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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín). 

S’entrevista el diputat 
de la CUP Benet 
Salellas. El programa 
realitza la tertúlia 
amb Ferran Casas, 
Milagros Pérez Oliva, 
Arturo Puente i Antoni 
Puigverd. També hi 
participen el perio-
dista Ramon Rovira, 
autor del llibre Jo, 
Trump, i el professor 
de Ciència Política de la 
Universitat Carlos III de 
Madrid, Lluís Orriols.

 
13.55 Telenotícies comar-

ques. Presentadora: 
Núria Solé.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Arròs a la piula.

15.50 Com si fos ahir (Sèrie). 
(T1). L’Helena, enfa-
dada per l’actitud inva-
siva del Marc, decideix 

la ciutat convidada 
d’aquesta Mercè; al 40è 
aniversari de la primera 
manifestació pels 
drets LGTB celebrada 
a Barcelona el 1977, i 
als músics desapare-
guts aquest any, com 
el compositor Enric 
Granados.

22.35 Merlí (Sèrie). Adam 
Smith: El Merlí sent 
gelosia de la Silvana en 
veure l’èxit que té entre 
els peripatètics. El 
Marc, per la seva banda, 
està preocupat pel seu 
germà, i la Tania no 
entén l’actitud del Pol 
cap a ella. Mentrestant, 
el Joan té una discussió 
forta amb els pares.

 
23.35 Merlinari (Actualitat 

televisiva).
 Èxit, fracàs i compe-

tència. Són alguns dels 
temes que es tracten 
en el capítol d’avui, i 
justament de tot això 

parlen els alumnes 
de l’institut Antoni de 
Martí i Franquès, de 
Tarragona.

00.10 Més 3/24 (Debat). 
Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat de 
Catalunya i del món.

01.50 Gran reserva 
(Entreteniment).

 Espai que ofereix una 
selecció dels millors 
programes de la 
història de la cadena.

02.40 Ritmes a l’aula 
(Musical). Tazuff. 
Programa musical.

03.10 Cava de blues 
(Musical). Susan Santos 
& The Papas Red Band. 
Espai dedicat a les 
noves creacions d’al-
guns grups del país que 
es dediquen a aquest 
gènere musical, el 
blues.

03.55 Fusió i swing a l’estudi 
(Musical). Geni Barry 
Quartet. Programa 
dedicat a la fusió i el 
swing, i per on passen 
un ampli ventall de 
músics arrelats a 
Catalunya.

no anar a la sortida que 
tenien planejada. El 
Jordi i la Sílvia, mentres-
tant, decideixen anar 
al concert d’un grup 
del qual sempre han 
estat seguidors. A 
més, a casa del Quim 
surten a la llum tots els 
problemes.

16.35 Tarda oberta 
(Magazín). 
Presentadors: Vador 
Lladó, Ruth Jiménez. 
Magazín d’entreteni-
ment amb dues parts 
ben diferenciades, un 
talk show d’una banda, 
i un espai protagonitzat 
per l’humor, de l’altra.

20.15 Està passant (Humor). 
Informatiu satíric que 
analitza les claus de 
l’actualitat del dia i en 
busca la part divertida.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentador: Toni 
Cruanyes.

22.00 Piromusical de la 
Mercè (Musical). El 
Piromusical es divideix 
aquest any en dife-
rents blocs, dedicats al 
vint-i-cinquè aniversari 
dels Jocs Olímpics de 
1992; a Reykjavík, 
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06.01 Mic.
06.32 Espies de veritat.
07.22 Doraemon.
08.12 Prodigiosa.
08.39 Nils Holgersson. 
08.51 El Mic i els seus amics.
09.21 Pirata i Capitano.
09.43 El Zack i el Quack.
10.10 Pat, el gos.
10.24 El meu cavaller i jo.
10.47 Prodigiosa.
11.36 Els germans Kratt.
12.25 Kung Fu Panda.
13.15 El detectiu Conan.
14.11 Shin Chan.
15.00 Bola de drac.
15.50 Olivia.
16.23 Lulú Brum-brum.
17.13 Raa Raa, el lleó...
17.32 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.

17.55 Misha, la gata violeta.
18.10 El Mic i els seus amics.
18.35 Súper 4.
19.05 Kung Fu Panda.
19.30 Info K.
19.42 Info eKonomia. Qué és 

el G20?
19.45 Pat, el gos.
20.04 Els germans Kratt.
20.53 El detectiu Conan. 

Shinichi Kudo, l’assassí 
(II).

21.25 Com si fos ahir. 
22.00 Km33. Portugal. Tan 

proper, tan captivador: 
La Sussana, una disse-
nyadora de moda, i 
la Mariona, una guia 
turística, viatgen a 
Lisboa. Des de la capital 
portuguesa, viatgen a 
la regió d’Alentejo per 

descobrir els plaers 
gastronòmics i la calma 
que ofereixen els seus 
pobles.

22.45 Rutes d’Europa. 
Portugal: la via pública: 
En el seu moment, va 
ser la carretera de nord 
a sud més important de 
Portugal, i unia Braga 
amb Lisboa, passant 
per Porto i Coimbra.

23.40 A taula. Inclou A Trás-
Os-Montes i A la vall del 
Duero.

00.30 La cuina de Rachel 
Khoo: Melbourne. 

00.55 L’hort al plat. Hivern.
01.55 Les costes franceses 

des de l’aire. Bordeus.
02.05 Km33. Portugal.
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08.25 Champions magazín.
08.50 Futbolint. 
09.50 Gol a gol.
10.55 Lliga Catalana 

Femenina.
12.25 Lliga Catalana. Final.
13.55 Zona zàping.
14.30 Temps d’aventura.
14.55 Km 0.
15.20 Basketball Champions 

League.
16.55 EHF Champions 

League.
18.25 Nascar.
20.00 Esport club.
21.00 Futbol Cat.
21.30 Champions magazín.
22.00 Quan s’apaguen els 

llums.
23.00 El club de la mitjanit.
01.05 324 Esports.
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‘Piromusical de la Mercè’ 
 
Com és tradicional, Barcelona s’acomiada de la seva festa ma-

jor amb un espectacle que combina focs artificials i música. 

En aquesta ocasió, el Piromusical retrà homenatge a les vícti-

mes dels atemptats terroristes de la Rambla i Cambrils. La 

cançó Imagine serà la que, després d’un minut de silenci, po-

si en marxa aquesta exhibició de pólvora i colors. L’especta-

cle també farà alguna referència als 25 anys dels Jocs Olím-

pics celebrats a Barcelona.

TV3 22.35

‘Merlí’ 
 
La Silvana descol·loca el Merlí, que veu que els mètodes di-

dàctics creatius de la nova professora el poden destronar com 

a professor enrotllat de l’institut. Mentrestant, el Marc està 

preocupat pel seu germà i la Tània no entén l’actitud del Pol 

cap a ella. El capítol se centra en la figura de l’escocès Adam 

Smith, principal teòric del liberalisme clàssic i precursor del 

capitalisme. Justament l’economia serà un altre dels malde-

caps als quals s’haurà d’enfrontar el protagonista de la sèrie. 

Catalunya Informació estrena 
un nou noticiari territorial

Foto de família de Catalunya Informació, una 
ràdio que ha complert 25 anys. CCMA

Catalunya al dia és el nom del nou espai de Catalunya In-

formació amb el qual, des d’avui, es repassaran les princi-

pals notícies locals del país. S’emetrà de dilluns a diven-

dres, a les quatre de la tarda, i durarà una hora. El presen-

tarà Glòria Marín, però comptarà amb el suport de les de-

legacions territorials: Coia Ballester (Tarragona-Terres de 

l’Ebre), Roser Parera (Lleida) i Clara Jordan (Girona), a més 

de tota la xarxa de periodistes de l’emissora arreu del pa-

ís i les unitats mòbils. La ràdio estrena, a més, Eth maitín 
d’Aran, un informatiu diari d’una hora i en aranès que es 

podrà sentir en desconnexió a la zona. El periodista Josep 

Manuel Badia és el conductor d’aquest noticiari.  

El curs estarà marcat també per la celebració del 25è 

aniversari de l’emissora de notícies, nascuda l’11 de se-

tembre del 1992. El director de Catalunya Ràdio, Saül Gor-

dillo, i el cap d’Informatius, Francesc Cano, faran pròxima-

ment a l’Institut d’Estudis Catalans una conferència sobre 

el quart de segle viscut per la marca informativa de la rà-

dio. Catalunya Informació va ser premi Ondas el 2002 i Pre-

mi Nacional de radiodifusió el 2009.e

‘091: Alerta policía’ patrulla des 
d’avui amb casos reals a DMAX

Els agents porten càmeres al cos per filmar el que 
passi en primera persona. DMAX

Per si de cas l’espectador no en té prou amb l’augment de 

presència policial al carrer, ara pot també tenir la Policia 

Nacional patrullant a la petita pantalla. El canal DMAX es-

trena avui el programa 091: Alerta policía, que, en la línia 

d’Héroes, más allá del deber o Policías en acción, mostra 

operacions reals del cos policial espanyol. Des de Secuo-

ya, la productora que ha preparat aquest docu reality, s’as-

segura que es busca despertar en l’audiència “l’empatia” 

per la tasca dels agents. 

Ho explicava el director de documentals de la produc-

tora, Alfredo Pérez, durant la presentació d’aquest nou 

espai: “Volem que coneguin els policies, que mirin a tra-

vés dels seus ulls i sentin el que ells senten. Ells porten les 

càmeres, així que és un punt de vista subjectiu i l’espec-

tador es converteix en voyeur”. Al llarg de sis mesos i en 

quinze ciutats s’han viscut casos de prostitució, falsifica-

cions, baralles de gossos o violència al carrer.

EL RADAR


