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Tabú. La maldad.

Jon Sistiaga vuelve para explorar
los límites de la maldad humana.

Hoy, a las 22:00 h.
Dial 7
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Pantalles
Una sèrie animada incorpora
un jove amb síndrome de Down
El personatge d’‘Una casa de locos’ ha estat doblat per Joan Sorribes
FRANCESC PUIG
Barcelona

Disponible también
BAJO DEMANDA

movistarplus.es/cero
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#0 15.35 Pel·lícula: Hora
punta. 17.13 Pel·lícula:
Chimpancé. 18.34 CSI
Miami: Asesinato instantáneo. 19.21 Blue Bloods:
familia de policías: Clemencia. 20.50 Likes. 22.00
Tabú. 23.00 Late Motiv.
CANAL+ PARTIDAZO
20.30 LaLiga 1 2 3: Cádiz
CF-CD Tenerife.
M. XTRA 14.35 Pel·lícula:
Arcade Fire. Reflektor
Tapes. 15.55 Pel·lícula:
Las mil y una noches: volumen III. El embelesado.
17.55 Pel·lícula: Parade
de Satie. 18.09 Pel·lícula:
Aquabike. 18.32 Pel·lícula:
Gripe aviar. 18.42
Pel·lícula: Los Aeronautas.
18.55 Pel·lícula inédito:
Tom en la granja. 20.40
Sónar 2017. 20.45 Later...
with Jools Holland. 21.52
Blaise: Comida con la
yaya. 21.55 El nuevo
grime y hip hop en Sónar
2017. 22.00 Pel·lícula:
Biagio. 23.32 Pel·lícula:
Batallón a mi ritmo. 23.45
Pel·lícula: Ghost in the
Shell: The Rising.
SYFY 14.26 Entre
fantasmas: El demonio
de la velocidad. 16.07
Pel·lícula: 10.000 días.
17.38 Warehouse 13:

Amor enfermizo. 18.31
Grimm: El despertar de
los muertos. 20.14 Entre
fantasmas: La cuna se
mecerá. 22.00 Pel·lícula:
Antz (Hormigaz). 23.22
Pel·lícula: Casper. 0.59
Entre fantasmas: Déjà
buh.
DISNEY XD 16.15 Alien
gatuno. 17.00 Mech-X4.
17.20 La Ley de Milo
Murphy. 17.55 Pepinillo y
cacahuete. 18.40 Disney
Mickey Mouse. 18.45
Penn Zero: héroe
aventurero. 19.30 Alien
gatuno. 20.15 La Ley
de Milo Murphy. 21.00
Mech-X4. 21.25 Ultimate
Spider-Man vs Los 6
siniestros.
NICK JR. 16.10 Shimmer
and Shine. 16.35 Dora y
sus amigos, en la ciudad.
17.00 La Patrulla Canina.
17.20 Blaze y los Monster
Machines. 17.45 Rusty
Rivets. 18.00 Zack &
Quack. 18.25 Dora, la
exploradora. 18.50 Shimmer and Shine. 19.15 La
Patrulla Canina. 19.55
El día que Henry conoció
a... 20.10 Little Charmers.
20.25 Dora y sus amigos,
en la ciudad. 20.50
Bubble Guppies.

IBERALIA TV 14.46
Truchas gigantes tesoros
vivientes. 15.17 Lances
de caza. 15.49 Descaste
de conejos con hurón y
escopeta. 16.15 Salmón.
16.42 Cría y reclamo
de la perdiz roja. 17.14
Pesca en puertos. 17.34
Sociedad de cazadores El
Corcho. 18.06 Aventura
patuna. 18.44 Los veteranos de la caza. 19.16
Jabalís en la península de
Anatolia y Tracia. 19.50
Vertical jigging en el show
de Richo. 20.30 Lances de
caza. 21.02 Tras los corzos
en guadalajara. 21.47
El campanu: presente,
pasado y futuro. 22.17
Tórtolas en entre ríos
Argentina con Iberalia
Expediciones. 22.49 Pesca
con enchufable en Bornos.
23.21 Cazando con Leika
3 montería.
VIAJAR 15.25 Ciudades
del mundo. 16.19 Los
lugares más cool del planeta. 17.00 En tren por el
nuevo continente: Estados
Unidos. 19.07 Mi retiro
ideal. 20.07 Ciudades del
mundo. 22.30 En tren
por el nuevo continente:
Estados Unidos. 23.30
Grandes viajes en tren.

7.25 Doraemon. 8.13
Dora, l’exploradora. (ST)
8.38 Loopdidoo. (ST)
9.00 L’hora del Timmy.
(ST) 9.50 Ella Bella Bingo.
(ST) 10.26 Lassie. (ST)
11.20 La Supermots. (ST)
12.00 Els Dalton. (ST)
12.32 Salve, rei Julien!
(ST) 13.20 El detectiu
Conan. (ST) 14.10 Shin
Chan. (ST) 15.00 Bola de
drac Z Kai. (ST) 15.50 Raa
Raa, el lleó escandalós.
(ST) 16.35 Bola & Bill. (ST)

17.10 Loopdidoo. (ST)
17.30 Vicky, el víking.
(ST) 18.10 El Mic i els
seus amics. 18.39 Lulú
Brum-brum. (ST) 19.05
Dora, l’exploradora. (ST)
19.30 Info K. (ST) 19.45
Zoom, el dofí blanc. (ST)
20.00 Kung Fu Panda:
Llegendes increïbles.
(ST) 20.50 El detectiu
Conan. (ST) 21.25 La
Riera. (ST) 22.00 Tria
33. (ST) 22.25 Pel·lícula:
Truman. El Julián rep la

visita inesperada del seu
amic Tomàs, que viu al
Canadà. Els dos amics
comparteixen al llarg de
quatre intensos dies moments emotius, provocats
per la difícil situació que
està travessant el Julián.
(ST) 0.10 Rutes d’Europa:
França: La Via Aquitània.
1.00 Mercats del món:
Zagreb. (ST) 1.55 Les
aventures culinàries de
Sarah Wiener: Pasta,
pesto i peixets. (ST)

CJ Casagrande és un adolescent de
tretze anys que sempre té ganes de
jugar, de riure, i amb una capacitat
innata de relaxar situacions tenses.
Seria un personatge més d’una sè
rie de dibuixos animats sinó fos
perquè és un dels primers perso
natges amb síndrome de Down
que apareix en una sèrie animada.
El canal de televisió infantil Nicke
lodeon estrena demà a les 21.05 ho
res un episodi especial d’Una casa
de locos, una de les seves sèries
més populars, en què s’incorpora
aquest personatge, que ha estat do
blat al castellà per Joan Sorribes,
actor que també té aquesta disca
pacitat intel∙lectual.
El protagonista de la sèrie és en
Lincoln, l’únic nen de la família
Loud que ha de conviure amb les
seves deu germanes. En aquest
capítol també apareix la família
Casagrande, un dels membres de la
qual és precisament en CJ, que
amb la seva situació trenca una
llança a favor de la integració dels
discapacitats intel∙lectuals en el
món de la ficció animada. Fins ara
només n’hi havia un parell de casos
(la irlandesa Punky i l’argentina Be
to, que no han arribat a emetre’s a
Espanya), però és indubtable que la
repercussió serà més gran amb Una
casa de locos (The Loud house és el
títol original), una de les sèries de
més èxit de Nickelodeon Studios.
Joan Sorribes ha estat l’encarre
gat de posar veu a aquest perso
natge. Conegut per haver partici
pat a la sèrie Polseres vermelles i a la
pel∙lícula Herois, el jove actor cata
là explica que quan li van oferir de
doblar aquest personatge li va en
cantar la idea “perquè no havia vist
mai dibuixets amb algú amb sín
drome de Down”.
Sorribes comenta la importància
d’aquest personatge perquè “a mi i

15.35 Primera sessió.
(Rep.) 17.20 Slow BTV.
17.30 Nit a la Terra. (Rep.)
18.00 Deuwatts. (Rep.)
18.30 Terrícoles. 19.00
Va passar aquí. (ST) (Rep.)
19.30 Verd primera.

19.59 BTV Notícies vespre.
(ST) 20.25 El temps.
20.30 BTV Notícies 73.
20.45 Bàsics BTV. 21.30
Àrtic. 22.20 Codi de barris.
23.20 Va passar aquí.
(Rep.) 23.50 Terrícoles.

6.00 Jugadors de
llegenda: Romario. 6.30
600’’. 6.45 Minut 111.
7.30 Hora B. (Rep.) 9.00
Luis Suárez, els primers
100 gols. 10.00 Barça
News Flash. 10.05 Tots els
gols de Sergio Busquets.
10.20 El partit.

12.00 Barça News Flash.
12.05 El partit. 12.45
Jugadors de llegenda: Patrick Kluivert. 13.45 800’’.
Resumen de la temporada
2016/17. 14.00 Barça
News. 14.15 Minut 111.
15.00 Barça News. (Rep.)
15.15 Luis Enrique, Lucho,

Luis. 16.15 Aquí Palau.
16.45 600’’. 17.00 Barça
News. (Rep.) 17.15 El partit de la Lliga. 19.00 Tots
els gols d’Iniesta. 19.30
Hora B. 21.00 Retorn a
Wembley. . 23.00 Hora
B. (Rep.) 0.30 El partit de
futbol sala. (Rep.)

l’actor Joan Sorribes.
A la dreta, una imatge
de CJ Casagrande, el nou
personatge amb síndro

me de Down que s’incor
pora demà a la sèrie
de dibuixos animats Una
casa de locos, que s’emet
al canal Nickelodeon

a les persones amb síndrome de
Down també ens agrada sortir a la
televisió i, com les altres persones,
podem fer diferents tipus de perso
natges”. L’actor no havia fet mai
doblatge anteriorment i agraeix
l’ajuda que va rebre de la directora
de l’estudi. Confessa que van haver
de repetirho alguna vegada, “però
ella m’animava i va ser divertit”.
Joan Sorribes va constatar la difi
cultat de “començar i acabar quan
ho fa el dibuix de la pantalla”.

L’actor, que actualment treballa
a la recepció d’un club esportiu
–“conec molta gent”, explica– ha
fet teatre des de petit i sempre
s’ha sentit atret pel món de la
interpretació. Recorda amb molt
d’afecte la seva participació a
Polseres vermelles i Herois: “Ens
vam fer molt amics amb els
altres nois, perquè vam estar
durant unes setmanes vivint junts
en una casa, i ens ho vam passar
molt bé”, diu.

El portal de descàrregues The Pirate Bay
podria constituir violació de drets d’autor
BRUSSEL∙LES Efe

12.30 Va passar aquí.
(Rep.) 13.00 Verd primera. 13.45 BTV Notícies
73. (Rep.) 14.00 BTV
Notícies migdia. 14.25
La porteria. 15.00 Monty
Python’s Flying Circus. (ST)

El doblatge. A dalt,

La posada a disposició i la gestió
d’una plataforma d’intercanvi en lí
nia d’obres protegides com The Pi
rate Bay “pot constituir una viola
ció dels drets d’autor”, segons la
sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea (TJUE) publi
cada ahir. Segons l’opinió del tribu
nal, malgrat que són els usuaris de la
plataforma els que pugen les obres,
els administradors exerceixen un
paper “ineludible” en la distribució.
L’organisme comunitari s’ha ma
nifestat en aquest sentit a partir
d’una consulta del Tribunal Su
prem dels Països Baixos sobre si
The Pirate Bay fa una comunicació

al públic i, en conseqüència, pot in
fringir els drets d’autor. Segons va
precisar el TJUE, els proveïdors
d’accés a internet Ziggo i XS4ALL
disposen entre els seus abonats
d’“una part important” d’usuaris de
The Pirate Bay, motor de cerca i
rastreig que permet als internautes
compartir i descarregar en frag
ments (torrents) obres que són als
seus propis ordinadors.
La majoria dels fitxers són tre
balls protegits per drets d’autor
amb titulars que no han autoritzat
els administradors i usuaris de la
plataforma a fer actes d’intercanvi.
Així, la fundació holandesa en de
fensa dels interessos dels titulars de
drets d’autor Stichting Brein va de

manar als tribunals d’Holanda que
ordenessin a Ziggo i a XS4ALL blo
quejar els noms de domini i les
adreces IP de The Pirate Bay.
En la seva sentència, el Tribunal
de Justícia europeu declara que
s’ha de considerar que la posada a
disposició i la gestió d’una platafor
ma d’intercanvi en línia constitueix
un acte de comunicació. Pel tribu
nal, ha quedat “acreditat” que, a tra
vés de The Pirate Bay, es posen a
disposició dels usuaris obres prote
gides per drets d’autor. Si bé admet
que són els internautes els que han
pujat les obres protegides, subratlla
que els administradors de la plata
forma exerceixen un paper impres
cindible. c

