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

Presentadora: Lídia 
Heredia. Magazín 
d’actualitat que inclou 
entrevistes, repor-
tatges i debats, entre 
altres seccions.

11.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comar-

ques. Presentadora: 
Núria Solé.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Esports: Marta Bosch.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Pastís de peres.

15.50 Com si fos ahir (Sèrie). 
L’Andreu sap que s’ha 
equivocat: L’Andreu 
és conscient que ha 
comès un error embo-
licant-se amb l’Eva. 
Ella està enamoradís-
sima, però ell no. Si 
ho talla ara li farà mal, 
però si s’espera gaire 
encara n’hi pot fer més. 
Paral·lelament, l’Anna 
i la Gemma acaben 
treballant plegades. La 
feina se li acumula a l’ex 
de l’Andreu i necessita 
ajuda. A més, l’Helena 
i l’Eduard tornen a 

el gol de xilena de 
Cristiano Ronaldo 
contra la Juventus a 
la Champions. També 
s’ensenya la peculiar 
manera que tenen 
d’escalfar les atletes 
d’halterofília i la broma 
en un entrenament de 
futbol que s’ha fet viral. 
A més, es pentinen les 
televisions mundials 
per buscar-hi les 
imatges més impac-
tants i divertides del 
món de l’esport.

22.35 La gran pel·lícula: 
Segrest. Espanya, 
2015. Dir.: Mar 
Targarona. Int.: Blanca 
Portillo i José Coronado. 

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).

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

02.50 Ritmes a l’estudi 
(Musical). Amigos 
imaginarios. Espai 
musical on es poden 
veure bandes cata-
lanes gravant en un 
estudi de gravació el 
seu repertori. Des de 
jazz contemporani 
fins a pop, funk i tot 
un ventall de gèneres i 
subgèneres tan ampli 
com músics hi han 
participat.

03.50 Jazz a l’estudi 
(Musical). Amador/
Medeiros/Galiana. 
Espai musical que 
ofereix l’actualitat del 
panorama del jazz i 
les seves variants a 
Catalunya.

04.50 Blues a l’estudi 
(Musical). Miguel 
Talavera Power. Trio 
Espai musical que 
ofereix l’actualitat del 
panorama del blues 
i les seves variants a 
Catalunya.

05.50 Videoclips catalans 
(Musical). 

quedar. Ella necessita 
passar pàgina amb el 
Vicenç.

16.35 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 esdeveni-
ments del dia a dia.

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. Esportsa: 
Maria Fernández Vidal.

21.55 Zona zàping (Zàping). 
Es mostren totes les 
bromes i els comen-
taris que ha provocat 
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10.25 El xai Shaun.
11.13 Geronimo Stilton.
12.01 Espies de veritat.
12.46 Les aventures del Gat 

amb Botes. El múscul.
13.15 El detectiu Conan.
14.05 Shin Chan.
14.55 Bola de drac Z.
15.45 Vicky, el víking.
16.22 Yakari.
16.59 El petit drac Coco.
17.22 Pirata i Capitano.
17.45 La caleta de la Lily.
18.05 El Mic i els seus amics.
18.30 Dinotrux. Ferràptors.
18.53 El drac Digby. En 

germà petit d’en 
Geniüt.

19.08 Salve, rei Julien! 
L’home del cul de ferro.

19.30 Una mà de contes.

19.49 Kody Kapow.
20.21 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i 
Gat Noir. El Guitarrista 
Malvat.

20.47 El detectiu Conan. La 
ruta de les set merave-
lles de miyajima.

21.20 Com si fos ahir. 
22.05 Catalunya Experience. 

Annabel: Annabel 
Candy, una bloguera 
de viatges que viu 
a Austràlia, coneix 
Montserrat de la mà 
d’Ivana Miño. Es visita 
l’interior i els llocs 
menys coneguts de la 
basílica.

23.00 Gent de món. Rússia: 
Al programa d’avui es 
visita Moscou i Sant 

Petersburg, les dues 
principals ciutats de 
Rússia.

23.55 Cinema a mitjanit: El 
bosc. Espanya, 2012. 
Dir.: Óscar Aibar. Int.: 
Maria Molins i Alex 
Brendemühl. El 1936 
esclata la Guerra Civil i 
les milícies anarquistes 
prenen el poder al Baix 
Aragó. Allà, el Ramon 
i la seva dona, la Dora, 
amaguen un secret 
ancestral. Unes llums 
misterioses apareixen 
al costat del bosc que 
envolta la seva masia. 

01.25 Catalunya Experience.
02.20 Formatges del món. 

Els nous productors.

ESPORT3

12.05 Zona Champions Club.
13.10 FIM Superbike World 

Championship.
15.30 Volta Ciclista al País 

Basc. Vitòria-Eibar. 
En directe. Emissió de 
la cinquena etapa, de 
164,7 km.

17.30 Camí de Cavalls.
17.45 Euroleague. FC 

Barcelona Lassa-
Khimki Moscou Region.

19.15 Top gols La Lliga.
19.35 Roda de premsa.
20.00 Esport club.
21.00 Lliga Nacional de 

Futbol Sala. FC 
Barcelona Lassa-
Peníscola RehabMedic. 
En directe.

23.00 El club de la mitjanit.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

LA SEXTA 22.30 

‘Equipo de investigación’ 
 
L’espai de reportatges presentat per Glòria Serra dedica l’edi-

ció d’avui al mercat il·legal de la tòfona negra. Cada dissabte, 

durant la campanya de novembre a març, bona part de la tòfo-

na negra que es consumeix prové de la venda en maleters de 

cotxes situats en una cruïlla de camins a Terol. L’equip de re-

porters mostrarà que el 90% de la tòfona negra que es men-

ja a Espanya procedeix de la Xina i que pràcticament no té ni 

gust ni olor. 

ANTENA 3 22.10 

‘Ninja warrior’ 
 
La primera cadena d’Atresmedia estrena la segona tempora-

da d’aquest concurs que, en la seva nova entrega, comptarà 

amb proves més exigents i un nou recorregut. Aquesta tem-

porada constarà de sis programes: cinc seran edicions elimina-

tòries, mentre que l’última serà la gran final. L’actriu Patricia 

Montero s’uneix a Arturo Valls i Manolo Lama, que repetei-

xen com a presentadors d’aquest programa que examina les 

habilitats físiques i mentals dels concursants.  

La Xarxa acosta l’anglès a 
l’audiència amb ‘The weekly mag’ 

Marcela Topor dirigeix i presenta aquest nou 
format, que té un component didàctic. LA XARXA 

A partir d’avui, La Xarxa obre una finestra al món anglosa-

xó amb The weekly mag, un nou magazín que acostarà als 

espectadors catalans l’entreteniment en anglès. El nou 

programa, que té un enfocament didàctic, s’adreça a per-

sones que tenen un nivell intermedi d’anglès i basa la seva 

essència en la conversa oral.  

Dirigit i presentat per Marcela Topor, l’espai combina di-

ferents formats com les entrevistes, els relats d’experièn-

cies, petits debats i converses informals. La diversitat de 

temes que es tractaran en el programa permetrà que l’es-

pectador tingui accés a un vocabulari ampli que després 

podrà posar en pràctica en les seves converses en anglès. Ca-

da programa, d’hora i mitja de durada, s’estructura al vol-

tant d’un tema central, com l’amor, la família o els viatges, 

tres de les qüestions presents en la primera temporada. 

Per donar a conèixer expressions lligades al tema central, 

cada capítol oferirà unes càpsules de frases fetes i locucions. 

El programa també farà arribar la cultura anglosaxona a 

l’audiència i mostrarà com es viuen en països de parla an-

glesa tradicions com el dia de Sant Jordi o Nadal.e 

EL RADAR

Mor Lluís Oliva, exdirector  
de Catalunya Ràdio i de TV3

Lluís Oliva va dirigir Catalunya Ràdio del 1988  
al 1995 i TV3 del 1995 al 1999. ARA 

El periodista Lluís Oliva, nascut a Barcelona el 1955, va mo-

rir ahir amb 62 anys a causa d’una malaltia respiratòria, se-

gons ha confirmat la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals (CCMA). Oliva, format i iniciat com a periodista als 

EUA –va ser cap d’operacions d’una ràdio a Los Angeles–, va 

ser director del grup d’emissores de Catalunya Ràdio –va 

apostar per la creació de Catalunya Informació– entre el 

1988 i el 1995, any en què va passar a ocupar la direcció de 

TV3. El 1999 va ser nomenat director general de la CCRTV 

(actual CCMA), càrrec que va ocupar un any. El vicepresident 

de la CCMA, Brauli Duart, va qualificar Lluís Oliva de “refe-

rent memorable en la història de Catalunya Ràdio, TV3 i la 

CCRTV; un home d’una gran intel·ligència i sentit de l’humor, 

que va apostar per la innovació i va fer líders d’audiència la 

ràdio i la televisió nacionals de Catalunya”. Saül Gordillo, di-

rector de Catalunya Ràdio, va indicar via Twitter que la rà-

dio catalana no seria la mateixa sense l’aportació d’Oliva.


