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

Presentadora: Lídia 
Heredia. Avui s’en-
trevista el conseller 
d’Interior, Miquel Buch, 
després de la remode-
lació de la cúpula dels 
Mossos. A la tertúlia s’hi 
incorpora el professor 
de Ciència Política 
Lluís Orriols, quan fa 
cinc anys que Felip VI 
va rellevar el seu pare 
com a rei d’Espanya. 
Lídia Heredia també 
conversa amb Josep 
Pallàs, el bomber 
supervivent de l’incendi 
d’Horta de Sant Joan, 
que aviat farà 10 anys. 
Després José Martí 
Gómez presenta Los 
Lara. Aproximación a 
una familia y su tiempo, 
el llibre que acaba de 
publicar sobre aquesta 
família complexa i 
poderosa. A més, s’ex-
plica com s’està vivint 
a Rússia l’èxit de la 
sèrie Chernobyl, que 
ha disparat el nombre 
de visites turístiques 
a la zona de l’accident. 
I també s’analitza la 

Paral·lelament, l’Eva 
pregunta a la Júlia pel 
noi de les fotos. La 
nena li assegura que 
només és un amic i li 
promet que estudiarà. 

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
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 Alguna pregunta 
més? (Humor). El 
traper Don Patricio 
passa per la secció La 
televisió és cultura. 
D’altra banda, Jordi 
Asturgó surt al carrer 

per veure com ha rebut 
el poble els pactes 
electorals als diversos 
ajuntaments. A més, 
s’emet una altra 
entrega de l’informatiu 
satíric d’El Mundo 
Today, presentat per 
Alba Carreres. També 
s’analitza el triomf 
d’Ada Colau a 
Barcelona, es mostra 
una escena inèdita de 
Black Mirror i es 
presenta el crac belga 
que ha fitxat el Reial 
Madrid. Finalment, el 
programa es prepara a 
fons per a la revetlla de 
Sant Joan. 

22.40 Cases d’algú. Inclou 
Finlàndia-Andalusia i 
Itàlia-Regne Unit.

02.45 Gran reserva 
(Entreteniment).

03.10 Ritmes a l’estudi 
(Musical). Rossvelvet.

04.10 Blues a l’estudi 
(Musical). 

proposta de canviar 
el finançament dels 
medicaments i fer-lo en 
funció de la renda.

12.00 12-14.
13.55 Telenotícies  

comarques. 
14.30 Telenotícies migdia. 

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

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Bacallà amb samfaina.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
El Miquel i l’Eva s’assa-
benten que el Mateu té 
un judici pendent per 
un pont que va caure i 
que va provocar la mort 
de dues persones. 
Mentrestant, la colla 
queda al Flora per orga-
nitzar la revetlla. Allà es 
fa públic que la Marta i 
el Mateu són parella. 
Llavors l’Eva treu el 
tema del judici del 
Mateu davant de tots. 
La Sílvia, per la seva 
banda, acaba discul-
pant-se amb el Fèlix i 
també li demana que 
vagi a la revetlla. Li 
proposa de passar la nit 
al pis d’ell, ja que ella té 
el Jordi dormint a casa. 
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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. 

13.33 Els germans Kratt.
14.17 Els pingüins de 

Madagascar.
15.03 Bola de drac Z.

15.50 En Grizzy i els 
lèmmings.

16.25 Oddbods.
16.55 Comptem amb la 

Paula.
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. 
21.12 El detectiu Conan.
21.55 Quèquicom. El cafè 

és un dels sabors més 
complexos i misteri-
osos de la gastronomia.

22.30 Favorits.
 Espai en el qual s’ex-

pliquen les històries 
més impactants, 
emocionants, curioses 
i divertides que ofereix 
el món dels continguts 
digitals i les iniciatives 
innovadores. (Nou en 
emissió.)

22.55 Volcans i homes. 
Inclou El Sakurajima. 
Viure sota la cendra i 
L’Unzen. Homes contra 
un gegant.

23.45 L’odissea del menjar. 
El pa, el gust de l’es-
perit.

00.45 Quèquicom. El cafè.
01.15 Favorits.
01.40 Volcans i homes. 
02.30 L’odissea del menjar.

ESPORT3

12.55 Thalassa.
13.10 El món des de l’aire.
14.00 Els sabors d’Europa.
15.00 La fúria dels 

elements.
15.50 El Brasil, una història 

natural.
16.40 Riu avall.
17.05 Per les teulades de les 

ciutats.
17.55 Futbol platja a 

Torredembarra.
18.00 Lliga Nacional de 

Futbol Platja.
19.00 Lliga Nacional de 

Futbol Platja.
20.00 Esport club.
21.00 V8 Supercars 

Championship Series. 
23.00 El club de la mitjanit.
01.00 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.40

‘Cases d’algú’ 
 
Joan Maria Pou visita Vehmaa, el poble de Finlàndia on resi-

deix la Tuuli amb el seu marit, el Henrik, i els seus dos fills, Wi-

ima i Kuura. La família viu en un lloc aïllat, enmig de la natu-

ra, un entorn que ells consideren perfecte. Del fred del nord 

d’Europa, Pou es desplaçarà fins a Andalusia, a la localitat de 

San Fernando, per retrobar-se amb el Domingo, un home en-

amorat de la música i el teatre que viu amb la seva germana, 

el seu cunyat i la seva neboda. 

ANTENA 3 22.40

‘La Voz senior’ 
 
El concurs de talents que presenta Eva González entra en la 

fase definitiva amb l’emissió de la semifinal, en què cadas-

cun dels coachs (David Bisbal, Pablo López, Paulina Rubio i 

Antonio Orozco) haurà de decidir quin dels dos membres res-

tants del seu equip mereix el pas a l’últim programa de la tem-

porada. En les seves actuacions d’aquesta nit, els concursants 

cantaran acompanyats de Tomatito, David Bustamante, Me-

lendi i José Mercé.

Sanchis veu vigent l’amenaça 
d’intervenció als mitjans públics

Vicent Sanchis, director de TV3, va comparèixer 
ahir a la comissió d’investigació del 155. PARLAMENT

El director de TV3, Vicent Sanchis, creu que, tot i la fi de 

l’aplicació de l’article 155, l’amenaça d’intervenció dels mit-

jans públics catalans continua vigent, a causa de “la campa-

nya de desgast i desprestigi” cap a TV3 i Catalunya Ràdio 

“orquestrada des d’alguns partits polítics i mitjans esta-

tals”. Sanchis ho va dir ahir al Parlament, durant la seva 

compareixença a la comissió d’investigació sobre l’aplica-

ció del 155, on va afirmar: “Va haver-hi ingerències de l’Es-

tat. Poques, però n’hi va haver. No en vaig fer cas en aquell 

moment, i no en faré ara”. Per la seva banda, Saül Gordillo, 

director de Catalunya Ràdio, va assegurar que durant els 

últims mesos han intentat defensar els mitjans i els pro-

fessionals dels atacs “sense caure en el fang mediàtic”. 

“Tot això ha passat en un context en què la democràcia i 

la comunicació estan en profunda transformació”, va dir, 

i es va queixar de com el soroll a les xarxes socials ha afec-

tat la reputació de l’emissora pública de Catalunya. Amb 

tot, destaca que el 155 no ha provocat una reacció d’auto-

censura entre els professionals: “La gent de la ràdio se 

sent més rellevant amb la feina que fa”, va afirmar.e

TVE recupera a YouTube formats 
emblemàtics dels anys 80 i 90 

El nou canal es va inaugurar ahir amb una marató 
de la sèrie Verano azul. RTVE 

Una marató de tots els capítols de Verano azul va inaugu-

rar ahir el nou canal de YouTube de l’arxiu de Radiotelevi-

sió Espanyola, en el qual la cadena pública estatal recu-

perarà alguns dels seus formats més emblemàtics dels 

anys 80 i 90. Cada dilluns, dimecres i divendres, la corpo-

ració afegirà nous continguts en alta definició a aquesta 

plataforma, entre els quals hi haurà sèries com Anillos de 
oro, La forja de un rebelde, La huella del crimen  i Los go-
zos y las sombras, i programes com Hola Raffaela. Tots 

aquests continguts també es poden trobar a la web de 

RTVE, a l’apartat dedicat a l’arxiu històric. La cadena des-

taca que l’estrena d’aquest nou canal li permet “aprofun-

dir en l’estratègia de difusió de continguts” a través del 

portal de vídeos de Google, en què TVE ja disposava d’un ca-

nal corporatiu amb més de 700.000 subscriptors i ofertes 

temàtiques de sèries, cuina, humor i una altra dedicada 

als joves, Playz, que supera els 130.000 seguidors.e
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