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06.00 Notícies 3/24.
13.10 TV3xunTUB 

(Entreteniment).
 L’actriu Àurea Márquez 

és la Gemma de Com 
si fos ahir i aquest 
dissabte ha penjat 
la seva story per al 
programa. En aquesta 
secció, explica com és 
fer una sèrie diària i 
passar tantes hores 
dins d’un plató.

13.45 Zona zàping (Zàping). 
Aquesta edició del 
programa es fa ressò 
de l’ascens a Primera 
Divisió del RCD Mallorca 
gràcies una remun-
tada èpica davant 
del Deportivo de la 
Corunya. També es pot 
reviure el títol de lliga 
aconseguit pel Barça 
de futbol sala, es veu 
un punt de tenis de 
taula que s’ha fet viral 
i es mostra el xou de 
Luis Suárez a la Copa 
Amèrica. A més, el 
NTLF continua repar-
tint premis al vídeo 
més divertit i curiós, i 
el World Roller Games 
obsequia el millor 
truc sobre rodes de la 

18.10 Tarda de cine: On 
t’amagues? França, 
2014. Dir.: Arnaud 
Sélignac. Int.: Patrick 
Chesnais i Louise 
Monot. Han passat 10 
anys des que el 
Mathieu va desapa-
rèixer. Deu anys en què 
la seva mare ha estat 
esperant el seu retorn. 
La seva filla, la Caroline, 
decideix actuar per 
posar fi al calvari de la 
família i comença la 
seva cerca. 

20.00 Atrapa’m si pots 
(Concurs). Presentador: 
Llucià Ferrer. Programa 
concurs on diversos 
participants responen 
a les preguntes del 
presentador, convidant 
l’espectador a parti-
cipar 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. 
Convidada: Donatella 
della Porta, politòloga 
italiana i professora 
de ciències polítiques 
i sociologia política a 
l’Institut Universitari 
Europeu.

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

(Musical). Dr. Go. 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.

04.00 Blues a l’estudi 
(Musical). The Birdie 
Num Num Trio. Espai 
musical que ofereix l’ac-
tualitat del panorama 
del blues i les seves 
variants a Catalunya.

05.00 Jazz a l’estudi 
(Musical). Joan Diaz. 
Espai musical que 
ofereix l’actualitat del 
panorama del jazz i les 
seves variants.

setmana. I hi ha una 
altra entrega del parti-
cular Messi Challenge 
del programa.

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

15.45 Tarda de cine: Àngels i 
dimonis. EUA, 2009. 
Dir.: Ron Howard. 
Robert Langdon, 
expert professor en 
temes religiosos de la 
Universitat de Harvard, 
descobreix evidències 
del ressorgiment d’una 
antiga germandat 
secreta coneguda com 
els Illuminati, l’organit-
zació clandestina més 
poderosa de la història. 
És llavors quan 
comprèn que s’ha d’en-
frontar a l’amenaça 
mortífera que suposen 
per al seu enemic més 
fervent, l’Església catò-
lica. 
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09.27 Els bons ossos bruns: 
Ja és primavera!

09.53 Històries dels caça-
dors de monstres: A 
cavalcar!

10.38 La família del Super3.
11.05 Les Sisters.
11.52 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

12.36 Els germans Kratt.
13.20 Salve, rei Julien!
14.06 El detectiu Conan.
14.51 Oddbods.
15.30 Pel·lícula: Robby, Toby 

i el viatge fantàstic. 
Alemanya, 2016. Dir.: 
Wolfgang Groos. Int.: 
Arsseni Bultmann i 
Alexandra Maria Lara.

17.06 Rupert & Sam.

17.15 Artús i els vailets de la 
Taula Rodona.

17.50 Zip Zip.
18.26 Els germans Kratt.
19.11 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

19.55 Dracs: el regal de la 
fúria nocturna.

20.17 En Grizzy i els 
lèmmings.

20.39 Pel·lícula: Pinotxo 
3000. EUA, 2004.  
Dir.: Daniel Robichaud.

21.55 L’odissea del menjar. 
L’últim plat. (Últim 
programa de la tempo-
rada.)

22.55 El documental: City 
for sale. Espanya, 
2018. Dir.: Laura 
Álvarez. A través de 

quatre famílies de 
Barcelona, es viuen 
les conseqüències 
de la turistificació i la 
gentrificació a la capital 
catalana. Dia a dia, 
mentre molts veïns són 
expulsats casa seva, els 
barris de Barcelona van 
perdent l’essència.

00.15 Pel·lícula: Ciutat 
salvatge. Espanya, 
2015. Dir.: Dani Sala. 
Documental que 
mostra la relació de la 
fauna amb els éssers 
humans als centres 
urbans.

01.10 Cartes de Baghdad.
02.40 Plantes que es porten 

malament.

ESPORT3

13.55 ICF Canoe Freestyle 
World Championships. 
En directe.

14.50 ICF Canoe Freestyle 
World Championships. 

15.50 Urbance 2019.
16.45 Campiones.
16.55 ICF Canoe Freestyle 

World Championships. 
En directe.

18.35 World Surf League.
19.20 Temps d’aventura.
19.45 Refugis i guardes. 
20.30 La segona vida de Pau 

Navarro.
20.40 UIM-ABP Aquabike 

World Championship.
21.35 Km 0.
22.00 Monster Energy 

Nascar Cup Series. 
23.30 Zona zàping.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.00

‘Preguntes freqüents’ 
 
El FAQS farà un seguiment especial de l’incendi forestal de la 
Ribera d’Ebre amb diversos afectats i testimonis, i una entre-
vista al conseller d’Interior, Miquel Buch. El bloqueig de la in-
vestidura de Pedro Sánchez serà objecte de la conversa dels 
exdiputats Joan Tardà i Carles Campuzano, als quals també 
es preguntarà quin paper han de jugar ERC i el PDECat en 
aquest context. El programa també comptarà amb l’actuació 
musical dels Veil i amb un monòleg d’Andreu Casanova. 

LA SEXTA 21.30

‘La Sexta noche’ 
 
El programa rebrà Abel Caballero, alcalde de Vigo, que s’ha 
convertit en el més votat en una gran ciutat a les últimes 
eleccions municipals. També s’analitzaran les claus de la in-
vestidura de Pedro Sánchez, hi haurà representants de les 
diferents formacions polítiques i s’informarà sobre l’estat de 
l’onada de calor que està afectant Espanya els últims dies. Al-
fred García informarà sobre la gira que farà aquest estiu per 
presentar el disc 1016.

DMax ofereix tres documentals 
sobre l’accident de Txernòbil

Chernóbil tras el desastre és un dels documentals 
sobre l’accident nuclear que emetrà DMax. DMAX 

Aprofitant l’impacte que ha tingut l’estrena recent de la 
minisèrie de la HBO Chernobyl, DMax ofereix aquesta nit 
una programació monogràfica sobre l’accident que va pa-
tir la central nuclear de Txernòbil, a l’actual Ucraïna, el 26 
d’abril del 1986. Per començar, a les 22 h, s’emetrà Cher-
nóbil, 30 años después, que fa un viatge a la localitat de 
Prípiat, situada a només tres quilòmetres de la central i 
convertida en una ciutat fantasma des que va ser evacu-
ada l’endemà de l’accident. A la mitjanit s’oferirà Chernóbil 
tras el desastre, que segueix l’enginyer nord-americà Phi-
lip Grossman en la seva investigació per determinar les 
causes exactes de la catàstrofe. Tot seguit, a les 0.50 h, 
començarà La vida después de Chernóbil, documental cen-
trat en la recerca que un biòleg i una antropòloga han dut 
a terme a la zona restringida de l’entorn de la central per 
observar l’efecte que han tingut els alts nivells de radia-
ció sobre els animals i plantes que hi viuen. L’oferta de 
DMax es completarà amb l’emissió dels capítols dedicats 
a Txernòbil de dues docusèries de la cadena: Fuera de con-
trol (23 h) i Ingeniería de lo imposible (1.40 h).e

Òscar Fernández substitueix 
temporalment Mònica Terribas

Fernández es farà càrrec d’El matí de Catalunya 
Ràdio a partir de dilluns. CCMA 

El periodista Òscar Fernández presentarà a partir de di-
lluns El matí de Catalunya Ràdio. D’aquesta manera, co-
brirà interinament la marxa de Mònica Terribas, que dime-
cres va deixar de manera temporal el magazín matinal de 
la ràdio pública “per assumptes familiars”, segons va ex-
plicar la mateixa emissora. Catalunya Ràdio demanava, al-
hora, discreció i respecte cap a la seva intimitat. Aquests 
tres dies ha sigut Gerard López, subdirector del programa, 
qui s’ha encarregat de conduir-lo. Habitualment Fernán-
dez edita i presenta el Catalunya migdia, juntament amb 
Empar Moliner, entre les 14 h i les 16 h. Mentre duri aques-
ta etapa, Carlos Baraibar serà el conductor d’aquest espai 
informatiu, del qual ja és subdirector. La temporada regu-
lar de Catalunya Ràdio acabarà el 21 de juliol. En el cas d’El 
matí de Catalunya Ràdio, durant l’estiu l’encapçalarà Al-
bert Segura, conductor habitual de Solidaris i de les edi-
cions dels dies festius del magazín matinal.e

EL RADAR


