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#015.36 Pel·lícula:
Capitán Phillips.17.46
Pel·lícula: Terminator III:
La rebelión de lasmáqui-
nas.19.31 Blue Bloods:
familia de policías:
Culpabilidad por aso-
ciación.21.04Mundos
inexplorados con Steve
Backshall.22.02 Scott y
Milá.23.00 LateMotiv.
0.05 La Resistencia.
#VAMOS
15.00 LaLigaWorld.
15.30 Bakalá.15.50
Mundial de Rugby: Nueva
Zelanda-Australia. 18.00
Tarde de Europa League.
18.50Valverde, un año
en arco iris.20.00Más
Deporte.20.30 Bakalá.
21.00Noticias #V 20:30.
21.55 LaLiga Smartbank:
UD Las Palmas-Real Sport-
ing de Gijón.0.00Noche
de Europa League.
MOVISTAR LALIGA
15.00 LaLigaWorld.
15.30 LaLiga Smartbank:
CD Lugo-SD Ponferradina.
17.30 LaLiga Show.18.00
LaLiga News.18.30 LaLiga
Smartbank.23.50 LaLiga
ZAP.0.20 LaLiga Show.
0.50 LaLiga Smartbank:
Elche CF-CD Tenerife.
MOVISTAR LIGADE
CAMPEONES
13.10UEFA Champions
League: Olympique
Lyonnais-Zenit SP.17.00
Magazine Europa League.
18.00 Tarde de Europa
League.19.00UEFA Eu-
ropa League: Qarabag Ag-
dam FK-Sevilla FC.23.00
Noche de Europa League.
0.30UEFA Europa League:
Getafe CF-Trabzonspor.
CANAL PANDA
16.11 ¡Vete ya, Unicornio!

16.35 Los hermanos
Kratt.16.57 ¡Vamos,
Luna!17.21 Pingu en la
ciudad.17.41 Panda y la
ciudad de cartón.18.04
NaturGato.18.29 Super
Wings.19.06Mölang.
19.18 Los hermanos
Kratt.19.40HeyDug-
gee.20.25Masha y el
Oso.20.49 Los cuentos
deMasha.21.07 Las
historias espeluznantes de
Masha.
NICK JR.
16.25Nella, una
princesa valiente.16.35
¡Kiva puede!16.45Rusty
Rivets.17.00 La Patrulla
Canina.17.20 Blaze y los
MonsterMachines.17.45
TopWing.18.10 Zack&
Quack.18.35 La Patrulla
Canina.19.25 Becca y su
pandilla.19.50 Peppa
Pig.20.15 Butterbean’s
Café.20.40AbbyHatcher.
21.00 Zack&Quack.
HISTORIA
14.18 Batalla 360.17.30
IGM: La primera guerra
moderna.21.00 La I Guer-
raMundial a examen.
22.02 Pasteur& Koch:
Medicina y revolución.
23.55 Ciudades bajo
tierra.
DECASA
16.00Vender para
comprar.17.00 Customiza
tu casa.17.30Mis hoteles
favoritos.18.00 Locos por
el diseño.19.00Deco
Reto. 19.30De rastros
con Chus.20.00Redecora
con Raquel.20.30 La casa
demis sueños.21.30
Customiza tu casa. 22.00
De sin a con.22.30Mis
hoteles favoritos.23.00 La
casa demis sueños.

14.00 Barça News.14.20
El partit de Champions:
Borussia Dortmund-
FC Barcelona.16.00
BarçaNews.16.20 Tots
els gols de la temporada:
1990/91.17.00 El partit
de futbol femení: Rayo
Vallecano-FC Barcelona
Femení. (Rep.)18.45
600’’: Granada CF-FC
Barcelona (2014/15).
19.00Roda de premsa.

(Rep.)20.00 BarçaNews.
20.20 El 9: Anderson, el
bienni del pistoler.20.50
Tots els gols de...: Rakitic.
21.15 El partit d’handbol:
Barça Lassa-BadaHuesca.
22.45600’’: Granada CF-
FC Barcelona (2016/17).
23.00Aquí Palau. 23.30
El partit de la Lliga: FC
Barcelona-Valencia CF.
1.15 El 9: Anderson, el
bienni del pistoler.

10.00 Bàsics BTV.10.55
SlowBTV.11.20 Ciutadà
Novell.12.05Àrtic.12.50
SlowBTV.13.30Ambels
teus ulls. (ST)14.00 BTV
Notíciesmigdia.14.15
BTVNotícies 73.14.30
La porteria.15.30 Punt
demira17.05 Ciutadà
Novell.17.45 SlowBTV.

18.30Ohmy goig!19.00
Ambels teus ulls. (ST)
19.30 BTVNotícies vespre.
20.15 El temps.20.20
BTVNotícies 73.20.35
Bàsics BTV.21.30Àrtic.
22.20 La família Barris.
23.20Va passar aquí.
23.50Habitació 910.
1.50Àrtic.

6.01Mic.6.44 Les tres
bessones. (ST)7.32 En
Grizzy i els lèmmings. (ST)
8.32Dino tren.9.00Mic.
9.52Doraemon. (ST)
10.42 L’Òliba i companyia.
(ST)11.16 Lesmisterioses
ciutats d’or. (ST)12.00
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. (ST)
12.44 Els germans Kratt.
(ST)13.30 Lamàgica
Do-Re-Mi. (ST)14.18 Els
pingüins deMadagascar.
(ST)15.04 El detectiu Co-
nan. (ST)15.48 Comptem
amb la Paula. (ST)16.23
Dinotrux. (ST)17.06 El
Mic i els seus amics.17.33
Kazoops! (ST)17.54Dot.
(ST)18.25 Robin Hood,
el trapella de Sherwood.
(ST)18.49 Prodigiosa: Les
aventures de Ladybug i
Gat Noir. (ST)19.30 Info K.
(ST)19.44 Els bons ossos

bruns: Un bosc de bojos.
(ST)20.08Oddbods. (ST)
20.50Undramarama
total.21.12 El detectiu
Conan. (ST)21.55 El gran
dictat. (ST)22.10Obrint
plaça: En el capítol d’avui,
el programaparla de la
importància de l’assaig si
es vol assolir un objectiu.
(ST)22.35 Els cims de les
delícies. (ST)23.05 Viure
als Pirineus. (ST)23.30 El
Petit de Cal Eril. (ST)0.30
Obrint plaça. (ST) (Rep.)
0.55 Els cims de les delí-
cies. (ST) (Rep.)1.20Viure
als Pirineus. (ST) (Rep.)
1.45 El Petit de Cal Eril.
(ST) (Rep.)2.45Obrint
plaça. (ST) (Rep.)3.10
Els habitants de la fi del
món. (ST)3.55Viure als
Pirineus. (ST) (Rep.)4.20
L’illa del tresor. (ST)4.45
Karakia. (ST)

Pantalles
LaMarató2019donael tretdesortida
a lacampanyamésparticipativa
La gravació de l’espot divulgatiu estarà oberta a la participació ciutadana

BARCELONA Redacció

Tret de sortida de la campanya
de sensibilització i difusió de La
Marató 2019, dedicada a les ma-
lalties minoritàries, que ahir va
serpresentadaper laCorporació
Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA)i laFundacióLaMa-
rató de TV3. La 28a edició del
programa solidari es farà el diu-
menge15dedesembre ipresenta
algunesiniciativesquelaconver-
teixen en lamés participativa de
la seva trajectòria.
Lluís Bernabé, director de la

Fundació, va presentar aquestes
iniciatives de participació al vol-
tant de La Marató, des de les
3.500 activitats populars fins a
les 5.500 sessions informatives
sobremalaltiesminoritàries, i va

anunciar la possibilitat d’orga-
nitzar reptes personals en bene-
fici de LaMarató comuna de les
novetats d’aquesta edició: grups
de família i amics podran idear
iniciativesper implicarel seuen-
torn més immediat i col·laborar
en la recerca de les malalties
minoritàries gràcies a l’acord
amb la plataforma Migranodea-
rena.Bernabétambévaanunciar
queaquest anyLaMaratócanvia
de número de telèfon per fer do-
natius: seràel900-21-50-50.
Durant la rodadepremsaesva

presentar el vídeo divulgatiu so-
bre malalties minoritàries, ela-
borat per a la campanya als cen-
tres educatius.Tres joves que te-
nen una malaltia poc freqüent
–l’Alba, enBilal i laLaura–expli-
quen el seu dia a dia, amb la con-

ducció del músic Miki Núñez i
les intervencions de la doctora
SusanWebb, experta en aquesta
classedepatologies.
Webb, doctora en Endocrino-

logia de l’hospital de la Santa
CreuiSantPau,vadonaralgunes
dadessobreles malaltiesminori-
tàries, unes patologies molt poc
freqüents que afecten unmàxim
de 5 persones per cada 10.000.
Actualment n’hi ha de descrites
unes setmil i al voltant d’un80%
són d’origen genètic. Inclouen
un conjunt de malalties molt di-
ferentsentresi,peròtenenenco-
mú que acostumen a ser greus,
cròniques, progressives i disca-
pacitants. ACatalunya es calcula
quehi ha400.000persones amb
una malaltia d’aquesta classe.
Una de les protagonistes del ví-

deo, Alba Parejo, afectada de ne-
vus congènit gegant, estava con-
tenta de formar part d’aquesta
campanyade sensibilització: “La
Marató ajudarà la investigació
sobre les malalties minoritàries,
però tambéens fa visibles social-
ment”.
A la roda de premsa també es

vadescobrir la campanyagràfica
i audiovisual de LaMarató 2019,
creada amb la col·laboració
d’Ogilvy Barcelona: la imatge
d’una immensa pinya humana,
comlaquesostéuncastell,acom-
panyada de l’eslògan “Minories
que fan unamajoria”. També es
va desvelar la iniciativa que es

durà a terme per primer cop per
alrodatgedel’espot:eldiumenge
27 d’octubre es formarà una pi-
nya multitudinària a Barcelona
en què tothom que vulgui podrà
participar. L’emplaçament de la
gravació es farà públic els prò-
ximsdies i les inscripcionsespo-
dran feralwebdeLaMarató.
Unaaltranovetat ja anunciada

de l’edició 2019 de LaMarató és
que,perprimeravegada,nosefa-
rà des dels estudis de TV3: les
instal·lacions esportives munici-
pals d’Olot, el teatre Ateneu de
Tàrrega, el teatre Fortuny de
Reus i el casinoL’AliançadelPo-
blenou de Barcelona seran els
nousplatós.Unequipencapçalat
per Quim Masferrer recorrerà
Catalunya durant les quinze ho-
resdeprogramaendirecte.

CCMA

ResponsablesdeLaMaratófanunapinya,una imatgeclauen lacampanyadedivulgaciód’enguany

MARÍA-PAZ LÓPEZ

El representant d’Espanya al
pròxim festival d’Eurovisió, que
se celebrarà el maig del 2020 a
Rotterdam, no sortirà d’Opera-
ción Triunfo ni de cap altre pro-
gramadepreseleccióambvotde
l’audiència, sinóquees tornarà a
elegir “per designació directa”
de RTVE, segons va anunciar
ahir l’enspúblicenunanota.
Després de les últimes quatre

edicions, enquèelpúblic i els ju-
rats van triar els representants
per mitjà dels especialsObjetivo
Eurovisióndel2016(vasortirBa-
rei) idel2017(ManelNavarro), i
a partir de preseleccions a Ope-

RTVEelegiràqui
va aEurovisióper
designaciódirecta

ración Triunfo el 2018 (Amaia i
Alfred) i el 2019 (Miki Núñez),
amb un balanç decebedor, la ca-
dena tornaa la selecció interna.
RTVE ja ha confirmat a la

Unió Europea de Radiodifusió
(UER), l’organisme de televisi-
ons públiques europees respon-
sabledel certamen, la sevaparti-
cipacióenelqueseràel65èeuro-
festival; i ara confirmaelmètode
de selecció. “L’elecció interna
del candidat a Eurovisió és un
dels sistemes habituals de les te-
levisions que formen part de la
UER, i RTVE ja l’ha dut a terme
diverses vegades al llargde la se-
va història”, assenyala l’ens pú-
blic, que recorda lesmés recents

dels anys 2012 (Pastora Soler),
2013(ElSueñodeMorfeo) i2015
(Edurne).
Aleshores hi va haver dispari-

tat de resultats: Pastora Soler va
quedar en un notable desè lloc,
peròElSueñodeMorfeovacau-
re al 25è. Amb tot, els enviats de
les quatre últimes edicions, sor-
gits de preseleccions amb impli-
cació del públic i jurats, han tin-
gut uns resultats fluixíssims: Ba-
rei va quedar al lloc 22; Manel
Navarro,últim;AmaiaiAlfred,al
lloc23,iMikiNúñez,vint-i-dosè.
RTVEdiu que aquesta vegada

apostaràper “unartista ambuna
carrera musical consolidada,
després que els dos darrers anys
hagi fetservirOTcomaplatafor-
made selecció”. Els artistes amb
una certa trajectòria professio-
nal es resisteixen a participar en
un concurs com Eurovisió, en
què les fílies i fòbiesmusicals de
les audiències nacionals, i de ve-
gades les tensions geopolítiques,
poden suposar una clatellada en
elmarcador.

CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrilla-tv.lavanguardia.com/

MikiNúñezparticipa
enelvídeosobre les
malaltiesminoritàries
queesprojectaràals
centresdesecundària

‘TheNewYork
Times’ tanca
l’edició en
espanyol
BARCELONA Redacció

El rotatiu The New York Times
vaanunciarel tancament, apar-
tird’ahirdimarts,de la sevaedi-
ció en castellà, que va llançar el
2016, perquè no resulta “finan-
cerament exitosa”. “Si bé el lloc
enespanyol va atreureunacon-
siderable nova audiència cap al
nostre periodisme, i va generar
regularment articles dels quals
estem orgullosos, no va demos-
trar ser financerament exitós”,
va explicar el diari en una nota
als seus lectors. L’edició en es-
panyolproduïaunadesenad’ar-
ticles al dia, majoritàriament
traduccions de l’anglès, però
tambéoriginals i d’opinió.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PANTALLAS

559000

100801

Diario

499 CM² - 44%

14036 €

11

España

19 Septiembre, 2019


