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06.00 Notícies 3/24.
12.40 Persona infiltrada 

(Entreteniment). 
Presentadora: 
Marta Torné. Carme 
Ruscalleda és la famosa 
convidada d’aquest 
programa. La popular 
cuinera juga amb una 
família de Sant Feliu de 
Guíxols que, després de 
la jubilació, ha desco-
bert el món tàntric. 
Carme ha d’investigar la 
casa i la família, mentre 
ells intenten despis-
tar-la amb sessions 
de relaxació amb poca 
roba i mossets culi-
naris. En joc, un premi 
de 5.000 euros.

13.45 Zona zàping (Zàping). 
En aquesta nova edició 
del programa, es poden 
veure situacions on la 
mascareta que ara ha 
de portar tothom ha 
estat protagonista, 
com en una atracció 

d’un parell de sabates 
molt cares, cosa que 
commou el Micha. Uns 
anys més tard aquest 
polític esdevé un líder 
mundial influent, i és 
llavors quan el Norman 
decideix recordar-li el 
gest, fet que li canvia la 
vida radicalment.

18.00 No tenim vergonya 
(Entreteniment). 
El programa fa un 
repàs dels 35 anys de 
TV3 i, des d’un altre 
punt de vista, reme-
mora algunes de les 
situacions viscudes al 
llarg de la història de 
la televisió pública de 
Catalunya. En 35 anys 
hi ha hagut temps per 
a tot i molts moments 
que ja estaven oblidats 
despertaran sensa-
cions viscudes fa 10, 20 
o 30 anys.

18.25 Trofeu Joan 
Gamper (Esportiu) 

FC Barcelona-Elche 
CF. En una setmana 
molt complicada 
per a la junta direc-
tiva, immersa en un 
huracà de denúncies, 
acusacions, descon-
fiança i una moció de 
censura, el nou Barça 
de Ronal Koeman 
debuta al Camp Nou 
per presentar l’equip 
amb el qual competirà 
aquesta temporada 
20/21. Sense grans 
noms entre les altes 
esportives, l’aficionat 
té les seves espe-
rances posades en les 
joves promeses del 
club, començant pels 
jugadors del planter 
Ansu Fati i Riqui Puig i 
acabant pels nouvin-
guts Pedri i Trincao.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

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

01.30 Notícies 3/24.

de Port Aventura, o un 
cigne que ajuda una 
noia a posar-se-la bé. 

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

15.50 Tarda de cine: 
Norman, l’home que 
ho aconseguia tot. 
Israel, EUA, 2016. Dir.: 
Joseph Cedar. Int.: 
Richard Gere i Lior 
Ashkenazi. Norman 
Oppenheimer és un 
home de negocis 
d’estar per casa que 
viu a Nova York i que 
es passeja pels cercles 
jueus de la ciutat fent 
promeses buides, 
insistint en organitzar 
reunions i assetjant els 
assistents personals 
d’homes poderosos 
amb oportunitats 
d’inversió. Un dia, 
per casualitat, es fa 
amic de Micha Eshel, 
un carismàtic polític 
israelià que es troba 
en un mal moment de 
la seva vida. Intuint la 
seva vulnerabilitat, el 
Norman contacta amb 
ell mitjançant el regal 
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06.00 Les tres bessones. 
20.000 llegües de 
viatge submarí.

06.25 Els Croods: L’origen.
06.50 Les noves aventures 

de Peter Pan. El secret 
d’en Long John Pepper.

07.14 El Zack i el Quack.
07.35 El dia que el Henry va 

conèixer...
08.00 El Mic i els seus amics. 

El blau és el color del 
cel.

08.25 Pingu.
08.40 Bob, el manetes.
09.17 Perduts a Oz.
10.02 Zoom, el dofí blanc.
11.00 La família del Super3.
11.27 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
12.14 Els Mini Ninges.

12.58 Prodigiosa: Les aven-
tures de Ladybug i Gat 
Noir.

13.42 Oddbods.
14.12 La pantera rosa.
14.51 El xai Shaun.
15.30 Herois amb cua. El 

dromedari.
15.57 Sam Fox: Aventures 

extremes. 
L’emboscada de l’ana-
conda.

16.22 Spirit, cavalcant en 
llibertat.

17.08 Els germans Kratt.
17.50 George de la jungla.
18.45 El xai Shaun.
19.30 Manduka fet a casa. 

Brownie Mandúker.
19.40 Set nans i jo. El famós.
20.02 Léonard.

20.53 Mike el magnífic.
21.22 La pantera rosa.
21.50 Insectes.
22.50 Revolució sonora. 

Vivències a les cases 
de la música.

23.50 Mercat de Música Viva 
de Vic. Nakany Kanté 
2020 Nakany Kanté 
presenta al Mercat 
de Música Viva de 
Vic 2020 el seu futur 
àlbum De Conakry a 
Barcelone, un disc 
per resumir els 10 de 
carrera de la cantant 
guineana a Catalunya.

00.30 Insectes. Inclou Perú i 
Japó.

01.30 Les forces de la 
natura.

ESPORT3

11.35 FIM Supersport World 
Championship. 

12.15 FIM Supersport 300 
World Championship.

12.40 BTT Volcat Costa 
Brava.

13.00 Aire lliure.
13.45 FIM Superbike World 

Championship. 
15.00 FIM Supersport World 

Championship. 
17.05 FIA World Rallycross 

Championship.
18.55 Partit de pretemporada.
19.45 Esport club cap de 

setmana.
21.55 Zona zàping.
22.30 FIA World Rally 

Championship. 
23.00 Trofeu Joan Gamper.
00.45 324 Esports.
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‘Preguntes freqüents’ 
 
Cristina Puig entrevista aquest dissabte Elsa Artadi, de JxCat; 
Marta Vilalta, d’ERC, i Maria Sirvent, de la CUP. Les tres diputa-
des formen part de la negociació de la resposta de l’indepen-
dentisme a la decisió judicial sobre el president Torra. El pre-
sident de la Generalitat s’enfronta a la possibilitat de ser in-
habilitat  per no haver acatat l’ordre de la Junta Electoral Cen-
tral de retirar a temps en període electoral una pancarta i uns 
llaços grocs en favor dels presos polítics. 

LA 1 22.05 

✰✰✰  
‘Tully’ 
Director: Jason Reitman / Actors: Charlize Theron, 
Mackenzie Davis, Mark Duplass, Ron Livingston 
 
EUA, 2018. La Marlo, mare de tres fills, l’últim acabat de néixer, 
rep un inesperat regal del seu germà: una mainadera que 
l’ajudarà durant les nits. Al principi li sembla una extravagàn-
cia, però la Marlo acaba tenint un relació molt estreta amb la 
Tully, una jove mainadera amable i sorprenent.    

Crit d’alerta de la plantilla de 
Catalunya Ràdio contra la direcció

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, en 
una imatge d’arxiu. ACN

El comitè d’empresa de Catalunya Ràdio considera que la 
direcció de l’emissora “ha desistit de la gestió del dia a dia i 
ha potenciat una guerra entre departaments, seccions, 
grups i persones”, la qual cosa “afecta greument la feina 
dels treballadors”. L’organisme atribueix aquesta situació 
a la “guerra partidista” entre ERC i JxCat, personificada en 
aquest cas en el director de la ràdio, Saül Gordillo (que va 
ser proposat per ERC), i el cap d’informatius, Francesc Cano, 
considerat pròxim a JxCat. “En comptes d’ajudar-se mútu-
ament es posen pedres, i qui pringa és el treballador”, de-
nuncia la presidenta del comitè, Mercè Alcocer. Segons 
ella, les discrepàncies entre ells venen de lluny, però la si-
tuació s’ha tornat “kafkiana” arran de la pandèmia de co-
vid-19, perquè “tot el departament de programes teletre-
ballava i tot informatius era presencial, menys els editors i 
sotseditors”. “Segons a quina planta treballis tens uns 
drets o uns altres. Això no és just!”, exclama Alcocer, que 
afegeix que, a més, s’estan “menystenint” els professio-
nals de més edat i “amb més experiència”. Tot plegat, avi-
sa, fa que la plantilla estigui “desmotivada”.e

Tatiana Maslany serà Hulka per 
a una nova sèrie de Disney+

La sèrie adapta els còmics de Marvel sobre la 
superheroïna, cosina de Hulk. GAGE SKIDMORE

Tatiana Maslany, guanyadora del premi Emmy a la millor 
actriu l’any 2016 per Orphan black, serà la protagonista 
de la nova sèrie de Disney+ centrada en l’univers Marvel. 
L’actriu canadenca es posarà en la pell de She-Hulk, o 
Hulka, l’últim gran personatge creat per Stan Lee. La su-
perheroïna, de nom real Jennifer Walters, és advocada i 
cosina de Bruce Banner, Hulk. Arran d’una transfusió de 
sang d’emergència que li fa el seu cosí desenvolupa els 
mateixos poders que Hulk. A diferència del seu cosí, quan 
es transforma és capaç de mantenir la seva personalitat. 
Mark Ruffalo, que interpreta Hulk a la saga de les pel·lícu-
les dels Venjadors, ha donat la benvinguda a Maslany a 
l’univers de Marvel a través de Twitter. L’últim projecte 
televisiu en què ha participat Maslany és Perry Mason, la re-
visió del popular advocat que es pot veure a la HBO. La sè-
rie protagonitzada per Matthew Rhys explora els orígens 
del conegut personatge televisiu.e 

EL RADAR


