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

Presentadora: Lídia 
Heredia. Avui s’entre-
vista Damià Calvet, 
conseller de Territori i 
Sostenibilitat, després 
que la Generalitat hagi 
anul·lat la concessió 
d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona. A la tertúlia 
hi intervenen Javier 
Elzo, Sara Muñoz, 
Carles Monguilod i 
Isabel Vallet. A més, 
Empar Marco, direc-
tora general d’À Punt 
Mèdia, dona detalls 
de l’imminent inici de 
les emissions regulars 
de la nova televisió 
pública valenciana. 
El programa també 
comenta el documental 
Hackers 1-O, que 
s’emetrà diumenge al 
30 minuts. I es parla 
del desamor, o la 
gestió de les emocions 
després de l’amor i 
del trencament d’una 
relació, amb Esmeralda 
Berbel, autora del llibre 
Irse, i amb la psicòloga 
Montserrat Ribot. 

11.30 Notícies 3/24.

16.45 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. 
Col·laborador: Quim 
Robert.

22.00 Zona zàping (Zàping). 
Avui se sap per què 
Messi apareix amb 
una cabra a la portada 
d’una revista. També 
es pot veure l’últim 

ball de Djokovic, els 
acudits d’Umtitigenio, 
la Wonder Woman del 
softbol i altres imatges 
divertides i sorpre-
nents del món de l’es-
port. A més, al concurs 
Zona web es premia 
el vídeo més original i 
divertit que han enviat 
els espectadors.

22.35 La gran pel·lícula: 
100 metres. Espanya, 
2016. Dir.: Marcel 
Barrena. Int.: Dani 
Rovira i Karra Elejalde. 

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

02.15 Gran reserva 
(Entreteniment). 
Espai que ofereix una 
selecció dels millors 
programes de la 
història de la cadena.

03.00 Ritmes a l’estudi.

13.55 Telenotícies comar-
ques.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Col·laborador: Marta 
Bosch.

15.45 Cuines (Gastronòmic). 
Crema de prunes 
borratxes.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
El Miquel diu de tot a 
la Marta, que se’l treu 
del damunt. Com que 
algú ha de pagar la seva 
ràbia, diu a la Paula que 
el Quim maltractava 
la Cati. La noia no sap 
què pensar. Finalment, 
el Miquel es planteja 
seriosament canviar 
de vida. Paral·lelament, 
el Manel no entén que 
la seva àvia, la Joana, 
pugui actuar amb 
normalitat davant del 
Vicenç i l’Helena. La 
Joana li explica per què 
ho fa. A més, la relació 
que hi ha entre l’Andreu 
i la Marta va fent passos 
una mica estranys. La 
Marta, tot i que està 
clarament penjada d’ell, 
fa veure que li posa les 
coses difícils.
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06.01 Megaminimals.
06.47 Pat, el gos.
07.29 Doraemon.
08.10 Els germans Kratt. A 

capturar Peixmòbils.
08.35 Pirata i Capitano. A la 

recerca del cullerot d’or.
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. Encanteri.
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. 

El Mic, el Cargol i el 
mirall.

18.30 Dinotrux. Aquadons.
18.53 El drac Digby. El gran 

invent d’en geniüt.
19.05 Salve, rei Julien! El joc 

de la felicitat.
19.27 Una mà de contes.
19.44 Kody Kapow.
20.05 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

20.53 El detectiu Conan. 
L’enigma del Palau de 
les Fulles Vermelles (II).

21.25 Com si fos ahir.

22.00 Gent de món. Iran (II).
22.55 Catalunya Experience. 

Germans Green: Ivana 
Miño acompanya Katie 
Green i el seu germà, el 
Barney, per les Terres 
de l’Ebre. Un territori 
molt lligat a la seva 
història i a la de la seva 
família. 

23.50 Cinema a mitjanit: 
Ignasi M.. Espanya, 
2013. Dir.: Ventura 
Pons. Ignasi M., pres-
tigiós museòleg, viu 
temps dramàtics, però 
té la capacitat d’expli-
car-los de forma deli-
rantment divertida.

01.15 Gent de món. Iran (II).
02.05 Forquilla i motxilla.
02.30 Thalassa.

ESPORT3

11.05 Speedway World Cup. 
Des d’Anlas.

12.00 Nascar.
13.30 Liga Nacional de 

Fútbol Sala.
15.05 Copa Catalunya. 

CA San Cristóbal-FE 
Grama.

16.55 Copa Catalunya. Unió 
Atlètica d’Horta-UE 
Cornellà.

18.40 DTM. Segunda cursa.
20.00 Esport club.
20.55 Liga LEB Oro. Club 

Melilla Baloncesto-ICL 
Manresa. En directe.

22.45 Trofeu de Vela Comte 
de Godó.

23.00 El club de la mitjanit.
01.00 324 Esports.
01.25 WRC. Primera etapa.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

LA 1 22.10 

‘El paisano’ 
 
Pablo Chiapella s’instal·la durant dos dies al poble aragonès 

de Torrellas, un municipi de només 254 habitants on apren-

drà a comunicar-se amb ovelles i gossos, i en què un veí li fa-

rà una classe magistral de les expressions pròpies del poble, 

perquè aconsegueixi parlar com ells. Durant la visita desco-

brirà que a Torrellas no es matina i que les portes no es tan-

quen amb clau. Amb tot el que hagi après durant l’estada, ofe-

rirà un monòleg als veïns a la plaça del poble. 

LA SEXTA 21.30

‘La Sexta columna’ 
 
El futur del Partit Popular serà el tema d’anàlisi al programa 

d’avui. La decisió de Mariano Rajoy d’abandonar el lideratge 

de la formació després de 15 anys, arran de la moció de censu-

ra que el va apartar de la presidència del govern espanyol, ha 

obert la cursa per succeir-lo. El reportatge El posmarianismo 
va a llegar analitza quines possibilitats tenen de substituir-

lo els diferents candidats, principalment Alberto Núñez Fei-

jóo, Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal.

El Govern aprova la partida de 
20,4 milions que demanava TV3

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va anunciar 
que la CCMA rebrà uns ingressos extres. ACN

El Govern va aprovar ahir la partida extraordinària de 20,4 

milions d’euros que li demanava la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) per poder afrontar el paga-

ment de l’IVA que li reclama el ministeri d’Hisenda arran 

de la modificació de la llei de l’impost que es va aprovar al 

novembre. Tal com va destacar la portaveu de l’executiu, El-

sa Artadi, aquesta “primera injecció” servirà per “evitar que 

s’aturi la programació de tardor i la contractació externa” 

de la Corporació. El director de TV3, Vicent Sanchis, havia 

alertat que si no arribaven aquests ingressos extres que-

daria afectat “tot el prime time” de la cadena, i que de mo-

ment no hi havia pressupost per seguir produint progra-

mes com el Polònia, l’APM? i el Preguntes freqüents a par-

tir del setembre. Divendres passat, l’aleshores president 

en funcions de la CCMA, Brauli Duart, ja havia avançat que 

el Govern aprovaria aquesta partida en la primera o sego-

na reunió, i de fet aquesta setmana el departament de fic-

ció de TV3, que havia quedat pràcticament aturat arran de 

la falta de recursos, ja ha començat a rodar la sèrie Si no 
t’hagués conegut, que s’estrenarà a la tardor.e

El PP accepta escollir la cúpula 
de RTVE per concurs públic

José Antonio Sánchez és el president de RTVE, i 
el seu mandat s’acaba aquest mes. EFE

El PP va donar llum verda ahir a l’última proposta de con-

curs públic per a la renovació del consell d’administració 

de Radiotelevisió Espanyola, un cop s’hi han incorporat les 

modificacions que van demanar la setmana passada els 

lletrats del Congrés. Aquesta formació era l’única que fins 

ara no s’havia sumat a l’acord pactat entre la resta de par-

tits i durant setmanes ha bloquejat l’obertura del concurs. 

PSOE, Podem i Ciutadans van demanar ahir temps per ana-

litzar la nova proposta, però donen per fet que en la reu-

nió de la mesa del Congrés de la setmana que ve el docu-

ment rebrà el vistiplau definitiu. Això permetria posar en 

marxa el concurs per escollir els nous consellers i el nou 

president de RTVE abans de l’estiu. La llei de reforma de 

la corporació es va aprovar al setembre, però encara no 

s’ha pogut aplicar perquè no s’havia definit el mecanisme 

per dur a terme el concurs. El mandat de l’actual president, 

José Antonio Sánchez, s’acaba el 22 de juny.e 

EL RADAR


