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06.00 Notícies 3/24.
11.35 Abaraka Txarango. El 

docuncert (Concert). 
Concert documental 
sobre l’actuació que el 
grup Txarango va fer el 
13 d’octubre al Prat de 
Llobregat en el marc del 
Festival Esperanzah!. 
La producció mostra 
com la naturalesa de 
Txarango va més enllà 
de la música i no es pot 
descriure amb una sola 
paraula. És per això 
que aquest docuncert 
explica les diferents 
idiosincràsies amb què 
s’identifica la banda, 
que va néixer fa 12 
anys, i que creu en la 
música com a eina per 
canviar el món.

13.45 No tenim vergonya 
(Entreteniment).

 Una mostra del que hi 
ha darrere de la tele-
visió, les bambolines de 
TV3, allò que el públic 
no veu habitualment. 
Un repàs per les pífies 
i moments divertits 
que s’han vist a la 
tele durant l’any, però 
també per aquelles que 
no s’han vist en antena. 

17.30 Tarda de cine: El nen 
del pijama de ratlles. 
Regne Unit, EUA, 2008. 
Dir.: Mark Herman. Int.: 
Asa Butterfield i Zac 
Mattoon O’Brien. El 
Bruno, un nen de 8 
anys, és el fill consentit 
d’un oficial nazi. 
Després que el pare 
sigui ascendit, la família 
es veu obligada a aban-
donar la seva confor-
table casa de Berlín i 
traslladar-se a una 
zona aïllada. 

19.15 Mister Bean (Sèrie).
19.55 Atrapa’m si pots 

(Concurs).
21.00 Telenotícies vespre. 

Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

21.55 Pel·lícula: Howards 
End (I, II). Regne 
Unit, EUA, 2017. Dir.: 
Hettie Macdonald. Int.: 
Matthew Macfadyen i 
Hayley Atwell.

23.50 Pel·lícula: Les nòvies 
dels meus amics. 
EUA, 2014. Dir.: Tom 
Gormican. Int.: Zac 
Efron i Miles Teller. Les 
aventures de tres amics 
vivint aquell estrany 
moment en què han 
de decidir cap a on va 
la relació amb les noies 
amb qui estan sortint.

02.00 Notícies 3/24.
03.00 Ritmes a l’estudi 

(Musical). Pepita Garcia 
Miró. Espai musical 
on es poden veure 
bandes catalanes 
gravant en un estudi 
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.

04.00 Blues a l’estudi 
(Musical). Augie Burr. 
Espai musical que 
ofereix l’actualitat del 
panorama del blues 
i les seves variants a 
Catalunya.

05.00 Jazz a l’estudi 
(Musical). Aníbal 
Martínez Quintet. Espai 
musical.

Un material que 
l’equip del programa 
ha desclassificat, amb 
permís dels presenta-
dors de la casa, i que 
comparteix amb l’audi-
ència.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba.

15.40 Tarda de cine: Un pla 
brillant. EUA, 2007. 
Dir.: Michael Radford. 
Int.: Demi Moore i 
Michael Caine. Laura 
Quinn treballa a la 
London Diamond 
Corporation, la principal 
empresa de diamants 
del món. La Laura és 
una executiva que posa 
el coll a la feina, però se 
sent descontenta, ja 
que sent una gran frus-
tració en veure que la 
progressió de la seva 
carrera està obstaculit-
zada pel masclisme que 
domina la companyia. 
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06.24 Les tres bessones 
bebès.

06.50 Kazoops!
07.20 Mic.
07.48 Oddbods.
08.10 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

09.00 Pel·lícula: Els pingüins 
del senyor Popper. 
EUA, 2011. Dir.: Mark 
Waters. Int.: Jim Carrey i 
Carla Gugino.

10.28 La família del Super3.
11.15 Pel·lícula: A la recerca 

de l’estel de Nadal. 
Noruega, 2012. Dir.: 
Nils Gaup. Int.: Vilde 
Zeiner i Anders Baasmo 
Christiansen.

12.32 Salve, rei Julien!

13.18 Els germans Kratt.
14.06 Prodigiosa.
14.54 Pícnic amb pastissos.
15.12 El xai Shaun.
15.40 Pel·lícula: Nico 

2: Germà petit, 
problema gran. 
Finlàndia , Alemanya, 
2012.

16.52 En Grizzy i els 
lèmmings.

18.08 Prodigiosa.
20.18 Pel·lícula: Babe, el 

porquet a la ciutat. 
EUA, 1998. Dir.: George 
Miller. Int.: James 
Cromwell.

21.55 Raimon: comiat al 
Palau. 
S’ofereix l’últim concert 
del cantautor de Xàtiva. 
Després de 55 anys 

trepitjant els escenaris, 
el diumenge 28 de 
maig Raimon va tancar 
la seva carrera artística. 

22.56 Scaramouche. 

Any 1789. El poble de 
França es mor de gana 
i és castigat per una 
noblesa autoritària i 
injusta. Els ciutadans 
francesos, molestos 
amb aquesta situació, 
es comencen a plan-
tejar la necessitat d’un 
canvi.

01.23 Morts o lliures. 
Deportats a Austràlia.

03.01 Gober, el destí d’una 
mare orangutan.

03.53 Passió per caminar. 
04.44 Boscos. 

ESPORT3

12.15 World Surf League.
15.20 No te la fotis.
15.50 Dakar.
15.55 Adidas Next 

Generation 
Tournament.  
En directe.

17.45 ITU Triathlon World 
Cup. 

19.03 XTerra.
19.29 Extreme Sailing 

Series. 
19.55 Adidas Next 

Generation 
Tournament.  
En directe.

21.45 Km 0.
22.10 Urbance.
23.00 Rea, rei del Mundial 

de Superbikes.
23.30 Dakar.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 21.55 

‘Howards End’ 
 
Adaptació de la BBC de la novel·la d’E.M. Forster que retrata 

la vida de tres famílies molt diferents a l’Anglaterra de prin-

cipis del segle XX: els intel·lectuals i progressistes Schlegel, 

els convencionals i conservadors Wilcox, i els Bast, d’origen 

humil. Les seves diferències faran esclatar un conflicte amb 

conseqüències tràgiques. La televisió pública emet avui els 

dos primers episodis d’aquesta minisèrie de quatre entregues 

que es completarà demà.  

LA 1 21.30 

‘Informe semanal’ 
 
El programa informatiu acomiada l’any amb un repàs dels fets 

més destacats del 2018 a través de diversos reportatges. En-

tre altres temes es tractarà la sentencia del cas Gürtel i com  

va ser fonamental per a la moció de censura que va acabar 

amb el govern del PP. El moviment feminista serà una altra 

de les qüestions destacades del programa, que recordarà com 

les manifestacions del 8 de març van marcar un abans i un 

després en la lluita pels drets de les dones. 

Joaquim Maria Puyal tindrà una 
secció a ‘El matí de Catalunya Ràdio’ 

Puyal amb la presentadora d’El matí de Catalunya 
Ràdio, Mònica Terribas. CCMA 

El matí de Catalunya Ràdio es reforça i incorpora una sec-

ció diària amb Joaquim Maria Puyal en horari de màxima 

audiència. El programa que dirigeix i presenta Mònica Ter-

ribas comptarà amb el veterà periodista a partir del 7 de 

gener. Cada dia a les 8.30 h Puyal s’adreçarà als oients du-

rant dos minuts per aportar el seu particular punt de vis-

ta en un espai que es dirà La mirada d’en Puyal. La secció 

consistirà en un comentari sobre algun fet quotidià, pe-

rò “també partirà de les inquietuds i les experiències” del 

periodista “com a referent periodístic, comunicatiu i cul-

tural del país”. Precisament aquest juliol, quan Puyal va 

tancar la seva etapa de 33 anys de transmissions de fut-

bol a Catalunya Ràdio, el director de l’emissora, Saül Gor-

dillo, ja es va comprometre a oferir-li nous formats. “Se-

guir comptant amb el mestre Puyal és la millor manera de 

reforçar el programa insígnia de la ràdio pública i, alhora, 

enriquir amb criteri, experiència i una mirada de referèn-

cia i totalment professional l’actualitat informativa inten-

sa que viu el país”, afirma Gordillo en un comunicat difós 

ahir per l’emissora.e 

TVE renovarà ‘El ministerio del 
tiempo’ per a una temporada més 

Aura Garrido, Nacho Fresneda i Hugo Silva, tres 
dels protagonistes de la sèrie. RTVE 

Més d’un any després de l’emissió del seu últim capítol, TVE 

està disposada a tornar a obrir El ministerio del tiempo, se-

gons va avançar ahir Vertele. La sèrie espanyola, una de 

les més aclamades per la crítica, ha viscut tretze mesos 

d’incertesa en què la cadena pública no ha aclarit si la fic-

ció estava cancel·lada o continuaria. Segons aquest portal, 

però, TVE té previst renovar la sèrie per a una quarta tem-

porada, que serà produïda per la televisió pública amb la 

col·laboració d’Onza, fins ara propietària dels drets de la 

ficció, i Globomedia. Javier Olivares, creador d’El ministerio 
del tiempo, juntament amb el seu germà Pablo, va fitxar al 

gener per a aquesta productora, fet que explicaria la impli-

cació de Globomedia en el projecte. Tot i el seu èxit entre 

la crítica, la sèrie no compta amb grans xifres d’audiència: 

la tercera temporada va tenir una quota de pantalla mitja-

na del 9,3%, una dada similar a la de La otra mirada, que 

també ha estat renovada recentment.e   
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