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

Presentadora: Lídia 
Heredia. Es parla avui 
sobre les queixes 
dels rectors per la 
falta de finançament 
de les universitats, 
amb la presència 
dels responsables 
de dues universitats: 
María José Figueras, 
de la Rovira i Virgili, i 
Joan Elias, de la UB, i 
la directora general 
d’Universitats de la 
Generalitat, Victòria 
Girona. Més tard, es 
parla amb els fotògrafs 
Joan Fontcuberta i 
Roger Grasas per saber 
l’estat de la fotografia 
en un moment en què 
tothom, mòbil en mà, 
fa fotos. I a l’espai de 
ciència, s’explica la 
preocupació per la 
resistència als antibi-
òtics, que l’any passat 
ja va provocar la mort 
de més de 33.000 
persones a Europa 
i que, d’aquí a unes 
quantes dècades, 
podria ser la principal 
causa de mort.

Mateu amaguen que 
han estat junts. 

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que 
no perd de vista l’actua-
litat. 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). 
Presentador: Toni Soler. 
Col·laboradors: Jair 
Domínguez i Elisenda 
Carod. 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).
Director: Toni Soler. 

22.40 Persona infiltrada 
(Entreteniment).

23.45 Quan arribin els 
marcians (Cultural). La 
voluntat d’aïllar-se de la 
societat, com serà el 
futur i el duet The 
Pinker Tones, que fan 
un homenatge al 
primer instrument 
electrònic de la història, 
són els protagonistes 
d’aquest nou capítol 
marcià. 

00.30 Més 324 (Debat). 
Presentador: Xavier 
Grasset. Espai de debat 
on es confronten dife-
rents punts de vista 
sobre temes d’actua-
litat de Catalunya i del 
món.

02.05 Gran reserva 
(Entreteniment).

02.50 Ritmes a l’estudi 
(Musical). Phat Fred.

03.50 Blues a l’estudi 
(Musical). The Suitcase 
Brothers.

12.00 12-14. Espai dedicat a 
la informació d’actua-
litat.

13.55 Telenotícies  
comarques. 
Presentadora: Núria 
Solé.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Esports: Marta Bosch.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 

La Clara i el Litus 
busquen sospitosos 
d’haver robat les claus 
del cotxe al centre on 
treballa. Estan conven-
çuts que la clau és allà. 
Mentrestant, l’Arturo 
no accepta a la possibi-
litat que el Quim i la Cati 
lloguin el seu pis a 
l’estiu, perquè això vol 
dir que s’haurà d’estar 
dos mesos a la resi-
dència. Llavors la Cati fa 
un comentari desafor-
tunat en què dona per 
fet que a l’home li 
queda poc temps de 
vida, i ell ho sent. 
Paral·lelament, la colla 
s’organitza per arreglar 
la masia i celebrar la 
revetlla. La Marta i el 

TV3

SUPER 3 / 33

07.30 Els bons ossos bruns: 
Ja és primavera!

07.56 En Grizzy i els 
lèmmings.

08.35 Comptem amb la 
Paula. 

08.56 Oddbods.
09.27 Pirata i Capitano.
10.02 Pat, el gos.
10.32 Yakari.
11.10 Súper 4.
11.48 Geronimo Stilton.
12.35 En Grizzy i els 

lèmmings.
13.10 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir. El col·leccionista.

13.33 Els germans Kratt.
14.17 Els pingüins de 

Madagascar.
15.03 Bola de drac Z.

15.50 Kikoriki.
16.18 Comptem amb la 

Paula.
16.50 Dino tren.
17.28 El Mic i els seus amics. 
17.55 Dot.
18.17 Oddbods.
19.06 Històries dels caça-

dors de monstres: A 
cavalcar! 

19.30 Info K.
19.44 La màgica Do-Re-Mi. 
20.08 En Grizzy i els 

lèmmings.
20.50 Un drama total: Els 

cracs. 
21.13 El detectiu Conan.
21.55 (S)avis. Albert Vidal. 

Mim, actor, cantor tel-
lúric, performer, bufó, 
místic i filòsof, Albert 
Vidal és considerat 

un dels artistes més 
brillants i singulars 
de l’escena catalana 
contemporània.

22.50 Pel·lícula: Els dotze 
del patíbul. EUA, 1967. 
Dir.: Robert Aldrich. 
Int.: Lee Marvin i Ernest 
Borgnine. Durant la 
Segona Guerra Mundial 
al comandant Reisman 
li encarreguen una 
missió suïcida: assaltar 
una fortalesa nazi i 
matar-ne els ocupants, 
tots ells alts comanda-
ments del règim.

01.20 (S)avis. Albert Vidal.
02.15 La fúria dels 

elements. El vent, la 
força invisible.
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12.10 L’Amur: L’Amazones 
de l’Àsia.

13.05 Xarxa natura.
13.10 Km33.
13.55 Els sabors d’Europa.
15.00 Riu avall.
15.25 Xarxa natura.
15.30 FINA World Series. 
19.15 Joe Jacobi, piragüista 

del 92 arrelat a la Seu.
19.25 Zona zàping.
20.00 Esport club.
21.00 Catalans a la Marató 

des Sables.
21.15 InserSport.
21.20 Refugis i guardes.
21.30 Temps d’aventura.
22.00 Sea Otter Europe.
22.25 Zona zàping.
23.00 El club de la mitjanit.
01.00 324 Esports.
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TV3 22.00 

‘Polònia’ 
 
Jordi Basté visitarà el Tribunal Suprem per explicar com han 

estat les conclusions dels fiscals del judici de l’1-O. Ha arribat 

l’hora d’acomiadar l’equidistància. Després dels resultats de 

les eleccions municipals, Ada Colau i la resta dels comuns 

n’oficiaran l’enterrament. Aprofitant que el Suprem ha para-

litzat temporalment l’exhumació de Franco, Santiago Abas-

cal i Ortega Smith profanaran la tomba amb l’objectiu d’alli-

berar-lo i evitar que caigui en mans dels socialistes. 

TV3 22.40 

‘Persona infiltrada’ 
 
Lluís Marquina és el convidat d’aquesta setmana de l’espai 

d’Anna Simón. El periodista i presentador del Tot es mou 

s’enfrontarà a una de les famílies més peculiars que han pas-

sat pel programa: una família on un ex i una nova parella po-

den conviure plàcidament. El programa es trasllada a Santa Fe 

del Penedès, on el Lluís haurà de copsar totes les particula-

ritats del clan i decidir, al final del programa, qui és el membre 

infiltrat.

Àngels Barceló serà la nova 
presentadora d’‘Hoy por hoy’  

La periodista estarà al capdavant del matinal de 
la SER a partir de la nova temporada. SER 

A partir de la temporada vivent –2019/2020–, Àngels Bar-

celó estarà al capdavant del matinal de la Cadena SER Hoy 

por hoy. Si fins ara el programa havia tingut tradicional-

ment dos presentadors, un per a la part informativa i un 

altre per a la part de magazín, Barceló assumirà la totali-

tat de l’espai. D’aquesta manera, la periodista barceloni-

na estarà al capdavant del matinal des de les 6 del matí 

fins a les 12.20 del migdia. En els últims 11 anys, Barceló 

ha dirigit i presentat l’espai informatiu Hora 25.   

El canvi arriba després que el programa de la SER hagi 

vist amenaçat el seu lideratge. Tot i que Hoy por hoy con-

tinua sent el líder dels matins a Espanya, en l’últim EGM es 

va fer evident que la distància amb el segon programa més 

escoltat dels matins, Herrera en la Cope, és cada cop més 

petita. Mentre que el programa de la SER té 2.640.000 

oients, el de Carlos Herrera ja arriba als 2.492.000.  

Amb l’entrada de Barceló a Hoy por hoy, hi haurà un inter-

canvi de peces a la Cadena SER, ja que Pepa Bueno i Toni Gar-

rido, que fins ara presentaven el programa, iniciaran nous 

projectes professionals. En el cas de Bueno, agafarà les reg-

nes d’Hora 25, mentre que Garrido, que finalitza el seu contrac-

te al juliol, seguirà vinculat a la SER a través de projectes au-

diovisuals. La SER assegura que tant Barceló com Bueno vo-

len iniciar un procés de renovació en els seus nous espais. 

Per contra, els que no canvien de programa són Carles Fran-

cino, Manu Carreño i Dani Garrido, que seguiran a La venta-

na, El larguero i Carrusel deportivo, respectivament.e  

Catalunya Ràdio retransmetrà 
les principals diades castelleres 

Les emissions començaran amb la diada de Sant 
Joan de Valls. JOSE CARLOS LEÓN ERCILLA 

Catalunya Ràdio amplia l’aposta castellera i retransmetrà 

en directe les sis principals diades del calendari casteller, 

la primera de les quals serà la de Sant Joan de Valls. L’emis-

sora ha fitxat per al programa el periodista Carles Cortés, 

al qual se sumaran l’equip del 3 rondes i els micròfons au-

tònoms de Coia Ballesté, delegada de Catalunya Ràdio a 

Tarragona, i el periodista Oriol Rodríguez, juntament amb 

altres professionals de la casa. Saül Gordillo, director de 

Catalunya Ràdio, ha dit que l’emissora vol ser “punt de re-

ferència de totes les colles del país”.e 
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