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07.30 TN matí. 
08.30 Els matins (Magazín 

d’actualitat). Al 
programa d’avui, es fa 
una edició especial, 
amb Pere Bosch des 
del delta de l’Ebre, per 
analitzar, des de tots 
els punts de vista, el 
futur del Delta. Un any 
després del temporal 
Glòria, es repassa 
quins efectes encara 
hi perduren, també 
a la Tordera i al Ter. A 
més, es parla de com 
s’han d’organitzar les 
eleccions el 14F, si 
finalment el TSJC obliga 
a fer-les en aquesta 
data. Ho explica Ismael 
Peña-López, director 
general de Participació 
Ciutadana de la 
Generalitat. 

11.00 Planta baixa (Magazín 
d’actualitat). 

13.55 Telenotícies comar-
ques. 

Paral·lelament, l’Anna 
explica a la Lola que ha 
quedat amb el Juanjo 
per treballar i que té 
por que no puguin 
evitar tornar-se a 
embolicar. La Lola, 
per ajudar l’Anna, se 
l’emporta de festa per 
lligar. Més tard, el Jordi, 
que està rabiós perquè 
Dolors s’està tornant a 
aprofitar d’ell, s’apunta 
a la festa. A més, la 
Lola el convenç que 
s’ha de venjar de la 
Dolors.

16.35 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. El programa 
fa un seguiment 
especial de la presa de 
possessió de Joe Biden 
com a nou president 
dels Estats Units, 
amb connexions en 
directe i analistes que 
comenten el final de 
l’era Trump i la nova 
legislatura.

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 Alguna pregunta 
més? (Humor). Al 
programa d’avui, es 
comprova com la neu 
del Filomena s’ha 
convertit en gel a 
Madrid, un drama que 
explica de molt bon 
humor Isma Juárez. A 
més, Joel Díaz entre-
vista un jove polític, 
Albert Santín, que té 
com a model de país 
Bielorússia. Més tard, 
l’actriu i imitadora 
Judit Martín, una de 
les actrius del Polònia, 
passa per La televisió 
és cultura. 

22.45 72 dies al límit 
(Documental).

23.45 Més 324 (Debat). 
01.25 Notícies 3/24.
04.00 Rumba a l’estudi 

(Musical).

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Xavi 
Coral, Raquel Sans. 
Esports: Marta Bosch. 
Raquel Sans es 
desplaça a Washington, 
amb motiu de la presa 
de possessió de Joe 
Biden com a nou presi-
dent dels Estats Units, 
des d’on presenta part 
del telenotícies. A més, 
compta amb el reforç 
dels enviats especials 
Sílvia Heras, Marc 
Durà i Hanneke van 
Spaandonk.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Arròs amb anxoves: 
Un arròs que barreja 
sabors de mar i de 
terra: anxoves i 
cansalada i un brou de 
porc. Es fa arròs amb 
anxoves.

15.55 Com si fos ahir 
(Sèrie). La Júlia es 
presenta a Barcelona 
per sorpresa. Ve a 
fer-se perdonar, ja 
que se sent culpable 
perquè el Santi i l’Eva 
han tallat. L’Eva li treu 
aquesta idea del cap, 
però no li diu que s’ha 
embolicat amb el Litus. 
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06.00 Rovelló. Aprenent de 
gos d’atura.

06.25 Home: Aventures amb 
la Tip i l’Oh.

06.52 L’equip Spike. Les 
Spikes contra en Lucky.

07.18 Mike el magnífic.
07.55 Pat, el gos.
08.23 Comptem amb la 

Paula.
08.45 El Mic i els seus amics.
08.57 La Franny i les sabates 

màgiques.
09.30 Wow! English Method. 
09.40 Kiwi. 
09.45 BabyRiki. 

Sleepyheads.
09.50 Zoobabu. Seagull.
09.52 Wow! English Method. 
10.01 La família Teixó-

Guineu.

10.25 Espies de veritat.
11.10 La màgica Do-Re-Mi.
11.57 En Grizzy i els 

lèmmings.
12.25 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
12.50 Les Sisters.
13.25 Un drama total d’illa.
14.10 La Pantera Rosa.
14.40 El xai Shaun.
15.00 El detectiu Conan.
15.48 Les tres bessones.
16.37 Bob, el manetes.
16.56 La Franny i les sabates 

màgiques.
17.17 Wow! English Method. 
17.30 El Mic i els seus amics. 

La galeta i els ratolins.
17.55 Una mà de contes.
18.11 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.
18.32 Wow! English Method. 

18.47 Perduts a Oz. Per la 
línea de les rajoles 
grogues.

19.10 Pat, el gos.
19.38 Jo, Elvis Riboldi.
20.00 Info K.
20.14 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.37 L’equip Spike. Les 

Spikes contra en Lucky.
21.03 Sam Fox: Aventures 

extremes. La febre del 
cocodril.

21.30 La Pantera Rosa.
21.55 El gran dictat.
22.10 Quèquicom. 
23.15 Forjant el futur. 
00.00 Meravelles naturals 

del món: La vida al 
límit. 

00.55 Quèquicom. 
01.55 Forjant el futur. 

ESPORT3

11.10 GR Terres del sud.
12.00 Catalunya salvatge.
12.25 Karakia.
12.55 Onze.
14.30 Pure Outdoor.
15.15 Futbolint. 
15.45 Millors esmatxades 

Lebron James.
15.55 Volcans i homes.
16.45 Thalassa.
17.05 Xarxa natura.
17.10 El gran viatge per 

Suïssa.
17.55 Vendée Globe 2020.
18.20 Zona UFEC.
18.35 Lliga LEB Or. 
20.35 Eurocup. 
22.35 Roda de premsa de 

Ronald Koeman.
23.00 Onze.
00.35 324 Esports.
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TV3 22.45

‘72 dies al límit’ 
 
TV3 ret homenatge a l’alpinista Sergi Mingote, mort recent-
ment, amb l’emissió d’aquest documental que recull les se-
ves vivències durant l’ascensió dels tres vuitmils dins el pro-
jecte solidari 3x2x8000. Al documental apareixen imatges 
gravades per ell mateix, en què es mostra què significa el dia 
a dia d’una expedició de tantes setmanes i a tanta altura, amb 
condicions atmosfèriques adverses, però també la sensació de 
felicitat un cop arribat al cim després de tant d’esforç.  

LA 1 22.10

‘La caza. Tramuntana’ 
 
La sergent Sara Campos descobreix qui és l’autor material de 
l’assassinat del Bernat i el deté, però això no significa que la 
pau arribi a Tramuntana. El poble té una nova víctima, el Ge-
rard, el pare d’acollida de la Julia. Tant ella com les seves ami-
gues, la Samiah i la Bela, estan aterrides: tenen un secret que 
podria ser a l’origen de l’espiral de morts que pateix Tramun-
tana. Mentrestant, la sergent Campos arriba a la conclusió 
que el Bernat no actuava sol i que tenia un còmplice.  

L’irreverent podcast sobre 
el cor ‘Rumescu’ torna a iCat 

El programa fa humor amb els tòpics de la 
premsa rosa tradicional. CCMA  

Es van estrenar durant el confinament i aquest dimecres 
tornen a iCat amb una segona temporada. El podcast Ru-
mescu, que es defineix com “l’espai d’humor que parodia 
el programa del cor que Catalunya encara no té”, engega 
una nova temporada amb què continuaran traient suc dels 
tòpics de la premsa rosa i intentaran “desestabilitzar l’star 
system català”. Conduït per Gerard Serra, Aida Fita, Roger 
Gil i Marc Andreu, el programa s’estructura en capítols de 
vint minuts que es poden consumir en format àudio, a tra-
vés de la web del programa, d’Ivoox i Spotify, i de vídeo a 
través de la web de la CCMA. 

La nova temporada arrenca amb la paparazzi del pro-
grama, Aida Fita, perseguint Silvia Abril i amb la promesa 
del fitxatge sorpresa d’un nou col·laborador que va ser un 
ídol televisiu els anys 90. Per la seva banda, Gerard Serra, 
que s’autoanomena “el coach de les estrelles”, començarà 
buscant parella a Joel Díaz, reporter de l’APM? Durant la 
primera temporada el programa va comptar amb la col·la-
boració del duet Ladilla Rusa, amb els quals van crear el hit 
viral Carlitos Cuevas, dedicat a l’actor de Merlí, que consi-
deren “el Macaulay Culkin català”.e 

Joan Roura, premiat per l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya

El periodista ha cobert els principals conflictes 
de l’Orient Mitjà. CCMA 

El periodista de TV3 Joan Roura ha estat reconegut per 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) amb una 
menció especial en el marc del Premi Solidaritat, que ha 
rebut l’Associació In Via. Roura, redactor d’internacio-
nal dels serveis informatius de TV3, especialitzat en 
l’Orient Mitjà, ha cobert com a enviat especial els con-
flictes de la regió des dels anys 80.  

El president de l’IDHC, David Bondia, ha assenyalat 
que les cròniques de Roura tenen “una sensibilitat es-
pecial per abordar les realitats de les víctimes invisibles 
que s’amaguen darrere dels conflictes”. Des del 1998 
l’IDHC reconeix també amb la menció especial Mitjans 
de Comunicació tant mitjans com professionals que, en 
l’exercici de la seva tasca divulgativa i informadora, 
aborden d’una manera clara i decidida la defensa, pro-
tecció i promoció dels drets humans.e 
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