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06.00 Notícies 3/24.
12.00 El llenguado (Cultural). 

El parlar de Barcelona i 
els noms de la natura: 
El Guillem intenta 
aclarir, amb l’ajuda 
de l’escriptor Ramon 
Solsona, si existeix 
o no un català propi 
de Barcelona ciutat: 
l’acompanyen poetes, 
rumberos, monolo-
guistes i veïns cabre-
jats. D’altra banda, la 
Yolanda es pregunta 
d’on surten els noms 
de la natura: núvols i 
boires, plantes, ocells i 
escarabats. I, de regal, 
uns refranys.

12.50 Gent de mercats 
(Gastronòmic). Mercat 
Municipal de Sitges, 
Mercat Central de 
Tarragona i Mercat 
d’Horta a Barcelona: 
Aquest capítol se suma 
a la trobada setmanal 
al mercat de Sitges 
de l’Ester i la Vinyet, 
mare i filla. Amb elles, 
els espectadors poden 
descobrir com preparar 
un autèntic arròs a 
la sitgetana. Allà, el 
programa també coneix 

bonica amb jardí i una 
criada al seu servei. 
Tanmateix, ignora que 
el marit fa temps que 
ha perdut la feina com 
a director d’una gran 
empresa i que estan a 
punt de perdre tots els 
seus béns.

 
17.30 Tarda de cine: 

Operació U.N.C.L.E.. 
EUA, 2015. Dir.: Guy 
Ritchie. Int.: Henry 
Cavill i Armie Hammer. 
Situada amb el teló 
de fons de l’auge de 
la Guerra Freda, la 
història se centra 
en l’agent de la CIA 
Napoleon Solo i l’agent 
del KGB Illya Kuryakin. 
Obligats a apartar les 
seves diferències, 
llargament arrelades, 
tots dos s’uneixen 
per formar un equip 
que durà a terme una 
missió per posar fi 
a una organització 

criminal internacional, 
que pretén desesta-
bilitzar l’equilibri de 
poder resultant de la 
proliferació d’armes 
i tecnologia nuclear. 
L’única pista que tenen 
és la filla d’un científic 
desaparegut.

 
19.30 No tenim vergonya 

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

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

el Ricky, un cuiner 
anglès tatuat fins a 
les celles i convençut 
que la galeria del 
producte fresc que té 
el mercat és el millor 
reclam per apropar 
la cuina catalana als 
turistes. Més tard, 
al Mercat Central de 
Tarragona s’acompanya 
Josep en les seves tres 
ocupacions: llibreter, 
venedor de pastissos 
al mercat i casteller. 
Finalment, es visita 
el Mercat d’Horta, a 
Barcelona, on es coneix 
l’Eva, la florista, que no 
està convençuda de la 
reforma integral que 
s’ha de fer al mercat, i al 
pessebrista oficial, que 
reprodueix les parades 
en figuretes.

13.45 Zona zàping (Zàping). 
14.30 Telenotícies migdia. 

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

15.40 Tarda de cine: Tres 
dones i un pla. EUA, 
2008. Dir.: Callie Khouri. 
Int.: Diane Keaton i 
Queen Latifah. Bridget 
Cardigan té una casa 

TV3

SUPER 3 / 33

06.01 Mic.
06.32 Les tres bessones.
07.19 Kazoops!
07.38 Una mà de contes.
07.46 El Mic i els seus amics.
08.11 Els esclataneu.
08.26 Dino tren.
09.00 Manduka. Chicken 

nuggets to go-David 
Rees.

09.26 Oddbods.
10.15 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
11.00 La família del Super3.
11.26 Els germans Kratt.
12.30 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.

16.34 Els germans Kratt.
18.00 Prodigiosa: Les  

aventures de  
Ladybug i Gat Noir.

19.30 Manduka. Arròs anem 
al gra-Mireia Oriol.

19.56 Oddbods.
20.45 El detectiu Conan.
21.30 Adolescents icat. 
22.00 El crac (Sèrie). Emissió 

de dos episodis: La 
gran depre (T1): En 
una nit de depressió, 
el Joel coneix Gordon 
Gold, famós productor 
de Hollywood i veí 
d’habitació de l’hotel on 
s’allotja. La gran volada 
(T1): El Joel i la Carla 
han de rodar la gran 

escena de sexe i passió 
de la pel·lícula. Excitat 
pel moment i incapaç 
de controlar la seva 
libido, el Joel recorre a 
un expert en hipnosi 
per mantenir l’excitació 
a ratlla. 

23.30 Pel·lícula: Nines 
russes. Espanya, 2002. 
Dir.: Pau Freixas. Int.: 
David Selvas i Lluis 
Homar. El Sergi veu 
morir tres dels seus 
millors amics en l’assalt 
a un pis franc d’uns 
traficants. Atrapat per 
un sentiment de culpa, 
decideix deixar la 
policia. 

00.50 Programa sindical UGT.

ESPORT3

13.55 Lliga Premaat.  
En directe. 

15.15 Temps de neu.
15.45 Inside Me Maria 

Hidalgo.
16.05 GAES Titan Desert.
16.30 Pure Outdoor.
16.55 Sports Quest.
17.20 Ai Tsunoda de la Terra 

Ferma als Jocs?
17.25 Actius.
17.35 Roda de premsa.
18.00 Esport club cap de 

setmana.
19.10 Zona zàping.
19.45 EHF Champions 

League. En directe. 
21.45 FIM X-Trial World 

Championship.
23.00 Gol a gol. 
00.00 WRC. Segona etapa.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 21.55

‘Preguntes freqüents’ 
 
El programa d’avui gira entorn de dos temes principals: el co-
ronavirus i el racisme en el futbol. Cristina Puig tractarà la pri-
mera qüestió amb l’economista Xavier Sala i Martín i amb el 
metge i investigador de malalties infeccioses Oriol Mitjà. La 
segona temàtica comptarà amb el testimoni de Lilian Thu-
ram, exfutbolista del Barça i creador de la Fondation Lilian 
Thuram. Per acabar, Puig parlarà amb Fernando Rueda, au-
tor de Destrucción masiva. Nuestro hombre en Bagdad.

LA 1 21.30

‘Informe semanal’ 
 
Aquesta nit el programa abordarà el debat sobre l’eutanàsia 
amb defensors i detractors de la llei pel dret a una mort dig-
na, que es preveu que entri en vigor abans de l’estiu. A més, 
viatjarà a Colòmbia per acompanyar una comunitat que llui-
ta contra el tràfic de drogues al Macizo i, finalment, reflexio-
narà sobre les conseqüències de la cancel·lació del Mobile 
World Congress a causa de la retirada de grans empreses que 
hi havien d’assistir per por al coronavirus. 

TV3 i Catalunya Ràdio ja es 
poden sintonitzar al Conflent 

L’antena que Plataforma per la Llengua ha 
instal·lat al Conflent. PLATAFORMA PER LA LLENGUA

La Plataforma per la Llengua va instal·lar dijous una ante-
na al Conflent que permetrà que els habitants d’aquesta 
comarca nord-catalana rebin el senyal de TV3, Catalunya 
Ràdio i els seus respectius canals secundaris. De moment 
se’n poden beneficiar els aproximadament 8.000 veïns de 
Prada, on s’ha col·locat l’antena, però està previst que a 
partir d’ara s’instal·li una xarxa de repetidors perquè els 
mitjans públics catalans arribin a les 16.000 persones que 
viuen al Conflent. A principis dels anys 90, entitats de la 
societat civil nord-catalana ja havien instal·lat uns repeti-
dors que permetien que els mitjans públics catalans es po-
guessin veure i sentir en aquesta comarca, però amb l’ar-
ribada de la TDT i l’apagada analògica, l’any 2010, aquest se-
nyal va deixar d’arribar. Des de llavors, l’únic mitjà íntegra-
ment en català que podien sintonitzar els habitants del 
Conflent era l’emissora nord-catalana Ràdio Arrels. La ins-
tal·lació de l’antena ha tingut un cost de 7.000 euros, que 
ha assumit Plataforma per la Llengua. L’entitat ha iniciat 
una campanya de micromecenatge a través de la seva web 
per cobrir la despesa.e 

La 1 busca més talents clàssics 
amb la nova entrega de ‘Prodigios’ 

Boris Izaguirre torna a ser el mestre de 
cerimònies del programa. RTVE 

El talent show infantil Prodigios torna a la graella de La 1 
amb una segona temporada en què intentarà buscar els 
nens i joves d’Espanya amb més talents en disciplines clàs-
siques com la música instrumental, la dansa i el cant líric. 
Boris Izaguirre torna com a mestre de cerimònies, mentre 
que Paula Prendes serà l’encarregada d’acompanyar els 
participants en el backstage. També repeteixen com a ju-
rats el coreògraf i exballarí Nacho Duato, la soprano Ain-
hoa Arteta i el director d’orquestra Andrés Salado. A més, 
aquesta temporada també tindrà com a convidats músics 
i cantants com Sole Giménez, Miguel Ríos, Miguel Poveda 
o Diana Navarro. Els participants del concurs, d’entre 7 i 
17 anys, aspiren a un premi per al guanyador final de 
20.000 euros. A més, el programa també atorgarà un 
guardó per categoria que consisteix en un curs de perfec-
cionament intensiu al Centre d’Alt Rendiment Musical de la 
Universitat Alfonso X El Sabio.e  
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