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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 presen-
tadora entrevista la 
consellera de Salut, 
Alba Vergés, per 
respondre tots els 
dubtes sobre la por del 
coronavirus i explicar 
les mesures preven-
tives que s’han pres. 

 
 A continuació, el 

programa valora amb 
una advocada labo-
ralista com ha estat 
rebuda pels treba-
lladors la sentència 
que avala excloure 
de l’horari laboral el 
temps de fumar o fer 
un cafè, i quins efectes 
pot tenir. També es 
parla de com han viscut 
els sud-coreans que 
viuen a Catalunya 

aniran a viure junts 
per Setmana Santa i 
la Marta parla amb el 
seu germà i la Clara 
sobre els blaus del nen. 
Paral·lelament, la Sílvia 
rep un avís de l’ins-
titut perquè la Mònica 
ha faltat a classe, i 
s’assabenta que la 
nena es va escapar 
i porta tot el cap de 
setmana fora. A més, 
la Sandra enxampa la 
Noe menjant d’amagat 
i l’adverteix que tindrà 
problemes amb en 
Miquel.

 
16.35 Tot es mou (Magazín). 
20.15 Està passant (Humor). 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.55 Polònia (Humor). 
22.35 Quatre gats 

(Entrevistes). La 
crisi econòmica: El 
programa comença a 
Islàndia, un país refe-
rent en l’abordatge 
de la crisi econòmica 

iniciada l’any 2008. 
Es van empresonar 
banquers, es van crear 
nous bancs públics i la 
gestió de la recessió 
va ser modèlica per 
a molts economistes 
i polítics. Així i tot, la 
conjuntura econò-
mica del país nòrdic 
és molt diferent de la 
de Catalunya. Ricard 
Ustrell parla amb Ólafur 
Ragnar Grimsson, 
expresident d’Islàndia, 
que va dur a terme un 
referèndum per decidir 
si es pagava el deute 
públic. 

23.35 Quan arribin els 
marcians (Cultural). 
Monologuistes, ràdio 
i Ivan Massagué: 
Ricky Gervais aterra 
per primera vegada a 
Catalunya i es pot veure 
en directe una de les 
grans figures terrícoles 
dels monòlegs i, alhora, 
un còmic especialista a 
arrencar riures, concre-
tament aquells que  
son fruit d’acudits  
que trepitgen línies 
vermelles.

00.15 Més 324 (Debat). 

l’èxit de Paràsits, la 
pel·lícula triomfadora 
dels Oscars. I, per 
acabar, un dels cientí-
fics responsables del 
Supercomputador de 
Barcelona explica que 
els nous càlculs indi-
quen que la tempera-
tura del planeta pujarà 
més de 5 graus a finals 
de segle, molt per 
sobre de les primeres 
previsions i molt per 
sobre del llindar de 
seguretat.

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). 
Flam japonès.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Joana identifica  
un sospitós a la  
comissaria i l’Andreu se 
sent incòmode curant 
les ferides a la seva 
mare. Mentrestant, 
la Clara i el Litus 
diuen a l’Ismael que 

TV3

SUPER 3 / 33

06.01 Mic.
06.36 Les tres bessones.  

El vestit nou de  
l’emperador.

07.02 Els germans Kratt.
07.46 Dino tren.
08.34 Zafari. Apilar pedres.
09.00 Mic.
09.33 La caleta de la Lily.
10.20 Home: Aventures  

amb la Tip i l’Oh.
10.43 L’inspector Gadget.
11.26 Yakari.
12.04 En Grizzy i els 

lèmmings.
13.05 Prodigiosa: Les  

aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

14.10 Les Sisters.
15.07 Dora, l’exploradora.
15.54 Les tres bessones.

16.40 Comptem amb la 
Paula.

17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 Oddbods.
18.20 Els germans Kratt.
19.04 Dracs: Els genets de 

l’illa del Fred.  
Rivalitat afeblidora.

19.30 Info K.
19.43 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.18 Prodigiosa: Les  

aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

21.21 Oddbods.
21.55 El gran dictat.
22.10 El celobert.   

Germans malavinguts.
22.45 A 4 mans. Presentador: 

Antoni Tolmos. 
(Nou en emissió.)

23.15 El documental.  
Somni d’escuma: 
Travessar l’Oceà 
Atlàntic per portar un 
vell pesquer des de 
França fins a Haití. 

00.30 La Segona Guerra 
Mundial en color. 
Hitler ataca l’Est: 
Després de l’intent 
fallit de derrotar la Gran 
Bretanya, Hitler es 
concentra en la invasió 
de la Unió Soviètica, 
que suposa un enorme 
risc militar. El Führer 
creu que un atac ràpid 
li pot donar la victòria; 
Alemanya només 
ha d’impedir que el 
conflicte s’allargui.

ESPORT3

17.00 Pure Outdoor.
17.25 Sports Quest.
17.50 Biel Vargas, amb  

tot el cor.
18.00 Esport club.
19.00 Top gols La Lliga.
19.30 Top gols La Lliga.
20.00 Afrontant les onades.
20.25 Aquabike Season 

Review.
20.55 Km 0.
21.15 Ai Tsunoda, de la 

Terra Ferma als Jocs?
21.20 Trail dels Fars.
21.35 Titan Desert Aràbia.
22.00 Actius.
22.10 Inside Me Maria 

Hidalgo.
22.30 Temps de neu.
23.00 El club de la mitjanit.
00.30 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 21.55 

‘Polònia’ 
 
En el capítol d’avui, els personatges del Polònia intentaran 
posar remei a les conseqüències que ha tingut per al Mobi-
le la crisi del coronavrius. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Co-
lau, proposarà fer un Mobile alternatiu amb novetats tecno-
lògiques com el Telegurt 2000 o l’Animalphone XL. A més, 
en aquest episodi la dreta espanyola prepara un No-Do per 
explicar la seva visió sobre la llei de l’eutanàsia que promou 
el nou govern.   

33 22.45 

‘A 4 mans’ 
 
Aquest nou format del 33, presentat pel músic i pianista An-
toni Tolmos, descobrirà la vida de 14 convidats a través de la 
música i de converses al costat del piano. El primer episodi, 
centrat en el tema de la tolerància, té com a convidats Imad 
el Bouchaibi Dali, que va arribar a Berga de petit provinent 
d’una cultura diferent, l’àrab, i Tonet Ramírez, actor, músic i 
esportista amb síndrome de Down. El rodatge de tots els epi-
sodis s’ha fet en localitzacions d’arreu de Catalunya.  

La ràdio torna a sortir al carrer 
per celebrar el seu dia mundial

Mònica Terribas presentarà El matí de Catalunya 
Ràdio des d’una cabana al delta de l’Ebre. PERE VIRGILI 

L’any 2014 RAC1 va començar a celebrar el Dia Mundial de 
la Ràdio intercanviant els presentadors dels seus progra-
mes. L’èxit de la iniciativa va fer que l’emissora privada re-
petís l’experiència cada 13 de febrer, i des de llavors mol-
tes altres ràdios s’han anat sumant a la festa, amb diver-
ses iniciatives que trenquen la programació habitual. 

En aquesta ocasió, RAC1 introdueix un element nou en 
la celebració, i per primera vegada commemorarà el Dia 
Mundial de la Ràdio des de fora dels seus estudis. Aquest di-
jous, des de les nou del matí i fins a la una de la matinada, 
l’emissora del Grupo Godó oferirà “una festa radiofònica 
carregada de sorpreses, espectacle i convivència” des del 
Palau de Congressos de Barcelona. Serà una emissió ober-
ta al públic en la qual participaran tots els presentadors de 
RAC1 però sobre la qual no s’han donat gaires detalls. Sí 
que s’ha avançat que al llarg del dia es lliurarà a l’Hospital 
Sant Joan de Déu el taló de 263.041 euros recaptats du-
rant la campanya de Nadal de l’emissora, organitzada con-
juntament amb Torrons Vicens. 

També s’emetrà des de fora dels estudis la programa-
ció de Catalunya Ràdio, que, igual que els últims anys, es 
traslladarà a cases d’oients: una cabana de Poblenou del 
Delta, una perruqueria de Mollet del Vallès, un restaurant 
de Gósol, una autoescola de Lleida i l’Hospital Clínic de Bar-
celona acolliran alguns dels programes de la ràdio pública. 
Per primer cop, a més, la iniciativa traspassa fronteres, i el 
Popap s’emetrà des de la ciutat danesa d’Allerod. Així ma-
teix, Catalunya Ràdio estrenarà, coincidint amb el dia mun-
dial, una emissió de publicitat amb so 3D. Serà un anunci 
d’aigua Sant Aniol que anirà precedit d’un avís perquè els 
oients es posin els auriculars, requisit imprescindible per 
poder sentir “una experiència d’àudio immersiva”. Segons 
l’emissora, es tracta d’una iniciativa “pionera a Europa”. 

Mentrestant, Ràdio Nacional d’Espanya emetrà durant 
tot el dia des de la Puerta del Sol de Madrid, i Ràdio 4 tras-
lladarà els seus principals programes al delta de l’Ebre, el 
Maresme i Girona, per observar com s’estan recuperant 
aquestes zones dels efectes del temporal Gloria. 

Especials també dins de l’estudi 
Altres emissores han optat per quedar-se a casa, però ofe-
rint també continguts especials. És el cas de SER Catalu-
nya, que durant tot aquest dijous donarà veu a les perso-
nes que treballen a la ràdio però que no solen parlar pel 
micròfon, com ara tècnics, comercials o personal de nete-
ja. A les 19 h l’emissora oferirà un concert de Manel en di-
recte des de l’estudi Toresky. Per la seva banda, el progra-
ma d’Onda Cero Más de uno reconstruirà, amb l’ajuda de 
les veus de l’emissora i d’actors com Antonio Dechent o Aí-
da de la Cruz, els instants previs a la primera emissió radi-
ofònica de la història d’Espanya, que va tenir lloc el 14 de 
novembre del 1924 a l’Hotel Colón de Barcelona. 

Finalment, moltes de les emissores locals de La Xarxa 
oferiran continguts especials i emetran, en diferents mo-
ments del dia, un programa produït per la plataforma so-
bre la història de la ràdio i el seu paper en l’àmbit local.e 

EL RADAR


