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DIMECRES, 25 DE MARÇ DEL 2015

Comunicació

Final amb
boda d’‘El
mentalista’
a La Sexta

La nostra graella
07.00 Notícies en xarxa.

POLÈMICA

TVE defensa el xou
‘La alfombra roja’

19.00 L’ILLA DE ROBINSON

09.00 L’ENTREVISTA

El president de RTVE, José
Antonio Sánchez, va assegurar ahir en la comissió de control al Congrés que el xou que
produeix José Luis Moreno La
alfombra roja, estrenat dissabte passat, està subjecte, “igual
que altres espais” de la televisió pública, a les condicions
establertes en el contracte

Entrevista a
Núria Parlon
L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, serà entrevistada aquest matí per Mònica Hernández. L’espai inclou la col·laboració
d’Odei A.-Etxearte, redactora de política d’El Punt Avui.
10.00 L’illa de Robinson.
Repetició del programa del dia
anterior.

Pressió al món associatiu
Ramon Terrassa, director general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de
Benestar Social i Família; Víctor García Souto, cap del Departament Jurídic i Econòmic de Suport Associatiu; Josep M. Valls Hausmann, cap de comunicació de
Fendesplai; Albert Riu i Mas, de la Fundació Pere Tarrés; Gemma Sala, membre de
dret fiscal i financer de l’ICAB, i Albert Riera, membre de la junta general de la FAPAC, encetaran el programa d’avui amb un debat entorn de la pressió fiscal que
amenaça el món associatiu.

SÈRIE

‘El ministerio’, de La 1, renovada

Resum de l’actualitat informativa
a les comarques de Ponent.
Repetició del programa del dia
anterior.
16.40 Religions. Repetició.

17.00 Viure des de
l’essència. Rosa Casafont,
doctora.

17.30 FAMÍLIES I ESCOLA

L’autoestima a través
de llenguatge
En el capítol d’aquesta setmana s’analitza de quina manera el llenguatge pot
afectar l’autoestima dels fills. Els experts donen consells per generar, a
través del llenguatge, un clima positiu
a casa. El programa inclourà el testimoni d’una família que explica la seva
experiència en aquest àmbit i posa
exemples de com donar confiança als
fills mitjançant les coses que els diem.

18.00 L’hora d’anglès
(English hour).
◗ The class. Sèrie documental
que segueix l’aprenentatge d’un
grup de primer de primària
d’una escola de Barcelona.
◗ Storytime. Narració de contes
en anglès.

d’audiència i quota de pantalla. D’aquesta manera, Sánchez defensava el programa
de les crítiques que ha tingut
a les xarxes socials. El diputat
de Compromís Joan Baldoví
va qualificar l’espai de “masclista” i va considerar “indecent” gastar 220.000 euros
per programa. ■ EFE
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12.30 Caminant per
Catalunya. Repetició.
13.00 L’hora d’anglès
(English hour). Repetició.
14.00 Al dia migdia.
14.30 La 7mana Ponent.
15.00 L’illa de Robinson.

L’esperat casament
entre Jane i Lisbon
centra l’últim
episodi de la setena
temporada (22.30 h)

Conversa amb
Mercè Claramunt

Nou projecte
musical de Névoa

Eduard Berraondo entrevista Mercè
Claramunt, diputada responsable del
Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona (Cemicab), per parlar
sobre la llei de reforma del Codi de
Consum de Catalunya que entrarà en
vigor a finals de mes.

La fadista Núria Piferrer, Névoa, visita
l’espai musical de L’illa, l’Enderrock TV,
per presentar un tastet del que serà el
seu nou projecte musical sobre adaptacions al català de cantautors portuguesos. Ai, vida és el tema que ens interpretarà aquesta nit.

CATALAN CONNECTIONS

20.15 ◗ L’entrevista. Mercè

Anthony Garner

20.45 ◗ Notícies. Presentat

En l’edició d’avui, Marcela Topor entrevista l’il·lustrador Anthony Garner.
19.00 L’illa de Robinson.
Magazín dirigit i presentat per
Eduard Berraondo.
19.05 ◗ Tema del dia. La
pressió fiscal sobre les AMPA,
clubs esportius i altres entitats.
19.45 ◗ Alcaldes.eu. Manel
Ferré, alcalde d’Amposta.
20.00 ◗ L’entrevista.
Presentació de l’obra de teatre
El rellotger de Gràcia, amb Joan
Lafarga, autor de l’obra original;
Enric Sunyol, director i autor de
l’adaptació teatral, i Montserrat
Millà, impulsora del projecte.

www.elpuntavui.tv

TVE ha renovat El ministerio
del tiempo per una segona
temporada. El director de
TVE, José Ramón Díez, va
confirmar que hi haurà vuit
episodis més. La sèrie de viat-

ges en el temps per la història
d’Espanya és tot un fenomen
a les xarxes socials. L’últim capítol va tenir una audiència a
l’Estat d’un 11,5% i a Catalunya d’un 6%. ■ G.B.
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DOCUMENTAL

OBITUARI

Canal+ estrena
‘Nacido en Gaza’,
rodat el 2014

Mor el periodista
de RNE Fernando
Borderías

Rodada durant l’ofensiva israeliana que va arrasar la franja
de Gaza el juliol i l’agost del
2014, el documental fa un seguiment a deu nens que expliquen com és el seu dia a dia
sota les bombes. El director
argentí Hernán Zin ofereix –al
marge de la política– una mirada íntima sobre la forma en
què la violència transforma
gradualment la vida d’aquests
deu nens. La cinta s’emet a
les 22.20 h. ■ REDACCIÓ

El periodista esportiu Fernando Borderías ha mort a Barcelona als 71 anys víctima
d’un càncer. Nascut l’any
1944 a Zuera (Aragó) i establert a Barcelona, Borderías
va estar vinculat quasi durant
quatre dècades al periodisme
esportiu des de RNE, on va
entrar a treballar el 1970.
Amb un estil propi en les entrevistes, va aconseguir fer-se
un nom en el món esportiu i
professional. ■ REDACCIÓ

Claramunt, advocada.
per Antònia Castelló.

21.05 ◗ El debat. Vicent
Sanchis, Vicent Partal, Emili
Valdero, Alfredo Bienzobas,
Ferran Espada, Lluís Martínez.
◗ Espanya ens estima.
Presentat per Igor Llongueres.
◗ El món ens mira. Presentat
per Germà Capdevila.
◗ Portades. Repàs dels
continguts d’El Punt Avui i
L’Esportiu.
22.45 ◗ Enderrock TV. Amb
l’actuació de Névoa.
23.00 La ronda.
00.00 Esports en xarxa.
00.30 Notícies en xarxa.

