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06.00 Notícies 3/24.
13.10 Telenotícies comar-

ques. Presentadora: 
Núria Solé. Edició espe-
cial que ofereix conne-
xions en directe amb 
les principals ciutats 
catalanes per seguir de 
prop la presa de 
possessió dels alcaldes 
d’aquest nou mandat. 
Es tracta d’una edició 
excepcional que 
compta amb un 
amplíssim desplega-
ment territorial, amb 
equips desplaçats a les 
principals ciutats del 
país: Lleida, Tarragona, 
Girona, Badalona, 
Manresa, Tortosa, 
Santa Coloma de 
Gramenet, Terrassa, 
Sabadell, Reus, 
Cervera, Blanes i també 
Barcelona, que farà el 
seu acte de constitució 
de l’Ajuntament a la 
tarda. 

Quim Torra. Des de la 
plaça de Sant Jaume, 
Barcelona. 

19.55 Atrapa’m si pots 
(Concurs). Presentador: 
Llucià Ferrer. Concurs 
de preguntes i 
respostes on els parti-
cipants opten a empor-
tar-se el pot o guanyar 
un premi de 500 euros 
si saben respondre a 
totes les preguntes que 
els formula el presen-
tador. El programa 
convida l’espectador a 
participar des de casa 
seva.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

22.00 Preguntes freqüents 
(Actualitat). 
Presentadora: Cristina 
Puig. Col·laboradors: 
Quico Sallés, Maiol 
Roger, Pilar Rahola. 
Encara queden moltes 

coses per explicar 
del judici del procés. 
Cristina Puig les 
descobreix amb Quico 
Sallés, periodista que 
ha passat 70 dies al 
Suprem i ha cobert 
cada setmana tota l’ac-
tualitat del litigi per al 
programa.

01.30 Notícies 3/24. Espai 
dedicat a la informació 
d’actualitat.

03.00 Ritmes a l’estudi 
(Musical). Rosa 
Sánchez. 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). Tòfol 
Martínez. Espai musical 
que ofereix l’actualitat 
del panorama del blues 
i les seves variants a 
Catalunya.

05.00 Jazz a l’estudi 
(Musical). Lluís Vidal 
Trio. 

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

15.55 Està passant (Humor). 
Director i presentador: 
Toni Soler. Amb la 
col·laboració de Jair 
Domínguez i Elisenda 
Carod. Informatiu 
satíric que analitza les 
claus de l’actualitat del 
dia i en busca la part 
divertida.

16.50 Especial informatiu. 
Presentadora: Cristina 
Riba. Connexions en 
directe amb Bernat 
Rexach i Antoni d’Ar-
mengol. Especial infor-
matiu que se centra en 
la constitució de l’Ajun-
tament de Barcelona. 
Es viu en directe l’acte 
de presa de possessió 
dels nous regidors del 
consistori barceloní i 
l’elecció del nou alcalde 
de la capital catalana. 
Un cop acabat l’acte, el 
programa mostra el 
trasllat de la corporació 
municipal fins al Palau 
de la Generalitat, on 
serà rebuda pel presi-
dent de la Generalitat, 

TV3

SUPER 3 / 33

06.01 Teo.
06.31 Les tres bessones.
07.20 La roca dels Frarets.
07.45 Mic.
08.12 Kikoriki.
08.34 Els Dringuets.
08.56 Wowzzy Baboom. 
09.23 Oddbods.
10.54 La família del Super3.
11.21 En Grizzy i els 

lèmmings.
12.09 L’equip Spike.
13.02 Prodigiosa.
13.47 Bola de drac Z Kai.
14.52 Oddbods.
15.35 Pel·lícula: Donkey 

Xote. Espanya, Itàlia, 
2007. Dir.: Josep Pozo.

16.55 Prodigiosa.
17.39 Spirit, cavalcant en 

llibertat.

18.24 Artús i els vailets de la 
Taula Rodona.

18.48 Zip Zip.
19.13 Els germans Kratt.
19.55 Oddbods.
20.17 Pel·lícula: Retorn al 

futur III. EUA, 1990. 
Dir.: Robert Zemeckis. 
Int.: Michael J. Fox i 
Christopher Lloyd. La 
màquina del temps 
del Doc està avariada, 
de manera que està 
presoner en l’època de 
l’Oest salvatge.

21.55 L’odissea del menjar. 
El pa, el gust de l’es-
perit: En aquest episodi 
el protagonista és el 
pa, un aliment bàsic de 
la humanitat que, per 
la seva relativa facilitat 

de preparació i un cost 
assequible, ha acom-
panyat la humanitat al 
llarg de tota la història.

23.00 El documental: 
Goodbye Ringo. 
Espanya, Itàlia, 2018. 
Dir.: Pere Marzo. 
Recorregut per la cara 
oculta de la història 
dels Estudios Balcázar, 
també anomenats 
Esplugas City, uns 
dels més prolífics en 
rodatges de westerns 
durant gairebé una 
dècada.

00.05 Quan arribin els 
marcians. 

00.40 Programa sindical 
UGT.
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13.05 Lliga Nacional de 
Futbol Sala. En directe.

15.00 Temps d’aventura.
15.30 Luri Sorroche, entre-

nadora de futbol a 
l’Índia.

15.35 Zona zàping.
16.05 World Sailing Show.
16.25 UIM-ABP Aquabike 

World Championship.
16.55 Mare Nostrum 

Barcelona. En directe.
19.00 Campiones.
19.10 Copa Catalunya. En 

directe.
21.00 Monster Energy 

Nascar Cup Series.
22.30 WRC. Segona etapa.
22.55 Km 0.
23.20 Catalans a la Marató 

des Sables.
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‘Juego de niños’ 
 
El concurs de Xavier Sardà posa a prova la capacitat de com-

prensió del món infantil de dos famosos. En aquesta ocasió, 

les concursants seran Ana Guerra i Raquel Sánchez Silva, que 

competiran en el joc de les definicions infantils, i també a la 

secció Y ahora qué, en què hauran d’endevinar les reaccions 

dels més petits en situacions imprevisibles. A Juego de trolas 

les dues concursants s’enfronten a records de la seva infàn-

cia verdaders i falsos. 

LA SEXTA 21.30 

‘La Sexta Noche’ 
 
El programa comptarà amb la presència de José Bono. L’his-

tòric dirigent socialista, que va ser president del Congrés i del 

Govern de Castella-la Manxa, visitarà el programa per valorar 

la convulsa situació política de l’Estat, les opcions de govern i 

de pacte davant dels quals es troba el PSOE i l’entrada de Vox 

a les institucions. A més, el programa rebrà María Galiana 

(Cuéntame cómo pasó), amb qui farà un viatge a través de la 

seva vida i la seva trajectòria. 

‘El suplement’ s’instal·la al Liceu 
per a una edició especial 

Roger Escapa farà un programa especial amb la 
música com un dels elements principals. CCMA 

El matinal dels caps de setmana de Catalunya Ràdio, El su-
plement, farà avui una edició especial del programa des del 

Gran Teatre del Liceu. A les 10.30 h, Roger Escapa deixarà 

l’estudi de Catalunya Ràdio per trobar-se amb 1.500 oients 

que l’esperaran al Liceu, on es farà una retransmissió es-

pecial que tindrà la música i la ràdio com a fil conductor. 

L’especial començarà a les 11 h amb una primera actuació 

del Cor Jove de l’Orfeó Català, que interpretarà el Carneva-
le di Venezia, de Rossini. A continuació hi haurà Judit Ned-

dermann, que cantarà el tema No volem més cops, cançó 

que va compondre per denunciar la impunitat policial con-

tra els moviments socials. L’òpera també estarà represen-

tada a través de la soprano Sara Blanch i el baríton Josep 

Ramon Olivé, que actuaran acompanyats al piano per Pe-

dro Pardo. Per l’escenari del Liceu hi desfilaran Núria Gra-

ham i Roger Mas, i també Mishima, que celebren 20 anys 

de carrera i seran entrevistats per Escapa i Laura Rosel, 

col·laboradora d’El suplement. També visitaran el progra-

ma els actors David Verdaguer i Maria Rodríguez Soto, que 

presenten la pel·lícula Els dies que vindran.e 

À Punt, TV3 i IB3 estrenen ‘Favorits’, 
la seva primera coproducció 

El programa busca persones curioses que 
s’amaguen darrere de les xarxes socials. IB3 

Aquest cap de setmana arriba a la petita pantalla el pri-

mer programa coproduït per À Punt, TV3 i IB3. Es trac-

ta de Favorits, un espai que pretén explicar les històri-

es “més impactants, emocionants, curioses i divertides 

que ofereixen el món dels continguts digitals i les inici-

atives innovadores”. La primera cadena a emetre l’es-

pai serà IB3, que ho farà avui a les 20 h. En segon lloc, 

À Punt, demà a les 21.15 h. Finalment, dimecres, a par-

tir de les 22.28 h, li arribarà el torn al Canal 33. Des de 

la cadena valenciana han destacat que, tot i l’enfoca-

ment tecnològic, els protagonistes de Favorits són les 

persones, i que per això l’espai centrarà la seva mirada en 

“descobrir gent extraordinària i personatges curiosos 

que s’amaguen darrere les xarxes socials, les campa-

nyes més creatives, els fenòmens de masses i les inici-

atives solidàries”. Daniel Martín / València 
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