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EL RADAR

Saül Gordillo, director de l’emissora, amb les
incorporacions al projecte online. CCMA

Carles Porta i Adam Martín fitxen
per la web de Catalunya Ràdio
+CatRàdio, la plataforma de continguts digitals de Catalunya Ràdio, incorpora noves veus, entre les quals figura
la de Carles Porta, a la seva oferta de podcast. El periodista serà el responsable de Tor, tretze cases i tres morts, la
primera radionovel·la de no-ficció de la ràdio pública catalana. La nova proposta s’estrenarà a mitjans de maig i
s’allargarà durant cinc setmanes en què +CatRàdio oferirà als oients 25 capítols dividits en 5 blocs, en els quals
Porta torna al relat de la muntanya maleïda que el va fer
famós, però ho fa incorporant-hi veus noves i elements
actuals. La radionovel·la inclourà protagonistes nous, com
els reporters que aleshores van acompanyar l’escriptor en
la investigació per esbrinar qui va matar Sansa.
A més de Porta, +CatRàdio també ha fitxat Adam Martín,
que presentarà els dimecres el programa Sans i estalvis,
centrat en els hàbits de vida saludable. A més d’aquests dos
programes, la graella suma tres propostes més: Oxitocina,
dedicat al món de la paternitat; Perspectives, sobre tendències en l’àmbit de l’arquitectura, i Dies de ràdio, un recorregut per la història de Catalunya Ràdio.e

Els estudiants inadaptats d’un institut són el
centre de la sèrie. NETFLIX

Netflix estrena el retrat
generacional ‘Todo es una mierda’
Un petit poble d’Oregon és l’escenari de Todo es una mierda, la nova sèrie de Netflix que mostra com era l’adolescència als anys 90. La comèdia, que s’estrena avui, segueix al llarg de deu episodis les aventures d’un grup de
nois i noies inadaptats que pertanyen a dos clubs diferents de l’institut: el de teatre i el d’audiovisuals. El seu
component nostàlgic –l’acció se situa a l’any 1996– ha fet
que la premsa especialitzada compari la proposta de Michael Mohan i Ben York Jones amb Freaks and geeks, la sèrie de Judd Apatow que mostrava la vida d’un grup d’estudiants dels anys 80.
Un dels nuclis de la història és el Luke (Jahi Di’Allo Winston), un aspirant a director de cinema que s’enamora de
la filla del director de l’institut, la Kate (Peyton Kennedy).
Alhora el pare de la noia, que es viudo, se sent atret per la
mare del Luke. Els dos protagonistes s’uniran per fer una
pel·lícula que els ajudi a sobreviure a l’institut.e
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‘Tu cara me suena’

‘Equipo de investigación’

Primera semifinal del concurs d’imitacions musicals. La primera a passar per l’escenari serà l’actriu Lucía Gil, que es
transformarà en Leona Lewis. Per la seva banda, el gran favorit d’aquesta edició, Miquel Fernández, serà el cantant de
hip-hop R. Kelly. Lucía Jiménez imitarà Natalie Imbruglia i La
Terremoto de Alcorcón farà de Rocío Jurado. El programa rebrà com a convidats especials Canco Rodríguez i Adriana Torrebejano, dos dels protagonistes de Cuerpo de élite.

Aquesta setmana el programa de Glòria Serra explica el cas
d’una dona que s’acull al programa de protecció de testimonis, després de ser absolta de l’assassinat del seu marit. Un
jurat popular la va declarar culpable i va arribar a ser condemnada a 17 anys de presó, fins que fa quatre mesos el Tribunal
Superior de Justícia de Castella i Lleó la va absoldre. La família
de la víctima, un conegut boxejador de la capital lleonesa, ha
recorregut la sentència.
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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

Avui s’entrevista Ernest
Maragall, exconseller
d’Educació, i Irene
Rigau, exconsellera
d’Ensenyament, per
comentar la hipotètica
inclusió d’una casella
en el formulari de
preinscripció escolar
per triar el castellà com
a llengua vehicular.
També s’entrevista Joan
Coscubiela, exdiputat
de Catalunya Sí que
es Pot i autor del llibre
Empantanados. A més,
mig any després dels
atemptats a Barcelona i
Cambrils del 17 d’agost,
es responen a alguns
dubtes que van quedar
pendents aleshores
amb Anna Teixidor,
directora del documental de producció
pròpia Es-Satty, retrat
d’un impostor, que
s’emet diumenge a
l’espai del 30 minuts;
Moussa Bourekba,
investigador del CIDOB,
i Amanda Figueras,
autora del llibre ¿Por
qué el islam?.

11.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comar-

ques. Presentadora:
Núria Solé.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines (Gastronòmic).
Espaguetis aglio olio.
15.50 Com si fos ahir (Sèrie).
En Quim pot perdre el
cotxe: El Quim s’assabenta que el Gerard
es va enfrontar amb el
Marc i es posa rabiós.
És capaç de fer-li mal i
tot, però la seva situació és desesperada,
i realment només li
queda el cotxe. Per la
seva banda, la Gemma
idea un pla per agafar la
iniciativa amb el Cesc,
però ell en sap molt. A
més, la Marta guanya
una altra batalla al Pep.

16.25 Tot es mou (Magazín).

Presentadors: Helena
Garcia Melero, Francesc
Sòria, Lluís Marquina.
Magazín d’entrete-

niment que no perd
de vista l’actualitat.
Un programa fresc
i proper, en què els
presentadors s’acosten
d’una manera informal
i distesa als esdeveniments del dia a dia.
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.
21.55 Zona zàping (Zàping).
El programa mostra les
imatges més espectaculars i divertides dels
Jocs Olímpics d’hivern,
com la de l’esquiador
suís que puja les
escales mecàniques
penjat de la barana.
També es poden veure
robots que esquien,
dones que patinen per
sota dels cotxes, gols
ridículs i pífies espectaculars. A més, continua
el concurs d’Instagram
en què els espectadors es converteixen
en presentadors del
programa, i al Zona web

remei per a la Popeta.
09.00 El xai Shaun.
09.50 El petit Nicolas.
10.30 Bola & Bill.
11.06 Yakari.
12.08 Les noves aventures
de Peter Pan.
12.53 Salve, rei Julien!
Posició preferent.
13.15 El detectiu Conan.
14.05 Shin Chan.
14.55 Bola de drac Z.
15.45 Quin crac, l’Angelo!
16.35 Turbo F.A.S.T.
17.20 Nils Holgersson.
18.06 El Mic i els seus amics.
18.31 La caleta de la Lily.
18.46 Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat
Noir.

22.35 La gran pel·lícula: La

gran revenja. EUA,
2013. Dir.: Peter Segal.
Int.: Robert De Niro
i Sylvester Stallone.
Henry Razor Sharp i
Billy el Niño McDonnen
són dos boxejadors
madurs de Pittsburgh
la rivalitat dels quals els
va donar fama nacional
30 anys enrere.
00.35 Més 324 (Debat).
Espai de debat on es
confronten diferents
punts de vista sobre
temes d’actualitat de
Catalunya i del món.
02.05 Gran reserva
(Entreteniment).
03.00 Ritmes a l’estudi
(Musical). Astrio. Espai
musical on es poden
veure bandes catalanes gravant en un
estudi de gravació el
seu repertori.
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08.38 Pirata i Capitano. Un

els vídeos domèstics
són els protagonistes.

19.30 Una mà de contes.
19.47 Pat, el gos.
20.27 Les aventures del Gat

amb Botes. Repligat.
20.55 El detectiu Conan.
21.20 Com si fos ahir. En

Quim pot perdre el
cotxe.
21.55 Trinxeres. De Tortosa
a la desembocadura
de l’Ebre, la guerra al
tram baix de l’Ebre:
Últim capítol que
recorre l’últim front
de la Guerra Civil a
Catalunya. Comença a
Tortosa, una ciutat on
van caure més bombes
que a Gernika. De
Tortosa, el recorregut
avança cap a la Sénia,
on hi havia un aerò-

22.50

23.35

01.00
01.50

drom republicà que va
passar a mans franquistes.
Pel Pacífic amb Te
Radar. Vanuatu i
Norfolk.
Cinema a mitjanit:
L’idioma impossible.
Espanya, 2010. Dir.:
Rodrigo Rodero. Int.:
Andrés Gertrudix i Irene
Escolar. El Fernando viu
al cor del Barri Xino de
Barcelona, on es busca
la vida traficant amb
amfetamines i alternant amb una galeria
peculiar de personatges sinistres.
Trinxeres.
Els sabors d’Europa.

Temps de neu.
Sense límits.
Thalassa.
GR Terres del sud.
Mercats del món.
Els sabors d’Europa.
A taula.
Conqueridors.
GR Terres del sud.
Thalassa.
De Berlín a Tòquio.
A taula.
Roda de premsa.
Esport club.
Lliga Nacional de
Futbol Sala. Catgas
Energia Santa ColomaSantiago Futsal. En
directe.
23.00 El club de la mitjanit.
01.00 324 Esports.
10.30
10.55
11.40
11.55
12.40
13.35
14.05
15.00
15.50
16.35
17.45
18.40
19.40
20.00
21.00

