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TV3 / ANTENA 3 22.00

Copa del Rei: Barça-Getafe
El Futbol Club Barcelona rep aquesta
nit la visita del Getafe al Camp Nou,
en un partit corresponent a l’anada
dels vuitens de final de la Copa del
Rei. L’equip madrileny, botxí del
Girona a la ronda anterior, arriba a
Barcelona menys de tres setmanes
després d’haver caigut per un contundent 2 a 5 contra els homes del
Tata Martino en l’últim partit de Lliga
del 2013, i havent perdut també per
3 a 0 aquest diumenge a Sevilla. El
partit de tornada de l’eliminatòria es
disputarà al Coliseum Alfonso Pérez
dijous vinent a les 22.00.

TV3

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

Latituds es fixarà en els assentaments d’immigrants a Barcelona. TV3

Presentadores: Ariadna
Oltra, Helena García
Melero. Convidat: Joan
B. Casas (foto), degà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

El 33 estrena nous capítols
del programa social ‘Latituds’
À.G.

El programa Latituds torna avui al 33 (23.00 h)
amb nous capítols dedicats als drets humans i
el desenvolupament social. Per a aquest tercer any en antena el programa té previstos
episodis dedicats a temes com els veïns solidaris, els efectes de la crisi en la salut mental
o les cooperatives que atenen persones. El
programa se centra sempre en un tema concret i mira d’oferir-hi una aproximació en positiu, fixant-se més en les solucions que en el diagnòstic. Els protagonistes de les històries i els
experts són els que trenen cada capítol.
Latituds està dirigit per Jordi Vilardells i té
Sergi Babí, Agustí Gràcia i Pep Nogueroles
com a reporters. Altres temes que tractaran
són el del dret a l’habitatge, la pobresa energètica (un tema de màxima actualitat, després del debat sobre l’increment de la factura
elèctrica) i els assentaments d’immigrants

que hi ha al barri del Poblenou de Barcelona
(en el capítol corresponent es veurà com les
entitats del districte i els veïns s’han mobilitzat per millorar les condicions de vida que tenen aquestes persones).
El programa Latituds es va estrenar la primavera del 2011 i des d’aleshores ha treballat amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, amb la qual ha debatut
els temes a tractar per donar visibilitat a les
problemàtiques més necessitades de divulgació. Quan s’acabi aquesta temporada s’hauran emès 79 capítols, que tenen una durada
de 25 minuts. El programa ha recollit diversos
guardons al llarg de la seva trajectòria, com
ara l’honorífic del Festival de Cinema i Drets
Humans de Barcelona 2011, el premi Solar
2011 (de l’Associació Europea per les Energies Renovables) i la menció del premi Consell
Benestar Social del 2012, de l’Ajuntament de
Barcelona.

lesaudiències
‘La família irreal’ s’imposa el dia de Reis
La paròdia dels reis –d’Espanya– va ser la gran
protagonista del prime time del dia de Reis a
Catalunya. El musical La família irreal, amb
què TV3 va omplir la franja, va ser l’emissió
més vista del dia, amb 911.000 espectadors
i un 30,3% de quota de pantalla, i no va tenir
rival. El canal públic també va imposar-se amb
claredat durant la primera part de la nit, gràcies als 701.000 espectadors i al 21,2% de
share que va aconseguir el Crackòvia, que va
fer així la tercera millor dada de la temporada i va situar-se segon al rànquing del dia. La
segona posició de la nit se la van disputar Antena 3 i La 1. El canal d’Atresmedia va reunir
461.000 persones i va arribar al 14,7% de
quota amb la pel·lícula Más allá de la vida, però la cinta va anar perdent pistonada i durant
la segona meitat es va veure superada per la
final de MasterChef Junior, que va aportar
444.000 persones i un 13,9% de share a La
1. Telecinco va acostar-se a aquestes dues
opcions, però finalment no va poder entrar a
la lluita: La que se avecina va quedar-se amb
376.000 espectadors i un 11,8% de quota.

14.00 Telenotícies comar-

ques.
14.20 El medi ambient (Medi

ambient). S’amplia la
Reserva de la Biosfera
del Montseny: Fa 35
anys que el Montseny
es va incloure a la Xarxa
de Reserves de la
Biosfera, que planteja
com fer compatible
la protecció de l’espai
natural amb el desenvolupament humà de la
gent que viu al territori.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines (Gastronòmic).
Ensaïmada a la planxa
amb sobrassada.
15.50 La Riera (Telenovel·la).
L’Ona s’adona que
el seu pare està
ingressant una gran
quantitat de diners i la
Judit es veu obligada
a explicar-li la veritat.
Paral·lelament, el Balló
es preocupa quan el
cirurgià li explica que
sempre hi ha un petit

risc en qualsevol intervenció. Mentrestant, la
baixa de la Mercè obliga
La Fonda a prendre
mesures.
16.35 Divendres (Magazín).
Presentadors: Xavi
Coral, Espartac Peran.
L’historiador Josep
Maria Solé i Sabaté
explica la guerra de
Successió l’any del seu
tricentenari. A més, es
parla sobre percussió
corporal amb Santi
Serratosa, el bateria
de Gossos (foto), que
explica en què consisteix aquesta vessant
de la musicoteràpia,
així com els principals
gestos per practicar-la
i els beneficis que pot
aportar.

18.42 Murdoch mysteries

19.30
20.10
21.00
21.50

(Sèrie). Energia (T1):
El detectiu Murdoch
ha de desentranyar
la xarxa de mentides
d’una empresa quan
la rivalitat entre els
proveïdors d’electricitat
de la ciutat provoca la
mort d’una dona.
Espai Terra.
El gran dictat.
Telenotícies vespre.
Copa del Rei. FC

Barcelona-Getafe CF.
Vuitens de final. En
l’última jornada de Lliga
de l’any, el FC Barcelona
va guanyar per un
contundent 2-5 el
Getafe. Malgrat aquest
resultat, els madrilenys van començar
guanyant 2-0. Dues
setmanes després,
el Barça i el Getafe
es tornen a veure les
cares, aquesta vegada
en una altra competició: la Copa del Rei. En
directe des del Camp
Nou.
00.00 Valor afegit.
00.30 Nip/Tuck (Sèrie). En
Don Hoberman (T6): El
Sean i el Christian aconsegueixen tirar endavant la seva empresa
en temps de crisi
econòmica contractant
un altre cirurgià per
tenir ingressos extres.
01.15 Doctor Who.
02.00 Ventdelplà (Sèrie). La
Raquel pateix un atac
d’epilèpsia i l’han de
sedar. Tanmateix, els
pronòstics semblen
optimistes, ja que la
noia pot moure els
braços i les cames.
03.00 Blues a la cava
(Musical). Blas Picon &
The Junk Express.
03.40 Fusió i swing a l’estudi
(Musical). Gemini.
04.25 Blues a l’estudi
(Musical). August
Tharrats.
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06.00
06.24
07.30
08.45
09.00
10.49
12.02
12.31
13.00
14.40

Programes més vistos dilluns a Catalunya
ESPECTADORS

‘SHARE’

911.000

30,3%

701.000

21,2%

681.000

23,0%

01 La família irreal
TV3 22.29

02 Crackòvia
TV3 21.49

03 Telenotícies vespre
TV3 20.59

04 Cinema: ‘Más allá de la vida’
ANTENA 3 22.10

461.000

14,7%

444.000

13,9%

05 MasterChef Junior
LA 1 22.13

15.28
16.16
17.00
17.55
18.05
18.44
19.30
19.47

Mic.
Martin Mystery.
Doraemon.
El petit Nicolas.
Mic.
EspieZ! Nova generació.
WordGirl.
Rekkit, el conill màgic.
Sailormoon.
La lliga dels supermalvats.
Bola de drac Z.
One piece.
Ja arriba en Noddy!
Una mà de contes.
L’Spirou petit.
Els pingüins de
Madagascar.
Info K.
La casa d’Anubis
(Sèrie). Emissió de dos
episodis. La casa dels

20.14
21.20
22.05

23.05

secrets i La casa de la
bel·ligerància.
Tom i Jerry.
La Riera.
(S)avis. Assumpció
Balaguer: Assumpció
Balaguer, actriu de
vocació, va ser una de
les primeres alumnes
de l’Institut del Teatre,
però l’èxit li ha arribat
de gran. En la seva
conversa amb Josep
Puigbó, explica per què
va decidir mantenir-se
en un segon pla, a
l’ombra del seu estimat
Paco Rabal.
Latituds. Veïns solidaris: La crisi econòmica arriba a tots els
sectors de la societat.
Per pal·liar aquesta

23.25

00.15

01.45
02.10

situació, han nascut
multitud d’iniciatives
espontànies de ciutadans anònims. (Estrena
de la nova temporada.)
60 minuts. L’energia
dels ciutadans:
Documental que
intenta demostrar que
una revolució energètica és possible. Per
fer-ho recull el treball
de diferents pioners en
aquest camp i explica
com podria ser el futur
de la humanitat.
La crida del 18 de
juny: De Gaulle i
Churchill.
L’art a través del
temps.
Les costes franceses
des de l’aire.

