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06.00 Notícies 3/24.
10.10 Néixer de nou. 
10.30 Signes dels temps. 
11.00 Missa conventual de 

Montserrat (Religiós).
12.25 Notícies 3/24.
13.15 Polònia (Humor). 

Roger Torrent parodia 
Mister Bean mentre 
decideix si ha de 
desobeir el Suprem i 
llançar-se a la piscina, o 
bé obeir i no fer el salt 
al buit. Paral·lelament, 
Quim Torra i Laura 
Borràs visiten el 
Parlament Europeu 
per demanar un supli-
catori contra Carles 
Puigdemont. A més, el 
programa rep la visita 
de Pedro Almodóvar, 
que fa un resum del 
que ha passat aquesta 
setmana tot fent un 
repàs de les seves  
pel·lícules. 

13.50 APM? Extra (Humor). 
Aquesta setmana es 
veuen les pífies més 
divertides de la gala 
dels Goya i es coneix 
les candidates a millor 
comèdia de l’any, una 
categoria molt  
disputada. 

Andrea Gail surt de les 
costes de Gloucester, 
Massachusetts, amb 
l’objectiu d’aconseguir 
l’última pesca de la 
temporada. Durant el 
viatge, el capità Billy 
Payne i la seva tripu-
lació s’han d’enfrontar 
a la tempesta més gran 
i terrorífica de tota la 
història de la huma-
nitat.

 
20.00 Atrapa’m si pots 

(Concurs). 
21.00 Telenotícies vespre. 

Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

22.05 30 minuts. 
El món ho ha de saber.

22.50 Katalonski 
(Entreteniment). 
Halldor viatja a 
Jerusalem per conèixer 
la cultura hebrea amb 
quatre katalonskis 
molt intel·lectuals. Ilil 
Baum, una doctora 

en filologia tomànica, 
l’endinsa en el món 
dels manuscrits i li fa 
de guia per les Quatre 
Sinagogues Sefardites 
i la ciutat antiga de 
Jerusalem. Itai Elper, 
un jove estudiant de 
batxillerat de 20 anys, 
li explica com ha estat 
la seva experiència 
fent el servei militar 
obligatori, com fan tots 
els joves israelians, 
durant 3 anys. Amir 
Aharoni, el director de 
la fundació Wikipedia, 
l’introdueix en el món 
de la gastronomia local 
visitant el mercat de 
Mahane Yehuda, el 
més famós i vistós de 
Jerusalem. I, per acabar, 
Hanan Amoyual, que 
va descobrir el català 
gràcies a la novel·la de 
Mercè Rodoreda La 
plaça del diamant, li 
explica com es viu sent 
gai a Jerusalem.

23.55 Quan s’apaguen els 
llums (Entrevistes). 
Michael Laudrup. 

01.00 Temps de neu.
01.30 Notícies 3/24.
03.00 Ritmes a l’estudi.

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

15.45 Tarda de cine: Missió 
impossible II. EUA, 
2000. Dir.: John Woo. 
Int.: Tom Cruise i 
Dougray Scott. La nova 
missió de l’agent espe-
cial Ethan Hunt consis-
teix a impedir que Sean 
Ambrose, un despietat 
exagent convertit en 
terrorista internacional, 
s’apoderi d’un virus 
mortal. El Sean pretén 
dispersar el virus per 
la ciutat de Sidney 
perquè la població es 
vegi obligada a comprar 
l’antivirus que té en el 
seu poder.

 
17.50 Tarda de cine: La 

tempesta perfecta. 
EUA, 2000. Dir.: 
Wolfgang Petersen. 
Int.: George Clooney i 
Diane Lane. El pesquer 
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07.38 Una mà de contes. 
07.46 El Mic i els seus amics.
08.11 Els esclataneu.
08.26 Dino tren.
09.00 Wowzzy Baboom. 
09.29 Els germans Kratt.
10.15 Les Sisters. 
10.30 Rat Rank. Rat Bank.
10.54 Prodigiosa: Les  

aventures de Ladybug 
i Gat Noir.

12.19 Robin Hood, el 
trapella de Sherwood.

13.28 Els bons ossos bruns: 
Dies de neu.

14.02 Oddbods.
14.30 El xai Shaun.
15.27 En Grizzy i els lèmmings.
16.40 Els germans Kratt.
17.46 Les aventures del Gat 

amb Botes.

18.32 Prodigiosa: Les  
aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

19.16 Oddbods.
20.00 Pel·lícula: Cigonyes. 

EUA, 2016. Dir.: 
Nicholas Stoller, 
Doug Sweetland. Les 
cigonyes porten els 
nadons, o almenys 
abans ho feien. Ara 
lliuren paquets a través 
de Cornerstore.com, 
una gran botiga en línia. 

21.20 Oddbods.  
Només en falta un.

21.30 Adolescents icat. 
Entrevista Lil Dami.

22.00 Viatges insòlits. 
Irlanda del Nord: En 
vint anys, Irlanda del 
Nord ha passat de ser 

una zona de guerra a 
encapçalar classifica-
cions del Lonely Planet 
amb Belfast com a 
ciutat a visitar. 

22.50 Els habitants de la fi 
del món.  
Austràlia: Ben Fogle 
visita Dave Glasheen, 
un antic home de 
negocis de vora setanta 
anys que va perdre tota 
la seva fortuna en un 
crac de la borsa. 

23.30 Camins per anar  
a l’escola.  
Inclou El camí per anar 
a l’escola de la Cho i El 
camí per anar a l’escola 
de l’Ani.

00.25 Molta merda.
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08.50 Roda de premsa.
09.15 Gol a gol.
10.25 Divisió d’Honor 

Juvenil.
11.55 Lliga Segona Divisió B.
13.55 Lliga Nacional de 

Futbol Americà. 
16.30 F1H2O UIM World 

Championship.
16.55 FIM X-Trial World 

Championship. 
19.45 Esport club cap de 

setmana.
20.50 Refugis i guardes.
21.05 Andros Trophy. 
21.55 Km 0.
22.15 G Series. Segona cursa.
22.45 Mitja Marató de 

Granollers.
23.00 Gol a gol. 
00.30 324 Esports.
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‘30 minuts’ 
 
L’espai de reportatge de TV3 estrena El món ho ha de saber, 
un treball que explica la repressió que pateixen els uigurs, 
una minoria musulmana d’origen turc, de la Xina. Es calcula 
que més d’un milió de persones de la província de Xinjiang, 
una àmplia zona de deserts i muntanyes de l’antiga Ruta de 
la Seda, ha estat detinguda i reclosa en centres d’interna-
ment i presons d’aquesta regió. A través de la reeducació for-
çada, el govern xinès vol afeblir la fe d’aquesta ètnia.

LA 1 22.00

‘Operación Triunfo’ 
 
El talent show enfila la seva tercera gala amb l’Eli i el Rafa 
com a nominats. La canària, que ha estat tota la setmana 
malalta, intentarà salvar-se de l’expulsió interpretant el te-
ma Mama Do (uh oh, uh oh) acoustic, de Pixie Lott. Per la se-
va banda, el concursant de Còrdova interpretarà Sentimi-
ento de caoba, d’El Canijo de Jerez. La gala arrencarà amb 
l’actuació conjunta de tots els concursants, que cantaran 
Besos, d’El Canto del Loco. 

Mor Ramon Mateu, exdirector 
de Catalunya Ràdio

El periodista també va estar vinculat a RTVE, 
Antena 3 i l’ACN. CCMA

L’exdirector de Catalunya Ràdio Ramon Mateu va morir 
ahir, segons va comunicar a les xarxes socials Saül Gordillo, 
l’actual responsable de l’emissora pública. El 2009 Mateu 
va agafar el relleu d’Oleguer Sarsanedas al capdavant de 
Catalunya Ràdio, emissora que va dirigir fins al 2012. A 
més, l’any 2010 va assumir el càrrec de director general 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en subs-
titució de Rosa Cullell. L’any 2012 va ser nomenat director 
d’estratègia i marca de la CCMA, càrrec que va desenvolu-
par fins al febrer del 2015.  

Nascut a Barcelona l’any 1958, Mateu va ser al llarg de 
la seva trajectòria director de l’àrea de mitjans del Grupo 
Planeta i conseller delegat d’Unión Ibèrica de Radio i de 
l’Agència Catalana de Notícies. Entre els càrrecs que va 
ocupar destaca la direcció de Ràdio Nacional d’Espanya a 
Catalunya (1996-1997) i la subdirecció de TVE a Catalu-
nya (1997-1998). Mateu també va passar pel grup Ante-
na 3, on va ser delegat a Catalunya del 2003 al 2009, i va 
ser director general de nous projectes d’Uniprex, empre-
sa d’Antena 3 que gestionava Onda Cero i Europa FM.e 

Álvaro Zancajo deixa RTVE  
i fitxa per Canal Sur 

El periodista, que havia sigut director del Canal 
24 Horas, treballava a La 2. RTVE

L’exdirector del Canal 24 Horas de RTVE, Álvaro Zancajo, ha 
abandonat la corporació per incorporar-se a Canal Sur com 
a director d’informatius. El fitxatge del periodista per la 
televisió autonòmica andalusa es produeix en plena ofen-
siva de Vox contra els treballadors de la cadena, als quals 
acusa de falta d’independència i pluralitat. La figura de 
Zancajo, que ha desenvolupat bona part de la seva carre-
ra a Antena 3, no està exempta de polèmica. Va arribar a 
RTVE el 2016 i va ser rebut amb crítiques dels treballa-
dors, que el consideraven massa pròxim al PP. Amb l’en-
trada de Rosa María Mateo com a administradora única 
provisional de RTVE el 2018, el periodista va ser cessat 
del seu càrrec de director del Canal 24 Horas, decisió que 
ell va recórrer als tribunals. Després d’un llarg procés ju-
dicial, RTVE va haver de readmetre Zancajo, tot i que no 
com a directiu sinó com a redactor. Des de llavors era re-
dactor de l’àrea de documentals de La 2.e  
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