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06.00 Notícies 3/24.
12.20 Manduka (Divulgatiu). 

Ensaladilla per un tub-
Carla Laubaló.

12.55 Gent de mercats 
(Gastronòmic). Mercat 
del Centre de Vilanova i 
la Geltrú, i de Sants i de 
la Mercè de Barcelona.

13.55 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. En 35 anys 
hi ha hagut temps per 
a tot i molts moments 
que ja estaven oblidats 
despertaran sensa-
cions viscudes fa 10, 20 
o 30 anys.

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

15.40 Tarda de cine: Molt de 
gust. Regne Unit, 
2014. Dir.: Naveen 
Medaram. Int.: 
Abhijeeth Poondla i 
Rachel Loughran. 

i la televisió, Eric Soto, 
amb el qual viu un 
romanç meravellós i 
s’endinsa en un 
ambient de glamour, 
èxit, fama i diners. 
Mentrestant, el seu 
millor amic, el Carlos, 
que és psicòleg, la 
intenta convèncer que 
l’amor no existeix, que 
és només un efecte 
químic que confon la 
realitat. 

19.05 Res és impossible 
(Màgia). Edició especial 
del programa amb una 
selecció dels millors 
jocs de màgia que  
l’il·lusionista Antonio 
Díaz ha fet per diverses 
ciutats d’Europa i el 
nord d’Àfrica.

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

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

21.55 La catedral del mar 
(Sèrie). Fugitius (T1).

00.12 Pel·lícula: Wallis i 
Eduard: La història 
d’amor del segle. 
Regne Unit, 2011. 
Dir.: Madonna. Int.: 
Abbie Cornish i Andrea 
Riseborough. El 1998, 
a través d’unes cartes, 
la Wally descobreix la 
història que van viure 
el rei Eduard VIII i Wallis 
Simpson, coneguda 
com el romanç del 
segle XX.

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

(Musical). Rosa 
Sánchez. Espai musical 
on es poden veure 
bandes catalanes 
gravant en un estudi el 
seu repertori.

04.00 Blues a l’estudi 
(Musical). Tòfol 
Martínez.

05.00 Jazz a l’estudi 
(Musical). Giulia Valle. 
Espai musical que 
ofereix l’actualitat del 
panorama del jazz.

L’Abhi, un jove indi que 
viu a Londres, inicia una 
relació sentimental 
amb la Rosie, una noia 
escocesa que també 
viu des de fa poques 
setmanes a la capital 
anglesa. No obstant 
això, els pares de l’Abhi 
tenen uns plans molt 
diferents per al seu fill: 
que triï una noia índia 
per casar-se. Entre això 
i les diferències cultu-
rals, la relació no serà 
gens fàcil entre els dos 
joves, sobretot quan 
l’Abhi comença a 
mostrar-se possessiu i 
gelós pel que fa a les 
amistats masculines de 
la Rosie. 

17.15 Tarda de cine: Química 
i prou. Espanya, 2015. 
Dir.: Alfonso Albacete. 
Int.: Ana Fernández i 
Alejo Sauras. L’Oli 
s’enamora d’una ruti-
lant estrella del cinema 
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SUPER 3 / 33

06.01 Mic.
06.32 Les tres bessones.
07.19 Kazoops!
07.45 El Mic i els seus amics.
08.11 Els esclataneu.
08.27 Dino tren.
09.00 Manduka.
09.27 Oddbods.
10.16 Les aventures del Gat 

amb Botes.
11.00 La família del Super3.
11.26 Els germans Kratt.
12.31 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
13.32 Els bons ossos bruns: 

Un bosc de bojos.
14.06 Oddbods.
14.41 El xai Shaun.
15.38 Pel·lícula: Khumba. 

Sud-àfrica, 2013.
16.55 Els germans Kratt.

18.01 Les aventures del Gat 
amb Botes.

18.46 Prodigiosa: Les aven-
tures de Ladybug i Gat 
Noir.

19.30 Manduka. 
19.57 Oddbods.
20.42 Pel·lícula: A la recerca 

de l’estel de Nadal. 
Noruega, 2012. Dir.: 
Nils Gaup. Int.: Vilde 
Zeiner i Anders Baasmo 
Christiansen. Intentant 
escapar d’una banda 
de lladres, la Sonja 
s’amaga al castell, 
on escolta com el rei 
explica una història 
trista: la petita princesa 
Goldenhair va desapa-
rèixer al bosc buscant 
l’estel de Nadal.

21.55 Gala Agbar. Músiques 
de La Marató. 
Programa especial que 
recull les 20 cançons 
del disc de La Marató, 
que ha celebrat els 15 
anys. És un recull amb 
diferents formats entre 
els quals hi ha les vuit 
actuacions de la gala 
Agbar que es va cele-
brar a La Paloma.

23.22 Estem envoltats de 
pocavergonyes.

00.24 Un poble francès 
(Sèrie). Emissió de 
tres episodis: La vaga 
(T7), Alerta roja (T7) i 
28-10-0-1 (T7).

03.13 Gala Agbar. Músiques 
de La Marató. 

ESPORT3

15.15 Sealight Camí de llum.
15.35 Pure Outdoor.
16.00 Urbance.
16.50 World Surf League.
17.35 World Sailing Show.
18.00 La cursa de la seva 

vida.
18.53 Diada castellera.
19.45 Promo Dakar 2020.
19.50 Nadala Esport3.
19.55 El miracle de Vilanova.
20.10 Top gols La Lliga.
21.10 Quan s’apaguen els 

llums.
22.05 Parlem de futbol. 

Presentador: Ricard 
Torquemada.

23.10 El show del futbol.
23.55 Km 0.
00.20 FIA World Rallycross 

Championship. 

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 21.55 

‘La catedral del mar’ 
 
TV3 recupera la minisèrie basada en la novel·la L’església del 
mar, d’Ildefonso Falcones, estrenada el 2018. A la primera 
meitat coneixerem la història de Bernat Estanyol, que s’empor-
ta el seu fill Arnau del castell del senyor de Bellera i fuig cap 
a Barcelona, on el nen coneixerà el Joan i es convertiran en 
inseparables. La fam provoca disturbis i el Bernat és execu-
tat. L’Arnau s’enamora de l’Aledis però es casa amb la Maria i, 
posteriorment, se’n va a la guerra.  

LA 1 21.30 

‘Informe semanal’ 
 
2019, un año en funciones fa una anàlisi política de la situació 
a Espanya durant l’últim any. El 2019 s’ha caracteritzat per la 
tensió a Catalunya i la decepció d’haver hagut de repetir elec-
cions i, tot i així, continuar amb un govern en funcions. El do-
cumental La revuelta se globaliza fa un repàs de l’onada de 
protestes a nivell mundial amb un denominador comú: la des-
igualtat i la desconfiança en la classe política. Per acabar, Por 
un futuro verde se centra en la lluita contra el canvi climàtic.  

El CAC recorda a Terribas que no 
pot opinar als seus editorials 

Mònica Terribas, presentadora d’El matí de 
Catalunya Ràdio. PERE VIRGILI 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha recordat a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) “la impor-
tància de cenyir-se escrupolosament” a les previsions del seu 
llibre d’estil i de “delimitar clarament els elements que són in-
terpretacions o valoracions professionals de les opinions per-
sonals”. Ho diu en referència a La portada d’El matí de Catalu-
nya Ràdio (l’editorial del programa) del 24 de setembre, en 
què, segons l’organisme, la presentadora del programa, Mò-
nica Terribas, va oferir “diversos elements valoratius de ca-
ràcter personal”. 

En aquell editorial, sobre el qual el CAC va rebre una quei-
xa del Grup de Periodistes Pi i Margall, Terribas es va referir a les 
detencions de nou membres dels CDR que havien tingut lloc 
el dia abans, i entre altres coses va afirmar: “És el gran fracàs 
dels anomenats partits d’estat que concorren a les eleccions del 
10 de novembre: amagar-se darrere de la capacitat coerciti-
va i repressora de l’Estat, i després un tuit, una declaració i cap 
a casa”. Segons el CAC, “la interpretació de l’objectiu de les de-
tencions (la «repressió» del moviment independentista) in-
corpora elements valoratius”. En aquest sentit, l’organisme 
recorda que el llibre d’estil de la CCMA permet “l’element va-
loratiu” en els sumaris radiofònics, però “amb dues limitaci-
ons: l’opinió (personal) i la imparcialitat de la informació”. 

El CAC també havia rebut una queixa referida a La portada 
del 16 de setembre, en què, arran de la victòria de la selecció es-
panyola al Mundial de bàsquet, Terribas va dir que un dels mo-
tius pels quals Espanya es nega a acceptar un referèndum 
d’autodeterminació a Catalunya és que això podria “debilitar 
l’esport, un dels pocs àmbits on Espanya destaca al món”. En 
aquest cas, però, el Consell considera que Terribas “realitza 
un procés analític que no implica la formulació d’opinió”, i per 
tant no hi veu cap inconvenient.  

L’acord sobre aquests dos punts s’ha aprovat per unanimi-
tat dels cinc consellers del CAC.e

El primer anunci de l’any a TVE 
serà d’Espanya Global

L’actor Alejo Sauras va protagonitzar l’espot del 
2019. ESPANYA GLOBAL  

RTVE tornarà a emetre, després de les campanades, un 
anunci d’Espanya Global, tal com ja va fer l’any 2019 i, an-
teriorment, amb la seva antecessora Marca Espanya, se-
gons ha informat la secretaria d’estat que dirigeix Irene 
Lozano. L’espot, que s’emetrà durant els primers minuts 
del 2020, serà un muntatge d’imatges actuals i històri-
ques i no inclourà paraules. L’anunci del 2019 estava pro-
tagonitzat per una desena de persones anònimes i l’actor 
Alejo Sauras, que explicaven els seus motius per ser “am-
baixadors” orgullosos d’Espanya.e 

EL RADAR


