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DIMECRES, 10 DE FEBRER DEL 2016 ara   

08.00 Els matins (Magazín). 
Al programa d’avui 
s’entrevista Miquel 
Iceta (foto), primer 
secretari del PSC. A la 
tertúlia, hi intervenen 
Joan B. Culla, Milagros 
Pérez Oliva, Jordi Cabré 
i Andrea Martínez, amb 
la incorporació de Lluís 
Foix, autor del llibre 
Aquella porta giratòria, 
guanyador del Premi 
Josep Pla 2016. A partir 
de les onze, es parla 
d’espais degradats a les 
grans ciutats, com l’es-
tació abandonada on 
es va originar el foc que 
ha provocat l’aturada 
dels trens de Rodalies 
a Barcelona aquest 
dimarts.

 

13.30 Espai Terra  
(Divulgatiu). Avui el 
programa se centra en 
el Festival Internacional 
de Màgia de Badalona, 
que obre avui les seves 
portes, amb diverses 
actuacions i propostes. 
Per parlar-ne, visita 
el plató el director del 
festival, el també mag 
Enric Magoo.

14.00 Telenotícies comar-
ques.

14.30 Telenotícies migdia.

TV3

el Gonzalo ha mort 
arran de la intoxicació 
provocada pels bolets. 
Mentrestant, al Faro es 
descobreix el doble joc 
de l’Eva.

20.15 El gran dictat  
(Concurs). 

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentador: Toni 
Cruanyes. Esports: 
Maria Fernández-Vidal.

21.55 Alguna pregunta 
més? (Humor). Nova 
entrega del programa 
en què l’humorista 
David Guapo parla 
de televisió. L’espai 
ofereix també un nou 
episodi de la secció 
Està clar!, vinculada a 
la sèrie Em dic Manel. 
El Peyu, per la seva 
banda, descobreix 
els errors urbanístics 
de Palau-saverdera, 
situada a l’Alt Empordà.

22.50 El Foraster. Isona: 
El foraster arriba 
al Jurassic Park de 
Catalunya: Isona i Conca 
Dellà, al Pallars Jussà. 
Són 14 pobles amb més 
de 60 jaciments arque-
ològics, amb restes 
dels dinosaures que 
van habitar aquí fa 70 
milions d’anys. Algerri: 
El foraster visita 
Algerri, on descobreix 
com és el dia a dia dels 
nens del poble i viu com 
un veí més.

00.45 Lost Girl (Sèrie). 
01.25 Ventdelplà (Sèrie).

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
15.50 La Riera (Telenovel·la). 

El Dimas i l’Àgata es 
casen. Fidels al seu 
tarannà jove, ho fan 
d’una manera bastant 
estrafolària. Per la seva 
banda, el Claudi té l’ob-
jectiu d’estovar la seva 
ex. La Tilda vol donar 
una nova oportunitat a 
la relació amb el Lluís, 
però aquest coneix la 
Griselda. 

16.35 Divendres (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Espartac 
Peran. Es descobreixen 
nous racons de la 
població de l’Ametlla 
de Mar. Al plató, classe 
magistral d’economia 
de la mà del professor i 
economista Xavier Sala 
i Martín. A continuació, 
l’espai entrevista el 
director general del 
grup Mediapro, Jaume 
Roures (foto).

 

19.20 El Faro, cruïlla de 
camins (Sèrie). Per 
primera vegada des de 
fa temps, el Ricard i la 
Carmen, la seva mare, 
estan d’acord en una 
cosa: no té cap sentit 
que el Luis continuï 
ocultant a la Irene que 

06.00 Mic.
06.35 Lazy Town.
07.26 Doraemon.
08.40 Quin crac, l’Angelo! B 

punts.
09.03 Mic.
09.43 Geronimo Stilton.
10.33 L’hora del Timmy.
11.14 L’equip Spike.
12.04 Una mà de contes.
12.22 Léonard.
13.03 Tom & Jerry.
13.45 Shin Chan.
15.00 Doraemon.
16.10 L’abella Maia.
16.59 L’hora del Timmy.
17.44 El Mic i els seus amics.
18.14 Els germans Kratt.
19.00 Info K.
19.14 Dinàmiks. El tornado.
19.43 La família del Super3.
20.10 Tom & Jerry.
20.55 Bola de drac Z Kai. 

21.25 La Riera.
22.05 Tria 33. Avui Laura 

Sangrà analitza quin 
paper té el paper 
mateix en el món de 
l’art.

22.10 Retrats. Renda bàsica, 
sí o no. L’equip del 
programa es desplaça 
a la sala de reflexió 
del Campus Ciutadella 
de la UPF per debatre 
sobre una hipotètica 
implantació de la 
renda bàsica universal. 
Hi participen Daniel 
Raventós, doctor en 
Ciències Econòmiques i 
professor de Sociologia 
a la Universitat de 
Barcelona; i Juan 
Ramon Rallo, econo-
mista, advocat i 

director de l’Institut 
Juan de Mariana.

23.05 Tria 33. Júlia Bertran 
entrevista el cantant de 
Manos de Topo, Miguel 
Àngel Blanca.

23.20 60 minuts. Entre 
reixes sense burca. 
La presó de Takhar, a 
l’Afganistan, és un dels 
llocs amb l’accés més 
restringit del planeta. 
Hi viuen quaranta 
dones amuntegades en 
només quatre cel·les i 
totalment aïllades del 
món exterior. 

00.20 La llista.
01.10 Històries de mare i 

filla.
01.35 Tresors del món, 

patrimoni de la huma-
nitat. 

SUPER 3/ 33

elprogramarecomanat
TV3 23.20

‘Entre reixes, sense burca’ 
 
60 minuts s’endinsa en la presó de 

Takhar, a l’Afganistan, on 40 dones i 

34 nens viuen en condicions precàri-

es en quatre cel·les, la gran majoria 

per delictes morals. El reportatge, 

dirgit per Nima Sarvestani, denuncia 

la situació de les dones més oprimi-

des del món a través de testimonis 

colpidors. El centre, a més, està 

adossat a una altre on hi ha 500 

homes. La peça mostra també la iro-

nia que suposa, per a aquestes 

dones, viure en un lloc on no se’ls 

exigeix el burca i tenen més llibertat 

d’expressió que a l’exterior.

elradar

Matt LeBlanc protagonitzarà la 
comèdia ‘I’m not your friend’ 

Leblanc interpretarà un home que s’ha de fer càrrec dels seus fills. GETTY

d’homenatge el 21 de febrer. Serà precisa-

ment aquest programaent l’espai que acollirà 

el retrobament de gairebé tots els actors de 

Friends 22 anys després de l’emissió del pri-

mer capítol de la sèrie. En aquesta trobada 

només hi faltarà Matthew Perry, que no po-

drà assistir-hi perquè serà a Londres assajant 

una obra. 

A part d’I’m not your friend, LeBlanc pro-

tagonitza des del 2011 Episodes, una comèdia 

sobre un matrimoni britànic que viatja a Ho-

llywood per triomfar amb un projecte de te-

levisió. A més, l’actor copresentarà la pròxi-

ma edició de Top gear, el programa de motor 

de la BBC, que tornarà a la graella els pròxims 

mesos. LeBlanc serà el primer presentador 

no britànic d’aquest espai, que té 39 anys 

d’història. N.J.

De Friends a I’m not your friend. L’actor Matt 

LeBlanc, que va encarnar el Joey a la mítica 

sitcom sobre els embolics sentimentals de sis 

amics de Nova York, reapareixerà a la petita 

pantalla amb una nova sèrie de la CBS. Le-

Blanc protagonitzarà I’m not your friend, una 

comèdia escrita per Jeff i Jackie Filgo.  

L’intèrpret es posarà en la pell d’un con-

tractista que es veu obligat a cuidar els seus 

fills després de l’escola mentre la seva dona 

treballa. Aquesta tasca, aparentment senzi-

lla, suposarà un gran repte per al protagonis-

ta, per a qui serà més fàcil fer negocis que ti-

rar endavant una família.  

De moment, la CBS només ha encarregat 

l’episodi pilot de la nova ficció. Aquest capí-

tol estarà dirigit per James Burrows, el direc-

tor a qui la NBC farà un programa especial 

Joan Foguet deixa 
La Xarxa i fitxa 
pel conseller Rull 
 
Segona baixa a la cúpula de La Xarxa de Co-

municació Local en menys d’un mes. El peri-

odista Joan Foguet, que fins ara formava part 

de La Xarxa, ha deixat l’organisme i ha fitxat 

com a assessor especial del conseller de Ter-

ritori i Sostenibilitat. Foguet va ser cap de 

continguts de La Xarxa des del 2014 fins a fi-

nals del 2015, quan Miquel Martín Gamisans 

va assumir la direcció general de la platafor-

ma audiovisual i, alhora, l’àrea de continguts. 

Després d’aquest nomenament, Foguet va 

fer-se càrrec de la direcció de comunicació de 

La Xarxa. Gamisans, però, va deixar l’ens al 

gener per assumir la secretaria de Comunica-

ció del Govern. Pocs dies després, Foguet 

també ha saltat de La Xarxa a la Generalitat. La 

Xarxa coordina els continguts que aporten 

els mitjans locals adherits, amb els quals om-

ple bona part de la seva graella.e

ARA

Movistar+ estrena 
la segona temporada 
de ‘Happy valley’   
 
L’agent de policia Catherine Cawood torna a 

la petita pantalla acompanyada d’un nou as-

sassí en sèrie. Movistar+ estrena avui a dos 

quarts de dotze de la nit la segona temporada 

de Happy valley, la sèrie britànica encapça-

lada per l’actriu Sarah Lancashire. En aques-

ta nova entrega, la protagonista de la ficció 

s’haurà d’enfrontar a un nou criminal que 

amenaça la seva família. L’agent de policia, 

però, no estarà sola. Cawood compartirà el 

terreny amb el detectiu John Wadsworth (Ke-

vin Doyle), que arribarà a la zona carregat de 

problemes. La sèrie també incorporarà nous 

personatges interpretats per Shirley Hender-

son, Julie Hesmondhalgh, Katherine Kelly, 

Con O’Neill i Vincent Franklin. Happy valley va 

ser guardonada l’any passat amb el premi 

Bafta a la millor sèrie de televisió i va ser no-

minada a dos Satellite Awards.e
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