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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins. En el 

programa d’avui, s’en-
trevista Josep Maria 
Vallès, catedràtic emèrit 
de Ciència Política de 
la UAB, exconseller de 
Justícia entre 2003 i 
2006, l’endemà d’haver 
donat la conferència La 
democracia: ¿entre la 
ambición y el fracaso?, 
al Palau Macaya. Amb 
ell s’analitza la situació 
política amb nous 
lideratges a Catalunya 
i a Espanya. Més tard, 
s’incorpora a l’habitual 
tertúlia José Manuel 
García-Margallo (foto), 
exministre d’Afers 
Exteriors i diputat del 
PP. I també s’entre-
vista el sociòleg David 
Casassas, autor del 
llibre Libertad incondici-
onal, la renta básica en 
la revolución democrá-
tica.

 

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. Esports: 
Quim Robert.

21.55 Sense ficció. 
Refugiats: Un negoci a 
l’alça.

22.55 Valor afegit  
(Economia). 

 

 Aquest episodi s’en-
dinsa en els refugiats 
econòmics. Són els 
immigrants que arriben 
fugint, sovint, de la 

misèria en els seus 
països. S’analitza si 
són una amenaça o 
una oportunitat per a 
l’economia, si són gent 
més emprenedora que 
els propis autòctons 
i si s’integren en la 
comunitat que els acull 
o bé van a la seva. El 
programa s’endinsa 
en el que està fent la 
comunitat paquista-
nesa al barri de Sant 
Antoni de Barcelona, 
enmig d’un programa 
innovador, a escala 
europea, que els 
intenta integrar a les 
xarxes econòmiques i 
socials del barri.

23.35 Més 324  (Debat). 
Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat de 
Catalunya i del món.

01.15 Gran reserva 
(Entreteniment).

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

03.05 Ritmes a l’estudi  
(Musical). Jazz 
Pretenders.

11.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comar-

ques.
14.30 Telenotícies migdia. 

Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Esports: Marta Bosch.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Croquetes de pollastre 
sense lactosa.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
Tot el que està passant 
fa que la relació entre 
l’Eva i el Litus hagi 
deixat de ser divertida. 
Com a conseqüència 
de tot plegat, tallen. I 
la Sílvia, després d’es-
coltar l’Eva, decideix 
sincerar-se amb el 
Litus. Paral·lelament, el 
Miquel decideix pagar 
el deute de la família 
Linares. No saben com 
s’ho agafarà el Paco, el 
pare de la Noe, quan 
ho sàpiga. A més, la 
Joana coincideix amb 
el Vicenç i l’Helena. 
La pregunta és si serà 
capaç d’actuar amb 
normalitat tal com es va 
proposar.

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Francesc 
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07.29 Doraemon.
08.10 Els germans Kratt. 
08.35 Pirata i Capitano. 
08.57 Pat, el carter: Servei 

d’entregues especial.
09.50 Raa Raa, el lleó escan-

dalós.
10.35 El xai Shaun.
11.20 Les noves aventures 

de Geronimo Stilton.
12.05 Espies de veritat.
12.50 Les aventures del Gat 

amb Botes. Simitarra.
13.15 El detectiu Conan.
14.00 Shin Chan.
14.45 Bola de drac Z.
15.32 Vicky, el víking.
16.17 Yakari.
16.54 El petit drac Coco.
17.20 Pirata i Capitano.
17.45 La caleta de la Lily.

18.05 El Mic i els seus amics. 
18.30 Dinotrux. 
18.53 El drac Digby.
19.05 Salve, rei Julien!
19.30 Info K.
19.44 Kody Kapow.
20.05 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

20.53 El detectiu Conan. 
21.25 Com si fos ahir. 
22.00 Pel·lícula:  Un home 

dur.  EUA, 2015. Dir.: 
Etan Cohen. Int.: Will 
Ferrell i Kevin Hart. 
Quan l’agent d’inver-
sions milionari James 
King és acusat de frau 
i condemnat a passar 
una temporada a 
l’ombra a la presó de 

San Quentin, el jutge li 
dona 30 dies per arre-
glar els seus assumptes 
pendents. 

23.40 Cinema a mitjanit: 
Bajarí.  Espanya, 
2013. Dir.: Eva Vila. 
Documental que narra 
l’arribada de Karime 
Amaya, reneboda de la 
gran bailaora Carmen 
Amaya, des de Mèxic 
fins a Barcelona, on 
decideix treballar amb 
un grup d’artistes locals 
en un nou espectacle. 

01.00 Els Estats Units des 
de l’aire. La crida de la 
naturalesa d’Alaska.

01.50 Forquilla i motxilla.
02.15 Thalassa. 
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14.05 Forquilla i motxilla.
15.00 Gober, el destí d’una 

mare orangutan.
15.50 L’increïble doctor Pol.
16.40 Thalassa.
16.55 GR. Camí de Sant 

Jaume.
17.20 Els Estats Units des de 

l’aire.
18.15 Assaboreix el món 

amb en Pascal.
18.35 Forquilla i motxilla.
19.30 Zona zàping.
20.00 Esport club.
21.00 Zona UFEC.
21.15 Finn World Masters 

Championships.
21.25 Trofeu Comte de 

Godó.
21.35 DTM. 
23.00 El club de la mitjanit.
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‘Sense ficció’ 
 
El documental Refugiats: un negoci a l’alça analitza qui es be-

neficia del camps de refugiats que hi ha arreu del món. Els or-

ganismes humanitaris que gestionen els camps de refugiats 

opten per empreses privades per fer front a les necessitats 

diàries dels refugiats. Creuen que són més innovadores i ba-

rates i que els proporcionaran uns serveis més dignes. Des de 

petites i mitjanes empreses fins a multinacionals, aquestes 

companyies penetren, així, dins un nou sector d’activitat.

LA SEXTA 22.30

‘Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur’ 
 
En la tercera entrega del programa, les protagonistes es tras-

lladen a Andalusia. Les catalanes independentistes es troba-

ran amb José Rodríguez de la Borbolla, expresident de la Jun-

ta d’Andalusia, i discutiran amb ell arran d’unes declaracions 

que va fer en què menyspreava els líders polítics indepen-

dentistes. A més, el grup també coneixerà la realitat dels jor-

nalers del camp andalús i les dures condicions de treball a què 

estan sotmesos.

Duart marxa a Interior i Núria 
Llorach torna a liderar la CCMA

Núria Llorach torna a ocupar la vicepresidència 
de la Corporació, amb funcions de presidenta. CCMA

Núria Llorach torna a exercir des d’ahir les funcions de pre-

sidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA). El consell de govern de l’ens públic la va escollir 

novament com a vicepresidenta –amb funcions de presi-

denta, ja que aquest càrrec està vacant des de fa dos 

anys– arran del nomenament del fins ara vicepresident 

amb funcions de president, Brauli Duart, com a secretari 

general d’Interior, que es va fer efectiu ahir. Llorach ja ha-

via assumit aquesta responsabilitat entre l’abril del 2016, 

quan Duart va abandonar la presidència per motius de sa-

lut, i el gener del 2018, moment en què va tornar a assu-

mir les funcions de president. Durant aquells mesos Du-

art va mantenir el lloc de conseller, però ara també l’ha 

abandonat, de manera que un dels sis llocs del consell de 

govern queda vacant; a més, les dues conselleres que van 

ser proposades per partits independentistes queden en 

minoria. El mandat dels consellers va caducar el 30 de 

març, però no s’espera que l’òrgan es renovi fins que s’ha-

gi aprovat la nova llei de la CCMA, que preveu modificar el 

nombre de consellers i el mecanisme per escollir-los.e

El creador de ‘Breaking bad’, 
convidat al Serielizados Fest

Vince Gilligan participarà al cinquè Serielizados 
Fest, que se celebrarà al setembre. SONY 

Vince Gilligan, el creador de Breaking bad, serà el convidat 

estrella de la cinquena edició del Serielizados Fest, que tin-

drà lloc del 27 al 30 de setembre al CCCB. Gilligan, que va 

guanyar dos Emmys per aquesta sèrie, participarà en una 

sessió de preguntes i respostes a càrrec del periodista To-

ni García Ramón, un format que ja s’ha fet en altres ocasi-

ons amb showrunners com Dan Harmon (Community, Rick 

and Morty) i David Simon (The wire). La presència de Gilligan 

també servirà perquè el Serielizados Fest reti homenatge 

a Breaking bad amb motiu del desè aniversari de l’estrena 

de la sèrie i el cinquè del seu final. La sèrie, guardonada 

amb 16 premis Emmy, explicava la història d’un professor de 

química que, després que li diagnostiquin un càncer de pul-

mó, s’endinsa en el món criminal per deixar assegurat eco-

nòmicament el futur de la seva família. Amb aquesta fina-

litat comença a produir metamfetamines cristal·litzades 

amb l’ajuda d’un exalumne.e
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