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06.00 Notícies 3/24.
11.55 Sona9 (Concurs). Reïna
12.30 Joc de cartes 

(Concurs). Millor 
restaurant de cuina de 
mercat de Sant Feliu 
de Guíxols i Palamós El 
Marc Ribas visita dos 
dels municipis més 
emblemàtics de la 
Costa Brava per trobar 
el restaurant amb la 
millor cuina de mercat. 
Un duel entre Palamós 
i Sant Feliu de Guíxols 
que va molt més enllà 
dels fogons. 

13.45 Zona zàping (Zàping). 
14.30 Telenotícies migdia. 

Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

15.45 Tarda de cine: Els 
miracles del cel. EUA, 
2016. Dir.: Patricia 
Riggen. Int.: Jennifer 
Garner i Kylie Rogers. 
Quan la Christy desco-
breix que l’Anna, la 
seva filla de 10 anys, 
té una malaltia rara 
sense solució, comença 
a buscar incansable 
una cura per a la seva 
filla. L’Anna té llavors 
un estrany accident i 

adolescents enamorats 
lluiten per tirar avant 
després de la sobtada 
mort dels pares. 

19.15 Al cotxe (Entrevistes). 
Juanra Bonet i Carme 
Conesa Aquesta 
setmana, els prota-
gonistes són l’actor, 
humorista i presen-
tador Juanra Bonet i 
l’actriu Carme Conesa. 
Juanra Bonet puja al 
cotxe amb l’Eloi Vila 
per anar a l’aeroport, 
de tornada a Madrid, 
on viu i treballa. Durant 
el trajecte, Bonet 
repassa la seva vida 
professional des del 
començament, quan 
molt jove va descobrir 
el teatre al centre 
parroquial d’Horta, els 
estudis d’interpretació 
a Barcelona i el salt a 
TV3 fent petits papers 
al canal Super3. Més 
tard, Carme Conesa, 
que fa el personatge de 
Vicky, la mare del Ray, 
a la sèrie de TV3 Merlí. 
Sapere aude, puja 
també al cotxe amb 
l’Eloi Vila. Passant per la 
carretera de les Aigües 

de Barcelona, on fa el 
seu esport preferit, 
córrer, Conesa repassa 
els fets més destacats 
de la seva carrera 
professional i moments 
que han marcat la seva 
vida professional just 
quan acaba de fer 60 
anys. 

20.00 Atrapa’m si pots 
(Concurs). El programa 
estrena nova imatge. 
Renova el seu logo i el 
seu grafisme i disposa 
d’un nou plató. A 
més, incrementen els 
programes dedicats als 
més petits de la casa. 

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

22.05 Preguntes freqüents 
Presentadora: Cristina 
Puig. 

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

(Musical). 

és rescatada. A partir 
d’aquest moment, 
la família comença a 
experimentar esdeve-
niments miraculosos 
que deixen els metges 
i la comunitat descon-
certats i emocionats.

17.35 Tarda de cine: Lluny 
de la terra cremada. 
EUA, 2008. Dir.: 
Guillermo Arriaga. 
Int.: Charlize Theron i 
Kim Basinger. Sylvia, 
la gerent d’un restau-
rant, tracta els clients 
de manera amable 
i professional. Però 
oculta un tempestuós 
passat que ix a la llum 
quan rep la visita d’un 
estrany que ve de 
Mèxic. A Mèxic, una 
jove viu feliç amb el 
seu pare i el seu millor 
amic fins que un tràgic 
accident arruïna la seua 
vida. A la ciutat fronte-
rera de Las Cruces, dos 
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06.00 Les tres bessones. Les 
set cabretes.

06.26 Els Croods: L’origen. 
Això és un final.

06.50 Les noves aventures 
de Peter Pan. Sola.

07.13 El Zack i el Quack.
07.34 Els esclataneu.
08.01 El Mic i els seus amics. 

Panellets i castanyes.
08.28 Els Dringuets.
09.02 Manduka. Volcans 

d’ous en erupció-Jordi 
Rios.

09.23 Perduts a Oz.
10.08 El Pat Noel. Una 

història horripilant.
10.30 Pat, el gos.
11.00 La família del Super3.
11.25 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.

12.11 Els Mini Ninges.
13.05 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

13.50 Oddbods.
14.28 La Pantera Rosa.
14.51 El xai Shaun.
15.30 Herois amb cua. El gat.
15.56 Sam Fox: Aventures 

extremes. L’atac de la 
cobra.

16.22 Spirit, cavalcant en 
llibertat.

17.07 Els germans Kratt.
17.52 Els pingüins de 

Madagascar.
18.39 Espies de veritat.
19.25 Oddbods.
20.20 Pat, el gos.
20.35 El Pat Noel. Una 

història horripilant.

20.57 Mike el magnífic.
21.25 La Pantera Rosa.
21.55 Sona9. Les Buch.
22.20 Clipping. Aquesta 

setmana el director de 
cinema Marc Pujolar 
repassa la seva trajec-
tòria, en què ha dirigit 
clips de Joan Dausà i 
The Mamzelles. 

22.50 La sala (Sèrie). Emissió 
de dos episodis.

00.30 Nit i dia (Sèrie). Emissió 
de dos episodis: Crim i 
càstig (T2). (Estrena de 
la nova temporada.). 
Kevin (T2).

02.25 Sona9. Les Buch.
02.50 Clipping. 
03.20 La sala (Sèrie). Emissió 

de dos episodis

ESPORT3

12.45 Night BMX.
13.00 Temps d’aventura.
13.20 Top 10 Eurocup. 

Quarta jornada.
13.25 Lliga Asobal.
14.45 Top Champions. 
14.50 Monster Energy 

Nascar Cup Series. 
16.20 Zona zàping.
16.55 Lliga Asobal. 
18.25 Esport club cap de 

setmana.
18.50 Lliga Femenina 

Endesa. 
20.45 Top Champions. 
20.50 Lliga Asobal.
22.15 Top 10 Eurocup. 
22.20 Zona zàping.
23.00 Gol a gol.
00.35 324 Esports.
00.55 Gol a gol. 
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TV3 22.05

‘Preguntes freqüents’ 
 
El programa entrevistarà l’exconseller Xavier Vendrell, que 
ha estat un dels detinguts en el marc de l’operació Volhov de 
la Guàrdia Civil, que investiga una vintena de polítics i empre-
saris catalans per suposat finançament il·legal de l’1-O. El 
FAQS parlarà també de la pandèmia i de les noves restricci-
ons per intentar frenar el ritme de contagi. La situació dels 
hospitals i de les UCI s’analitzarà amb Ricard Ferrer, cap del 
servei de medicina intensiva de la Vall d’Hebron.

LA SEXTA 21.00 

‘La Sexta noche’ 
 
El programa d’actualitat presentat per Iñaki López i Veróni-
ca Sanz rep el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. A més, 
es farà seguiment de l’evolució de la pandèmia amb una 
taula d’experts formada pels doctors César Carballo, Julián 
Ezquerra, José Antonio López i els especialistes Graziella Al-
mendral i Mario Viciosa. Finalment, també passarà pel pro-
grama Arturo Valls, presentador de Mask Singer: adivina 
quién canta, el nou format d’Antena 3.

Bernat Soler s’incorpora a Catalunya 
Ràdio per coordinar els esports 

Bernat Soler farà equip amb Xavi Campos, actual 
cap d’esports de Catalunya Ràdio. CCMA 

Bernat Soler, que fins a principis d’octubre era cap d’es-
ports de TV3, s’incorporarà a Catalunya Ràdio per coordinar 
l’àrea d’esports juntament amb Xavi Campos, actual cap, 
segons ha anunciat avui Saül Gordillo, director de l’emis-
sora pública. Soler, que és el narrador dels partits de La 
transmissió d’en Torquemada (LaTdT), també reforçarà 
el programa d’informació esportiva Tot costa i impulsarà 
els continguts digitals de la ràdio pública.  

Soler va presentar la seva dimissió com a cap d’esports de 
TV3 a principis d’octubre, adduint motius personals. Pocs di-
es després, la televisió pública anunciava que Dani Barcon, 
fins llavors cap de realització dels continguts d’esports de 
TV3, substituiria Soler al capdavant de l’àrea. El departament 
d’esports de la CCMA ha viscut uns últims mesos difícils. Al 
juny Christian Garcia va renunciar a la direcció d’Esports de la 
Corporació –un càrrec que el feia estar en el mateix rang de 
Vicent Sanchis i Saül Gordillo, directors de TV3 i Catalunya 
Ràdio, respectivament– per motius personals. Després de la 
seva dimissió, la plaça no s’ha cobert i els directors dels mitjans 
públics han recuperat les competències.e 

‘Frozen 2’ i ‘Espies disfressats’, 
primers títols en català a Disney+ 

La pel·lícula Frozen 2 va ser un dels èxits de l’any 
passat de la factoria Disney. DISNEY 

Espies disfressats i Frozen 2 són les primeres pel·lícules 
que la plataforma de reproducció en línia Disney+ ofereix 
en català. La companyia incorpora l’idioma amb dos títols 
emblemàtics estrenats als cinemes al final del 2019, do-
blades al català amb el suport de Política Lingüística. L’em-
presa treballa per incorporar més títols en català. En una 
primera etapa, la versió en català està disponible a la sec-
ció Extres de la pel·lícula, ja que es tracta de l’opció més 
ràpida d’implementar tecnològicament.  

Des del 2013, Disney ha estrenat 21 pel·lícules do-
blades al català amb el suport de la Generalitat. El cata-
là té una presència migrada a les plataformes, tot i l’es-
forç que es fa des de la Generalitat per doblar títols als ci-
nemes. Sovint, els títols que s’han pogut estrenar en 
català a les sales arriben a les plataformes sense aques-
ta versió, tot i que la Generalitat i TV3 ofereixen aquest 
doblatge sense cost afegit.e 
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