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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).
 Avui s’entrevista Josep 

Bargalló, conseller 
d’Ensenyament, en el 
penúltim dia de curs 
escolar, i Josep Fèlix 
Ballesteros, alcalde de 
Tarragona, el dia abans 
de la inauguració dels 
Jocs Mediterranis. La 
tertúlia la integren 
Esther Vera, Albert 
Sáez, Álex Sàlmon i 
Ferran Espada, amb 
la incorporació de 
l’escriptor Nacho 
Carretero, autor del 
llibre Fariña, sobre el 
narcotràfic gallec. A 
més, Juan Soto Ivars 
parla de la realitat 
de les xarxes socials 
i del món virtual, i es 
comenta amb dos joves 
científics el seu inno-
vador projecte basat 
en un algoritme per 
automatitzar la cerca 
d’asteroides, premiat 
per la NASA.

11.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comar-

ques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.45 Cuines (Gastronòmic).

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. Esports: 
Quim Robert.

22.05 Polònia (Humor).
22.45 Katalonski 

(Entreteniment). 
Presentador: Halldor 
Mar. A Melbourne, el 
Halldor acompanya la 
jove artista Georgie 
Mattingley a una 
exposició on mostra la 
seva impactant obra 
i fa boxa a la platja 
amb l’aprenent d’actor 
Giovanni Piccolo. A 
més, el peruà Edgar 

Porcel li presenta 
la seva mestra de 
català, que treballa de 
cambrera en un bar; 
Shem McDonald el 
convida a una autèn-
tica barbacoa aussie i 
Stewart King el porta 
a un concert heavy 
heavy.

23.50 Quan arribin els 
marcians (Cultural). 
La democràcia, l’em-
prenedoria i els arque-
òlegs musicals: Les 
possibilitats d’una nova 
democràcia, l’empre-
nedoria, els arqueòlegs 
musicals i l’actor David 
Verdaguer són els 
protagonistes d’aquest 
capítol marcià.

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

02.15 Gran reserva.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
Avui s’han de casar el 
Miquel i la Noe. A l’Ajun-
tament, ella i la seva 
família s’estan espe-
rant, perquè el Miquel 
té una reunió impor-
tant amb un possible 
client. Triga perquè 
coincideix amb el Cesc 
i tenen una discussió 
que va pujant de to. El 
Quim, mentrestant, 
s’enfronta amb l’Albert 
per la Cati. L’Albert 
se sent traït per ella, 
que reconeix al Quim 
que se sent atrapada. 
Paral·lelament, la Marta 
no vol anar a dinar amb 
l’Eva i el Litus, que no 
saben qui és la parella 
de l’Andreu. Avui se 
sap com reaccionaran 
quan se n’assabentin 
i com reaccionarà la 
Marta quan sàpiga que 
l’Andreu sí que ha anat 
al dinar.
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06.01 Megaminimals.
06.45 Pat, el gos.
07.10 Doraemon.
07.51 Els germans Kratt.
08.35 Pirata i Capitano. L’illa 

sense nom.
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. Repligat.
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. 

L’estiu dels gelats.
18.30 Dinotrux. El sot.
18.53 El drac Digby. L’Scottie 

es descontrola.
19.05 Salve, rei Julien! Oh, 

capità, el meu capità 
(II).

19.30 Info K.
19.50 Kody Kapow.
20.11 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

20.55 El detectiu Conan. El 
justicier.

21.25 Com si fos ahir.
22.05 300. La llengua: En 

aquest episodi s’expli-

quen diverses histò-
ries quotidianes que 
permeten observar 
què ha passat amb la 
llengua catalana en els 
últims 300 anys.

23.00 Cronos. Inclou El dia 
que va morir Hitler.

23.55 Cinema a mitjanit: 
Hollywood contra 
Franco. Espanya, 
2008. Dir.: Oriol Porta. 
Documental que 
mostra com la Guerra 
Civil Espanyola va ser 
usada a Hollywood 
d’acord amb les tendèn-
cies i els interessos de 
la política americana de 
cada moment.

01.25 300. La llengua.

ESPORT3

10.35 Km 0.
11.00 En un riu d’Irlanda.
11.50 My life is a zoo.
12.35 Thalassa.
12.50 Els Estats Units des de 

l’aire.
13.40 Assaboreix el món 

amb en Pascal.
14.05 Forquilla i motxilla.
15.00 Medis inundables.
15.50 Nedant amb cocodrils.
16.45 Catalunya salvatge.
17.10 Trens singulars.
18.05 Assaboreix el món 

amb en Pascal.
18.25 Forquilla i motxilla.
19.20 Extreme BCN.
20.00 Esport club.
21.05 Extreme BCN.
23.00 El club de la mitjanit.
01.00 324 Esports.
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‘Polònia’ 
 
En l’últim programa de la temporada (a partir de la setmana 

vinent s’oferiran resums), Quim Torra es prepara per trobar-

se amb Felip VI, i Pedro Sánchez i Meritxell Batet van a Valèn-

cia per rebre l’Aquarius. Per la seva banda, Mariano Rajoy 

aprofita que ja no té feina per anar a Rússia a veure el Mun-

dial, i la infanta Cristina torna a casa dels pares després de 

l’empresonament del seu marit. Mentrestant, el PSC rescata 

l’Estatut i intenta vendre les bondats de l’autonomisme. 

LA 1 22.30

‘MasterChef’ 
 
A la primera prova d’avui, cada concursant escollirà 12 ingre-

dients per a un dels seus companys, que els haurà de fer ser-

vir tots. Qui ho faci millor aconseguirà el davantal daurat de 

la immunitat i formarà els equips de la segona prova, en què els 

aspirants hauran de preparar un menú per a 50 persones ba-

sat en l’anxova del Cantàbric. A la prova d’eliminació desco-

briran el foodpairing, una tècnica consistent a combinar ali-

ments en funció de les aromes que comparteixen. 

Multa d’un milió d’euros a RTVE 
per haver emès publicitat 

RTVE ha sigut sancionada per la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència. RTVE

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) 

ha imposat a Radiotelevisió Espanyola (RTVE) dues mul-

tes per un valor total d’1.070.765 euros per haver emès 

publicitat als seus canals de televisió, cosa que la corpo-

ració pública té prohibida per llei. La primera sanció fa refe-

rència a nou campanyes de diverses empreses (en total, 

319 espots) emeses entre el desembre del 2017 i el gener 

del 2018 a La 1, La 2, el canal 24 Horas i Teledeporte. Se-

gons TVE, aquests anuncis corresponien a patrocinis es-

portius, ja que les empreses anunciades esponsoritzen el 

pla ADO de suport als esportistes olímpics, i l’emissió forma-

va part de l’acord signat entre la corporació i el Comitè 

Olímpic Espanyol per a l’emissió del programa Objetivo To-

kio, que mostra la preparació dels atletes per a la cita olím-

pica del 2020. Tot i així, l’organisme li ha imposat una mul-

ta de 341.280 euros en considerar que en realitat es trac-

tava de “veritables missatges publicitaris”. Pel que fa a la 

segona sanció, el cas és similar, però es refereix a patro-

cinis de programes que, en opinió de la CNMC, també te-

nien, en realitat, una finalitat publicitària. En aquest cas, 

la multa deriva de dotze campanyes (2.760 anuncis en to-

tal) i ascendeix a 729.485 euros.e 

Catalunya Ràdio celebra 35 anys 
convidant els oients a l’estudi 

L’emissora pública obre les portes al seu públic 
amb una visita especial. CCMA 

El 20 de juny del 1983 Catalunya Ràdio arrencava les se-

ves emissions amb la veu de Miquel Calçada, que anuncia-

va la posada en marxa de l’emissora pública. Catalunya Rà-

dio va celebrar ahir 35 anys d’història, i per commemorar-

ho avui obrirà les seves portes als oients que vulguin sa-

ber com és la ràdio per dins.   

Durant la jornada, els visitants descobriran les redac-

cions d’informatius i les de diferents programes, a més de 

conèixer de primera mà com funciona un estudi o el con-

trol central que coordina totes les connexions externes. 

Els participants en la visita també podran assistir com a 

públic a les emissions en directe de l’estudi 1 per viure com 

es fa un programa. La visita també tindrà un ressò en la 

programació de Catalunya Ràdio: l’espai Popap, presen-

tat per Mariola Dinarès, farà una edició especial en què els 

visitants hauran de respondre a unes preguntes sobre els 

seus hàbits digitals.e  
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