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LES PEL·LÍCULES D’AVUI

EL ESPECIALISTA
NEOX � 22.15 []
 1994. EUA. Director: Luis
Llosa. Intèrprets: Sharon Sto-
ne, Sylvester Stallone, James
Woods. 109 minuts. Color.
un expert en explosius, antic
membre de la Cia, és contractat
per una bonica i misteriosa dona
per tal d'acabar amb un grup de
mafiosos que van assassinar els
seus pares quan ella era una
nena. acció a dolls i molt sus-
pens, en una trama en la qual els
personatges s'han d'enfrontar a
terribles perills. Darrere del seu
instint de supervivència, s'ama-
guen altres passions.

UNA HISTORIA DE
 VIOLENCIA
P. CHANNEL � 22.15 []
 2005. EUA. Director: David
Cronenberg. Intèrprets: Viggo
Mortensen, Maria Bello, Wi-
lliam Hurt, Ed Harris, Ashton
Holmes, Heidi Hayes. 97 mi-
nuts. Color. Tom Stall viu
tranquil·lament amb la seva dona
i el seu fill en un petit poble d'in-
diana, on gairebé mai passa res.
Però un dia, després d'evitar un
robatori en el seu restaurant, no
sols és considerat un heroi per
tots, sinó que a més atreu l'aten-
ció dels mitjans de comunicació.
En aquestes circumstàncies, rep
l'estranya visita d'algú que asse-
gura conèixer el seu passat...
adaptació amb actors de carn i

os de la novel·la gràfica de John
Wagner i Vince locke, a càrrec de
l'habitualment hiperviolent ci-
neasta canadenc David Cronen-
berg.  

SEXO EN NUEVA YORK 2
NOVA � 22.40 []
 2010. EUA. Director: Michael
Patrick King. Intèrprets: Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis, Cynthia Nixon,
Chris Noth, David Eigenberg.
146 minuts. Color. la trama
de la seqüela gira al voltant a la
vida de recent casats de Carrie i
Big, així com de les esporàdiques
temptacions que podrien
 arruïnar el seu matrimoni. Char-
lotte haurà d'apanyar-se-les com
a mare, Miranda canvia de carre-
ra i Samantha torna a veure
Smith.  

CADA 9 SEGUNDOS
ANTENA 3 � 01.45 []
 1997. EUA. Director: Ken-
neth Fink. Intèrprets: Djanet
Sears, Gail O´Grady, Michael Ri-
ley, Scott Speedman, Amy
Pietz. 96 minuts. Color. la
periodista Carrie Breiter comen-
ça a treballar com a voluntària en
una línia telefònica d'atenció a
dones maltractades amb l'objec-
tiu d'escriure un reportatge so-
bre la violència domèstica. un
dia, Carrie rep la trucada de Ja-
net, una mare que diu tenir la in-
tenció de matar el seu exmarit.

LA 2 � 22.00 []

Carmina o revienta
 2012. Espanya. Director: Paco León. Intèrprets: Carmina Barrios,
María León, Paco Casaus, Ana Mª García. 71 minuts. Color. Carmina és
una senyora de 58 anys que regenta una botiga a Sevilla on es venen pro-
ductes ibèrics. Després de patir diversos robatoris i no trobar el suport de
l'asseguradora, inventa una manera de recuperar els diners per tirar la
seva família endavant. Mentre espera el desenllaç del seu pla reflexiona a
la cuina de casa seva sobre la seva vida, obra i miracles. l'actor i comediant
Paco león (aída) es llança a escriure, improvisar i dirigir el seu primer llarg-
metratge. Per descomptat originalitat no li ha faltat a aquest jove cineasta
espanyol, perquè s'atreveix a lliurar una espècie de fals documental sobre
la seva pròpia família i especialment de la seva mare, Carmina Barrios. Ella i
la seva filla María león (la voz dormida), germana del director, són pràcti-
cament les protagonistes d'aquesta «rara avis» del cinema espanyol.
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07.45 Al rojo vivo. (R)
09.30 Crímenes imperfec-
tos.O
10.30 Las pruebas del cri-
men.O
11.30 Informe criminal.O
12.20 Al rojo vivo. Progra-
ma debat presentat per an-
tonio garcía Ferreras.
14.00 La Sexta noticias
1.O
15.00 Jugones.�O

15.45 Zapeando 
17.15 Más vale tarde 
20.00 La Sexta noticias
2.O
21.00 La Sexta deportes 2.
�O

21.30 El intermedio.O
22.30 Bones. �OEl nazi
en la luna de miel. Brennan i
Booth gaudeixen de la seva
lluna de mel a Buenos aires.
Booth s'ho passa d'allò més
bé, però Brennan té un altre
concepte de relax, i acaba por-
tant el seu marit a un dipòsit
de cadàvers per mostrar-li
les restes de diversos dissi-
dents. El hombre de la presa.
l'equip del Jeffersonian in-
vestiga l'assassinat de Sean
nolan, un model fracassat el
cos del qual s'ha trobat en-
trellaçat en un dic de castors. 
00.00 En el aire 
01.30 Crímenes imperfec-
tos.O
02.00 Juega con el 8 
04.00 Minutos musicales 

09.24 El món des de l'ai-
re 
10.17 Les aventures culi-
nàries de Sarah Wiener a
la Gran Bretanya 
11.01 Dolça França 
11.54 El llegat final del
planeta blau: el Congo 
12.53 Els goril·les del
meu avi 
13.46 Les aventures culi-
nàries de Sarah Wiener a

la Gran Bretanya 
14.30 La ciència al des-
cobert 
15.22 El món des de l'ai-
re 
15.48 Bon viatge 
15.55 Futbol amistós.
Barça B-Selecció indonèsia.
17.55 Champions Maga-
zín 
18.20 Futbol amistós.
Barça B-Selecció indonèsia.
20.00 Esport Club 
21.00 Hat trick Barça 
22.20 Supercars: Cotxes
policia Dubai 
22.45 Rallycross Ale-
manya 
23.30 ZZ 
23.45 Emissió TV3 
00.50 Tot l'esport 
01.15 Hat trick Barça 
02.20 Tot l'esport 

08.00 Fútbol sala. lliga
nacional, 2a jornada: inter
Movistar-Peñiscola, des de
Álcala de Henares (Madrid).
09.30 Baloncesto. Prepa-
ració campionat del Món fe-
mení: Espanya-Cuba, des
de logronyo.
11.00 Golf. open d'Espan-
ya femení, 4a jornada, des
de Tenerife.
12.00 Tenis. WTa Wuhan:
Dellacqua-Wozniacki, des
de la xina (Directe).
13.30 Ciclismo. Campio-
nat del Món en ruta: contra-
rellotge individual elit mas-
culina (Directe).
17.30 Balonmano. gue-
rreres DHF.
18.00 Vela. Campionat del
Món: Medal race rSX mas-
culí.
18.30 Vela. Campionat del
Món: Medal race rSX feme-
ní.
19.00 Tenis. WTa Wuhan:
riske-Bouchard, des de la
xina.
20.30 Conexión Telede-
porte (Directe) 
21.00 Objetivo Río 
21.30 Ciclismo. Campio-
nat del Món en ruta: contra-
rellotge individual elit mas-

culina, des de Ponferrada.
23.00 Fútbol. Estudio Es-
tadio ((Directe).
01.00 Tenis. WTa Wuhan,
des de la xina.
04.00 Vela 

09.30 l’entrevista 10.00
Tor rodó 11.00 la 7mana
terres de l’Ebre 11.30 Viu-
re des de l’essència 12.00
Té de tot 13.30 notícies
migdia 14.00 al dia 14.30
Knopines 15.00 actual
sports 15.30notícies mig-
dia 16.00 Té de tot 17.30
notícies migdia 18.00 Ca-
minant per Catalunya
18.30 la 7mana Pirineu
19.00notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00notícies vespre
20.30 l’entrevista 21.00
Parlem·ne 21.30 Ciutat
dels llibres 22.00 Té de
tot 22.30 al dia comarques
gironines 23.00notícies
vespre 23.30 l’entrevista
00.00Històries particulars 

07.30 Ángel rebelde
08.15 8 de 8 08.45 Cata-
lunya blues 09.15 Tele-
venda 11.15 Ángel rebel-
de 12.00 Diagnòstic as-
sassinat 13.30 Sí, ministre
14.00 arucitys. Magazíne
d’actualitat 17.30 Sí, mi-
nistre. Sèrie de TV de 22
episodis. reconeguda com
una de les sèries de televi-
sió més vistes al regne
unit, i la preferida de la
Dama de Ferro 18.05 S’ha
escrit un crim 19.00 8 al
dia. Presentat per en Josep
Cuní 22.30 gran cinema:
Wall Street. En Bud Fox és
un jove agent de borsa que
intenta obrir-se camí a Wall
Street. Durant el dia treba-
lla per a la companyia en la
qual està ocupat, i en les
seves estones lliures inten-

8TV

TV Girona

Teledeporte

Esport3

La Sexta
ta conèixer un dels grans
magnats de les inversions,
a qui admira pel seu èxit
en els negocis 00.55 Diag-
nòstic assassinat 01.40
Clips

07.00 Edició matí 09.00
infotext 13.30 la Plaça
14.00 Esports 10 14.45
Caminant per Catalunya
15.15Històries particulars
15.45 10Tn 16.15 info-
text 19.00 Edició vespre
19.30 Esports en xarxa
20.00 El cas dels catalans
20.04 De Tee a green
20.30 10Tn 21.00 actual
Esports 21.30 Viure des
de l'essència 22.00 l'Es-
trafet 22.45 la Plaça
23.15 10Tn 23.45 info-
text

13.00 redacció Banyoles
14.00 actual Comarques
14.30 la Setmana 15.00
redacció Banyoles 15.30
Espai sense determinar

16.00 Fórmula tarda
17.00 redacció Banyoles
18.00 Fórmula tarda
19.00 Factoria d'èxits
20.00 redacció Banyoles
20.30 Esports en Xarxa
21.00 redacció Banyoles
21.30 al Dia informatiu
22.00 l'alcalde respon
23.00 redacció Banyoles 

13.00 Caminant per Cata-
lunya 13.30 actual es-
ports 14.00 les notícies
14.40 Pros i contres
15.30 1714, la guerra a
comarques 16.00 les notí-
cies 16.35 De tee a green
17.00 Viure des de l’essèn-
cia 17.30 Zona natural
18.00 l’alcalde respon
18.30 Dosos amunt!
19.00notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00 les notícies 20.35
Pros i contres 21.25 1714,
la guerra a comarques
22.00 les notícies 22.40
al dia comarques de girona
23.10 Pros i contres
00.00 les notícies 00.30
1714, la guerra a comar-
ques 01.00 De tee a green
01.30 Caminant per Cata-
lunya

Banyoles TV

Canal 10
Empordà

Olot TV

Clau �PEL·LÍCULES � SÈRIES � INFANTIL � ESPORTS SUBTITULATS PER A PERSONES SORDESO
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El programa d’entrevistes presentat per Josep
Puigbó (S)avis, enceta aquesta nit una nova tem-
porada al 33 amb la catedràtica emèrita de Fi-
losofia Moral i Política Victòria Camps com a pri-
mera convidada. Puigbó parlarà amb Camps so-
bre la necessitat de practicar una medicina,
una política i un periodisme ètic. Aquesta pres-
tigiosa filòsofa ho ha estudiat, ho ha ensenyat i
ho ha viscut activament com a senadora, com a
membre del Consell de l'Audiovisual de Cata-
lunya i com a integrant de diversos comitès ètics
de fundacions i hospitals. Amb ella, el presen-
tador planteja si és possible, en aquest món ac-
tual, mantenir i guiar-se amb comportaments
ètics i quines són les conseqüències quan es des-
envolupa sense respectar les normes ètiques.

El (S)avis seguirà en aquesta temporada
apostant pel mateix format que l’anterior. Cada
setmana es donarà a conèixer el testimoni i l’e-
xemple d'un savi o sàvia que ha protagonitzat al-

guns dels moments més intensos del nostre pas-
sat més recent. Una conversa profunda que
descobreix aspectes íntims dels personatges
sobre les seves vides i les circumstàncies que les
han envoltades i s’interessen també per com con-
templen el complex moment actual i les nom-
broses incògnites que planteja el futur.

Altres convidats de la temporada seran Josep
Maria Bosch Aymerich (enginyer i arquitecte),
Maria Antònia Canals (mestra), Jordi Savall
(músic), Josep Dalmau (sacerdot), Dolors Bra-
mon (filòloga), Francesc Garriga (poeta), Mer-
cè Boada (neuròloga), Jordi Nadal (historia-
dor), Salvador Giner (sociòleg), Carme Riera (es-
criptora), Antoni Vila Casas (empresari i filantrop)
Antoni Ros Marbà (director d’orquestra), Mari-
na Subirats (sociòloga), Antoni Pitxot (pintor),
Joan Francesc Mira (escriptor i antropòleg), Jo-
sep Maria Bricall (economista), Núria Gispert (ac-
tivista), Anna Cabré (geògrafa, especialista en de-
mografia), i Salvador Pàniker (filòsof).

girona | DdG

L’ètica protagonitza el primer episodi
de la nova temporada del «(S)avis»
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