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06.00 Notícies 3/24. Espai 
dedicat a la informació 
d’actualitat.

08.00 Els matins (Magazín). 
Presentadora: Lídia 
Heredia. S’entrevista 
avui Antón Costas 
(foto), economista i 
autor del llibre El final 
del desconcierto. 
També es conversa 
amb el conseller de 
Salut, Toni Comín, 
després de la presen-
tació de la candidatura 
de Barcelona per 
convertir-se en seu 
de l’Agència Europea 
del Medicament. La 
tertúlia està formada 
per Esther Vera, Ferran 
Espada, Gemma 
Ubasart i Marcos 
Pardeiro, amb les 
incorporacions de Jordi 
Pina, advocat de Jordi 
Sánchez, actualment 
empresonat, i d’Ana 
Pardo de Vera, direc-
tora del diari Público. 
Finalment, s’expli-
quen els escenaris 
que es plantegen un 
cop expirat el termini 
que va donar Rajoy a 
Puigdemont. 

d’ambulàncies intentés 
lligar amb ell.

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. 
Col·laboradora: Maria 
Fernández Vidal.

22.00 Polònia (Humor). 
Els responsables del 
govern català i de la 
CUP es reuneixen per 
repassar els últims 
serrells que queden 
per poder proclamar la 
República Catalana. 

22.35 Estàs igual! (Humor). 
Càmping gas. El 1981 
cinc actors aficionats 
van treballar com a 
animadors de turistes 
al càmping La Ballena 

Alegre de l’Escala. En 
acabar la temporada, 
van fer un viatge en 
cotxe per Europa per 
visitar alguns d’aquests 
turistes que van 
conèixer. Ara Toni Pérez 
vol retrobar-se amb 
els antics companys 
de feina i repetir una 
foto que es van fer a 
Zandvoort, un petit 
poble d’Holanda.

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

01.00 Notícies 3/24.
03.00 Ritmes a l’estudi 

(Musical). Astrio.
04.00 Jazz a l’estudi 

(Musical). Victor de 
Diego. Espai musical 
que ofereix l’actualitat 
del panorama del jazz 
i les seves variants a 
Catalunya.

12.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comar-

ques. Presentadora: 
Núria Solé.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Col·laborador: Marta 
Bosch.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Pa de pagès català.

15.50 Com si fos ahir (Sèrie). 
En Quim es queda sol: 
La Cati i el Marc marxen 
de casa per instal·lar-se 
a casa de l’Amàlia, la 
mare d’ella. L’Eloi, paral-
lelament, anima la seva 
mare a plantar cara al 
Jordi. Mentrestant, el 
Cesc fa veure al Miquel 
que la Marta té una 
actitud problemàtica 
a Adalisa. L’Andreu, 
per la seva banda, 
descobreix la fama que 
té entre el personal 
sanitari femení després 
que una conductora 
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08.12 Prodigiosa: Les aven-
tures de Ladybug i Gat 
Noir. Climatika.

08.39 Nils Holgersson. 
09.00 L’hora del Timmy.
10.00 Calimero.
10.40 Les noves aventures 

de Peter Pan.
11.30 La Supermots.
11.57 Els Dalton.
12.25 Kung Fu Panda: 

Llegendes increïbles.
13.15 El detectiu Conan.
14.11 Shin Chan.
15.00 Bola de drac.
15.50 Olivia.
16.23 Lulú Brum-brum.
17.08 Raa Raa, el lleó escan-

dalós.
17.28 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.

17.55 Misha, la gata violeta.
18.10 El Mic i els seus amics.
18.35 Pat, el carter: Servei 

d’entregues especial.
19.05 Kung Fu Panda: 

Llegendes increïbles. 
El moviment de dits 
esborramemòria.

19.30 Info K.
19.45 Pat, el gos.
20.04 Els germans Kratt.
20.55 El detectiu Conan. En 

Kaito Kid contra la caixa 
forta impossible (II).

21.25 Com si fos ahir. 
22.05 Quarts de nou. 

Desfolrats. El programa 
repassa tots els castells 
que es van poder veure 
durant la Fira de Santa 
Teresa, al Vendrell. 
A més, es parla de 

l’avantpassat directe 
dels castells, el Ball 
dels valencians, un 
ball que encara avui es 
pot veure en diverses 
festes majors.

22.35 El documental. 
23.20 Eugeni Xammar, la 

ploma silenciada. 

Narra la vida i la perso-
nalitat de l’autor Eugeni 
Xammar a través de 
dramatitzacions i 
entrevistes realitzades 
al llarg dels últims anys 
a historiadors, perio-
distes i persones de 
l’entorn del periodista.

00.20 Passió per caminar.
01.10 Les costes franceses 

des de l’aire.
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14.15 Les aventures culinà-
ries de Sarah Wiener a 
Àustria.

15.00 La llacuna perduda.
15.50 Amics insòlits.
16.35 Thalassa.
16.50 GR Pirineus.
17.20 Top gols La Lliga.
17.35 Zona Champions.
18.45 Temps d’aventura.
19.10 Eurocup Women. Spar 

Citylift Girona-Basket 
Landes. En directe.

20.55 Euroleague. Reial 
Madrid-CSKA 
Moscou. En directe. 
Comentaristes: Nacho 
Solozábal i Víctor 
Lavagnini. Des del 
Wizink Center.

23.00 El club de la mitjanit.
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‘Polònia’ 
 
L’espai satíric dirigit per Toni Soler continua analitzant amb 

humor l’actualitat informativa. En aquest nou episodi, els res-

ponsables del govern català i de la CUP es reuneixen per re-

passar els últims serrells que queden per poder proclamar la 

República Catalana. Mentrestant, Mariano Rajoy i Soraya Sa-

énz de Santamaría mostraran l’aparença real de l’article 155 

de la Constitució. A més, Xavier García Albiol i Inés Arrimadas 

conversaran sobre l’educació a Catalunya.  

LA 1 22.45 

‘Estoy vivo’ 
 
En aquest nou capítol, després de la celebració de l’aniver-

sari de la Laura, l’Enlace aconsella a Márquez que intenti se-

duir-la abans que ho faci el comissari Santos. Per altra ban-

da, la Bea analitza la pedra d’energia que va robar de casa de 

Márquez i queda sorpresa quan descobreix que és un canalit-

zador. Gràcies a aquest talismà es podrà defensar de les 

companyes de classe que l’assetgen. Finalment, la Susana 

posarà fi a la seva relació amb el David. 

Nova campanya de finançament 
per a l’Anuari de Silencis Mediàtics

El Grup Barnils obre una campanya per finançar 
el nou Anuari de Silencis Mediàtics. GRUP BARNILS

La 7a edició de l’Anuari de Silencis Mediàtics està en mar-

xa. I ho fa, com és habitual, amb una campanya de micro-

mecenatge per finançar-lo. Així, el Grup de Periodistes 

Ramon Barnils –l’entitat que el promou– ha obert un Ver-

kami amb el qual esperen recaptar un mínim de 6.000 eu-

ros durant els 40 dies en què es podran fer aportacions.  

El lema de l’edició d’aquest any és #Respirem. Se-

gons explica el Grup, aquesta apel·lació s’entén “des de 

la idea d’un periodisme reposat amb què l’Anuari va néi-

xer el 2011 i amb la voluntat de convertir el projecte en 

un petit oasi enmig d’una voràgine d’informació que so-

vint pot estressar, ofegar i, en definitiva, «infoxicar». 

Amb l’Anuari 2017 es busca deslligar-se dels titulars di-

aris, del ritme vertiginós del dia a dia informatiu i atu-

rar-se un moment”. La presentació oficial de l’Anuari es 

farà el 29 de novembre a la seu del Col·legi de Periodis-

tes i, el dia abans, a l’Euskal Etxea de Barcelona, només 

per a mecenes. En total, aquesta iniciativa editorial –co-

ordinada per Elisenda Rovira– ha publicat 81 reportat-

ges d’investigació.e

El CAC creu que Terribas no va posar 
en risc el dispositiu policial de l’1-O

L’organisme considera que els comentaris no van 
interferir en la tasca policial. CCMA 

El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) as-

segura que El matí de Catalunya Ràdio, presentat per 

Mònica Terribas, no va vulnerar la normativa el 22 de 

setembre passat quan es va fer referència als movi-

ments de vehicles policials a les carreteres i autopistes 

catalanes. Aquell dia, Terribas va fer una crida als oients 

perquè expliquessin quins moviments feien les forces 

de seguretat de l’Estat en el seu desplegament contra 

l’1-O. Arran d’aquest comentari, dos membres del CAC 

van presentar una sol·licitud d’anàlisi de les manifesta-

cions fetes per la conductora. Segons el CAC, els comen-

taris no van produir interferències en la tasca policial ni 

un efecte d’imitació. Tres dels sis membres del consell 

van votar a favor de les conclusions presentades ahir: 

les dues membres que van presentar la sol·licitud d’anà-

lisi se’n van inhibir voluntàriament, mentre que un ter-

cer, Daniel Sirera, es va abstenir arran d’un informe de 

l’àrea jurídica que considerava que podia comprometre 

la neutralitat de l’organisme.e
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