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08.00 Els matins (Magazín). 
S’entrevista la presi-
denta de l’ANC, 
Elisenda Paluzié, el dia 
abans del trasllat dels 
presos independen-
tistes a Madrid per ser 
jutjats. Dos anys 
després de la gran 
manifestació amb el 
lema Volem acollir, 
l’espai es pregunta si 
realment s’està fent bé. 
Més tard, s’explica com 
es fan vídeos falsos a 
partir de programes de 
reconeixement facial i 
com es pot arribar a 
suplantar la realitat, 
amb l’especialista en 
fake news Juan Soto 
Ivars. 

12.00 12-14.
13.55 Telenotícies  

comarques. 
14.30 Telenotícies migdia. 

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

d’entreteniment que 
no perd de vista l’actua-
litat.

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.

22.00 Polònia (Humor).
22.35 La nit dels Òscars 

(Humor). Òscar Andreu 
i Òscar Dalmau 
responen als especta-
dors tots els seus 
dubtes i preguntes 
sobre el món que els 
envolta, des del seu 
punt de vista tan pecu-
liar i característic. 

23.55 Quan arribin els 
marcians (Cultural). 
Jubilació, realities 
televisius i Pau Vallvé. 
En primer lloc, s’emet 
un reportatge sobre 

jubilats enfeinats, 
en què es parla de 
Robert Redford, 
que als 82 anys ha 
decidit retirar-se de 
la interpretació però 
diu que no tanca les 
portes a continuar 
dirigint o produint, 
i d’altres exemples, 
com la cuinera Carme 
Ruscalleda i l’actor Ron 
Perlman. Tot seguit, el 
programa es pregunta 
per què el reality com 
a gènere televisiu no 
perd pistonada, i en 
parla amb Peter Weir, 
director de la mítica 
pel·lícula El show de 
Truman, que ha cele-
brat els 20 anys, i amb 
el músic i personatge 
televisiu Alfred García, 
participant d’Opera-
ción Triunfo 2017. Per 
acabar, els marcians 
abdueixen el cantant 
Pau Vallvé, que acaba 
de publicar el disc Life 
vest under your seat.

00.40 Més 324 (Debat).
02.15 Gran reserva 

(Entreteniment).
02.35 Ritmes a l’estudi 

(Musical). Dr. Go.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Caneló de tòfona.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
El Jordi té hora per 
fer-se la vasectomia. 
El Miquel, que l’acom-
panya durant tot el dia, 
fa tot el que pot perquè 
no s’operi. Però comet 
una imprudència: 
posa una excusa molt 
poc enginyosa per 
faltar a la feina i la Noe 
l’enxampa. La Júlia, 
mentrestant, no pot 
anar a navegar amb 
l’Aimar perquè l’Eva 
l’obliga a anar a un 
berenar que es fa a 
casa de la Joana per 
animar l’Alba, i no li fa 
cap mena de gràcia. A 
més, l’Andreu confia 
que la Marina també hi 
sigui. Paral·lelament, la 
Sílvia descobreix que 
l’Ivan s’està venent 
moltes coses i no entén 
per què necessita tants 
diners. I en parla amb el 
Fèlix i amb l’Abel, però 
no amb l’Ivan.

16.35 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 

TV3

SUPER 3 / 33

06.01 Megaminimals.
06.26 Asha.
06.52 Tom & Jerry.
07.20 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

08.04 En Grizzy i els 
lèmmings.

08.39 Comptem amb la 
Paula. 09.00 El xai 
Shaun.

09.35 Pat, el gos.
09.55 Loopdidoo.
10.25 El Zack i el Quack.
11.00 El xou del Sr. Peabody 

i en Sherman.
12.05 L’Òliba i companyia.
12.58 Doraemon.
13.24 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir. Pixelator.

13.48 Avatar: l’últim mestre 
de l’aire.

14.33 El detectiu Conan.
15.15 Bola de drac Z.
16.05 Dinotrux. El desert.
16.27 Kazoops!
16.55 Comptem amb la 

Paula.
17.30 El Mic i els seus amics.
17.58 Oddbods.
18.33 Kikoriki.
19.05 La màgica Do-Re-Mi.
19.30 Info K.
19.43 En Grizzy i els 

lèmmings.
20.40 Un drama total, acció! 

Pasta gansa!
21.04 El detectiu Conan.
21.55 GR Barcelona. Inclou 

Made in BCN: Resum 
dels millors moments 
del programa. Sabors 

de Sants: De Sants al 
Poble Sec, una ruta en 
què es descobreix el 
districte de Sants.

22.50 Les veus del Liceu. 

Documental produït 
cinc anys després de 
l’incendi al Gran Teatre 
del Liceu que recull 
els testimonis de les 
figures més importants 
de la lírica catalana i 
universal.

23.50 La Rambla, secrets 
d’un escenari.

00.40 GR Barcelona. Inclou 
Made in BCN i Sabors 
de Sants.

01.35 Les veus del Liceu.
02.30 La Rambla, secrets 

d’un escenari.

ESPORT3

07.55 La Copa. 
09.35 Roda de premsa.
09.50 Top gols La Lliga.
10.05 Km 0.
10.25 Volta a Catalunya.
11.35 The Outdoor Sports 

Show.
15.35 Zona zàping.
16.10 Capacitats.
16.20 FIA Fórmula E. 
17.25 WRC. Resum final.
18.20 Copa del Rei.
20.00 Esport club.
20.55 Temps de neu.
21.30 Andros Trophy. 
22.20 Km 0.
22.40 The Outdoor Sports 

Show.
22.45 Capacitats.
23.00 El club de la mitjanit.
01.00 324 Esports.
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‘Polònia’ 
 
Al capítol d’avui, Carlos Carrizosa buscarà una nova musa que 

l’inspiri per dissenyar nous cartells contra el Govern. Mentres-

tant, a ERC pateixen per si algú els para una trampa que els 

obligui a participar en una llista unitària, i Pedro Sánchez in-

tentarà que Josep Borrell no torni a parlar més del compte. El 

programa també mostrarà com és per dins el Tribunal Suprem 

i atorgarà a Ada Colau el premi Català de la Història per haver 

aconseguit aprovar la connexió del tramvia per la Diagonal. 

LA SEXTA 22.30

‘¿Dónde estabas entonces?’ 
 
Els Jocs Olímpics de Barcelona seran protagonistes del pro-

grama d’avui, centrat en l’any 1992 i que comptarà amb el 

testimoni d’alguns esportistes que hi van participar. L’altre 

gran focus es posarà a Sevilla, que aquell any va acollir l’Ex-

posició Universal. La polèmica llei Corcuera, la Copa d’Europa 

del Barça a Wembley, les protestes dels miners i el boom de 

la donació d’òrgans seran alguns dels altres temes que Ana 

Pastor analitzarà amb persones que hi tenen alguna relació. 

Mediapro fitxa Marc Vigil, que 
dirigirà la sèrie de La 1 ‘Malaka’

Marc Vigil durant el rodatge de la sèrie Vis a vis, 
produïda també per Globomedia. MEDIAPRO

La productora Globomedia, del grup Mediapro, ha fitxat el 

director asturià Marc Vigil com a director i productor execu-

tiu de nous projectes de ficció. La primera responsabilitat 

que assumirà en aquesta nova etapa és la direcció de Ma-

laka, un thriller policíac per a La 1 que està a punt de com-

pletar el càsting. Creada per Daniel Corpas (Yo soy Bea) i 

ambientada a Màlaga, la sèrie estarà protagonitzada per 

dos agents de policia que investigaran, d’una banda, l’assas-

sinat de la filla d’un poderós empresari i, de l’altra, l’apari-

ció d’una nova droga que desestabilitza el món del narco-

tràfic i provoca l’esclat d’una guerra entre dues bandes lo-

cals dedicades a l’haixix.  

Vigil ja havia treballat anteriorment en projectes de 

Globomedia com Aída, 7 vidas, Águila Roja i, més recent-

ment, Vis a vis, i també es va fer càrrec d’alguns capítols 

d’El Ministerio del Tiempo. A més, ha dirigit dues sèries ro-

dades a Mèxic, Niño santo i Diablo guardián, i actualment 

està immers en la producció del seu primer llargmetratge, 

l’adaptació de la novel·la de Juanjo Braulio El silencio del 

pantano.e

Polèmica a Catalunya Ràdio per 
un acte polític d’Empar Moliner

Empar Moliner, a la dreta, en una edició especial 
del Catalunya migdia. CCMA

El consell professional de Catalunya Ràdio ha expressat 

el malestar per la implicació d’Empar Moliner en un acte 

d’ERC, en el qual va posar veu a les paraules d’Oriol Jun-

queras. Aquest ens, que representa els periodistes del 

mitjà públic, ha emès un comunicat en què recorda que 

“tothom és lliure de posicionar-se políticament”, però que 

en el seu cas no és una tertuliana més del Catalunya mig-

dia i, per tant, “es corre el risc que es confonguin els seus 

posicionaments amb la línia editorial del programa”. Mo-

liner ha admès que va ser un error acceptar aquest rol. “Ho 

faria per qualsevol empresonat o exiliat, sense pensar en 

partits. L’estima personal per l’Oriol i la seva família em va 

fer acceptar-ho”, ha explicat. Des de la direcció d’informa-

tius s’ha argumentat que el seu paper és posicionar-se i 

opinar com una tertuliana més, però el consell professio-

nal en discrepa perquè la considera corresponsable de 

l’espai, juntament amb Òscar Fernández.e

EL RADAR


