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06.00 Notícies 3/24.
07.30 TN matí. Presentadora: 

Ariadna Oltra.
08.30 Els matins (Magazín 

d’actualitat). 
L’aterratge a Mart 
d’un vehicle de la nau 
Perseverance, previst 
per a la nit de dijous, 
18 de febrer, avui és 
l’eix de l’entrevista 
del programa, en què 
es repassen quines 
missions hi ha investi-
gant el planeta vermell 
i què hi busquen, amb 
l’astrofísica i investiga-
dora del MIT Mariona 
Badenas i l’astrònom, 
astrofísic i llicenciat en 
Química Quàntica Joan 
Anton Català. A més, 
el divulgador científic 
Salvador Macip valora 
la decisió d’inocular la 
COVID-19 en persones 
sanes per estudiar com 
es pot combatre. Més 
tard, el periodista Lluís 
Foix reviu la seva expe-
riència com a corres-
ponsal a Londres els 
anys 70, que descriu en 
un llibre que acaba de 
publicar. 

11.00 Planta baixa (Magazín 

titut i la Marta no hi 
vol anar perquè hi va 
Ignasi, un company 
amb el qual no s’en-
tenia.

16.35 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que 
no perd de vista l’actua-
litat. Un programa fresc 
i proper, en què els 
presentadors s’acosten 
d’una manera informal 
i distesa als esdeveni-
ments del dia a dia.

20.20 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 Zona zàping (Zàping). 
22.50 La gran pel·lícula: 

Quan cau la neu. 

Regne Unit, Canadà, 
2016. Dir.: Shamim 
Sarif. Int.: Rebecca 
Ferguson i Charles 
Dance. 1950, Moscou. 
Katya és una espia 
estatunidenca en 
plena carrera arma-
mentística de la Guerra 
Freda. Quan li assignen 
la seva missió més 
important, aconseguir 
informació secreta de 
la jove promesa del 
govern rus, Alexander, 
l’últim que espera és 
que s’enamorarà d’ell. 
Intentar conciliar la 
seva passió cap a a ell 
amb el seu rebuig al 
comunisme la portarà 
a fer el major dels 
sacrificis, un gest que 
Alexander descobrirà 
trenta anys més tard.

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

(Musical).

d’actualitat). Magazín 
d’actualitat social i 
política, amb reporters 
al carrer, moltes conne-
xions, sense tertúlies i 
amb públic al plató.

13.55 Telenotícies comar-
ques. Presentadora: 
Núria Solé.

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

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Magdalenes amb 
nabius.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
L’Ivan recorda que el 
Gabriel li va comentar 
que li havia deixat 
alguna cosa en el testa-
ment. La Sílvia, per 
part seva, el convenç 
perquè ho comprovi, 
i l’Ivan s’emporta una 
sorpresa enorme. Més 
tard, la Júlia s’assabenta 
per la seva amiga Olga 
que corre per l’institut 
una foto d’ella en roba 
interior i decideix no 
anar-hi, fent veure que 
es troba malament. 
Mentrestant, els del 
grup tenen un sopar 
d’exalumnes de l’ins-
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07.17 Mike el magnífic.
07.54 Pat, el gos.
08.23 Comptem amb la 

Paula.
08.45 Elements MIC.
08.57 La Franny i les sabates 

màgiques.
09.30 Wow! English Method. 
09.40 Kiwi. The alien.
09.45 BabyRiki. Windmills.
09.50 Zoobabu. Varanus.
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: la gira 
mundial.

14.10 La Pantera Rosa.
14.40 El xai Shaun.
15.00 El detectiu Conan.
15.48 Les tres bessones.
16.34 Bob, el manetes.
16.53 La Franny i les sabates 

màgiques.
17.15 Wow! English Method.
17.26 El Mic i els seus amics. 

Veig, veig, vermell!
17.52 Una mà de contes.
18.09 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.
18.32 Wow! English Method.
18.48 L’Alícia i en Lewis.
19.13 Pat, el gos.
19.42 Jo, Elvis Riboldi.
20.14 Dracs: Cap a nous 

horitzons. 
20.39 Les Sisters.

21.03 La pitjor bruixa. 
21.30 Lucas etc (Sèrie). 
21.45 Les regles de la Floor. 
21.55 El gran dictat.
22.10 Berlin 1945. Diari 

d’una gran ciutat. 
Tercera part: Els 
anglesos, els francesos 
i els nord-americans 
esperen el moment 
d’entrar a Berlín. 
Mentrestant, els 
soviètics nomenen 
alcaldes, organitzen la 
distribució d’aliments i 
persegueixen els crimi-
nals de guerra. 

23.05 La Segona Guerra 
Mundial en color. 

23.55 60 minuts. 
00.50 Berlin 1945. Diari 

d’una gran ciutat.

ESPORT3

10.00 GR Pirineus.
11.05 Thalassa.
11.25 Km33.
12.05 Karakia.
12.55 Onze.
14.30 AMA Supercross. 
15.55 Millors esmatxades 

Lebron James.
16.05 Forjant el futur.
16.50 Thalassa.
17.15 La vida secreta dels 

llacs.
18.05 Temps de neu.
18.35 G Series 2021. 
19.05 Monster Jam Tampa.
19.45 L’home més fort del 

món.
20.40 UEFA Futsal 

Champions League. 
23.00 Onze.
00.35 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.05

‘Zona zàping’ 
 
Arnau Aymerich, del grup Ebri Knight, posarà música al top 1 
amb el seu tema Tornar. El programa farà el repàs d’una set-
mana accidentada, perquè a banda de la derrota severa del 
Barça a la Champions hi ha hagut trompades diverses en es-
ports com l’esquí alpí, el patinatge sobre gel, el tenis i una de 
molt espectacular a la Nascar. Com a curiositats, es podrà veu-
re la fal·lera dels neerlandesos per arriscar-se a patinar al gel 
fràgil dels rius glaçats.

CUATRO 22.00

Vox es querella contra Jair 
Domínguez i Catalunya Ràdio

L’humorista i escriptor Jair Domínguez en una 
fotografia d’arxiu. DAVID BORRAT

Vox vol portar Jair Domínguez als tribunals després que 
l’humorista digués que “al feixisme, als nazis, se’ls combat 
amb un cop de puny a la boca” tot comentant els resultats 
electorals de Vox a Vilamalla i la Pobla de Mafumet. Ho va 
fer a la seva secció, “Bon dia de merda”, dins d’El matí de 
Catalunya Ràdio. El partit ha anunciat una querella per de-
licte d’odi que ha fet extensiva a Saül Gordillo, director de 
l’emissora, i al mateix mitjà. 

La vicepresidenta jurídica de la formació, Marta Castro, 
considera que el còmic “fa una identificació absolutament 
infundada, indeguda i irresponsable de Vox amb el feixis-
me” i “reforça aquesta identificació qualificant Vox tam-
bé de neonazi”. Argumenta que el missatge –que en cap 
cas especifica que es va emetre en una secció humorísti-
ca– “ha sigut acceptat per la línia editorial fixada pel direc-
tor del mitjà” i que denota “una clara incitació a realitzar 
actes violents”. Domínguez, al seu compte de Twitter, ha 
reaccionat amb ironia a la querella. En un tuit ha esmen-
tat l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas per dir-li: “Se’t gira 
feina. Espero que estiguis lliure aquestes setmanes”.e

EL RADAR

✰✰  
‘Security’ 
Director: Alain Desrochers / Actors: Antonio Banderas, 
Ben Kingsley, Liam McIntyre, Chad Lindberg 
 
EUA, 2017. Un exsoldat que ara treballa com a agent privat 
de seguretat rep l’encàrrec de protegir una nena d’onze anys. 
Una banda de criminals la busquen perquè ha sigut testimo-
ni d’un assassinat. La situació és el detonant d’un joc del gat i 
la rata trepidant.

Els creadors de ‘Dark’ estrenen 
la distòpica ‘Tribes of Europa’

La sèrie consta de sis episodis que narren 
esdeveniments del 2074. NETFLIX

Netflix incorpora avui al seu catàleg la sèrie Tribes of Eu-
ropa, ambientada l’any 2074. Es tracta d’una distopia que 
presenta un futur poc afalagador, amb una Europa reduï-
da a petits estats tribals que, a més, estan en guerra. En 
aquest context de lluita pel control del continent, tres jo-
ves germans, Kiano, Liv i Elija, troben un cub misteriós que 
acaba sent el seu passaport cap a un conflicte extrem.  

Tribes of Europa és una sèrie del mateix equip que va 
impulsar Dark, un dels èxits alemanys a la plataforma, i 
que encara té fans intentant recompondre el trencaclos-
ques temporal que s’hi proposava. En aquesta ocasió es 
repeteix el to fosc i angoixant. La sèrie The 100, del canal 
The CW, s’apunta com una de les referències per a aquest 
títol, tot i que dels creadors de Tribes of Europa s’espera 
un plantejament narratiu no tan lineal i més ambiciós. 
Henriette Confurius, Oliver Masucci i David Ali Rashed hi 
interpreten els tres germans protagonistes.e


