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CULTURESCOMUNICACIÓ

Jorge Javier Vázquez i Lara Álvarez
presenten una nova edició del reality
en què els participants es traslladen a
una illa d’Hondures, on han de lluitar
per la seva supervivència.

Arrenca una nova edició 
de «Supervivientes»
TELECINCO | 22.00 H 

Xavi Coral conversa aquesta nit
amb els vicepresidents de Catalu-
nya i les Illes Balears, Oriol Junque-
ras i Biel Barceló, i amb el conseller
d’Hisenda valencià, Vicent Soler.

«.CAT» analitza les
exigències del dèficit
TV3 | 22.35 H 

Inés i José Ignacio celebren els seus
comiats de solter. Mentrestant, la
notícia del casament de Karina deixa
Carlos desconcertat, però el retorn
de Julia canviarà algunes coses. 

El desconcert de Carlos a
«Cuéntame cómo pasó»
LA 1 | 22.15 H. 

TV3 estrenarà diumenge vinent
Arrelats, una docusèrie presenta-
da pel periodista Ernest Folch
que retrata diferents personatges
destacats en la seva vida profes-
sional i amb una projecció públi-
ca reconeguda que compartei-
xen un tret comú: han nascut a di-
ferents indrets de l'estat espanyol
i, d'alguna manera o altra, han ar-
relat a Catalunya. Folch recorrerà
en tretze capítols de 50 minuts la

Catalunya que han viscut els per-
sonatges, descobrint, així, l'es-
sència de cadascun d'ells.

L'escriptor Javier Cercas i el
fundador de la cooperativa La Fa-
geda seran dos dels protagonistes
que explicaran la seva experiència
davant la càmera. La resta de per-
sonalitats que parlaran sobre com
van arrelar a Catalunya seran Mò-
nica López, Javier Mariscal, Edur-
ne Pasaban, Alicia Giménez Bart-
lett, Álvaro Palacios, el Pare Manel,
Mateo Valero, Margarita Nuez,
Lluís Cabrera i María José Varela. 

Sigfrid Gras, cap de programes
de la televisió pública catalana;
Jaume Roures, productor executiu
de Mediapro; Miquel Garcia, cap
de Nous Formats de TV3, i Ernest

Folch, narrador i conductor del
programa, van participar ahir en
la presentació del nou format de
TV3, celebrada a la Capella de Tor-
re Girona, seu del Barcelona Su-
percomputing Center. 

El programa vol «reflectir la so-
cietat catalana i la gent que amb la
seva contribució ha creat una Ca-
talunya construïda d'acord amb
molts llocs i moltes identitats», va
explicar Gras.  Segons Roures,
l’espai «mostrarà una dimensió di-
ferent de l’habitual de tertulià que
sorprendrà els espectadors».  

No es vol parlar del procés
En el transcurs de la presentació, Er-
nest Folch va voler puntualitzar
que, «malgrat que la proposta con-

vidés a pensar-ho», Arrelats «no és
un programa sobre el procés, però
sí que ho és per parlar de com
s’encaixa Catalunya dins Espanya».
I és que en cada entrega, «no no-
més es mostra la contribució»  que
cada protagonista ha fet  «per fer un

país millor», sinó que «han ense-
nyat què hi havia darrere, quines
eren les seves arrels». Finalment,
Folch va confessar sentir-se «pri-
vilegiat per haver compartit vivèn-
cies i temps amb dotze persones
fantàstiques». 

DdG | GIRONA

Javier Cercas i Cristóbal Colón
són dos dels «Arrelats» de TV3

Dotze persones nascudes
arreu de l’estat explicaran a
partir de diumenge com
s’han integrat a Catalunya



Ernest Folch amb el fundador de La Fageda, Cristóbal Colón

CCMA

06.00 Notícies 3/24.O
08.00 Els Matins.O
13.30 Espai Terra.OCom es
pot millorar la gestió global d'u-
na emergència, com ara una in-
undació, un terratrèmol o un in-
cendi?
14.00 Telenotícies comar-
ques.O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.OAlbergínies
al forn.
15.50 La Riera.�OLa Lídia,
per acabar de rematar la feina,
deixa de finançar el diari. Sen-
se recursos, és difícil que puguin
tirar endavant, i la Judit es perd
buscant culpables. 
16.35 Divendres.O
19.15 El Faro, cruïlla de ca-
mins. �OL'Eva i el Ricardo
aprofundeixen en la seva rela-
ció; això no obstant, ella rebut-
ja la joia que ell li regala com a
penyora d'amor. A cals Villamil,
ni la Irene ni el Luis no volen que
la Sara se'n torni a Mèxic, a
l'ONG amb què col·labora. 
20.10 El gran dictat.O
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Polònia.OPrograma d'-
humor i sàtira política, de 30' de
durada, en què els esquetxos
d'actualitat protagonitzats per
la classe política catalana són la
base del programa. 
22.35 .Cat.O
00.15 Fringe. �OL'enemic
del meu enemic.
01.05 Ventdelplà.�OEl Da-
vid rebutja l'oferta sentimental
de la Cèlia, una companya de
feina, i prepara un viatge a
Zanzíbar per desconnectar. 
02.10 Ritmes a l'estudi.O
03.10 Jazz a l'estudi 
04.10 Blues a l'estudi 

08.55 MIC 
09.40 El cavaller Rovellat 
10.05 El meu robot i jo 
10.30 Súper 4 
10.55 Léonard 
11.30 La casa d'Anubis 
12.05 Una mà de contes 
12.30 Bugs Bunny i els seus
amics 
13.00 Tom i Jerry 
13.45 Shin Chan  
14.55 Doraemon 
15.25 Sailormoon 
16.15 El xou de l'Scooby-
Doo  
17.00 El llibre de la selva 
17.45 MIC 
18.15 Raa Raa, el lleó es-
candalòs 
18.35 Súper 4 
19.00 Info K 
19.15 La família del Súper 3 
19.35 K3. Per promoure el
seu àlbum nou, les K3 faran un
concert des d'una estació sub-
marina. 
20.05 Tom i Jerry.O
20.55 Bola de drac Z.O
21.20 La Riera. (R)�O

22.00 Tria33.O
22.05 Arts i oficis.OLlibreria.  
22.40 Els camins més peri-
llosos per anar a l'escola.O
23.25 Tria33 
23.40 El documental.OCar-
los Barral, el temps de les pa-
raules. 
00.35 Extres.O100 metros.
00.40 Els últims dies de Tom
Sharpe a la Costa Brava.O
01.25 El món des de l'aire.O
01.50 Tresors del món, pa-
trimoni de la humanitat.O
02.05 Bon viatge 
02.15 Arts i oficis. (R)
02.45 Ritmes a l'estudi 
03.20 Cava de Blues 

06.00 Noticias 24H  
06.30 Telediario matinal 
08.30 Los desayunos de
TVE. María Casado rep a Fran-
cesc Homs, portaveu de De-
mocràcia i Llibertat al Congrés.
10.05 La mañana.O
13.25 Torres en la cocina.O 

14.00 L’Informatiu 
14.30 Corazón.OInclou crò-
nica social i actualitat.
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’Informatiu 
16.10 El tiempo.O
16.25 Acacias 38.�OTrini
li demana a Celia que sigui la
seva padrina de noces. Ramón
i Trini li expliquen a Maria Lui-
sa que es van a casar.
17.25 Seis hermanas. �O

18.25 Centro médico.
19.35 España directo.OPro-
grama amb Roberto Leal i San-
dra Daviú com a presentadors.
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.15 Cuéntame cómo pasó.
�OLa noche americana. Oc-
tubre de 1984. Falta poc per al
casament d'Inés i José Ignacio,
i tots dos celebren els seus co-
miats de solters. Inés ha orga-
nitzat una festa a El Fly a la qual
assisteixen la seva mare i la
seva àvia. 
23.45 Ochéntame otra
vez.OLatin Power. Repàs al fe-
nomen protagonitzat per la
música llatina que va emigrar als
Estats Units i que es va esten-
dre per tot el món amb un èxit
indiscutible. El mundo que nos
conmovió (R).
00.40 El debat de la 1
02.00 La noche en 24 ho-
ras.O 

03.35 TVE es música.O

06.15 Noticias de la maña-
na.O
09.00 Espejo público.O
12.20 Karlos Arguiñano en
tu cocina.O
12.45 La ruleta de la suer-
te.O
14.00 Los Simpson.�O

15.00 Antena 3 Noticias 1 
15.45 Deportes.�
16.00 Tu tiempo.
16.30 Amar es para siempre.
�OMiguel convenç a Víctor
perquè li presti una arma i tenir
així una conversa amb Parrado.
17.30 El secreto de Puente
Viejo.�OHernando no prevé
a Severo del perill, no li vol dir
que serà objecte d'un atemptat.
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!O
21.00 Antena 3 Noticias 2 
21.30 Deportes 2.�
21.40 La previsión de las 9 
21.45 El hormiguero 3.0. El
programa presentat per Pablo
Motos tanca la setmana amb
dues de les actrius més caris-
màtiques: Belén Rueda i Maria
Pujalte.
22.40 Vis a vis.�OLa teo-
ría de Darwin. Zulema ha posat
en marxa un nou pla: ha acon-
seguit un important contacte
fora de la presó i ara només ne-
cessita que una presa de la seva
confiança sigui la designada
per substituir Tere com senti-
nella.
00.00 Cine. �OTocada por
un asesino. 
01.30 Cine. �OVivir con
miedo. 
02.45 Campeonato europeo
de póker 
03.15 Comprando en casa 
03.45 Minutos musicales 

06.30 Informativos Telecin-
co matinal. Programa infor-
matiu presentat per Roberto
Fernández, Ane Ibarzabal i Re-
beca Haro.
08.55 El programa de Ana
Rosa. Magazine d'entrevistes i
actualitat presentat per Ana
Rosa Quintana.
12.45 Mujeres y hombres y
viceversa. Espai de recerca de
parella presentat per Emma
García.
14.15 Cámbiame 
15.00 Informativos Telecin-
co 1. Programa informatiu pre-
sentat per David Cantero, Isabel
Jiménez i Pablo Pinto en els es-
ports.
16.00 Sálvame limón. Jorge
Javier Vázquez i els seus col·la-
boradors presenten aquest ma-
gazine que centra bona part del
seu temps a parlar sobre l'ac-
tualitat del cor.
17.00 Sálvame naranja 
20.10 Pasapalabra. Concurs
presentat per Christian Gálvez,
que es basa en les habilitats
amb el llenguatge dels partici-
pants.
21.05 Informativos Telecin-
co 2  
22.00 Supervivientes 2016:
perdidos en Honduras. Un
grup de famosos viatja fins a
Hondures, concretament a Cayo
Cochinos, per demostrar les se-
ves dots de supervivència. Apar-
tats dels luxes, les seves inda-
gacions seran seguides per
Lara Álvarez a l'illa. Jorge Javier
Vázquez presenta les gales des
de Madrid.
02.15 Premier Casino, la ru-
leta VIP 
05.00 Fusión sonora 

07.00 El zapping de surferos 
08.30 Ciudades bajo
tierra.OLa ciudad secreta de
Drácula.
09.30 Alerta Cobra.�O

11.25 Las mañanas de Cua-
tro: primera hora 
12.30 Las mañanas de Cua-
tro. Presentat per Javier Ruiz.
14.15 Noticias Cuatro 1.O
14.55 Noticias Cuatro De-
portes.�O

15.20 Deportes Cuatro 1.
�O

16.00 Hawái 5.0.�OEl arre-
glo, El paquete i Retorno al pa-
sado.
18.30 Las reglas del juego.
�OEl golpe de los grupos de
presión. L'equip intenta aca-
bar amb una competitiva em-
presa d'animadores que posa en
perill la vida de les adolescents.
El cop de D. B. Cooper. L'agent
de l'FBI McSweeten contacta de
nou amb Parker, de la qual se-
gueix creient que és un agent,
però aquesta vegada és ell el
que necessita ajuda. 
20.05 Noticias Cuatro 2.O
21.00 Deportes Cuatro 2.
�O

21.30 First Dates.O
22.35 Mentes criminales.
�OUn bonito desastre. Un
criminal sense identificar pren
com a pròxims objectius als
membres la Unitat d'Anàlisi de
Conducta. Entropía, El gorrión de
Nelson, Mi querida niñera i He-
athridge Manor.
02.30 House.�OFugitivas.
L'equip busca un diagnòstic
per a una menor malalta que viu
al carrer.
03.15 Puro Cuatro 
04.00 La tienda en casa 

08.00 TVE English 
08.30 España en comuni-
dad.O
09.00 Pueblo de Dios.O
09.30 Aquí hay trabajo.O
10.00 La aventura del saber. 
11.00 Documenta2.OSabo-
res de Saboya: valles de le-
yenda.
12.00 Mañanas de cine.
�O Torrejón city.
13.35 A punto con La 2.O
14.50 El Quijote.O
15.45 Saber y ganar.O
16.25 Grandes documenta-
les.O
18.10 Documenta2.O
19.00 Vespre a La 2 
20.15 Rincones exquisitos 
20.55 Atención obras.OBe-
lén Roda encapçala el reparti-
ment de La noche que mi ma-
dre mató a mi padre. L'actriu pre-
sentarà el seu treball en l'en-
trevista amb Cayetana Guillén
Cuervo.
21.55 Historia de nuestro
cine.�OWerther.
23.45 En portada.OLa última
soberana. L'espai viatja al Reg-
ne Unit per analitzar la trans-
formació que ha patit aquest
país a través de la figura de la
Reina Isabel II, amb motiu del
seu 90 aniversari.
00.30 La 2 noticias 
01.00 Días de cine.OAques-
ta setmana en què se celebra-
rà el Dia del Llibre, el programa
recorda d'una manera rigorosa
els diversos universos Shakes-
pireans i Cervantins que ha do-
nat el cinema.
02.00 Conciertos de Radio
3.O
02.30 Documental.O 

03.30 TVE es música 


