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mèdia

EL RADAR

David Àvila és director i presentador d’aquest
podcast que s’emet quinzenalment. CCMA

Catalunya Ràdio obre
una finestra LGTBIQ+
amb ‘Ja m’entens’

L’ARA RECOMANA
TV3 22.10

LA 1 22.00

‘Sense ficció’

‘MasterChef celebrity’

El programa de documentals celebra el 75è aniversari del final
de la II Guerra Mundial i l’alliberament dels camps de concentració amb el treball 1944: Cal bombardejar Auschwitz? Produït per la BBC, el documental combina escenes dramatitzades amb testimonis de primera mà d’alguns supervivents
d’Auschwitz, material d’arxiu i experts que plantegen el debat de com cal actuar davant d’un genocidi, la mateixa pregunta a què es van enfrontar els aliats l’any 1944.

En aquesta nova entrega, la sort jugarà un paper clau en la
primera prova que hauran de fer els concursants, tots famosos. La ruleta del programa determinarà els plats que haurà
de fer cadascun. En el segon repte de la nit, els concursants
es desplaçaran a la ciutat de Tarifa, on hauran de cuinar dos
menús per al xiringuito Carbones 13. Finalment, serà el torn
de la prova de pastisseria, per a la qual els concursants hauran de reproduir un pastís de 13 capes.

Donar veu i, sobretot, fer molta pedagogia. Amb aquest
objectiu neix Ja m’entens, un podcast quinzenal centrat
en la comunitat LGTBIQ+ i el primer espai de Catalunya Ràdio dedicat al col·lectiu. El periodista David Àvila dirigeix i
presenta aquest espai, que s’estrena avui i “vol donar a conèixer històries noves i diferents que sovint no tenen un
altaveu als mitjans de comunicació per explicar-se”. “Ara
s’ha instal·lat la creença que els programes dedicats a la
comunitat no són necessaris, però encara ens trobem amb
casos de nens que pateixen bullying pel fet de ser homosexuals o de persones que són assetjades perquè són trans.
S’ha de fer molta pedagogia”, explica Àvila, que remarca
que el programa donarà veu “a tot tipus de perfils”.
Una de les característiques principals del podcast és
que cada entrega serà temàtica i fugirà de ser un magazín
tradicional. “Intentarem sempre buscar la part més humana”, diu Àvila. Alguns dels temes que es posaran damunt
la taula seran qüestions com l’educació LGTBIQ+ a les aules o quines diferències té per als membres del col·lectiu
la vida en un poble o en una ciutat. Tot i que els programes
tindran una estructura temàtica, hi haurà algunes seccions fixes, com ara Història del pecat, en què l’expert Leopold Estapé repassarà els esdeveniments històrics més
destacats de la comunitat, o Més enllà de les Teresines,
una secció dedicada a la cultura. L’espai comptarà amb
prescriptors culturals i destacats membres del col·lectiu,
com el periodista i líder de Ladilla Rusa Víctor Fernández
Clares, l’escriptora i activista Bel Olid i el periodista Rubén
Serrano.
En el primer programa, que tindrà com a fil conductor
“les primeres vegades”, Àvila entrevistarà la periodista argentina Diana Zurco, la primera presentadora trans que
condueix l’informatiu de la televisió pública del seu país.
L’espai també parlarà amb Isaac Sosa, que va rebre amenaces d’alguns veïns de Prades per anar vestit de dona
l’estiu passat.e
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Serielizados Fest arrenca una
setena edició semipresencial
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Serielizados Fest, la cita
amb les sèries que se celebra des de fa set anys a
Barcelona, comença avui
una nova edició que, a causa del coronavirus, serà semipresencial. El cartell del
festival combinarà xerrades virtuals, com la de Damon Lindelof, creador de Watchmen i Perdidos, amb activitats presencials tant a Barcelona
com a Madrid. Entre les cites que sí que podran comptar amb
públic hi ha la sessió inaugural al cinema Phenomena amb
l’estrena a Espanya d’Everything’s gonna be okay, la nova
ficció del creador australià Josh Thomas, o la projecció en
exclusiva al teatre del CCCB de la nova sèrie de TV3 Buga,
Buga, que s’estrenarà a la televisió pública el 2021. Pel que
fa a Madrid, el festival s’estrenarà amb l’estrena de Nasdrovia, la comèdia protagonitzada per Leonor Watling que arribarà a Movistar+ el 6 de novembre.e

ara

TV3
06.00 Notícies 3/24.
07.30 TN matí. Presentadora:

Ariadna Oltra. Espai
dedicat a la informació
d’actualitat.

08.30 Els matins (Magazín).

Presentadora: Lídia
Heredia. Col·laborador:
Pere Bosch. Lídia
Heredia entrevista els
membres de la mesa
del Parlament del 2017
Anna Simó i Lluís Guinó,
condemnats per desobediència pel Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya. Més tard,
el cap de malalties
infeccioses del Clínic,
Alex Soriano, i el coordinador de les unitats
COVID-19 de l’Hospital
del Mar, Robert Güeri,
expliquen com han
augmentat els casos
greus ingressats i
quina és la situació
actual en els centres.
Posteriorment, l’As-

06.00 Megaminimals.
06.24 Els Croods: L’origen.
06.48 L’equip Spike.
07.39 Robin Hood, el

trapella de Sherwood.
08.03 Pat, el gos.
08.31 Comptem amb la
Paula.
09.01 El Mic i els seus amics.
Cargol, treu banya.
09.27 Kiwi.
09.37 BabyRiki.
09.47 Zoobabu.
09.54 The baby triplets.
Playing in the snow.
10.00 Veterinaris.
10.33 Kukurota.
10.58 Camins per anar a l’escola. El camí per anar a
l’escola de la Devi.
11.23 Dinàmiks fet a casa.

11.00

13.55

14.30

15.40

sociació Catalana de
Centres d’Atenció a la
Dependència denuncia
que segueixen sense
cobrar i que està en risc
el funcionament dels
centres. Paral·lelament,
es connecta amb París,
Londres i Brusel·les
per saber com evoluciona allà la pandèmia i
quines mesures s’estan
decretant per frenar els
contagis.
Planta baixa (Magazín
d’actualitat). Magazín
d’actualitat social i
política, amb reporters
al carrer, moltes connexions, sense tertúlies i
amb públic al plató.
Telenotícies comarques. Presentadora:
Núria Solé. Espai
dedicat a la informació
d’actualitat.
Telenotícies migdia.
Presentadors: Xavi
Coral, Raquel Sans.
Esportsa: Marta Bosch.
Cuines (Gastronòmic).
Coca d’oli i aromàtics:
Tradicionalment les
cultures han compartit
productes i receptes de
cuina. Seguint aquesta

tradició, avui es cuina
una coca d’oli amb
arrels marroquines i
italianes.
16.00 Com si fos ahir (Sèrie).
La Gemma intenta
amagar que la setmana
a Londres no ha anat
bé, però no se n’acaba
de sortir. A més, el Marc
no es veu capaç de
mantenir la mentida
sobre el tràfic de maria,
però el Quim l’obliga a
continuar mantenint
la seva versió. I amb
la Cati enfadada amb
el Quim, la Xesca no
s’atreveix a explicar
què li passa. Finalment,
l’Ivan torna a quedar
amb l’Adri, l’amic de
l’Anna, per demanar-li
disculpes.

no perd de vista l’actualitat. Un programa fresc
i proper, en què els
presentadors s’acosten
d’una manera informal
i distesa als esdeveniments 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.
22.10 Sense ficció. Inclou i
1944: Cal bombardejar
Auschwitz?
23.20 Sense ficció. Inclou i
Un mal radical.
00.25 Més 324 (Debat).
Espai de debat on es
confronten diferents
punts de vista sobre
temes d’actualitat de
Catalunya i del món.

16.40 Tot es mou (Magazín).

Presentadors: Helena
Garcia Melero, Lluís
Marquina. Magazín
d’entreteniment que

02.00 Notícies 3/24.

ESPORT3
11.35 Dinàmiks. El sisè oceà.
12.01 En Grizzy i els
12.42
13.30
14.16
15.05
15.53
16.40
17.00
17.30
17.56
18.12
18.27
18.48
19.13
19.37
20.00
20.15

lèmmings.
Quin crac, l’Angelo!
Les Sisters.
El xai Shaun.
El detectiu Conan.
Les tres bessones.
El xai Shaun.
Pingu.
El Mic i els seus amics.
Una mà de contes.
El dia que el Henry va
conèixer...
Bob, el manetes.
La família TeixóGuineu.
Pat, el gos.
Les Sisters.
Info K.
Robin Hood, el
trapella de Sherwood.

20.50 Mike el magnífic.
21.13 Els pingüins de

15.10 Meravelles naturals del

Madagascar.
21.55 El gran dictat.
22.10 A 4 mans.
22.40 Pel·lícula: Durant la
tempesta. Espanya,
2018. Dir.: Oriol Paulo.
Int.: Adriana Ugarte
i Chino Darín. Una
interferència entre dos
temps fa que la Vera,
una mare feliçment
casada, salvi la vida d’un
noi que va viure a casa
seva 25 anys abans.
00.45 A 4 mans.
01.10 Pel·lícula: La substància. Espanya, 2016.
Dir.: Lluís Galter.
02.35 Pel·lícula: El plor de la
gasela. Espanya, 2014.

16.00 Pure Outdoor.
16.25 Temps d’aventura.
16.45 Josep Betalú, la ruta

món: La vida al límit.

17.15
17.30
17.50
17.55
18.45
19.15
20.00
20.20
20.35
22.30
23.00
00.35
00.55
02.30

dels conqueridors
non-stop.
BTT VolCat.
Km 0.
Top Champions.
Top gols La Lliga.
Flaix.
El show del futbol.
Futbolint.
Zona UFEC.
Eurocup.
Andalusia Ral·li.
Zona Champions.
324 Esports.
Zona Champions.
324 Esports.

