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Esport3 emetrà la vuitena edició de la
Gala de les Estrelles del Futbol Català,
presentada per Bernat Soler i Marta
Carreras, que reconeix els millors es-
portistes i tècnics. 

Gala de les Estrelles 
del Futbol Català
ESPORT 3 | 19.55 H

El programa mostra tot el que es fa al
MNAC que no és tan conegut ni es pot
veure habitualment, com els fons de la bi-
blioteca, les reserves on es conserven les
obres i com es munta una exposició. 

«Cinc dies a...»
s’endinsa al MNAC
LA 2  | 18.05 H

Fills maltractadors, pares amb pors és
un documental que aborda la violèn-
cia filioparental donant la paraula als
protagonistes d’aquesta dolorosa re-
alitat present en moltes famílies.

La violència dels fills als
pares, a «Sense ficció»
TV3 | 21.55 H

DdG GIRONA

n Aquesta nit s’estrena Gent de
mercats, la nova docusèrie de TV3
creada amb la col·laboració de
Benecé Produccions, que s’endin-
sa en mercats municipals de Ca-
talunya per conèixer les persones
que els poblen. L’especialista de
gastronomia als Informatius de
TV3 Tana Collados és la directora
d’aquesta producció, que s’eme-
trà a partir de les 22.55 h. 

Nissagues de venedors o boti-
guers que acaben d’arribar, als
mercats tots aposten per la venda
amb una relació més humana.
Gent de mercats posa el focus en
el dia a dia d’aquests microcos-
mos que són peces fonamentals
en el teixit dels barris i de les po-
blacions. 

La sèrie, ambientada en mer-
cats estables de diferents localitats
del país, s’endinsarà per tots els

racons. A través dels seus prota-
gonistes, s’entendran els reptes
amb què s’enfronten, les relacions
que estableixen i els sentiments
que els atrapen entre les parets
dels mercats.

Gent de mercats està dirigit per
Tana Collados, que ha treballat en

altres formats relacionats amb
l’alimentació i la cuina, com en els
30 minuts titulats Mercats oberts,
Boqueria, un mercat retratat, Am-
baixadors de gust i Mediterrània,
la mar de conflictes, i també ha di-
rigit el programa de TV3 Cuines i
la revista Al vostre gust.

TV3 estrena avui una
docusèrie que recorre
mercats municipals
 El programa s’endinsa en els diferents espais
dels equipaments per descobrir-ne el dia a dia,
com funcionen i la gent que hi treballa

TV3

Una imatge del programa que s’emet avui 

Avui, Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat,el
programa Popap de Catalunya
Ràdio, amb Mariola Dinarès (13
hores), farà una edició especial
des de la plaça de l’Ajuntament
d’Igualada, on hi ha la Fundació
Àuria, capdavantera en la creació
de treball i la inserció laboral per
a persones en risc d’exclusió. El
programa farà una taula rodona
amb un grup de joves amb disca-
pacitat que reben el suport d’un
acompanyant –monitor profes-
sional–, que tenen autonomia i
menys necessitat de suport.  Com
tots els joves, es comuniquen a tra-
vés de WhatsApp i d’Instagram.

REDACCIÓ IGUALADA

El programa
«Popap» de
Catalunya Ràdio
s’emet avui 
des d’Igualada

06.01 Mic.
06.44 Les tres bessones.O
07.10 Els germans Kratt.O
07.55 Dino tren.
09.00 Mic.
09.52 Doraemon.O
10.42 L’Òliba i companyia.O
11.16 Yakari.O
12.04 En Grizzy i els lèmmings.
13.03 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
14.08 Les Sisters.O
15.05 Comptem amb la Paula.
16.16 Les tres bessones.O
17.04 El Mic i els seus amics.
17.30 Oddbods.O
17.46 Els bons ossos bruns: Un
bosc de bojos.O
18.23 Els germans Kratt.O
19.30 Info K.O
19.42 Info eKonomia.O
19.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
20.22 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
21.26 En Grizzy i els lèmmings.
21.55 El gran dictat.O
22.10 Origen.P
00.30 Hora punta.P El de-
tectiu inspector Lee, de la Royal
Hong Kong Police, viatja als Estats
Units per alliberar la filla del seu
amic, el cònsol xinès, que ha estat
segrestada. Allà ha de treballar
al costat de l’arrogant i impulsiu
detectiu James Carter.
02.05 Assassins. P Robert
Rath, considerat el millor assassí
a sou del país, rep una ordre. Ha
de fer desaparèixer una experta
en informàtica que ha de realitzar
una venda de secrets industrials
important a un grup danès. No
obstant això, tot es complica quan
Miguel Bain ensopega amb el si-
cari.
04.05 L’illa del tresor.O

06.15 Las noticias de la maña-
na.O
08.55 Previo Espejo público.
09.00 Espejo público.
13.15 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
13.40 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
S El Guillermo segueix la pista
que li proporciona el Montoro
fins a un nou carreró sense sortida. 
17.30 El secreto de Puente Viejo.
S O L’Adolfo anuncia que la
Marta serà la dama d’honor al
seu casament. 
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.30 Deportes.EO
21.40 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0. Con-
vidat: Roberto Bautista, tenista. 
22.40 Toy boy.S «Cachorro».
El Zapata va ser qui va comprar
el gel. Segons l’Hugo i la Triana,
és ell qui tenia el cap de l’Álvaro.
La Luisa el vol destruir, i decideix
anar a buscar qui ho sap tot, que
és l’Ortega, el policia més fidel al
Zapata. Posteriorment, l’Andrea
li demana al Jairo que custodiï el
llapis de memòria que conté la
seva confessió. A més, li proposa
viure junts. Paral·lelament, el Ma-
teo, l’oncle de l’Andrea, li ofereix
al Jairo una gran quantitat de di-
ners perquè s’oblidi del seu nebot.
Més tard, l’Hugo té una baralla
amb el Mateo per defensar el
Jairo i és detingut.
00.15 Último recurso.P
01.45 Morir a los 17.P

06.15 Informativos Telecinco.
O
08.55 El programa de Ana Rosa.
Amb Ana Rosa Quintana. Amb la
col·laboració de Joaquín Prat.  
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
O
15.40 Deportes.EO
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame banana.
21.10 Informativos Telecinco.
O
21.40 El tiempo.O
21.50 Deportes.EO
22.00 Gran Hermano VIP 7: lí-
mite 48 horas.
22.45 Cine uppers.P La guerra
de Hart.Durant la Segona Guerra
Mundial, el tinent Thomas Hart
és capturat pels alemanys. Als
pocs dies de ser interrogat, és
enviat a un camp de presoners.
Un cop allà, el coronel William
McNamara, al comandament en-
tre els presoners nord-americans,
li pregunta si ha donat informació
a l’enemic. Com que Hart ho nega,
és expulsat del barracó dels ofi-
cials.
01.15 Una segunda vida.P La
Sara, una jove embarassada de
set mesos, contracta a la Jina,
una llevadora en qui confia ple-
nament. Però la Jina amaga se-
crets i pot ser que vulgui alguna
cosa més que assistir la Sara du-
rant l'embaràs.
02.55 La tienda en casa.
03.10 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia. La tarotista Es-
peranza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia. 
03.15 Mejor llama a Kiko.

07.40 Gym Tony XS.S
09.40 Alerta Cobra.S
12.45 Mujeres y hombres y vi-
ceversa.
13.55 El concurso del año. L’Alicia
i la Patricia són dues germanes
de Madrid que participen al pro-
grama per a guanyar un premi
que les permeti finançar una ope-
ració de maluc.
15.00 Noticias Cuatro deportes.
EO
15.25 Deportes Cuatro.E O
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.O
19.30 El Bribón.
20.20 El tiempo.O
20.25 Deportes Cuatro.EO
20.30 Gran Hermano VIP 7: re-
sumen diario.
21.30 First Dates. El restaurant
de l’amor rep la Neus, una auxiliar
de geriatria que té la il·lusió de
ser mare abans dels 26 anys. So-
par amb el José, que treballa
com a repartidor després d’haver
exercit com a futbolista i model. 
22.45 Gran Hermano VIP 7: lí-
mite 48 horas. En el programa
d'avui, una de les tres nominades,
la que menor percentatge de vots
acumuli, se salva de l'expulsió
d'aquest dijous i es converteix
en finalista al costat de Alba i
Noemí. A més, una de les candi-
dates a abandonar la casa rep
una inesperada visita. D'altra
banda, es presenta la nova prova
setmanal, que en aquesta ocasió
és un altre clàssic del programa
ja que es tracta de les trucades a
l'estranger. Finalment, Noemí és
la següent concursant en dibuixar
la seva corba de la vida.
01.50 Gran Hermano VIP 7: la
casa en directo.

06.30 That’s English.
06.55 Para todos La 2. (R)O
07.30 Inglés online TVE.O
07.55 Instinto letal. (R)O
08.40 La 2 express.O
09.00 Diario de un nómada.
Carreteras extremas. (R) O
09.30 Aquí hay trabajo.O
09.55 La aventura del saber.
10.50 Documenta2. (R)O «Uni-
verso vivo» (R).
11.50 Top 10: el arte de la ar-
quitectura. (R)O
12.40 La 2 express.O
12.50 Mañanas de cine.PO
Noche de violencia. L’amo d’un
bar confessa a un jove estudiant
de sociologia el que va passar la
nit en què un caçador de búfals
es va venjar de tots aquells que
li havien robat i l’havien maltractat
anys enrere.
14.25 La escapada italiana de
Gino. (R)O
14.50 Japón desde el cielo. (R)
O
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
O
18.10 Cinc dies a...O
18.35 Noms propisO
19.00 La escapada italiana de
Gino.O
19.45 La 2 express.O
20.00 Página 2.O
20.30 La 2 noticias.O
21.00 La 2 express.O
21.05 Un palacio para el pueblo.
O
22.00 ¡Cómo nos reímos!O
23.00 La hora musa.O
00.00 Documentos TV.O «La
lucrativa ruta del hachís» El pro-
grama aprofundeix en el negoci
del cànnabis i es fixa en el Marroc,
el primer exportador d’haixix del
món.

06.00 Notícies 3/24.O
06.30 TN matí.O
08.25 Els matins.O El progra-
ma entrevista el periodista Ernesto
Ekaizer per parlar del llibre que
acaba de publicar anomenat Ca-
taluña año cero. A més, l’acom-
panya el catedràtic de Dret Penal
de la UCLM Nicolás García Rivas,
un dels principals experts a Es-
panya en els delictes de rebel·lió
i sedició. 
11.50 Planta baixa.O
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.O «Galta de ve-
della amb bolets».
15.55 Com si fos ahir.SO A
Madrid, l’Andreu encoratja la Pili
a implicar-se activament en el
projecte. Així doncs, la Pili li fa
cas i modifica alguna de les seves
propostes. 
16.30 Tot es mou.O
20.15 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
21.55 Sense ficció.O «Fills mal-
tractadors, pares amb pors». Do-
cumental que aborda la violència
filioparental donant per primera
vegada la paraula als protago-
nistes d'aquesta dolorosa realitat
present en moltes famílies. El do-
cumental compta amb el testi-
moni d'una vintena de fills, la
majoria d'ells menors d'edat, i
pares que trenquen el silenci i
parlen sense vergonya d'una re-
alitat que afecta moltes més fa-
mílies del que en realitat es diu i
se sap.
23.10 Gent de mercats. «Amb
gent del Mercat del Carmel i de
l’Estrella de Barcelona i Mercat
de la Independència de Terrassa». 
00.00 Més 324.O
01.45 Gran reserva.O

06.30 Telediario matinal. O
08.25 Los desayunos de TVE.
10.00 Los desayunos de TVE.
O «Especial Constitución de las
Cortes».
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
16.15 El tiempo.O
16.25 Mercado central.S O
L’Adela paga la seva ràbia amb la
Cristina i, mentrestant, el David
comença a obsessionar-se amb
la cuina. 
17.20 Servir y proteger.SO
La Sílvia diu a la Miralles que li
agradaria anar-se’n a Lleó amb
la seva mare. 
18.20 Acacias 38.SO La Ge-
noveva agraeix la disposició de
l’advocat de l’Andrade i es des-
cobreix que treballen junts. L’Emi-
lio, temorós de perdre la Cinta,
se li declara.
19.15 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 TVEmos.O
22.45 Bajo cero.P
00.35 Al filo de la muerte.P
Com el mercat immobiliari està
en una espiral descendent, la
bella i jove agent Lauren Baker
obté la venda de la seva vida.
Una mansió a l’exclusiva Gold
Coast de Chicago ha caigut a les
seves mans i ha de trobar ràpi-
dament un comprador per uns
hereus. Aviat esbrina que els ve-
nedors són uns impostors i que
els veritables propietaris han
estat assassinats, i s’adona que
ha estat víctima d’una estafa i
encobridora d’un assassinat. Lau-
ren està decidida a descobrir qui
la va enganyar i per què.
02.10 La noche en 24 horas.


