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El programa mostra l'existència d'una
suposada trama de falses inspeccions
de vehicles per allargar el funciona-
ment de cotxes que no garanteixen les
condicions mínimes de seguretat.

La seguretat dels cotxes, 
a «En el punto de mira»
CUATRO | 22.40 H. 

La mediació fa servir un símil per dife-
renciar-se de la justícia, agafant com a
metàfora un iceberg i explicant que la
llei només mira la part que sobresurt
dels conflictes.

«Sense ficció» estrena el
documental «Mediació»
TV3 | 21.55 H. 

El músic Pau Vallvé confessarà que per
compondre primer grava les cançons al
mòbil i desprès tria les que més li agra-
den per fer-ne un disc, com Abisme ca-
vall d’hivern primavera tornar.

El cantautor Pau Vallvé se
psicoanalitza a «Tria 33»
33 | 22.05 H. 

LA PROGRAMACIÓ DE TV

DdGGIRONA

■ El Tribunal Suprem ha rebutjat
una demanda per sis milions d'eu-
ros que el Reial Madrid va presentar
contra  TV a causa d'un vídeo en el
qual es comparava als jugadors ma-
dridistes amb hienes. El vídeo inter-
calava imatges de jugadors madri-
distes actuals (com el defensa Pepe)
o històrics (com Juanito) amb d’al-
tres de documentals de National
Geographic protagonitzades per
hienes o amb fotogrames provi-
nents de pel·lícules de icció com El
silenci dels anyells, de tal manera que
es comparava als futbolistes blancs
amb el seu protagonista, el psicòpa-
ta Hannibal Lecter.

Suprem rebutja
una demanda del
Reial Madrid
contra TV3 pel
vídeo de les hienes 

EFEBARCELONA

■ L'actor català Ricardo Ramírez
Gil, conegut com a Rikar Gil, que
va participar en sèries com El Mi-
nisterio del Tiempo i El caso, de Te-
levisió Espanyola, Buscando el
Norte, d'Antena , o La Riera, de
TV, ha mort als  anys a causa
d'un accident de moto. 

Segons va informar ahir Aisge -
Artistes Intèrprets Societat de
Gestió- l'actor barceloní, establert
a Madrid, va morir dissabte a la nit
quan es dirigia en moto a Nave ,
la sala on feia dos anys que repre-
sentava l'obra Una noche como

aquella. L'actor també havia tre-
ballat en pel·lícules com Julie
(), d'Alba González de Moli-
na, on interpretava un dels papers
principals, mentre anteriorment
havia tingut papers secundaris en
els ilms . noches en ninguna
parte, Cuervos, Bucle, Cuatro esta-
ciones i Caótica Ana.

Rikar Gil va ser guardonat el
 amb el premi a millor actor
del Notodoilmfest pel curtme-
tratge Impulso, dirigit per Paul
Mateos i Miguel Tejerina. Entre els
nombrosos curtmetratges en els
quals va participar iguren també

Café nunca es café, d'Eduardo
Ovejero, Centrifugado, de Mireia
Noguera, Ocho pasos y medio, de
Jorge Naranjo,Cambio de sentido,
d'Alfonso Díaz, Señora Soto, de
Hans Emanuel Edwards, que va
participar en el festival Palm
Springs i el Winnipeg Internatio-
nal Film Festival, i Blood Rain, de
Christian Molina, projectat en la
secció oicial Festival de Cinema
de Sitges (Garraf).

El públic català el coneixia per
la sèrie de sobretaula de TV La
Riera, en què havia encarnat el pa-
per de Gaspar, un cambrer que

s'havia enamorat del personatge
de Maribel. També va treballar en
diverses websèries d’èxit.

En el món del teatre, Gil va ac-
tuar en obres com Una noche
como aquella, Pasta al Pesto, Una
noche como esta, Un balcón con
vistas, Nuestra Señora del Mare Si-
renum, Amor i Intimidad.

Mor als 40 anys Rikar Gil,
en Gaspar de «La Riera»
L’actor barceloní, conegut també per «El Ministerio del Tiempo» o 
«El caso», va morir dissabte a Madrid a causa d’un accident de moto

CCMA

Rikar Gil, a «La Riera».

TV3

06.00 Notícies 3/24
08.00 Els Matins.�
13.20 Espai Terra.�Una uni-
versitat  que té en plantilla un
ra mat d’ovelles i cabres i un pas-
tor! Un fet ben curiós, però que
té la seva explicació. 
14.00 Telenotícies comarques.
�

14.30 Telenotícies migdia.�
15.40 Cuines.�Tallarines amb
carxofes.
15.50 La Riera. S�La Mercè
ha descobert que li van robar la
targeta.
16.35 Divendres.�
19.05 El Faro, cruïlla de camins.
S�El Luis Villamil utilitza l'excu -
sa d’unes estovalles tacades per
mirar de reprendre el contacte
amb l’Ángela d'amagat de la Rosa. 
20.05 Tot o Res.�
21.00 Telenotícies vespre.�
21.55 Sense ficció: Mediació.�
Des de fa uns anys la societat
s’ha dotat d’una nova manera de
resoldre els conflictes entre dues
parts enfrontades. Un mètode
que serveix tant en baralles veïnals
com en discussions derivades de
divorcis mal resolts o bé en litigis
entre societats mercantils.
23.00 Sense ficció: La noia que
no es volia morir.�Carina Mel-
chior és una noia danesa de dinou
anys que va tenir un accident de
cotxe i va patir un traumatisme
cranial tan greu que els metges
de seguida van advertir als seus
pares que no sobreviuria. 
00.15 Món 324.�
00.45 Tria33.�
01.00 Més 324.�
02.00 El Faro, cruïlla de camins.
S�
02.50 Ritmes a l’estudi
03.50 Blues a l’estudi

Super3/33

08.40 Loopdidoo
09.00 MIC
10.00 Olivia
10.55 La Supermots
11.35 Quin crac, l'Angelo!
12.30 Codi: Lyoko
13.20 El detectiu Conan
14.10 Shin Chan
15.00 Bola de Drac Z Kai
15.45 Olivia
16.40 Ella Bella Bingo
17.15 Raa Raa, el lleó escanda-
lòs
17.45 Loopdidoo
18.15 El Mic i els seus amics
18.40 El petit drac Coco
19.05 Dora, l’exploradora
19.30 Info K
19.45 Vicky, el viking
20.00 Els germans Kratt.�
20.55 El detectiu Conan
21.20 La Riera. (R) S�
22.05 Tria33.�Els mòbils com
aliats de la creació musical i el
mú sic  Pau Vallvé es psicoanalit-
za.
22.15 Quèquicom.�La ciència
en dansa. La carrera de dansa és
curta i, per tant, ha de començar
ben aviat. A partir dels vuit anys,
els nens ja tenen el cos muscular -
ment preparat i són prou madurs
mentalment per seguir una classe. 
22.50 Generació Digital.�Par-
lem amb l’home més connectat
del planeta. 
23.15 33 i els Gaudí. P�Pa
negre. En els anys durs de la pos-
tguerra rural a Catalunya, l’Andreu,
un nen del bàndol dels perdedors,
troba un dia al bosc uns cadàvers. 
01.05 La fúria dels elements.�
La temperatura, el motor de tot
plegat. 
01.55 Quèquicom. (R)�
02.25 Generació Digital
02.50 Ritmes a l’aula
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06.05 Noticias 24H
06.30 Telediario matinal.�
08.30 Los desayunos de TVE.�
10.05 La mañana.�
13.25 Torres en la cocina.�Avui
Javier i Sergio preparen dos plats
amb salmó, molt sans i lleugers:
una amanida de salmó amb en-
dívies fresques i un tàrtar de sal -
mó fumat.
14.00 L’Informatiu
14.30 Corazón.�
15.00 Telediario 1.�
15.55 El tiempo.�
16.00 L’Informatiu
16.25 Acacias, 38. S�Teresa
demana a Mauro que se’n vagi i
deixi Fernando en pau. Després,
Fernando fa un petó a la Teresa i
ella li correspon. Cruz confessa
el seu amor a Celia. 
17.25 Seis hermanas. S�
18.25 Centro médico.�Docu-
ficció basada en un format inter-
nacional de gran èxit que recrea
cada dia dues històries basades
en casos clínics reals, curiosos i
atractius. 
19.25 España directo.�
20.30 Aquí la tierra.�
21.00 Telediario 2.�
22.05 Hora punta.�Programa
d’entrevistes i reportatges que
va des de l’actualitat als continguts
més impactants d’internet i xarxes
socials.
22.40 Reinas. S�Capítulo 1.
En ple Renaixement, dues dones
lluiten pel poder: Isabel I d’An-
glaterra i Maria Estuardo d’Escò-
cia. Un enfrontament en què va
tenir molt a veure Felip II d'Es-
panya.
00.10 Cine. P�La reina Vic-
toria. 
01.45 La noche en 24 horas.�
03.30 TVE es música

Antena 3

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público. Susanna
Griso entrevista la vicesecretària
d'Estudis i Programes del PP, An-
drea Levy.
12.20 Karlos Arguiñano en tu
cocina.�
12.45 La ruleta de la suerte.�
14.00 Los Simpson. S�
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes. E
16.00 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre.
S�Per sorpresa de Maria, Yuste
i els seus nois es presenten en el
local. Yuste parla d'un acord amb
Rafael i Maria, tot i el rebuig que
sent cap al policia, transigeix. 
17.30 El secreto de Puente Viejo.
S�Beatriz es posa a la defensi -
va negant tot, però ni Hernando
ni Camila la creuen. Beatriz no
sap bé com comportar-se amb
Matías que li ve a dir que vigili
amb Ismael, finalment ho fa.
18.45 Ahora caigo.�
20.00 ¡Boom!�
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.30 Deportes 2. E
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero 3.0
22.40 Pulsaciones. S�Capí-
tulo 3. Álex i Lara investiguen la
relació entre la mort de Rodrigo
i el cas dels desapareguts que el
periodista estava investigant. Se-
gueixen la pista de René, l’única
persona segrestada que va acon-
seguir escapar. 
00.00 Cine. P�La vida secreta
de una madre soltera.
01.30 Cine. P�El crucero del
misterio.
02.45 Campeonato europeo de
póker
03.15 Comprando en casa
03.45 Minutos musicales

Telecinco

06.30 Informativos Telecinco
matinal. Informatiu presentat
per Roberto Fernández, Alba Lago
i Rebeca Haro.
08.55 El programa de Ana Rosa.
Magazín d'entrevistes i actualitat
presentat per Ana Rosa Quinta-
na.
12.45 Mujeres y hombres y vice -
versa. Espai de recerca de pa re -
lla presentat per Emma García
en el qual tronistas i pretendents
intenten trobar l'amor.
14.15 Cámbiame
15.00  Informativos Telecinco
1. Informatiu presentat per David
Cantero i Isabel Jiménez.
15.35 Deportes. E 
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón. Paz Padilla
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
20.40 Pasapalabra. Programa
concurs presentat per Christian
Gálvez, que es basa en les habili-
tats amb el llenguatge dels par-
ticipants. 
21.05 Informativos Telecinco 2
21.35 Deportes. E
21.45 El tiempo
22.00 Got Talent. Segona edició
del concurs, que busca noves pro-
meses en diferents disciplines ar-
tístiques com el cant, el ball, la
mà gia o l'humor. El publicista
Risto Mejide substitueix a Jesús
Vázquez i forma part del jurat al
costat d'Eva Hache, Edurne i Jorge
Javier Vázquez.
00.45 Got Talent: momenta-
zos
01.30 Got Talent España
03.00 Premier Casino
03.10 Fusión sonora

Cuatro

07.00 El zapping de surferos 
08.00 Gym Tony XS. S�
09.30 Alerta Cobra. S�Bau-
tismo de fuego 2 i ¡Más alto, más
rápido, más lejos!
11.25 Las mañanas de Cuatro:
primera hora
12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro 1.�
14.45 El tiempo.�
14.55 Noticias Cuatro Deportes.
E�
15.25 Deportes Cuatro 1. E�
16.00 Hawái 5.0. S�La ofren-
da i El pasado.
17.30 NCIS: Los Ángeles. S�A
todo gas i Vínculos de sangre.
19.30 Crónica Cuatro.�Presen-
tat per Ane Ibarzabal.
20.00 Noticias Cuatro 2.�In-
formatiu presentat per Miguel
Ángel Oliver.
21.00 Deportes Cuatro 2. E�
21.20 El tiempo.�
21.30 First Dates: en anteriores
citas.�
21.35 First Dates.�Després de
superar un naufragi sentimental,
Belén ve al restaurant a fer creu
i ratlla. 
22.40 En el punto de mira.�Co-
ches peligrosos. Els reporters
Mar ta Losada, Ricardo Pardo i
Mireia Llinares surten al carrer
per comprovar que tenim el parc
mòbil més envellit d'Europa i in -
ves tigar les causes per les que
els nostres cotxes són els més
antics del continent. 
00.15 En el punto de mira. (R)�
Los señores del cartón y Boom
turístico.
02.00 Callejeros.�Robos con
violencia, Más triste es robar i
Atraco.
04.00 La tienda en casa
05.15 Puro Cuatro
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07.00 Documental.�
07.55 Documental.�Historia
de la vida.
09.00 Pueblos de Europa.�
09.30 Aquí hay trabajo.�
09.55 La aventura del saber.�
11.00 Zoom net.�
11.15 Cougar Town. S�
12.00 Mañanas de cine. P�Y
después del cuplé. Luis García,
un jove i arruïnat compositor, es
guanya la vida com a pianista en
una sala d’espectacles.  
13.45 ¡Cómo nos reímos! (Ex-
press).�
14.00 España entre el cielo y
la tierra.�
14.50 Documental.�Trotamun-
dos.
15.45 Saber y ganar.�
16.20 Grandes documentales.
18.05 Documenta2.�El hombre
que no respira.
19.00 Vespre a La 2
19.30 Noms propis
20.00 Tips.�
20.55 Oficiorama.�
21.30 Página dos.�Álvaro Co-
lomer s'acosta a la batalla d'Najaf
amb la seva novel·la Aunque ca-
minen por el valle de la muerte. 
21.55 Historia de nuestro cine.
P�Sabían demasiado.
23.30 Documentos TV.�Recu-
perando la vida. Els supervivents
dels atemptats terroristes de París
de 2015 segueixen lluitant, com
la millor resistència davant del
terrorisme i en reconeixement
als que no van tenir la fortuna
de sobreviure. 
00.30 La 2 noticias.�
00.55 Documental.�Los olvi-
dados de la línea Maginot.
01.55 Conciertos de Radio 3
02.25 Profilage. S�
04.10 TVE es música


