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La televisió
FOX

Fox prepara més episodis
de les seves mítiques sèries
«Prison Break» i «24»
LOS ANGELES | EFE/DdG

L’estudi Fox ha anunciat que
prepara més episodis de Prison
Break i 24, dues de les seves sèries
més populars dels últims anys.
Dana Walden i Gary Newman,
presidents de Fox Television
Group, van indicar dijous passat,
durant la seva intervenció davant
l’Associació de Crítics de Televisió,
a Pasadena (Califòrnia), que Prison Break tornarà per un nombre
encara per determinar de capítols,
mentre que de 24 s’ha ordenat
un pilot com a pas previ per a una
nova temporada.
Prison Break tornarà a comptar
amb Michael Scoﬁeld i Lincoln
Burrows, els dos germans prota-

gonistes, interpretats per Wentworth Miller i Dominic Purcell,
respectivament. Al projecte s’hi
sumen també els productors originals de la sèrie: Paul T. Scheuring,
Neal H. Moritz, Marty Adelstein i
Dawn Olmstead. Scheuring s’encarregarà, així mateix, del guió.
Encara que es desconeix, per ara,
quants episodis es rodaran, en casos similars, com Expediente X –sis
episodis– o l’ última temporada de
24 –12 capítols–, s’ha tractat de
temporades curtes.
En el cas de 24, si ﬁnalment es
roda una nova temporada, arribarà amb grans canvis. El principal
serà l’absència de l’heroi protagonista, Jack Bauer (encarnat per

«Els dies clau» del
33 recorda avui la
seqüenciació del
genoma humà
GIRONA | DdG

«Prison Break» tornarà amb un nombre indeterminat d’episodis nous.

Kiefer Sutherland), ja que la idea és
començar de zero amb aquest nou
format.
Howard Gordon, Manny Coto i
Evan Katz seran els productors executius del pilot. Fonts de la revista The Hollywood Reporter asse-

guren que els productors volen
apostar per un nou protagonista
masculí jove i negre. El projecte giraria al voltant d’aquest personatge, un militar condecorat que torna als Estats Units i tracta d’evitar
un gran atemptat terrorista.
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Aquesta nit, a partir de les 22.05
hores, el 33 emet un nou capítol d’Els
dies clau. Aquesta setmana se centrarà en el 26 de juny del 2000, el dia
de la seqüenciació del genoma
humà. Aquell dia, una roda de
premsa conjunta del president dels
Estats Units, Bill Clinton, i del primer
ministre britànic, Tony Blair, va
anunciar que s’havia completat el
mapa genètic humà. El projecte
havia trigat 15 anys a acabar-se i és,
probablement, la notícia que tindrà
més repercussió en el nostre futur.
Dos cientíﬁcs catalans, Roderic Guigó i Josep Francesc Abril, van participar en aquell projecte, i recordaran com ho van viure.

CANALS ESTATALS

Raül Romeva visita el
plató d’«Els matins»

Francisca s’encara al seu
marit a «Seis hermanas»

«Operación Mondongo»,
al «Chiringuito de Pepe»

TV3 | 08.00 H.

TVE | 17.25 H.

TELECINCO | 22.40 H.

Al magazín matinal de TV3, Lídia
Heredia entrevista el nou conseller
d’Afers Exteriors, Raül Romeva, qui
després d’encapçalar la llista de JxSí
assumeix un nou càrrec al govern.

Diana i Bernardo intenten treure
Salvador de la presó. Mentrestant,
Francisca s’encara al seu marit i li
pregunta per l’acord al qual va arribar amb Gabriel per alliberar-la.

Amb l’objectiu d’atraure una clientela selecta, Pepe pren la iniciativa
i surt a la caça d’empresaris russos
que fan negocis a la zona, però la
policia els revela una mala notícia.

CANALS LOCALS

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

06.00 Notícies 3/24
08.00 Els Matins.O
13.30 Espai Terra.OL'any
2015 ha estat el més sec de la
història de l'Observatori Fabra
de Barcelona.
14.00 Telenotícies comarques.O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.OMacarrons de
pescador.
15.50 La Riera. OEn Claudi està disposat al que sigui per
tal de recuperar l'Àgata, però
aquest cop potser ha fet tard. En
Sergi no porta gens bé que la
Maribel acapari tota l'atenció
mediàtica arran de la consecució de l'estrella.
16.35 Divendres.O
19.15 El Faro, cruïlla de camins. OLa Carmen ha convocat una junta d'accionistes
però evita desvelar-ne la finalitat a en Ricardo.
20.10 El gran dictat.O
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Crackòvia.O
22.40 Fassman, l'increïble
home radar.OJosep Mir Rocafort, conegut internacionalment
com a mentalista amb el nom de
Fassman, rep un anònim on es
qüestiona el seu nivell professional i se l'amenaça amb destruir la seva carrera.
00.20 Valor afegit.OEs calcula que, a Catalunya, els accidents a la feina suposen una
despesa de més de 1.400 milions d'euros anuals.
00.50 Diaris de vampirs. 

09.45 Geronimo Stilton
10.30 L'hora del Timmy
11.15 L'equip Spike
12.05 Una mà de contes
12.25 Léonard
12.55 LazyTown - Vilamandra
13.45 Shin Chan
14.55 Doraemon
16.10 L'abella Maia
17.00 Olivia
17.45 El Mic i els seus amics
18.15 Els germans Kratt
19.00 Info K
19.15 Dinàmiks. L'Experiment
ens ensenya a fer art amb un
pèndol i sorra. El Repte del programa ens desafia a desviar un
raig d'aigua sense tocar-lo.
19.45 La família del Súper 3
20.10 Tom i Jerry
20.55 Bola de drac
21.20 La Riera. (R) O
22.00 Tria33.OLa tria personal que obre aquesta setmana
la fa Toni Puntí, que ens recomana, entre d'altres, el musical
Sugar, basat en el film Some
Like it hot de Billy Wilder, i que
es pot veure a Barcelona.
22.05 Els dies clau.O26 de
juny del 2000: la seqüenciació
del genoma humà.
22.40 Dies de transició.OEl
23 - F. 23 de febrer de 1981. Aquella tarda, al Congrés dels Diputats, es votava la investidura de Calvo Sotelo.
23.15 Tria33.O
23.30 A taula.O
00.25 Food Markets.O
01.15 La cuina popular de
Tailàndia.O
01.40 Els dies clau. (R)O
02.10 Dies de transició. (R)
02.45 Ritmes a l'aula
03.45 Jazz a l'estudi

06.00 Noticias 24H. O
06.30 Telediario matinal.O
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana.OMagazín dels matins amb una oferta
variada de continguts.
13.25 Torres en la cocina. O
14.00 L’Informatiu
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’Informatiu
16.15 El tiempo.O
16.25 Acacias, 38. OCayetana explica a Úrsula la seva
estratègia per desemmascarar
Justo. Justo vol que el jutge
Sánchez-Vadillo denunciï Cayetana, però ell es mostra esquiu i comet un error, fent que
Justo s'adoni que ha parlat amb
Cayetana.
17.25 Seis hermanas. O
18.20 Centro médico.O
18.50 ¡Esto es vida!
19.35 España directo.O
20.30 Aquí la tierra.OMagazín d’informació meteorològica.
21.00 Telediario 2.O
22.10 Carlos, Rey Emperador. OLa sucesión. Fernando fa l'impossible perquè no surtin a la llum els deliris del seu fill
Maximiliano amb els enemics de
l'Imperi. Però les decisions de
Carlos augmenten el descontentament d'aquesta branca
dels Habsburg, que no veuen
complertes les seves aspiracions dinàstiques.
23.40 El mundo de Carlos V.

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público. Un
equip del programa informa,
des de Lleó, de l'inici del judici
contra les presumptes assassines d'Isabel Carrasco.
12.20 Karlos Arguiñano en
tu cocina.O
12.45 La ruleta de la suerte.

06.30 Informativos Telecinco matinal
08.55 El programa de Ana
Rosa. Magazín 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 en què tronistes i pretendents intenten trobar l'amor
vertader.
14.15 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco 1
16.00 Sálvame limón. Jorge
Javier Vázquez i els seus col·laboradors presenten aquest magazín que centra bona part del
seu temps a parlar sobre l'actualitat del cor.
17.00 Sálvame naranja
20.10 Pasapalabra. Concurs
presentat per Christian Gálvez,
que es basa en les habilitats
amb el llenguatge dels participants.
21.05 Informativos Telecinco 2
22.00 Cazamariposas VIP
22.40 El chiringuito de Pepe.
 Operación Mondongo. José
Luis fa campanya a través del
seu nou programa a Telecosta,
cosa que no agrada gaire a Mariana. La pescadora recorrerà llavors a Paqui, la seva dona, per
intentar parar-li els peus.
01.30 Gran Hermano VIP
2016. La casa en directo.
Totes les càmeres de la casa es
posen a la disposició de l'espectador per mostrar en directe el
minut a minut a la convivència
entre els concusants.
02.45 Premier Casino
05.00 Fusión sonora

07.00 Documental. (R)O
08.00 TVE English
08.30 Entre dos aguas
09.00 El escarabajo verde.
(R)O
09.30 Aquí hay trabajo.O
10.00 La aventura del saber
11.00 España entre el cielo
y la tierra
12.00 Mañanas de cine. 
OEl ataque de la mujer de 50
pies.
13.30 A punto con La 2
14.45 Documental.O
15.45 Saber y ganar.OAmb
Jordi Hurtado.
16.25 Grandes documentales.OBrasil salvaje i Tian Shan:
tierra de osos y caballos.
18.05 Documenta2.OConstruir el futuro.
19.00 Vespre a La 2
20.15 Tvemos.O
21.05 Documenta2. Los descifradores. La teoria oficial defensa que els humans van arribar al Nou Continent fa 13.000
anys, en finalitzar l'última glaciació.
21.55 Historia de nuestro cine. ORaza.
23.45 Documentos TV. (R)O
Mi Yihad. Uns 500 joves belgues han viatjat a Síria per
unir-se a ISIS. La identitat i la religió tenen un important paper
en el seu sentiment de desarrelament. Europa viu una onada de terror perpetrada en nom
de l'islam.
00.45 La 2 noticias.O
01.15 Documental. (R)
02.10 Conciertos de Radio 3.

07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta Cobra. O
11.25 Las mañanas de Cuatro. Magazín matinal que recull
l'actualitat política i social.
14.15 Noticias Cuatro 1.O
14.55 Noticias Cuatro Deportes. O
15.15 Deportes Cuatro 1.

O
01.30 Ventdelplà. O
02.25 Ritmes a l'aula
02.55 Jazz a l'estudi
03.40 Blues a l'estudi

O
00.10 Teleobjetivo.O
01.55 La noche en 24h. Informatiu en el qual es repassa
i analitza l'actualitat del dia.
03.55 TVE es música

O
14.00 Los Simpson. O
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes. 
16.00 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre.
OMartos arriba al convenciment que només hi ha una solució per salvar Sofía. Una intervenció revolucionària i molt arriscada.
17.30 El secreto de Puente
Viejo. OFrancisca parla amb
Fe i l'informa que només es podrà quedar a la Casona si investiga i l'informa sobre la vida de
Beltrán i Aurora.
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom! O
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.30 Deportes 2. 
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero 3.0.O
Convidats: els humoristes Josema Yuste i Millán Salcedo.
22.40 Casados a primera
vista.OPedro i Mónica i Jonathan i Sabrina inicien els seus
respectius matrimonis celebrant al costat dels seus familiars el recent enllaç. Mentre que
Alexia, l'amiga de Pedro, continuarà intentant captar l'atenció
del nuvi.
01.30 Cine. OEnlaces y
compañía.
02.45 Comprando en casa
03.15 Minutos musicales

O
02.40 Cine. OSalón México.
04.10 TVE es música

O
16.00 Hawái 5.0. OSegona temporada de la sèrie en
la qual un grup d'agents d'elit,
liderats per Steve McGarrett, investiguen els crims que succeeixen a Honolulu.
18.30 Las reglas del juego.

O
20.05 Noticias Cuatro 2.O
21.00 Deportes Cuatro 2.

O
21.30 Gym Tony. O
22.30 Un príncipe para tres
princesas.OQui millor que un
assessor de confiança per poder
comentar els dubtes que susciten els pretendents, desfogarse o sentir-se una mica acompanyades. Els assessors de les
princeses arriben al Regne de
les Tres Corones disposats a conèixer a fons els pretendents de
la seva princesa i a ajudar-les en
tot el possible a prendre la decisió més encertada.
00.35 Elementary. OLa
que se fue. Kitty pateix una crisi nerviosa davant la imminent
amenaça a la seva seguretat, i
Holmes i Watson intensifiquen
els esforços per ajudar-la. A
més, es coneixerà l'origen de la
relació entre Sherlock i Kitty.
02.10 House. O
02.55 Puro Cuatro.O
04.00 La tienda de casa

