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08.00 Els matins (Magazín). 
El programa entrevista 
Marta Pascal, coor-
dinadora general del 
PDeCAT, quan falten 
quatre setmanes 
per a la data límit per 
investir president de la 
Generalitat o anar a un 
nou escenari electoral. 
A la tertúlia intervenen 
Antonio Baños, Joan 
B. Culla, Neus Tomàs i 
Ricard Fernández Deu, 
amb la incorporació 
del politòleg Oriol 
Bartomeus, autor del 
llibre El terratrèmol 
silenciós. També es 
planteja la qüestió de 
si els locals comercials 
tancats arran de la 
crisi econòmica poden 
tenir una segona vida 
com a habitatge, amb 
la presència de Joan 
Carles Calbet, president 
de Retail.cat, i Joana 
Amat, vicepresidenta 
d’Amat Immobiliaris, i 
la incorporació de Janet 
Sanz, tinent d’alcalde 
d’Urbanisme de l’Ajun-
tament de Barcelona. 
A més, la periodista 
Mayka Navarro analitza 

presentadors s’acosten 
d’una manera informal 
i distesa als esdeveni-
ments del dia a dia.

20.15 Està passant (Humor). 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.55 Alguna pregunta 

més? (Humor). 
Samantha Vallejo-
Nágera, jurat de 
MasterChef, s’enfronta 
a les seves pròpies 
pífies al Pressing APM?. 
A més, en un altre 
capítol d’Els catalans 
fan coses, el Peyu 
descobreix un badaloní 
expert en el número 
pi. D’altra banda, Jordi 
Asturgó surt Al carrer 
per celebrar la diada de 
Sant Jordi. També es 
balla amb l’Sputnik i es 
mostren tots els detalls 
de la final de la Copa 
del Rei, una escena 
inèdita de Benvinguts 
a la família i noves 
aventures del CDR de 

Rivendell. Finalment, 
es descobreix per què 
van fer fora Quique 
Sánchez Flores de l’Es-
panyol.

22.35 Joc de cartes. Emissió 
de dos programes. El 
millor restaurant de 
cuina de cullera a la 
Vall de Camprodon: 
El programa visita la 
vall de Camprodon per 
trobar el millor restau-
rant de cuina de cullera 
de la zona. Cuina d’alta 
muntanya a la Vall de 
Boí: El concurs s’enfila 
fins l’Alta Ribagorça per 
trobar el millor restau-
rant d’alta muntanya 
de la Vall de Boí. Marc 
Ribas coneix el Sergi, 
propietari d’El Bouquet; 
l’Encarna, de l’Hostal 
Aude; la Marta, de l’Era 
de Barruera, i Elena 
Mir, de la Casa Higinio. 
(Rep.)

01.10 Més 324 (Debat).

l’actualitat de la crònica 
de successos.

11.30 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comar-

ques. Presentadora: 
Núria Solé.

14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines (Gastronòmic). 

Patates a la riojana.
15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 

El Jordi està molt enra-
biat per la visita de la 
Sílvia al Litus i diu a 
la seva dona que es 
vol separar. Tots dos 
busquen complicitats 
més enllà de la parella. 
Paral·lelament, l’Eva 
creu que pot evitar que 
les facin fora del pis 
si fa xantatge emoci-
onal a la González, la 
propietària. Davant 
de la irresponsabilitat 
de la seva mare, la 
Júlia demana ajuda a 
la Joana. A més, la Cati 
aconsegueix portar el 
Marc al seu sopar amb 
l’Albert. Aquesta no 
és l’única derrota del 
Quim, que avui rep un 
altre disgust.

16.35 Tot es mou (Magazín). 
Un programa fresc 
i proper, en què els 
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09.40 Raa Raa, el lleó escan-
dalós.

10.25 El xai Shaun.
11.13 Geronimo Stilton.
12.01 Espies de veritat.
12.50 Les aventures del Gat 

amb Botes. Hora de 
caçar.

13.15 El detectiu Conan.
14.00 Shin Chan.
14.52 Bola de drac Z.
15.40 Vicky, el víking.
16.17 Yakari.
16.54 El petit drac Coco.
17.18 Pirata i Capitano.
17.41 La caleta de la Lily.
18.02 El Mic i els seus amics.
18.30 Dinotrux. El circuit de 

curses.
18.53 El drac Digby. La gran 

cursa.

19.05 Salve, rei Julien! 
Encontres a la fase d’en 
Mort.

19.30 Info K.
19.44 Kody Kapow.
20.26 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir. El Cavaller Negre.

20.55 El detectiu Conan. 
21.25 Com si fos ahir.
22.00 Quèquicom. Inclou 

QQC i... gravetat, 
Einstein i relativitat i 
Acorralar la sida.

23.00 60 minuts: Les 
àvies de Txernòbil. 
Japó, 2016. Dir.: Anne 
Bogart, Holly Morris. 
El 26 d’abril de 1986 
l’incendi i l’explosió del 
reactor número 4 de 
la central nuclear de 

Txernòbil va provocar 
una de les pitjors 
catàstrofes ambientals 
de l’era moderna. La 
contaminació continua 
plenament activa al 
voltant de la central. 
Tots els residents van 
ser evacuats fa 30 
anys. 

23.50 Cinema a mitjanit: 
Amor col·lateral. 
Espanya, 2013. Dir.: 
Jordi Roigé. Int.: Claudia 
Cañas i Roger Pera. 
Un jutge atrapat pels 
deutes i amb ansietat 
per satisfer els capricis 
de la seva dona sucum-
beix a les exigències 
del banc. 

ESPORT3

08.30 Km 0.
08.55 Mitja marató de 

Fornells.
09.05 Top gols La Lliga.
09.25 UEFA Champions 

League. Liverpool 
FC-AS Roma.

11.00 Barcelona Open Banc 
Sabadell.

18.00 Zona zàping.
18.35 Euroleague. Reial 

Madrid-Panathinaikos 
Superfoods Athens. En 
directe. Des del Wizink 
Center, Madrid.

20.30 Esport club.
20.45 UEFA Champions 

League. Liverpool 
FC-AS Roma.

22.30 Zona Champions.
23.00 El club de la mitjanit.
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‘Joc de cartes’ 
 
Marc Ribas visita avui la vall de Camprodon per buscar-hi el 

millor restaurant de cuina de cullera. Els candidats són la Fon-

da Rigà, de Tregurà de Dalt, amb unes vistes privilegiades so-

bre la vall; Can Jordi, a Espinavell, regentat per una periodis-

ta que va canviar de vida per instal·lar-se a la muntanya; el 

Panoràmix, de Molló, amb una cuinera russa que va venir a 

Catalunya per amor, i Can Xicoy, un restaurant de tota la vi-

da situat a Camprodon. 

ANTENA 3 22.40

‘Fariña’ 
 
Al capítol d’avui, situat l’any 1988, Charlín paga a Sito Miñan-

co els diners que li devia. La intenció és que d’aquesta mane-

ra s’acabi l’enfrontament amb els Bustelo, però la Leticia té 

intenció de venjar-se, i ho explica en una conversa telefòni-

ca que la policia ha punxat. Mentrestant, Padín intenta cobrar 

un altre deute de Charlín, però és humiliat i decideix explicar 

tot el que sap a un periodista que s’ha unit al grup de mares 

contra la droga que lidera Carmen Avendaño.  

La cúpula de la CCMA assumeix la 
multa que aplica la ‘llei mordassa’ 

Mercè Alcocer, sancionada per entrevistar un 
advocat a les portes de l’Audiència. CCMA 

El vicepresident de la CCMA, Brauli Duart, ha proposat al 

consell de govern que siguin els membres de la cúpula de 

l’ens els que assumeixin, de manera col·lectiva, la sanció 

de 701 euros que l’Estat reclama a la periodista Mercè Al-

cocer, en una aplicació del que es coneix com la llei mor-
dassa. A la reportera de Catalunya Ràdio, especialitzada a 

cobrir tribunals, se l’acusa d’“infracció greu de desobedi-

ència a l’autoritat” per no haver obeït les instruccions d’uns 

agents mentre cobria una informació com a enviada espe-

cial a l’Audiència Nacional de Madrid, el 20 de febrer del 

2016, en el marc del cas Pujol. 

La direcció de la Corporació explica que l’empresa legal-

ment no pot assumir el pagament d’aquesta multa, ja que 

té el caràcter de sanció per responsabilitat personal. Pe-

rò la proposta és que l’assumeixin personalment els mem-

bres del consell de govern, que actua com a equivalent del 

consell d’administració de l’ens. Alcocer, que nega que els 

fets succeïssin tal com ha explicat el ministeri de l’Interi-

or, va rebre el suport del Defensor del Poble, que va de-

manar que se li retirés la multa.e 

El Picasso d’Antonio Banderas 
arriba a National Geographic

Antonio Banderas es posa a la pell del pintor 
malagueny a Genius: Picasso. NATIONAL GEOGRAPHIC

Després d’Albert Einstein, li arriba el torn a Pablo Ruiz Pi-

casso. National Geographic estrena dijous la segona tem-

porada de Genius, que se centra en aquest cas en el pin-

tor malagueny. Alex Rich i Antonio Banderas són els ac-

tors que es posaran en la pell de Picasso: el primer, en la 

seva etapa de joventut, i el segon, en la de maduresa. 

Seran deu episodis rodats, entre altres localitzaci-

ons, a la Màlaga natal tant de Picasso com de Banderas. 

A banda d’explorar la seva formació com a artista, la sè-

rie se centra en la turbulenta vida sentimental del pin-

tor. Clémence Poésy (coneguda pel seu paper a The tun-
nel) interpreta l’artista Françoise Gilot, musa i amant de 

Picasso, amb qui va tenir dos fills. 

La sèrie ha aprofitat la setmana de l’estrena per anun-

ciar qui serà el tercer “geni” al qual dediquen una tempo-

rada. En aquest cas, una dona: Mary Shelley, autora de la 

immortal novel·la Frankenstein.e
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