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

Presentadora: Lídia 
Heredia. Convidats: 
Andy Robinson, corres-
ponsal a l’Amèrica 
Llatina, i Blanca Portillo, 
actriu.

12.00 Notícies 3/24.
14.00 Telenotícies  

comarques. 
Presentadora: Montse 
Ferrer.

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

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Bescuit de plàtan, coco 
i pinya.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Charo veu que l’An-
dreu s’està tornant a 
penjar de la Pili i li acon-
sella que deixi la noia 
en pau. Llavors ell es 
presenta a la consul-
toria justament quan la 
Sandra i la Gemma 
sortien a fer una copa. 
Mentrestant, el Jordi 
exagera les lesions per 
justificar que s’estarà 
de baixa una bona 
temporada. Fa que el 
Marc se senti culpable i 

i proper, en què els 
presentadors s’acosten 
d’una manera informal 
i distesa als esdeveni-
ments del dia a dia.

20.20 No tenim vergonya 
(Entreteniment).

 El programa fa un 
repàs dels 35 anys de 
TV3 i, des d’un altre 
punt de vista, reme-
mora algunes de les 
situacions viscudes al 
llarg de la història de 
la televisió pública de 
Catalunya.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentadora: Ariadna 
Oltra. Esports: Quim 
Robert.

22.00 Polònia (Humor). El 
zàping del Polònia.

22.50 Manual de 
supervivència 
(Entreteniment).

 Els protagonistes d’avui 
han sentit sovint que 
Catalunya és un país 
com cal, però ningú no 
especifica què és el que 
cal.

23.45 Quan arribin els 
marcians (Cultural). La 
cobertura de la infor-
mació de successos, 
l’experiència de provar 

noves experiències a la 
maduresa i l’actriu 
Emma Vilarasau són els 
protagonistes d’aquest 
nou capítol marcià. Els 
marcians han abduït 
Emma Vilarasau, que 
interpreta el paper de 
Nora a Casa de nines. 
20 anys després al 
Teatre Romea, per 
conèixer millor el 
concepte de llibertat, 
que és el que la va guiar 
a cometre aquell acte 
tan escandalós per a 
l’època. 

00.30 Més 324 (Debat). 
Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat de 
Catalunya i del món.

02.10 Gran reserva 
(Entreteniment).

03.05 Ritmes a l’estudi 
(Musical).

04.05 Blues a l’estudi 
(Musical).

pretén que li aconse-
gueixi una indemnit-
zació. Més tard, la 
Paula, ferma i serena, 
comunica als seus 
companys que deixa 
l’empresa. Ells es 
queden amoïnats pel 
futur d’Adalisa. I tenen 
motius per estar-ne, ja 
que la Lina té plans per 
a ella i la Rita. La Rosita, 
per la seva banda, vol 
passar una última nit al 
seu pis. Se n’hi va, però 
la Joana no pot dormir 
pensant en la seva 
amiga. Al matí va a 
buscar-la, però la 
Rosita no li vol obrir la 
porta. La Joana es tem 
el pitjor. 

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadores: Montse 
Tió, Míriam Riau. 
Magazín d’entrete-
niment que no perd 
de vista l’actualitat. 
Un programa fresc 
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08.33 Mic.
09.00 Els Mini Ninges.
09.44 Els bons ossos bruns: 

Un estiu solprenent.
10.10 En Grizzy i els 

lèmmings.
10.58 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

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

12.30 El detectiu Conan.
13.16 Les noves aventures 

de Geronimo Stilton.
14.04 L’inspector Gadget.
14.28 Els germans Kratt.
15.13 Bola de drac Z.
16.00 Comptem amb la 

Paula.
16.22 Dino tren.
17.00 El Mic i els seus amics. 

17.27 Dot.
18.00 Bola & Bill.
18.26 Oddbods.
19.20 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

20.04 Els germans Kratt.
20.48 Un drama total a l’illa 

de Pahkitew. 
21.10 El detectiu Conan.
21.55 El gran dictat.
22.10 El viatge. El docu-

mentalista Albert 
Vidal retrata l’essència 
del Festival Deltebre 
Dansa, coincidint 
amb la desena edició 
d’aquest festival inter-
nacional dedicat a la 
dansa i el circ contem-
poranis. (Nou en 
emissió.)

22.30 Els cims de les delí-
cies. Lo Sambuc, 
a la Val d’Estura, al 
Piemont. (Nou en 
emissió.)

23.00 Viure als Pirineus. Un 
hoteler dels Pirineus, 
primavera-estiu: Cinto 
Gabriel és fill d’una 
nissaga d’hotelers que 
regenta l’hotel Cardós 
ajudat per la família.

23.30 La cuina de Rachel 
Khoo: Londres. 
Inclou Moda i Cuina de 
masses.

00.20 El viatge.
00.40 Els cims de les delí-

cies. 
01.10 Viure als Pirineus. 
01.35 La cuina de Rachel 

Khoo: Londres.

ESPORT3

10.25 World Roller Games. 
13.15 Km 0.
13.35 InserSport.
13.40 World Roller Games. 
17.45 Roller freestyle, 

arquitectura i art 
esportiu.

17.50 L’scooter català aspira 
a medalla als WRG.

17.55 World Sailing Show.
18.20 Refugis i guardes. 
20.00 World Roller Games. 
21.20 Roller freestyle, 

arquitectura i art 
esportiu.

21.25 Un barceloní patina 
per l’Argentina als 
WRG.

21.25 Temps d’aventura.
21.55 World Roller Games. 
01.25 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.00

‘Polònia’ 
 
Bertín Osborne mostrarà als espectadors un recull dels mi-
llors homenatges a la televisió que ha fet el programa durant 
aquests últims mesos. El programa de Jordi Basté No pot ser! 
va visitar el Tribunal Suprem per explicar com han sigut les 
conclusions dels fiscals. També es va donar a conèixer en pro-
funditat una espècie desagradable i perillosa com és l’Homo 
fascistensis, gràcies al programa Natura Sàvia presentat per 
Jaume Sañé i en Peyu. 

TV3 22.50

‘Manual de supervivència’ 
 
Vuit catalans nous, procedents de diferents llocs del món, in-
tentaran entendre aquest lloc curiós que s’anomena Catalu-
nya, on la gent seu cara a cara per parlar pel mòbil, donen 
cops de bastó a un tronc per Nadal i reben bastonades quan 
van a votar. Un manual sobre com comportar-se en aquesta 
societat, que posarà l’espectador davant de la mirada nova 
d’un grup d’homes i dones, però, sobretot, davant dels seus 
propis prejudicis.

Terribas renova al capdavant 
d’’El matí de Catalunya Ràdio’ 

La periodista anunciarà aquest divendres  
en antena la seva continuïtat. XAVIER BERTRAL 

Mònica Terribas seguirà sent la veu que desperti els oients 
a Catalunya Ràdio una temporada més, segons ha pogut sa-
ber l’ARA en exclusiva. La periodista, que va haver d’absentar-
se de la feina a finals de juny per atendre “problemes fami-
liars” tornarà fugaçment als micròfons de l’emissora aquest 
divendres, a les 12 del migdia, per acomiadar la temporada i 
anunciar la seva continuïtat al setembre. Serà el setè any 
amb Terribas al davant del magazín matinal de la pública.  

De fet, tot i que la temporada d’estiu a l’emissora co-
mença el 22 de juliol, en el cas d’El matí de Catalunya Rà-
dio això s’avança a aquest dilluns, dia 15. Albert Segura, que 
condueix el format durant els festius intersetmanals, aga-
farà les regnes durant el període estival. De tota manera, 
durant aquesta primera setmana els col·laboradors i secci-
ons seran encara els de la temporada regular. El matí de Ca-
talunya Ràdio va tancar el curs amb bones dades d’audièn-
cia: 489.000 oients –21.000 més dels que tenia un any en-
rere–. Aquesta temporada ha retallat la distància amb El 
món a RAC1: el marge entre els dos programes s’ha reduït 
de 147.000 a 87.000 seguidors.e

’Stranger things’ marca  
un rècord per a Netflix 

Durant els quatre primers dies, 40,7 milions  
de llars van veure la nova temporada. NETFLIX 

La tercera temporada de la sèrie Stranger things, que es va 
estrenar el 4 de juliol, ha aconseguit un nou rècord d’audi-
ència per a Netflix, segons la plataforma. El servei de strea -
ming ha fet públic que 40,7 milions de llars van començar a 
veure la nova entrega durant els quatre primers dies des de 
l’estrena. La plataforma afegeix que un 45% d’aquestes 
llars han vist la temporada completa. Segons Netflix, que 
té 149 milions de subscriptors a tot el món, aquestes dades 
converteixen la sèrie dels germans Duffer en la ficció origi-
nal de la plataforma que més ràpidament ha acumulat 
aquest gruix d’espectadors. Una de les principals crítiques 
que es fan a Netflix és que no sol compartir les seves audièn-
cies, situació que es va comprometre a revertir. Entre les 
poques xifres que ha fet públiques, destaquen els 45 milions 
de llars que van veure The umbrella academy en un mes i 
els 40 milions que van seguir Sex education durant els seus 
primers mesos a la plataforma.e s
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