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06.00 Notícies 3/24.
06.30 TN matí. Presentadora: 

Ariadna Oltra.
08.25 Els matins (Magazín). 

Presentadora: Lídia 
Heredia. Col·laborador: 
Pere Bosch. La pre-
sentadora entrevista 
Alfred Bosch,  
conseller d’Acció 
Exterior, Relacions 
Institucionals i 
Transparència, i 
Georgina Oliva, secre-
tària d’Infància, després 
que les entitats 
d’atenció als menors 
hagin denunciat que 
la Generalitat els deu 
diners i això posa en 
risc els serveis que fan. 
A més, el programa 
també està pendent 
de la proposta del grau 
penitenciari que es 
dona als líders inde-
pendentistes presos, 
que s’ha de fer pública 
aquesta setmana. A 
continuació, Mayka 
Navarro parla del pla 
dels Mossos d’Esquadra 
per evitar robatoris 
dins els cotxes aparcats 
durant les festes de 
Nadal i especialment 

en Jordi esbronca la 
Glòria Santos perquè 
no tracta bé l’Anna. 
Finalment, l’Anna  
pressent que la faran 
fora de la feina.

 
16.30 Tot es mou (Magazín). 

Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que  
no perd de vista  
l’actualitat. 

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.

21.55 Alguna pregunta 
més? (Humor). 
Aquesta setmana  
el reporter Isma Juárez 
és a la presentació 
madrilenya del llibre de 
Mariano Rajoy i potser 

aconsegueixi parlar 
amb l’expresident del 
govern espanyol. D’altra 
banda, Joel Díaz, a Díaz 
de fúria, conversa, 
entre d’altres, amb 
Xavier Melero, advocat 
de Joaquim Forn. A més, 
la cuinera i presenta-
dora Paula Alòs del 
programa Manduka, del 
canal Super3, passa per 
La Televisió és Cultura.

 
  També es descobreix 

la informació més veraç 
a El Mundo Today, 
s’emeten imatges 
inèdites del Congrés 
dels Diputats i es fa  
una nova entrega de 
Cap de trons.

22.20 Joc de cartes.
01.05 Més 324 (Debat).
02.35 Ritmes a l’estudi 

(Musical). Gnaposs 
Quintet. 

03.35 Blues a l’estudi 
(Musical). Augie Burr.

05.50 Videoclips catalans. 

en zones comercials. 
I, per acabar, Josep 
Ramoneda i Joan 
B. Culla aborden la 
mentida, la manipulació 
i l’ocultació d’informació 
per part dels governs 
dels Estats Units i  
de Rússia.

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). 
Filet rus de senglar.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
L’Eudald visita la 
consultoria perquè la 
Gemma li gestioni un 
tema, però a ella li fa 
mandra mirar al passat.

 La Marta, per la seva 
banda, té la meno-
pausa, però no ho vol 
acceptar i fa esforços 
per demostrar-se 
que encara és jove. 
La Natàlia, mentres-
tant, apareix al Billar 
Burger amb ganes de 
brega. Posteriorment, 
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06.01 Mic.
06.44 Les tres bessones. 
07.10 Els germans Kratt.
07.55 Dino tren.
09.00 Mic.
09.52 Doraemon.
10.42 L’Òliba i companyia.
11.16 Yakari.
12.04 En Grizzy i els 

lèmmings.
13.03 Prodigiosa: Les  

aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

14.08 Les Sisters.
15.05 Comptem amb  

la Paula.
16.16 Les tres bessones.
17.04 El Mic i els seus amics.
17.30 Oddbods.
17.46 Els bons ossos bruns: 

Un bosc de bojos.

18.20 Els germans Kratt.
19.30 Info K.
19.45 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.22 Prodigiosa: Les  

aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

21.26 En Grizzy i els 
lèmmings.

21.55 El gran dictat.
22.10 Quèquicom.  

QQC i... l’escalfament 
global a fons: Quan els 
nascuts el 2020 facin 
50 anys, el clima de 
Barcelona serà com el 
de Tunísia ara. 

22.40 L’aire que respirem. 
El trànsit provoca més 
morts per contaminació 
atmosfèrica que per 
accidents, quinze o 

vint vegades més. A 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, 3.500 morts 
a l’any concretament. 
Es tracta d’una conta-
minació atmosfèrica 
que, a més, força l’es-
calfament global.

23.20 Millorar l’aire que 
respirem. Les ciutats 
més avançades han 
pres mesures, des de 
fa anys, per reduir la 
contaminació atmos-
fèrica, que provoca 
quinze o vint vegades 
més morts que els acci-
dents de trànsit. 

00.05 L’home que va aturar 
el desert. 

00.55 Quèquicom. 
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12.50 Viure als Pirineus.  
A banda i banda.

13.45 GR. Camí de Sant 
Jaume.

14.10 Cuina nòrdica  
amb Tareq Taylor.

14.40 Karakia.
15.15 Viatges insòlits.
16.00 Esport club.
17.00 Temps de neu.
17.30 Refugis i guardes.
17.45 Actius.
17.55 Basketball Champions 

League. En directe. 
19.45 Esport club.
20.50 Flaix.
21.25 Basketball  

Champions League.
23.00 El club de la mitjanit.
00.35 324 Esports.
01.00 El club de la mitjanit.

L’ARA RECOMANA
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TV3 21.55

‘Alguna pregunta més’ 
 
Aquesta setmana el reporter Isma Juárez serà a la presenta-
ció madrilenya del llibre de Mariano Rajoy. D’altra banda, Joel 
Díaz, a Díaz de fúria, conversarà, entre d’altres, amb Xavier 
Melero, advocat de Joaquim Forn. A més, la cuinera i presen-
tadora Paula Alòs, del programa Manduka, passarà per La te-
levisió és cultura. El programa també descobrirà la informació 
més veraç amb El Mundo Today, emetrà imatges inèdites del 
Congrés dels Diputats i farà una nova entrega de Cap de trons.

TV3 22.20

‘Joc de cartes’ 
 
Aquesta setmana el Marc Ribas anirà fins a l’Alt Penedès, 
on buscarà el millor restaurant de la terra del vi i el cava. El 
cuiner visitarà Andrés Torres, propietari de l’espai gastro-
nòmic Casanova, coneixerà el sommelier Ivan Batlle i el seu 
local emblemàtic, Casa Joan, i acabarà la ruta a Sant Sadur-
ní d’Anoia, on Òscar Medina obrirà les caves centenàries Ca-
va Canals & Munné i Oriol Martínez encomanarà la seva 
energia a Cal Ticus.

RTVE sí cobrirà la Supercopa des 
de l’Aràbia Saudita

La corporació va renunciar als drets d’emissió de 
la competició per “raons humanitàries”. MARC ROVIRA 

Tot i que RTVE va renunciar a adquirir els drets de la Su-
percopa perquè se celebra a l’Aràbia Saudita, la televisió 
pública sí que cobrirà la competició des del país àrab, se-
gons ha avançat Bluper. En el seu moment, la corporació 
pública va anunciar que no entrava en la subhasta per a 
l’emissió de la competició per la situació de vulneració de 
drets humans que es viu al país.  

“Si a RTVE apostem per l’esport femení, ¿què hi fem en un 
país on les dones són empresonades per defensar els seus 
drets?”, van explicar llavors la corporació sobre la seva deci-
sió. Atresmedia i Mediaset es van sumar al boicot i van decidir 
no optar a l’adquisició dels drets de retransmissió de la fase fi-
nal de la competició, en la qual participaran al gener el Barça, el 
Reial Madrid, el València i l’Atlètic de Madrid. Que no emeti la 
competició no vol dir que la cadena no la cobreixi informativa-
ment, motiu pel qual ha decidit enviar  al país àrab un equip li-
derat per Raquel González, que fins al març era la directora 
d’esports del serveis informatius de la cadena. L’anunci de 
RTVE arriba després que el president de la Reial Federació Es-
panyola de Futbol, Luis Rubiales, s’enfrontés a l’administra-
dora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, a través 
d’una carta en què li exigia que rectifiqués la “seva actuació ir-
responsable” i l’acusava d’”arrossegar” altres cadenes a no pre-
sentar ofertes pels drets d’emissió. Finalment, dijous passat 
Movistar+ i DAZN van anunciar que emetrien la competició. 

D’altra banda, també en l’àmbit dels drets esportius, 
Amazon ha anunciat que per primer cop oferirà la Lliga de 
Campions a Alemanya. En el cas d’Espanya, aquesta compe-
tició es pot veure a través de Movistar+ fins al 2021.e

Monologuistes de Catalunya Ràdio 
portaran el seu humor al teatre  

En Peyu serà un dels monologuistes que 
participaran a l’espectacle. PERE VIRGILI 

Dilluns vinent, 16 de desembre, set monologuistes de Ca-
talunya Ràdio abandonaran puntualment l’emissora i fa-
ran el salt a La Villarroel. Oye Sherman, Charlie Pee, Joel 
Díaz, en Peyu, David Olivares, Bru Rovira i el debutant 
Juanjo Sáez pujaran a l’escenari de la sala barcelonina per 
explicar què els inspira la ràdio quan arriba el Nadal. Els ra-
diòlegs serà un espectacle d’un únic dia i també serà una 
de les novetats de la programació especial nadalenca de 
l’emissora pública.  

Durant aquesta setmana Catalunya Ràdio compartirà 
amb els oients un petit tast dels monòlegs a les seves xar-
xes socials i, a partir de dilluns, cada dia de la setmana es 
publicarà a Instagram un monòleg inèdit de cada monolo-
guista que participa en la campanya de l’emissora per de-
sitjar bones festes als seus seguidors. Els oients que vul-
guin assistir a l’espectacle poden participar al concurs que 
ha posat en marxa Catalunya Ràdio a la seva web. Se sor-
tegen 150 entrades dobles.e   

EL RADAR


