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

08.00 Especial informatiu 
27-O. Programació 
especial per seguir les 
sessions que tenen 
lloc al Parlament de 
Catalunya i al Senat 
espanyol amb motiu 
de l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució 
Espanyola. L’especial 
està presentat per 
Lídia Heredia des 
del Parlament de 
Catalunya, que segueix 
el ple, i Raquel Sans 
segueix la sessió del 
Senat des de Madrid.

 
14.30 Telenotícies migdia. 

Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Col·laborador: Marta 
Bosch. Espai dedicat a 
la informació d’actua-
litat.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Fluffy pancakes. El 

sola i se li acut una 
idea. A l’homenatge del 
Ferran, a la universitat, 
l’Eva i l’Andreu fan un 
descobriment interes-
sant.

 
16.30 Tarda oberta 

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

 
20.20 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. Espai 
dedicat a la informació 
d’actualitat.

21.55 La gran pel·lícula: Pau, 
la força d’un silenci. 
Espanya, 2017. Dir.: 
Manuel Huerga. Int.: 
Joan Pera i Nao Albert. 
Exiliat a Prada de 
Conflent, Pau Casals, 
considerat el millor 
intèrpret del moment, 
ha decidit no tocar més 
en públic fins que la 
dictadura de Franco 
no caigui. El Pierre, 
un jove francès a qui 
el mestre fa classes, 
intenta convèncer-lo 
perquè ofereixi un 
concert extraordinari 
que es converteixi en 
un homenatge a la 
llibertat.

23.40 Més 3/24 (Debat). 
Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat.

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

cuiner Marc Ribas és 
l’encarregat d’entrar 
cada dia a casa de la 
gent amb l’objectiu de 
contagiar-los la seva 
passió per la cuina.

 
15.50 Com si fos ahir (Sèrie). 

La decisió de l’Helena: 
L’Helena està total-
ment desesperada. 
Castiga injustament els 
seus fills i li va clavar 
una bufetada a la  
Sílvia. La Gemma li 
recomana que pensi 
més en ella i que faci 
el que vol fer, i ella 
pren una decisió. El 
Miquel, ara ja parella 
de la Noe, encarrega el 
projecte de Tecnobasik 
a la Sandra. La Gemma 
ho entén, però té por 
d’estar-se quedant 
estancada. Ho explica 
a la Sílvia, a qui va a 
veure per disculpar 
l’Helena. La Sílvia creu 
que la seva amiga està 
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06.32 Espies de veritat.
07.22 Doraemon.
08.12 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

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.
12.50 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  

escandalós.

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.
19.30 Una mà de contes.
19.47 Pat, el gos.
20.04 Els germans Kratt.
20.55 El detectiu Conan. La 

mà que toca desafinat.
21.20 Odissees. El Castell de 

Sant Ferran.
21.55 Tatuats pels Pirineus. 

Viatge a ritme musical: 
En aquest capítol, 
Eva Clausó visita Pep 
Lizandra, que viu a 
Músser, a l’Alt Urgell, 
amb qui descobreix una 

bonica història d’amor i 
la passió que senten els 
americans per l’acordió 
diatònic. A més, l’Eva 
entra en un búnquer 
a Martinet i se’n va 
de festa a Arsèguel i 
Tuixent.

22.30 GR Pirineus. Inclou 
Una llengua molt viva i 
De vall a vall.

23.35 Riu avall. Inclou Resum 
(I) i Resum (II).

00.35 Parcs per a totes les 
estacions. El Parc 
Nacional de Terranova.

00.55 Les costes franceses 
des de l’aire. Bordeus.

01.05 Tatuats pels Pirineus. 
Viatge a ritme musical.

01.40 GR Pirineus.
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13.50 La cuina de Rachel 
Khoo: cuines del món.

14.15 Les aventures culinà-
ries de Sarah Wiener a 
Àustria.

15.00 La caseta de la platja.
16.00 Expedició a Nova 

Guinea.
16.50 GR Pirineus.
17.20 Temps d’aventura.
17.50 GR Barcelona.
18.50 Les aventures  

culinàries de Sarah 
Wiener a Àustria.

19.30 Roda de premsa.
20.00 Esport club.
20.55 Eurolliga. València 

Basket-Unicaja 
Baloncesto. En directe.

22.45 Top gols La Lliga.
23.00 El club de la mitjanit.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

ANTENA 3 22.10

‘Tu cara me suena’ 
 
David Amor tindrà avui el repte de convertir-se en un perso-

natge de dibuixos animats per interpretar la cançó de la sè-

rie D’Artacan i els tres gossos mosqueters. Per la seva ban-

da, la Terremoto de Alcorcón convidarà Silvia Abril a fer un 

duet en què es posaran en la pell de Rihanna i Shakira. Altres 

imitacions de la nit seran la de Kool & The Gang, a càrrec de 

Miquel Fernández; Adele, per part de Fran Dieli, i Raphael, 

que serà interpretat per Raúl Pérez. 

33 21.55

‘Tatuats pels Pirineus’ 
 
Eva Clausó visita avui el petit poble de Músser, a la Cerdanya, 

per parlar amb Pep Lizandra, conegut popularment com el 

Fred Astaire dels Pirineus, que descobrirà una història d’amor 

i parlarà de la passió que desperta l’acordió diatònic entre els 

americans. La presentadora també visitarà Martinet, on en-

trarà en un búnquer, i anirà de festa a Arsèguel i Tuixent. Allà 

reviurà l’esperit de les trementinaires i tastarà un sake japo-

nès elaborat al Pirineu.  

Manifest de 131 acadèmics  
en defensa de la CCMA i l’ACN 

Els mitjans públics catalans podrien ser 
intervinguts a través de l’article 155. JORDI RIBERAYGUA 

131 acadèmics de l’àmbit de la comunicació –catalans, es-

panyols i d’altres països– han signat un document de “con-

demna” a la intervenció de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) i l’Agència Catalana de Notícies (ACN) 

que preveu l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Se-

gons el manifest, aquest fet “es pot convertir en un dels 

atacs més grans a les institucions democràtiques de Cata-

lunya”. Un segon manifest presentat també ahir i obert a to-

ta la ciutadania constata que “TV3, Catalunya Ràdio i l’ACN 

han sigut pilars essencials de la societat catalana i unes 

eines de democratització fonamentals des que es van cre-

ar”. Per això, els signants d’aquest text es posicionen “en 

contra del control polític” dels mitjans públics i es mostren 

“disposats a defensar-ne la independència”. 

D’altra banda, el consell d’administració d’Informació i 

Comunicació de Barcelona, l’empresa municipal que ges-

tiona Betevé, es va solidaritzar ahir amb els treballadors i 

la direcció de la CCMA i l’ACN i va posar els seus mitjans a 

disposició de la ciutadania per evitar “qualsevol dèficit o 

retrocés en el servei públic audiovisual”.e

L’ARA i ‘El Periódico’, guardonats 
pel concurs Fotomercè 2017 

La imatge d’El Periódico ha sigut premiada com la 
millor fotografia publicada en premsa. JULIO CARBÓ 

El jurat del concurs Fotomercè 2017, que cada any premia 

les millors imatges de la celebració de la festa major de 

Barcelona publicades en premsa, ha concedit a l’ARA la dis-

tinció honorífica al millor tractament fotogràfic de la fes-

ta. Una de les imatges de la cobertura d’aquest any mos-

trava un pilar de castellers sostenint un dels domassos 

d’Òmnium Cultural a favor del referèndum. És el segon any 

consecutiu que el diari rep aquest premi i el tercer cop en els 

set anys de vida de l’ARA que se li concedeix el guardó. El 

seguiment gràfic de la Mercè 2017 va ocupar les pàgines 

de la secció de Societat i va ser protagonista de l’apartat 

Mirades quatre vegades seguides. En altres edicions, l’ARA 

també ha sigut reconegut amb el premi a la millor fotogra-

fia publicada en premsa. Aquest any el premi individual a 

la millor fotografia ha recaigut en El Periódico per una 

imatge feta pel fotògraf Julio Carbó. El lliurament dels pre-

mis va tenir lloc ahir a la Virreina.e 

EL RADAR


