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06.00 Notícies 3/24.
08.00 TN matí.
08.30 Els matins (Magazín). 

Presentadora: Lídia 
Heredia. Col·laborador: 
Pere Bosch. El 
programa reflexiona 
sobre la vellesa 
després de l’epidèmia 
de COVID-19, amb la 
gerontòloga Anna 
Freixas, la infer-
mera jubilada Carme 
Mascarell i l’actor Jordi 
Banacolocha. A la 
tertúlia del programa hi 
participen Montserrat 
Nebrera i Josep-Lluís 
Carod-Rovira. Més 
tard, el periodista 
especialista en xarxes 
Juan Soto Ivars analitza 
l’enfrontament entre el 
president nord-americà 
Donald Trump i Twitter.

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

22.00 Primera línia 
(Actualitat). Espai que 
mostra els testimonis, 
en primera persona, 
dels ciutadans que 
viuen més de prop la 
lluita contra el corona-
virus o que fan tot el 
possible per millorar les 
condicions de tots els 
afectats. Així doncs, el 
programa dona veu al 
personal sanitari, de 
neteja, de transports, 
de serveis d’emergèn-
cies i seguretat, però 
també als que treballen 
en farmàcies, botigues 
d’alimentació, serveis 
socials o funeraris.

22.15 Mentre aplaudíem 
(Sèrie documental). Un 
equip de TV3 ha entrat 
a la Vall d’Hebron, l’hos-
pital que ha atès més 
malalts de COVID-19 a 
Catalunya, per mostrar 
com s’ha viscut des de 
dins aquest moment 
tan difícil. 

23.15 Més 324 (Debat). 
Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat de 
Catalunya i del món.

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.

20.20 Està passant (Humor). 
Informatiu satíric que 
analitza les claus de 
l’actualitat del dia i en 
busca la part divertida.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentador: Toni 
Cruanyes. Esports: 
Quim Robert.

15.50 Cuines (Gastronòmic). 
Crema d’espàrrecs i 
marisc/Cabrit arre-
bossat amb salsa remo-
lada. El cuiner Marc 
Ribas és l’encarregat 
d’entrar cada dia a casa 
de la gent amb l’ob-
jectiu de contagiar-los 
la seva passió per la 
cuina.

16.25 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que 
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09.28 Wow! English Method. 
Monsters Masks.

09.33 Counting with Paula. 
Mr Astronaut’s mission.

09.42 Lily’s Driftwood Bay. 
Goodbye Seabird.

09.48 BabyRiki. Let’s go!
09.53 Wow! English Method. 

ZOO animals for kids.
10.00 Info K.
10.20 Objectiu 2030. Ciutats 

i comunitats sosteni-
bles.

10.30 Dinàmiks. La rampa 
d’obstacles.

11.00 Veterinaris.
11.30 Els germans Kratt.
12.15 Yakari.
12.53 En Grizzy i els 

lèmmings.
14.04 Les Sisters.

15.13 Manduka. Chicken 
nuggets to go-David 
Rees.

15.44 El xai Shaun.
16.09 Les tres bessones.
16.58 Comptem amb la 

Paula.
17.30 El Mic i els seus amics. 

La capsa de bombons.
17.56 El dia que el Henry va 

conèixer...
18.06 Una mà de contes.
18.22 Oddbods.
18.45 Els germans Kratt.
19.30 Info K.
19.50 Objectiu 2030. 
20.00 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.34 Info K.
20.55 Dinàmiks. El molinet 

magnètic.
21.25 Yakari.

21.55 Concerts confinats. 
Dhàlia Duran: Ombres/
Aiala: In trouble/Quico 
Tretze: La cançò de 
l’esperança/Cor de 
Cambra de la Diputació 
de Girona: Festeig.

22.10 Benvinguts a la 
família (Sèrie). Emissió 
de dos episodis.

23.45 Cicle Gaudí: Herois. 
Espanya, 2010. Dir.: 
Pau Freixas. Int.: 
Eva Santolaria i Alex 
Brendemühl. Un jove 
publicista s’esforça 
per arribar puntual a 
una reunió important. 
Durant el trajecte 
coneix una noia que 
duu una motxilla.

01.25 Ciutats de mar. 
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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.
18.45 Els germans Kratt.
19.30 Info K.
19.50 Objectiu 2030. 
20.00 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.34 Info K.
20.55 Dinàmiks. El molinet 

magnètic.
21.25 Yakari.
21.55 Pure Outdoor.
22.20 Zona UFEC.
22.30 Sydney 2020, l’inici de 

tot.
22.45 ACB 83/84.
00.05 Lliga Catalana 

Femenina 1986. Final.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.15 

‘Mentre aplaudíem’ 
Primer dels dos capítols de la docusèrie que retrata com s’ha 
viscut la crisi sanitària del covid-19 a l’Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona, el que ha atès més pacients d’aquesta malaltia 
de tot Catalunya. El programa mostra com es va adaptar l’hos-
pital per poder fer front a la pandèmia mentre seguia atenent 
urgències, fent operacions inajornables i assistint parts com-
plicats, i ho fa a partir de les històries humanes dels treballa-
dors del centre, els pacients i les seves famílies. 

LA 1 22.05 

‘El Ministerio del Tiempo’ 
Al capítol d’avui, el Pacino insisteix a tornar al passat per sal-
var la Lola, que va ser segrestada en la seva última missió, en-
cara que això suposi saltar-se les estrictes normes del Minis-
terio. L’única persona que està al cas dels seus plans és la Ca-
rolina, la nova agent, a qui encarreguen la seva primera mis-
sió. Mentrestant, l’Anacronópete ha caigut a les mans de Díaz 
Bueno, que vol utilitzar-lo per destruir el Ministerio. Abans, 
però, haurà de segrestar el Julián i l’Alonso. 

Mor el periodista Jordi García-Soler, 
cronista de la Nova Cançó

Imatge d’arxiu del periodista Jordi García-Soler, 
que va morir diumenge als 73 anys. WIKIPEDIA

El periodista Jordi García-Soler, especialitzat en l’àmbit mu-
sical i, sobretot, en la Nova Cançó, va morir diumenge, als 
73 anys, a causa d’un infart mentre dormia. Precisament 
feia pocs mesos que havia acabat el tractament per supe-
rar un càncer de pulmó. Nascut a Barcelona el 1947, es va 
estrenar en el periodisme el 1964, amb només 17 anys, 
quan va començar a publicar articles relacionats amb la 
Nova Cançó. Va fer-ho durant dues dècades en mitjans 
com La Vanguardia, El Periódico, Avui, Fotogramas i Te-
le/eXpres. A més, el 1976 va publicar el llibre La Nova Can-
çó, el primer monogràfic sobre aquest moviment musical 
que vint anys més tard va revisar i ampliar a Crònica apas-
sionada de la Nova Cançó (1996). García-Soler també va 
treballar a la ràdio i a la televisió: el seu programa d’entre-
vistes Converses era en un clàssic de la graella d’estiu de 
Catalunya Ràdio, fins que va ser cancel·lat el 2016. El pe-
riodista, a més, va crear el departament de comunicació 
del PSC i el va dirigir fins al 1982. Del 1983 al 1996 va ser 
membre del consell d’administració de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió, a proposta del mateix partit.e

TVE promet que no reduirà 
els informatius territorials

Marta Ribas presenta L’informatiu de Televisió 
Espanyola a Catalunya. RTVE

La direcció de TVE nega que tingui intenció de reduir la 
durada dels informatius territorials que s’emeten des dels 
centres que la cadena té a cada comunitat autònoma. Els 
responsables de la televisió pública es van reunir ahir amb 
el comitè d’empresa per exposar els seus plans en aquest 
àmbit, després que la setmana passada els representants 
dels treballadors acusessin la direcció d’informatius, lide-
rada per Enric Hernández, de voler “desmantellar” els es-
pais d’informació de proximitat. Segons TVE, l’únic que es 
pretén és “redistribuir” els temps d’emissió d’aquests in-
formatius. Així, si ara tenen una primera edició de mitja 
hora a les 14 h i una altra d’uns deu minuts a les 16 h, en 
la nova graella (que es preveu que es posi en marxa a l’es-
tiu) el primer bloc quedarà reduït a 12 minuts i el segon 
s’acostarà als 30. Tot i que no s’ha confirmat, és possible 
que entre l’informatiu de les 14 h i el Telediario de les 15 h 
s’emeti el nou concurs Bloqueados por el muro.e
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