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

Ariadna Oltra.
08.30 Els matins (Magazín). 

Presentadora: Lídia 
Heredia. Col·laborador: 
Pere Bosch. Les 
investigadores Blanca 
Garcés, del CIDOB, i 
Gemma Pinyol, del 
grup de recerca de la 
Universitat Pompeu 
Fabra, analitzen el 
nou pacte migra-
tori proposat per la 
Comissió Europea. 
A continuació, el 
programa pregunta 
a l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, 
quins efectes tindrà 
per a la ciutat l’ajorna-
ment del Mobile World 
Congrés 2021 fins al 
mes de juny. També 
s’analitza la sentència 
del Tribunal Suprem 
que reconeix els riders 
com a falsos autònoms, 
i es connecta amb un 
dels actes de la Mercè 
que es fan al parc de 
la Ciutadella, en unes 
festes amb aforament 
limitat que s’hauran de 
seguir majoritàriament 

Raül, que se n’alegra 
molt però es frena 
davant de la Lola. 
Més tard, la Mònica li 
confessa a l’Ivan que 
el noi que li agrada 
és més gran que ella. 
L’Andreu, mentrestant, 
vol fer un dinar fami-
liar, convençut que la 
Joana li donarà suport. 
La Marta, per la seva 
banda, demana al Marc 
que aturi les comandes 
per emportar. Llavors 
ell veu perillar el negoci 
de la droga. A més, 
l’amagatall que ha 
trobat no és massa 
segur. Finalment, el 
Jordi retreu als seus 
amics que li amagu-
éssin el petó de la Sílvia 
i la Gemma.

16.40 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.

20.15 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.

22.05 Polònia  (Humor). 
En aquesta ocasió, 
a l’espai de sàtira 
política, el rei Felip i 
Letícia es colen a casa 
de Corinna Larsen per 
trobar-hi tot el mate-
rial compromès que hi 
pugui haver. 

22.40 Persona infiltrada. 
Inclou Persona infil-
trada i Persona infil-
trada.

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

02.20 Notícies 3/24.

per internet. D’altra 
banda, Andreu Barnils 
i Esther Vera estan 
pendents de l’actualitat 
del dia, especialment 
de la possible decisió 
del Suprem sobre la 
inhabilitació del presi-
dent Quim Torra.

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.

13.55 Telenotícies comar-
ques. Presentadora: 
Núria Solé.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Xavi 
Coral, Raquel Sans. 
Esports: Marta Bosch.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Remojón granadí.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Mònica ha aprovat 
l’examen i comparteix 
la seva alegria amb el 

TV3
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06.25 Els Croods: L’origen.
06.48 L’equip Spike.
07.38 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
08.03 George de la jungla.
08.35 Léonard.
09.00 El Mic i els seus amics. 

Voleu cantar La lluna, la 
pruna?

09.27 Kiwi.
09.37 BabyRiki.
09.47 Zoobabu.
09.54 The baby triplets. New 

shoes.
10.00 Veterinaris.
10.29 Kukurota. Els noctàm-

buls.
10.55 Léonard.
11.31 Dinàmiks. 
12.01 En Grizzy i els 

lèmmings.

12.42 Quin crac, l’Angelo!
13.30 Les Sisters.
14.16 El xai Shaun.
15.00 El detectiu Conan.
15.48 Les tres bessones.
16.38 El xai Shaun.
16.58 Pingu.
17.30 El Mic i els seus amics. 

Tothom al tren!
17.56 Una mà de contes.
18.12 El dia que el Henry va 

conèixer...
18.27 Bob, el manetes.
18.48 La família Teixó-

Guineu.
19.13 Pat, el gos.
19.37 Les Sisters.
20.00 Info K.
20.15 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.50 Mike el magnífic.
21.05 Léonard.

21.30 Dinàmiks. Flors que 
s’obren.

21.55 El gran dictat.
22.10 Quan arribin els 

marcians. 
22.35 Catalunya aixeca el 

teló. Presentadors: 
Sílvia Abril, El Mago 
Pop. Emissió de la dino-
vena edició d’aquest 
acte que tradicional-
ment obre la tempo-
rada teatral a tot el país 
des del Teatre Victòria 
de Barcelona. 

23.40 Quan arribin els 
marcians. 

00.00 Les forces de la 
natura. 

00.50 L’enterrador.
01.45 La gran odissea 

humana. 

ESPORT3

11.00 Viatges insòlits.
11.45 Els habitants de la fi 

del món.
12.30 Xarxa natura.
12.35 Catalunya salvatge.
13.05 GR Terres del sud.
13.50 Karakia.
14.25 Terra.
16.00 Partit de pretemporada.
17.35 BTT Volcat Costa 

Brava.
17.50 UTMB for the Planet.
18.20 NHL. Tercer partit.
20.15 Dorna. 
22.25 Edu Prades, ciclista de 

Movistar.
22.30 Temps d’aventura.
23.00 Onze.
00.35 324 Esports.
00.55 EHF Champions 

League. 
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‘Polònia’ 
 
Al programa d’avui, Pedro Sánchez intentarà esbrinar què és 
un tros de quòniam i Quim Torra exigirà a Roger Torrent que no 
convoqui eleccions encara que l’inhabilitin. Mentrestant, Fe-
lip i Letícia es colaran a casa de Corinna Larsen per endur-se 
tot el que trobin que pugui comprometre la monarquia, i Fran-
cisco Franco instal·larà una alarma al seu mausoleu per evi-
tar que hi entrin ocupes. A més, Marie Curie estrenarà una 
secció dedicada a conèixer grans dones de la història.

ANTENA 3 22.45

‘La valla’ 
 
Al tercer capítol de la sèrie, l’Hugo ajuda la Julia a fugir de la 
policia. A partir de llavors, la dona es fa passar per la seva ger-
mana, però els nervis la traeixen i això està a punt de provocar 
que els acomiadin. Mentrestant, la Julia descobreix on és la 
Marta, i quan ella i l’Hugo hi entren d’amagat hi troben diver-
sos cadàvers de nens. D’altra banda, una noia ofereix a l’Álex 
contactar amb la resistència. L’Emilia s’adona que és una 
trampa i aconsegueix salvar-lo.  

Rosel, Sans, Terribas i Basté 
presentaran ‘La Marató’ del covid

Laura Rosel, Raquel Sans, Mònica Terribas i 
Jordi Basté, presentadors de La Marató. CCMA

La directora d’El matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel; la 
presentadora del Telenotícies migdia i directora dels úl-
tims especials de TV3 sobre el coronavirus, Raquel Sans; 
la periodista Mònica Terribas, i el director d’El món a RAC1, 
Jordi Basté, seran els presentadors de l’edició d’aquest 
any de La Marató de TV3, que se celebrarà el 20 de de-
sembre i estarà dedicada al covid-19. Tots ells es posaran 
al capdavant del programa televisiu, mentre que Roger 
Escapa comandarà la part radiofònica, des d’El suplement 
de Catalunya Ràdio. El programa d’aquest any inclourà 
moltes novetats (algunes de les quals forçades, precisa-
ment, pel covid) i TV3 les presentarà en un programa es-
pecial que s’emetrà el 7 d’octubre al vespre, dins del Tot 
es mou. Lluís Marquina conduirà aquesta emissió en què 
participaran els quatre presentadors del programa, a més 
de metges i testimonis. Aquell mateix dia també s’activa-
rà el telèfon 900 21 50 50 (que habitualment només fun-
cionava el mateix dia de La Marató) per començar a rebre 
donatius per aquesta via. Des de l’1 d’abril se’n poden fer 
també per internet, Bizum o transferència bancària.e 

El TSJCV anul·la el nomenament 
de l’ex directora general d’À Punt

Empar Marco va ser la directora general d’À Punt 
del 2017 al 2020. INMA CABALLER / CORTS VALENCIANES

La secció segona de la sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
(TSJCV) ha anul·lat el nomenament de l’anterior directora 
general d’À Punt, Empar Marco, al considerar que dos mem-
bres de la comissió que va avaluar els candidats incorrien 
en causa d’incompatibilitat. Els magistrats han estimat 
l’apel·lació d’un altre dels aspirants, el periodista Pere Va-
lenciano, contra la decisió prèvia d’un jutjat que va deses-
timar el seu recurs per falta de legitimació activa. En la sen-
tència, que pot ser recorreguda en cassació davant el Tribu-
nal Suprem, la sala reconeix al recurrent “un interès legí-
tim i directe” en el cas, encara que no demanés l’adjudicació 
de la plaça sinó “la revisió de tot el procés de selecció amb 
la finalitat d’aconseguir el màxim de transparència en el 
seu desenvolupament”. A més, estima la incompatibilitat 
d’un membre de la comissió avaluadora que era apoderat 
de la Societat Publicacions Turia SL i d’una altra que era se-
cretària general d’una federació de la UGT. El tribunal tam-
bé dona la raó al recurrent en l’al·legació sobre l’absència 
de justificació de les puntuacions que la comissió va atorgar 
als candidats. Marco va ser la primera directora general de 
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Va 
ocupar el càrrec des del 2017 fins al març d’aquest any, 
quan la va rellevar Alfred Costa. Lourdes García
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