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06.30 TN matí. 
08.25 Els matins (Magazín). 

Avui s’entrevista 
Àngels Chacón, 
consellera d’Empresa 
i Coneixement, per 
parlar dels efectes 
que tindran els nous 
aranzels de Trump i 
de les reivindicacions 
dels rectors de les 
universitats catalanes. 
Comenten i contex-
tualitzen tot el que 
vagi passant Gemma 
Ubasart, Antonio Baños 
i Jordi Mercader, i s’in-
corpora a la conversa el 
catedràtic de dret penal 
de la UCLM Nicolás 
García Rivas, espe-
cialista en el delicte 
de rebel·lió. A més, 
l’actriu Rosa Boladeras 
presenta La Rambla 
de les Floristes, l’obra 
de Sagarra que aquest 
any estrena la tempo-
rada de la Sala Gran 
del TNC. Per acabar, 
amb Maika Navarro els 
espectadors poden 
reviure el cas d’un 
crim que volia ser 
perfecte, però que va 
acabar descobrint-se. 

se’n va a plorar-li a la 
Marta. A més, el 
comentari d’un client 
gairebé revela que el 
Marc ha fet tractes amb 
un bar on hi ha prosti-
tució. El noi evita in 
extremis que el Santi 
ho sàpiga, però ho ha 
passat fatal. 

16.35 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). 
21.00 Telenotícies vespre. 

Presentador: Toni 
Cruanyes. Esports: 
Quim Robert.

22.00 Alguna pregunta 
més? (Humor). 
Aquesta setmana, Joel 
Díaz s’intenta colar al 
Camp Nou per inter-
venir en l’Assemblea de 
Socis Compromissaris 

del Futbol Club 
Barcelona. A més, Josep 
Montero, cantant i líder 
d’Oques Grasses, passa 
per La televisió és 
cultura. El Mundo 
Today ensenya els 
problemes que té amb 
els papers el president 
Torra; segueixen de 
prop l’exhumació de 
Franco, i fan una altra 
entrega de Cap de 
trons, amb una reve-
lació aterridora. 

22.40 Joc de cartes. Inclou 
dos capítols: La millor 
cuina del pèsol al 
Maresme i El millor 
restaurant davant del 
mar del Maresme.

01.20 Més 324 (Debat). 
02.50 Ritmes a l’aula 

(Musical). Tazuff.
03.20 Cava de blues 

(Musical).
04.10 Fusió i swing a l’estudi 

(Musical). Xavi Maureta 
Animals Exòtics.

Ella ho analitza al seu 
llibre Desmontando el 
crimen perfecto.

11.50 Planta baixa (Magazín 
d’actualitat).

13.55 Telenotícies comar-
ques. Presentadora: 
Núria Solé.

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

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Ceba escalivada amb 
salsa Martori.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Sandra s’ho fa venir 
bé per no assistir a una 
reunió amb el Miquel i 
l’Elisabet, ara que sap 
que ella blanqueja 
diners i que ell ho 
amaga. Més tard es 
bloqueja quan s’adona 
que està acomiadant el 
millor amic del Bruno. 
No sap si parlar-ho o no 
amb el seu amant. El 
Quim, mentrestant, 
enreda el Santi perquè 
li doni els mil euros, 
amb excuses sobre 
promocions per als 
clients. Els dona a l’Edu, 
però el noi juga i els 
perd. Llavors el Quim 
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07.32 En Grizzy i els 
lèmmings.

08.32 Dino tren. 
09.00 Mic.
09.51 Doraemon.
10.40 L’Òliba i companyia.
11.16 Les misterioses 

ciutats d’or.
12.02 En Grizzy i els 

lèmmings.
13.03 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

14.30 La màgica Do-Re-Mi.
15.20 Comptem amb la 

Paula.
15.53 Les tres bessones.
17.04 El Mic i els seus amics. 
17.30 Oddbods.
17.46 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.

18.23 Els germans Kratt.
19.30 Info K.
19.44 Els bons ossos bruns: 

Un bosc de bojos.
20.08 En Grizzy i els 

lèmmings.
21.05 Un dramarama total.
21.55 El gran dictat.
22.10 Quèquicom. Nitrogen, 

un problema d’arrel: 
Reportatge que explica 
la història increïble i 
cruenta del nitrogen 
com a element químic. 
Fins a principis del 
segle XX, la producció 
agrícola estava limitada 
per la disponibilitat de 
nitrogen, perquè les 
plantes el necessiten 
per créixer. Però, poc 
abans de la Primera 

Guerra Mundial, un 
químic alemany va 
aconseguir fabricar 
fertilitzants a base de 
nitrats.

22.45 Històries de la vida. 
El poder: En aquest 
episodi, es mostra com 
s’ho fan els animals 
joves per ocupar un lloc 
preeminent dins dels 
grups a què pertanyen.

23.45 La meva vida és un 
zoo. Ha arribat l’hipo-
pòtam: L’arribada de 
l’hipopòtam Wallace 
és un gran esdeveni-
ment al Zoo Familiar 
DeYoung.

00.30 Quèquicom.
01.05 Històries de la vida.
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14.20 Els cims de les delí-
cies.

14.45 Karakia.
15.15 Viatges insòlits.
16.00 Esport club.
17.00 La cursa de la seva 

vida.
17.55 Esport club.
18.55 Top gols La Lliga.
19.55 Esport i maternitat.
20.00 Catalunya Bike Race.
20.20 LEN European Water 

Polo Championships. 
En directe.

21.40 Luri Sorroche, entre-
nadora de futbol a 
l’Índia.

21.45 Zona UFEC.
22.05 La cursa de la seva 

vida.
23.00 El club de la mitjanit.
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TV3 22.40

‘Joc de cartes’ 
 
En el programa d’avui Marc Ribas visita la comarca del Mares-
me a la recerca del restaurant que cuina millor els pèsols de 
Catalunya. Actualment es poden trobar molts plats que porten 
aquest llegum, però al Maresme la gastronomia dedicada al 
pèsol s’ha utilitzat com a reclam turístic. Per aquest motiu, Ri-
bas farà una ruta maresmenca en què visitarà el Racó 19, de 
Mònica Oleart; Les 13, de Yolanda Majo; el Dynamic Hotel, de 
Bouba Barrow, i el Suka, de Belén Fitó.  

LA 1 22.05

‘Masterchef celebrity’ 
 
En la primera prova del programa d’avui, els concursants tin-
dran una hora per preparar un plat lliure amb crustacis, su-
pervisats i assessorats pel xef Luis Veira, premiat amb una 
estrella Michelin. Al Palau de les Arts Reina Sofía de València 
el jurat retrà un homenatge al músic Raphael, i els concur-
sants elaboraran un menú saludable per al cantant i el seu 
equip. En la prova eliminatòria, la continuïtat al programa de-
pendrà de tres elaboracions perfectes amb ou. 

La Junta Electoral prohibeix a 
TV3 dir ‘Consell de la República’ 

Els mitjans de la CCMA tampoc podran usar  
les expressions presos polítics o exili. S. LECOCQ / EFE 

TV3 i la resta de mitjans de la Corporació Catalana de Mit-
jans (CCMA) no podran utilitzar les expressions presos po-
lítics, exili, Consell de la República ni Assemblea de Càrrecs 
Electes des d’aquest dimarts i durant tot el període electo-
ral, que s’acaba el 10 de novembre. Així ho ha decidit la Jun-
ta Electoral Provincial, en resposta a un recurs presentat 
per Ciutadans. La decisió segueix la línia de les últimes elec-
cions, en què la Junta Electoral de Barcelona també va donar 
la raó a la formació taronja. Llavors es va prohibir l’ús d’exi-
li, presos polítics i judici de la repressió perquè considera-
ven que vulneraven la “neutralitat informativa”. En aques-
ta ocasió, a més, la Junta ha determinat que no s’utilitzi l’ex-
pressió president a l’exili i s’ha imposat que sempre que els 
mitjans públics parlin del Consell de la República o de l’As-
semblea de Càrrecs Electes es faci precedint-ho de l’ex-
pressió autoanomenat o autoproclamat. Des de TV3 re-
marquen que la Junta prohibeix literalment utilitzar l’ex-
pressió Consell de la República tot i que el nom oficial de la 
institució és Consell per la República i és, per tant, el nom 
que s’utilitza als informatius. En canvi, la Junta ha desesti-
mat la petició de Ciutadans de prohibir l’ús de termes com 
repressió policial i referèndum de l’1 d’Octubre.e 

Minoria Absoluta i DMax posen 
colors ara a la vida de Franco

La minisèrie segueix la línia de les produccions 
sobre la Guerra Civil i el franquisme. DMAX

DMax estrenarà el mes que ve Franco. La vida del dicta-
dor en color, una minisèrie documental de dos capítols que 
repassarà la biografia de Francisco Franco amb “la màxi-
ma rigorositat històrica” i sense cap “biaix ideològic”, pe-
rò amb la particularitat que, per primer cop, ho farà posant 
colors a filmacions i fotografies de l’època. El projecte, pro-
duït per Minoria Absoluta, segueix el camí iniciat per la 
productora i la cadena el 2016 amb España dividida: la 
Guerra Civil en color, que va tenir continuïtat fa uns me-
sos amb España después de la guerra: El franquismo en 
color. La nova producció utilitza, en bona part, imatges del 
No-Do, però també recorre a altres arxius, públics i privats, 
i incorpora imatges inèdites i fotografies familiars per res-
seguir tota la vida del dictador. Segons DMax, per pintar-les 
s’han combinat “les últimes eines digitals de tractament 
d’imatge i un laboriós procés de documentació per dotar-
les del màxim realisme i espectacularitat”.e
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