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06.00 Notícies 3/24.
12.20 Adolescents 

XL (Actualitat). 
Presentadors: Roger 
Carandell, Juliana 
Canet. Selecció de 
les entrevistes més 
destacades i els millors 
moments del programa 
que s’emet diària-
ment a l’emissora de 
Catalunya Ràdio.

13.20 TV3xunTUB 
(Entreteniment). Espai 
que recull els grans 
moments televisius de 
la temporada de TV3.

14.05 Cuines (Gastronòmic). 
Especial futbol: El Barça 
i l’Athletic de Bilbao 
juguen la final de la 
Copa del Rei. Marc Ribas 
ha convidat a la seva 
cuina Javier Sierra, el 
també cuiner i presen-
tador de Joc de cartes al 
País Basc. Per escalfar 
l’ambient, proposen 
un duel de tapes. La 
competició està servida 
i, com en el futbol, que 
guanyi el millor.

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

mort que està rebent. 
L’home fa servir tots 
els recursos i mitjans 
materials possibles per 
vetllar per la seva segu-
retat.

19.30 No tenim vergonya 
(Entreteniment). El 
programa fa un repàs 
dels 35 anys de TV3 
i, des d’un altre punt 
de vista, rememora 
algunes de les situ-
acions 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.

19.55 Atrapa’m si pots 
(Concurs). Programa de 
preguntes i respostes 
que convida l’espec-
tador a participar des 
de casa seva.

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

21.55 Pel·lícula: L’avi de 
cent anys que es 
va escapar per la 
finestra. Suècia, 
Rússia, Regne Unit, 
França, Espanya, 2013. 
Dir.: Felix Herngren. 
Int.: Robert Gustafsson 
i Mia Skäringer. 

23.45 Pel·lícula: Anacleto: 
Agent secret. Espanya, 
2015. Dir.: Javier Ruiz 
Caldera. Int.: Imanol 
Arias i Quim Gutiérrez. 
L’Adolfo, un noi de 30 
anys que treballa de 
guarda de seguretat, 
està passant un mal 
moment. No només l’ha 
deixat la xicota perquè 
no té cap ambició, sinó 
que, a més, es conver-
teix en l’objectiu d’una 
sèrie de pinxos liderats 
pel Vázquez, un criminal 
perillós. El món se li 
ensorra quan desco-
breix que el seu pare té 
una doble identitat. 

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

(Musical). 

15.40 Tarda de cine: Bellesa 
oculta. EUA, 2016. 
Dir.: David Frankel. Int.: 
Will Smith i Edward 
Norton. Un exitós 
publicista novaiorquès 
pateix una tragèdia 
personal que el porta 
a abstreure’s de la 
vida. Descuidant les 
seves responsabi-
litats empresarials, 
els seus socis deci-
deixen contractar una 
investigadora privada 
perquè demostri que 
està incapacitat per 
prendre decisions a 
l’empresa.

17.25 Tarda de cine: El 
guardaespatlles. EUA, 
1992. Dir.: Mick Jackson. 
Int.: Kevin Costner i 
Whitney Houston. 
Un guardaespatlles 
és contractat per una 
cantant famosa per 
protegir-la de les insis-
tents amenaces de 

TV3
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06.00 Quin crac, l’Angelo!
06.24 La Franny i les sabates 

màgiques.
06.56 Les tres bessones. 

Ullal blanc.
07.23 Bob, el manetes.
07.51 Comptem amb la 

Paula.
08.12 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.
08.35 El Mic i els seus amics. 

Endevina, endevineta!
09.00 Manduka. Experiment 

d’albergínia-Dani 
Jiménez.

09.25 L’Alícia i en Lewis.
10.00 Dracs: Cap a nous 

horitzons.
10.44 Pat, el gos.
11.00 La família del Super3.
11.25 Mike el magnífic.

12.00 Herois amb cua.
12.27 Els germans Kratt.
13.10 Els Mini Ninges.
13.45 Oddbods.
14.14 La Pantera Rosa.
14.51 El xai Shaun.
15.30 Siyaya. Veniu a 

explorar. El cap de 
Bona Esperança (IV): 
Màxim suspens.

15.55 Bestial. L’aranya de 
tela d’embut.

16.20 Objectiu 2030. Treball 
digne i creixement 
econòmic.

16.30 En Grizzy i els 
lèmmings.

19.00 Pat, el gos.
19.28 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

20.11 Gos pudent.
20.37 D’aventura castigats.
21.00 Itch. Amics i enemics.
21.23 Les regles de la Floor 

(Sèrie). Emissió de dos 
episodis: Impitigen i 
Objectes perduts.

21.40 Lucas etc (Sèrie). 
Emissió de dos 
episodis: Els delegats i 
El hàmster.

21.55 Còmics. Els millors 
moments.

23.10 De bon humor. Inclou 
Altres maneres de fer 
humor i L’humor català 
(vist des de fora).

00.50 Rumba a l’estudi. Te 
Descargo.

01.50 Còmics. Els millors 
moments.

03.00 De bon humor.

ESPORT3

12.50 Scott Marathon Cup 
BTT Cambrils.

13.00 La Copa: l’últim  
entrenament.  El 
vermout de la Copa.

13.55 LEN Trophy. En directe 
15.15 Lliga Nacional  

d’hoquei gel. 
16.20 La Copa.
16.40 Lliga Nacional  

d’hoquei gel. 
17.25 La Copa.
17.35 Lliga Nacional  

d’hoquei gel. 
18.25 La Copa. 
22.10 Temps d’aventura.
22.35 NBA: Best Play from 

every team 2020.
22.45 No tenim vergonya.
23.15 La Copa: el postpartit.
01.00 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

LA 1 21.30

‘Informe semanal’ 
 
Informe semanal comença el seu repàs de l’actualitat amb un 
reportatge sobre la situació de la vacunació contra el covid-19 
i les peticions per alliberar les patents per produir la vacuna. A 
més, un equip del programa s’ha desplaçat al Brasil, un dels 
països amb més morts per coronavirus. Finalment, ofereix un 
reportatge sobre les bateries de liti, fonamentals per als cot-
xes elèctrics. Extremadura compta amb alguns dels jaciments 
més importants d’Europa.

33 23.10

‘De bon humor’ 
 
Riure, a part de per passar una bona estona, té moltes altres 
utilitats. Serveix per vendre, per seduir, per cridar l’atenció... 
En aquest capítol veurem com utilitzen l’humor els publicis-
tes, els músics i els dibuixants satírics. El segon capítol del 
programa es pregunta si existeix un humor català. ¿Els cata-
lans tenim un sentit de l’humor propi i diferent del que tenen 
en altres punts d’Espanya? El programa viatja a Madrid per 
parlar-ne amb grans humoristes i analitzar-ho.

Catalunya Ràdio emet en antena 
el podcast ‘El segrest’ 

Carles Porta ha aconseguit vora 800.000 
reproduccions d’aquest true crime. CCMA

La sèrie en podcast El segrest s’ha convertit en la més exi-
tosa de la història de Catalunya Ràdio. Des de la seva es-
trena –el 26 d’octubre del 2020– ha aconseguit 796.000 
reproduccions entre la web i l’aplicació de Catalunya Rà-
dio, cosa que ara ha fet que deixi el terreny estrictament 
digital per arribar també a l’antena de la pública catalana. 
La locució de la docusèrie, a càrrec de Carles Porta, s’en-
tremescla amb les intervencions reals dels protagonistes 
d’aquest cas per, finalment, treure’n l’entrellat. L’estrena 
tindrà lloc aquest diumenge a les 21.05 h a l’emissora de 
Catalunya Ràdio. 

El cas de què s’ocupa és el segrest de Maria Àngels Fe-
liu, la farmacèutica olotina que va patir un dels captiveris 
més llargs de la història del nostre país. A més, la sèrie ex-
plica els esdeveniments des de la perspectiva de Feliu, que 
va protagonitzar un cas molt rellevant de superació huma-
na. Amb tot, la protagonista no ha participat en el format 
radiofònic, que recorda els seus 492 dies en un forat sota 
terra de la mida d’un armari. El guió s’ha redactat després de 
dos anys i mig d’anàlisi del sumari del cas.e

Filmin estrenarà una llarga 
entrevista a Buenafuente

Andreu Buenafuente va fundar la productora 
El Terrat fa 30 anys. MOVISTAR+

Filmin estrena el dimarts 27 d’abril la sèrie documental de 
cinc episodis El Terrat: los primeros 30. Es tracta d’una 
conversa de prop de tres hores entre Andreu Buenafuen-
te i el seu bon amic Frankie De Leonardis, cineasta, guionis-
ta, director de publicitat, il·lustrador i director d’animació. 
En el format el presentador, còmic i productor de televi-
sió fa un repàs de la seva trajectòria i la seva vida profes-
sional i personal des dels seus inicis a Ràdio Popular Reus, 
a principis dels 80, fins a l’actualitat, prenent com a fil con-
ductor la trajectòria d’El Terrat (The Mediapro Studio). 

Des dels seus inicis a finals dels 80, El Terrat ha produ-
ït prop de 300 programes, sèries i muntatges de teatre, 
com Sense títol, Plats bruts, Malalts de tele, Salvados, La-
te motiv i La Resistencia. A més, també ha produït els la-
te night presentats en diverses cadenes per Buenafuen-
te, on s’han fet famosos personatges tan populars com el 
Neng de Castefa i Palomino.e
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