
mèdia 
60 DISSABTE, 2 DE NOVEMBRE DEL 2019 ara   

06.00 Notícies 3/24.
13.10 Zona zàping (Zàping). 

El programa d’aquesta 
setmana destaca la 
gran actuació de Lionel 
Messi, dimarts passat, 
al Camp Nou, amb gols, 
assistències i un túnel 
espectacular. També 
es pot veure un gol 
fantasma, una jugada 
en què la pilota toca els 
tres pals de la porteria 
i un porter que encaixa 
dos gols seguits des de 
més enllà del mig del 
camp.

13.55 Obrint plaça (Cultural). 
La tradició: Els castells 
són una activitat 
tradicional, arrelada 
en la cultura popular. 
Però tradició no vol 
dir immobilisme. De la 
mà del casteller Xavi 
Inglés, es coneix una 
de les penyes amb 
més història, Nens del 
Vendrell, que reivin-
diquen el seu passat 
tradicional i al mateix 
temps fan servir les 
noves tecnologies per 
millorar els assajos, 
les actuacions i el seu 
funcionament quotidià.

Int.: Jesse Albert i 
Florian Bartholomäi. 
Als anys vint, els 
germans Adolf i Rudolf 
Dassler comencen a 
manufacturar sabati-
lles d’esport. 

 
 L’Adolf és un artesà 

amb molt de talent, 
mentre que el Rudolf 
s’encarrega de la part 
econòmica del projecte. 
Després de la Segona 
Guerra Mundial, la 
relació entre els 
germans es deteriorarà 
fins al punt de conver-
tir-se en rivals.

20.00 Atrapa’m si pots 
(Concurs). Programa  
de preguntes i 
respostes que  
convida l’espectador  
a participar des  
de casa seva.

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

21.55 Preguntes freqüents 
(Actualitat). 
Presentadora: Cristina 
Puig. Col·laboradors: 
Quico Sallés, Pilar 
Rahola. 

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

(Musical). Vermouth 
Time. 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).  
Cece Giannotti. 
Espai musical que 
ofereix l’actualitat del 
panorama del blues 
i les seves variants a 
Catalunya.

05.00 Jazz a l’estudi 
(Musical).  
Tharrats-Coloma. 
 Espai musical que 
ofereix l’actualitat del 
panorama del jazz i 
les seves variants a 
Catalunya.

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

15.40 Tarda de cine: 
L’odissea. Regne 
Unit, Itàlia, Alemanya, 
EUA, 1997. Dir.: Andrei 
Konchalovsky. Int.: 
Armand Assante i 
Greta Scacchi. Ulisses, 
rei d’Ítaca, rep com a 
missió dels déus de 
l’Olimp acudir al costat 
dels seus homes a la 
guerra que s’està  
lliurant a Troia. 

 
 Gràcies al seu enginy, 

aconsegueix que la 
victòria sigui seva,  
però el viatge de 
tornada a casa no 
resulta tan fàcil.

17.50 Tarda de cine: Duel 
entre germans: la 
història d’Adidas i 
Puma. Alemanya, 
2016. Dir.: Oliver 
Dommenget.  
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06.01 Mic.
06.32 Les tres bessones.
07.20 Kazoops!
07.47 El Mic i els seus amics
08.14 Els Dringuets.
09.00 Manduka. 
09.30 Oddbods.
11.00 La família del Super3.
11.27 Prodigiosa: Les  

aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

12.11 Robin Hood, el 
trapella de Sherwood.

12.36 Els germans Kratt.
13.21 Kung Fu Panda: 

Llegendes increïbles.
14.06 Salve, rei Julien!
14.52 Oddbods.
15.30 Prodigiosa: Les  

aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

16.36 Artús i els vailets de la 
Taula Rodona.

17.11 L’inspector Gadget.
17.56 Els germans Kratt.
18.41 Oddbods.
19.04 Les aventures  

de Riff i Flat.
19.29 Manduka.  

Crema de carbassa 
divertida-Mireia Portas.

20.00 Oddbods.
20.43 En Grizzy i els 

lèmmings.
21.30 Adolescents icat. 

Entrevista a C de 
Ciencia: Passa avui pel 
programa un youtuber 
i divulgador científic 
amb més d’1,2 milions 
de seguidors. És de 
Badalona, té 24 anys 
i es parla amb ell de 

coses molt transcen-
dentals.

22.00 Cruïlla de tardor 2019. 
En aquesta petita 
mostra es pot gaudir 
d’alguns dels artistes 
catalans del moment 
presents al festival: 
Manel, que presenten 
el seu nou disc; Buhos, 
Els Pets, Sopa de Cabra 
o Els Catarres, que 
ofereixen el concert 
de cloenda d’aquesta 
edició. 

22.25 Nit i dia (Sèrie). Emissió 
de dos episodis. 

00.05 Un poble francès 
(Sèrie). Emissió de dos 
episodis: La missió i 
L’alliberament. 
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13.55 Lliga Premaat.  
En directe. 

15.15 Santander Golf Tour.
15.35 El miracle de Vilanova.
15.50 Futbol platja a 

Torredembarra.
15.55 Mundial C13. En 

directe. Semifinals.  
Des del Pavelló  
Olímpic de Reus.

17.40 Actius.
17.55 Esport club cap de 

setmana.
18.55 Divisió d’Honor.
20.55 Quan s’apaguen  

els llums.
21.50 Parlem de futbol. 

Presentador:  
Ricard Torquemada.

23.00 Gol a gol.
00.30 324 Esports.
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‘Preguntes freqüents’ 
 
La periodista Cristina Puig entrevistarà l’exconseller de Sa-
lut Toni Comín i la seva mare, Maria Lluïsa Oliveres, als quals 
preguntarà sobre l’actualitat ara que fa dos anys de l’empre-
sonament d’una part del govern català. També conversarà 
amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; el fi-
lòsof i activista iranià Ramin Jahanbegloo, i el jutge d’instruc-
ció retirat Ramiro García de Dios. Posaran la banda sonora al 
programa els músics Marina Rossell i Joan Reig.

LA 1 21.30

‘Informe semanal’ 
 
La primera part del programa mostrarà com les campanyes 
electorals han canviat per adaptar-se al ritme d’uns mitjans 
en què mana la immediatesa digital i a una societat en què les 
xarxes socials s’imposen com a espais d’informació i també de 
desinformació. El segon reportatge farà una anàlisi en profun-
ditat de la tornada del peronisme a l’Argentina. Per acabar, Oli-
vos milenarios explicarà la desaparició d’oliveres centenàries 
a Tarragona a causa de l’abandonament de l’agricultura.

Willy Toledo torna a la televisió 
gràcies a una sèrie de Netflix

Un dels seus papers més recordats va ser el que 
feia a la sèrie 7 vidas, que va durar fins al 2006. EFE

L’actor Willy Toledo torna a la petita pantalla, una dècada des-
prés d’haver-ne desaparegut, per treballar, al costat de Luis 
Tosar, en la nova producció de Netflix Los favoritos de Midas. 
La sèrie, escrita per Miguel Barros i Mateo Gil, està basada en 
un relat de Jack London publicat el 1901, The minions of Mi-
des, que començarà a gravar-se el 4 de novembre a Madrid. 
La seva estrena mundial està prevista el 2020, segons ha infor-
mat la plataforma. La sèrie, ambientada en el Madrid actual, 
va d’una organització criminal que fa un xantatge sàdic a un 
empresari ric. Tindrà sis episodis protagonitzats per Tosar, 
Marta Belmonte, Carlos Blanco i per Toledo. 

La sèrie suposarà el retorn a la televisió de Toledo, des-
prés d’èxits com 7 vidas, que va emetre Telecinco entre el 
1999 i el 2006. Des de llavors, Toledo ha estat sovint notí-
cia per les seves protestes polítiques: fetes a través de ce-
rimònies com la dels Goya, el 2003, quan va cridar “No a la 
guerra”. “El cinema està en mans de Telecinco, Antena 3 i 
TVE, no es fa una pel·lícula si ells no hi són”, va dir l’actor a 
Efe el 2018, durant la promoció d’El Rei, un projecte del 
seu amic Alberto Sanjuan, que li va donar un paper.e

‘Adolescents iCat’ es converteix 
en un format televisiu al 33 

Roger Carandell i el seu equip han aconseguit  
un èxit notable amb aquest espai juvenil. CCMA

Després d’un any d’èxit a la graella d’iCat i de dos mesos 
d’emissió a Catalunya Ràdio, amb 3.250.000 visualitzaci-
ons a YouTube, el programa Adolescents iCat, amb Roger 
Carandell, Juliana Canet i Joan Grivé al capdavant, arriba 
al 33. La versió televisiva del programa s’estrenarà a la se-
gona cadena pública catalana avui i demà, a les 21.30, 
amb dues entrevistes: una al youtuber badaloní CdeCien-
cia, divulgador amb més d’un milió de seguidors, i una al 
cantant sevillà Beret, amb cançons que sumen milions de 
reproduccions a YouTube.  

L’equip, que inclou també Pol Gise, Long Li Xue, Marta 
Montaner, Bru Esteve i Miquel Castany, fa un seguiment di-
ari de l’actualitat tot aprofundint en aquelles temàtiques que 
interessen més al seu target, que té una mitjana d’edat de 
23 anys. El programa, tal com informen des de TV3, “és una 
combinació de continguts que va de l’entreteniment a la in-
formació de servei, passant per l’educació i els valors”.e
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