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

Ariadna Oltra.
08.30 Els matins (Magazín). 

El programa està 
pendent de la petició 
del govern espanyol de 
renovar l’estat d’alarma, 
i es parla dels diferents 
escenaris que s’obren 
amb la professora de 
Dret Constitucional 
de la UB Mar Aguilera 
i el catedràtic de Dret 
Processal Jordi Nieva. 
Lídia Heredia entre-
vista el president del 
Parlament Europeu, 
David Sassoli. A més, 
es fan connexions amb 
el Congrés per seguir 
l’exposició de Pedro 
Sánchez i la resposta 
dels diferents grups 
parlamentaris. L’espai 
també analitza l’evo-
lució de la pandèmia 
i les mesures de 
desescalada amb el 
genetista i investigador 
de la Universitat de 
Leicester Salvador 
Macip.

11.00 Planta baixa (Magazín 
d’actualitat). Magazín 
d’actualitat social i 

21.00 Telenotícies vespre. 
22.15 Tabús (Entreteniment). 
23.20 L’ofici de viure. La 

intel·ligència del cor: 
Gaspar Hernàndez 
parla amb el doctor 
Manel Ballester, 
cardiòleg, sobre la 
coherència cardíaca, 
la coherència de grup 
i les emocions que el 
cor no tolera bé. Amb la 
doctora Rosa Casafont, 
metgessa i especialista 
en neurociències, el 
programa es pregunta 
si hem de seguir el que 
ens diu el cor o la raó, i 
fins a quin punt estan 
interrelacionats el cor i 
el cervell. I, finalment, 
Gaspar Hernàndez 
conversa amb Concha 
Pinós, cofundadora 
del Centre d’Estudis 
Contemplatius, sobre 
la bondat: com la 
pràctica de la bondat 
beneficia el cervell 
segons les últimes 
investigacions neuro-
científiques. Cultivar 
la intuïció: El programa 
explica, a través de 
tres entrevistes i de 
diferents especialistes, 

com podem cultivar la 
intuïció. El catedràtic 
Rafel Bisquerra, un dels 
pioners en l’àmbit de 
l’educació emocional, 
afirma que la intuïció 
no sempre és útil per 
prendre decisions. 
En canvi, el filòsof i 
perfumista Idili Lizcano 
explica, des de la 
Garrotxa, com elabora 
els seus olis essencials 
només a partir de la 
intuïció. I per últim, des 
de l’Escala, la doctora 
en Belles Arts i profes-
sora de meditació 
Miriam Subirana asse-
gura que la intuïció és 
una brúixola per anar 
per la vida.

00.25 Laberints 
(Entreteniment). 
Shakespeare afirmava 
que la ment de l’home 
és de marbre i la de la 
dona és de cera. 

00.55 Notícies 3/24.

política, amb reporters 
al carrer, moltes conne-
xions, sense tertúlies i 
amb públic al plató.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Esports: Marta Bosch.

15.50 Cuines (Gastronòmic). 
Amanida de tomà-
quet confitat i seitó/
Crespells de bacallà.

16.20 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que 
no perd de vista l’actua-
litat. Un programa fresc 
i proper, en què els 
presentadors s’acosten 
d’una manera informal 
i distesa als esdeveni-
ments del dia a dia.

20.25 Està passant (Humor). 
Informatiu satíric que 
analitza les claus de 
l’actualitat del dia i en 
busca la part divertida.
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09.28 Wow! English Method. 
This creature is your 
teacher.

09.32 Counting with Paula. 
Snakes and shapes.

09.42 Lily’s Driftwood Bay. A 
Bee in a Million!

09.48 BabyRiki. Play time.
09.53 Wow! English Method. 

Zoo animals for kids.
10.00 Info K.
10.17 Dinàmiks. L’Aigua 

Màgica.
10.45 Veterinaris.
11.16 Els germans Kratt.
12.05 Yakari.
12.53 En Grizzy i els 

lèmmings.
13.42 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir. La reculadora.

14.06 Les Sisters.
15.15 Manduka. 
15.40 El xai Shaun.
16.08 Les tres bessones.
16.58 Comptem amb la 

Paula.
17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 El dia que el Henry va 

conèixer...
18.06 Una mà de contes.
18.22 Oddbods.
18.44 Els germans Kratt.
19.30 Info K.
19.45 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.33 Info K.
20.51 Dinàmiks. 
21.18 Camins per anar a l’es-

cola. El camí per anar a 
l’escola del William.

21.45 En Grizzy i els 
lèmmings.

21.55 Concerts confinats. 
Aiala: Times goes 
fast/Hombres bala: 
En quarentena/Diouf 
& Robles & Riart: 
L’appuntamento.

22.05 La gran il·lusió, relat 
intermitent del 
cinema català.

22.45 El documental. 
Pere Portabella a la 
Filmoteca de Catalunya.

23.40 El documental: 
The Jump! WTF 
Experience. 

01.00 La gran il·lusió, relat 
intermitent del 
cinema català. 

01.35 Pel·lícula: L’Ovidi: El 
making of de la pel-
lícula que mai no es va 
fer. 

ESPORT3

17.56 El dia que el Henry va 
conèixer...

18.06 Una mà de contes.
18.22 Oddbods.
18.44 Els germans Kratt.
19.30 Info K.
19.45 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.33 Info K.
20.51 Dinàmiks. La bateria 

amb ritme.
21.18 Camins per anar a l’es-

cola. 
21.45 En Grizzy i els 

lèmmings.
21.55 Sports Quest.
22.20 Km 0.
22.45 El club de la mitjanit.
23.00 Copa d’Europa. Final.
00.55 Campeonat d’Europa 

de hoquei patins.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.15 

‘Tabús’ 
El que uneix els protagonistes del programa d’avui no és la 
salut sinó l’economia: el Joan, l’Omar, la Pilar i el Guillem vi-
uen, o han viscut en algun moment de la seva vida, en situ-
ació de pobresa. El presentador del programa, David Verda-
guer, compartirà una setmana amb tots quatre per conèixer 
de primera mà la seva experiència i posteriorment oferirà un 
monòleg en què trencarà, amb humor, els tòpics i tabús que 
envolten l’exclusió social. 

CUATRO 22.45 

‘Conversaciones en Fase Zero’ 
En aquest programa especial, Risto Mejide posarà sobre la 
taula diferents qüestions relacionades amb la pandèmia de 
covid-19 a través de videotrucades a personalitats diverses. 
El presentador compartirà vivències personals sobre el confi-
nament amb el futbolista Andrés Iniesta, el basquetbolista 
Ricky Rubio, l’escriptor Javier Cercas, el dissenyador Javier Ma-
riscal, la periodista María Teresa Campos, l’arqueòleg Eudald 
Carbonell i l’exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena.

Els informatius de TV3 es 
mantenen com els més plurals

Els Telenotícies van donar veu a 52 agrupacions 
polítiques diferents entre maig i desembre. CCMA

Els Telenotícies de TV3 repeteixen al primer lloc del ràn-
quing de pluralisme, segons l’informe sobre la matèria que 
va fer públic ahir el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC), referit als últims vuit mesos del 2019 i únicament 
als mitjans d’àmbit català. En aquest període, els informa-
tius de la televisió pública catalana van donar veu a 52 
agrupacions polítiques diferents, mentre que als de Cata-
lunya Ràdio n’hi van aparèixer 48, als de RAC1, 42, i als de 
TVE Catalunya, 36. El Govern va ser l’agrupació amb més 
temps de paraula en tots quatre mitjans, amb percentatges 
que van des del 21,7% de Catalunya Ràdio fins al 15,2% 
de TV3. Entre els partits, el primer lloc va ser per al PSC-
PSOE en tots els casos, entre altres coses perquè entre el 
maig i el desembre es van concentrar les negociacions per 
a la investidura de Pedro Sánchez. L’estudi també obser-
va un increment generalitzat (però petit) en el percentat-
ge de temps de paraula que tenen les dones polítiques, 
que segueix sent inferior al dels homes. Aquí, la pitjor no-
ta la treu TV3, amb un 31%, pel 36,8% de TVE Catalunya, 
el 33,7% de Catalunya Ràdio i el 32,9% de RAC1.e

El Mapa de la Censura registra 
200 incidents durant el 2019

Protestes contra la sentència del Procés a la Via 
Laietana de Barcelona l’octubre passat. MARC ROVIRA

El Mapa de la Censura de Mèdia.cat, l’Observatori Crític 
dels Mitjans del Grup Barnils, va registrar 201 incidents 
que atempten contra la llibertat d’expressió i el dret a la 
informació durant el 2019. Això el converteix en l’any amb 
més casos documentats des de la creació del Mapa, el 
2015, fins i tot per sobre del 2017, que incloïa l’ofensiva 
contra el referèndum d’independència de Catalunya. En 
el seu balanç de l’any, l’entitat destaca les agressions a 
periodistes, que es van quadruplicar respecte als anys an-
teriors. Segons l’informe, al llarg del 2019 es van docu-
mentar 87 informadors ferits, la xifra més alta des que 
s’edita el Mapa. D’aquests, 70 es van comptabilitzar entre 
el 14 i el 27 d’octubre, durant les protestes contra la sen-
tència del judici del Procés. En aquelles mateixes dates els 
periodistes van patir una gran quantitat d’amenaces i co-
accions, com ara les detencions del fotògraf Albert Garcia, 
a Barcelona, i del redactor Joan Viso, a Tarragona.e
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