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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. Lídia 
Heredia entrevista 
la vicepresidenta de 
Junts per Catalunya, 
Elsa Artadi, i la 
portaveu d’Esquerra 
Republicana, Marta 
Vilalta. A continuació, 
el programa connecta 
amb París, per conèixer 
les noves mesures anti-
Covid que s’aplicaran a 
França, i amb Milà, per 
saber qui hi ha darrere 
les protestes contra les 
restriccions. 

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.

acatar-ho, però s’en-
fada molt amb ell. 
El Marc busca refugi 
en els seus pares 
però, quan s’adona 
de la crisi que estan 
patint per culpa seva, 
acaba sincerant-se 
amb la seva mare. I 
no només amb ella. 
Posteriorment, l’Eva 
intenta demanar a la 
Victòria canvis a nivell 
laboral però aquesta 
ja ha contractat una 
noia nova que estarà 
per sobre d’ella. El seu 
nom és Lídia i no dubta 
a mostrar-se desagra-
dable amb l’Eva.

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que 
no perd de vista l’ac-
tualitat. Un programa 
fresc i proper, en 
què els presenta-
dors 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). 
Pedro Sánchez, Pere 
Aragonès, Alba Vergés 
i Meritxell Budó prota-
gonitzen el musical Al 
bar, del grup Manel. 

22.45 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.

02.15 Notícies 3/24.
04.00 Rumba a l’estudi 

(Musical).
05.00 Folc a l’estudi 

(Musical). Malacara 
Blues Band Espai 
musical.

13.55 Telenotícies comar-
ques. Presentadora: 
Núria Solé.

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

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Costellam de porc amb 
aromàtiques: Al coste-
llam de porc no li cal 
gaire cosa per brillar al 
plat, ja que és una part 
molt tendra i gustosa. 
En aquesta recepta 
es cuina amb herbes 
aromàtiques.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
La situació de la 
Montse és realment 
desesperada. L’Eudald 
torna i li ofereix diners. 
Ella, que no sap si 
acceptar-los o no, 
explica al Miquel els 
seus problemes de 
parella. El Miquel està 
preocupat per l’historial 
de relacions que ha 
tingut la Noe i decideix 
comentar-ho amb el 
Jordi. Mentrestant, la 
Lola decideix cobrar-se 
el favor que li va fer 
al Marc. L’Anna no 
té més remei que 
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06.00 Megaminimals.
06.25 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. 

Soc un arbre de la 
tardor.

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

Daddy and mummy’s 
clothes.

10.00 Veterinaris.
10.30 Kukurota. Els voladors.
10.57 Léonard.
11.32 Dinàmiks. El Zoòtrop.

12.01 En Grizzy i els 
lèmmings.

12.42 Quin crac, l’Angelo!
13.30 Les Sisters.
14.16 El xai Shaun.
15.05 El detectiu Conan.
15.51 Les tres bessones.
16.40 El xai Shaun.
17.00 Pingu.
17.30 El Mic i els seus amics. 

La Mosca vola per la 
llum.

17.56 Una mà de contes.
18.12 El dia que el Henry va 

conèixer...
18.27 Bob, el manetes.
18.48 El grill Apol·lo i les 

bestioles.
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.
21.13 Els pingüins de 

Madagascar.
21.55 El gran dictat.
22.05 Quan arribin els 

marcians. El turista 
que tots portem a 
dins La pandèmia ha 
provocat una baixada 
contundent del 
turisme. 

22.35 El documental. Inclou i 
Els tallers de Joan Miró.

23.35 Curtcircuit 33. 
Presentador: Lluís 
Salgado. 

00.30 Pel·lícula: Mort a l’illa. 
Canadà, 2005. Dir.: 
Rodney Gibbons. 

ESPORT3

09.25 Lliga Nacional de 
Futbol Sala.

11.05 Dins el cos humà.
11.50 Els últims caçadors.
12.45 Thalassa.
13.00 Km33.
13.40 El món des de l’aire.
14.30 Karakia.
15.00 Històries de la vida.
16.00 Titan Desert. Resum.
16.30 Titan Desert. Resum.
16.55 Afrontant les onades. 
17.50 Zona zàping.
18.25 EHF Champions 

League. En directe
20.35 Monster Energy 

Nascar Cup Series. 
22.10 Pure Outdoor.
22.35 Temps d’aventura.
23.00 Onze.
00.35 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.05

‘Polònia’ 
 
Un dels protagonistes del programa d’avui serà Josep Maria 
Bartomeu, que explicarà els motius de la dimissió. A més, Pe-
dro Sánchez, Pere Aragonès, Alba Vergés i Meritxell Budó 
protagonitzen el número musical Al bar, basat en la cançó Al 
mar del grup Manel. Amb l’increment de mesures restrictives 
per frenar l’augment del covid, Carmen Calvo, Pedro Sánchez 
i Pablo Iglesias parlen del toc de queda utilitzant tots els eu-
femismes possibles.  

LA 2 22.55  

‘Banana split’ 
 
En aquest capítol, Mikel López Iturriaga s’endinsa en el món 
de la pasta, un dels aliments més consumits del món. El peri-
odista també parlarà d’un altre tipus de pasta, l’econòmica, 
la que permet menjar. Per tractar la qüestió, López Iturriaga es 
trobarà amb Camela, un grup que ha venut milions de discos 
però que asseguren que no tenen tants diners com la gent es 
podria pensar. El programa s’inventarà la seva pròpia recepta 
de pasta amb música: nyoquis on the block.  

Mònica Terribas s’incorpora a 
Mediapro per dirigir documentals 

Terribas va deixar El matí de Catalunya Ràdio 
aquest juliol de forma inesperada. FRANCESC MELCION 

La periodista Mònica Terribas ha fitxat per Mediapro per diri-
gir documentals de l’àrea de continguts de no-ficció, segons 
han confirmat fonts del grup audiovisual a l’ACN. D’aquesta 
manera, la periodista s’incorporarà a l’empresa de Jaume Rou-
res i Tatxo Benet després de deixar El matí de Catalunya Rà-
dio de manera inesperada el juliol passat perquè “l’engranat-
ge grinyolava”, en referència a les seves desavinences amb 
la direcció. Terribas compaginarà el projecte amb la docència 
al departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fa-
bra, a més de ser una de les presentadores de La Marató de 
TV3, que aquest any es dedicarà al covid-19. Terribas, a més, 
prepara un programa de caràcter social amb qui va ser un gran 
rival seu a les ones, Jordi Basté. Nascuda el 1968, la periodis-
ta va entrar a TV3 de la mà de Joaquim Maria Puyal i es va con-
vertir en un rostre imprescindible de la televisió pública amb 
el programa La nit al dia, que va conduir entre el 2002 i el 
2008, quan va ser nomenada directora de la televisió, en 
substitució de Francesc Escribano. Posteriorment, va ser edi-
tora i consellera delegada de l’ARA durant un any, abans d’as-
sumir el magazín matinal de Catalunya Ràdio.e 

Núria Fargas, nova directora 
comercial de la CCMA  

Fargas substitueix Martí Patxot, que va dimitir fa 
uns dies per passar al sector privat. CCMA 

El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) va nomenar ahir Núria Fargas nova 
directora de màrqueting i vendes de la CCMA. Substitueix 
així Martí Patxot, que va dimitir fa uns dies a l’acceptar una 
oferta del sector privat. Fargas, que assumirà la nova res-
ponsabilitat a partir de l’1 de novembre, era fins ara direc-
tora d’estratègia comercial del grup. 

El principal repte de Fargas serà revertir la tendència a 
la baixa que, des del 2005, viu la Corporació. Aquell any es 
van facturar 154 milions d’euros, però aquest 2020 es 
preveu que es tanqui amb només 39,7 milions, en un exer-
cici molt marcat pels efectes del covid-19 en la publicitat. 
L’any anterior, sense covid, se’n van aconseguir 51. Un al-
tre dels objectius és posicionar la marca i millorar la flexi-
bilitat del grup a l’hora de gestionar un món canviant com 
el de la publicitat. Núria Fargas està vinculada a l’àrea de 
marquèting i publicitat de la CCMA des del 2008.e 
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