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

Ariadna Oltra.

08.30 Els matins (Magazín 
d’actualitat). El 
programa parla amb 
el president de Pimec, 
Antoni Cañete, i amb 
l’economista Xavier 
Vives per saber com 
va anar el sopar del 
Cercle d’Economia, on 
finalment la consellera 
de Presidència, Laura 
Vilagrà, va representar 
el govern català. A més, 
moltes persones que 
van comprar fa mesos 
ofertes amb compa-
nyies de baix cost es 
troben que, ara que 
augmenta el nombre 
de vols, els canvien els 
bitllets i no els donen 
opcions per mantenir 
el que havien comprat. 
Se’n parla amb afectats 
i es busca la resposta 
de les companyies. 

les colònies de l’Ismael. 
A més, l’Eva continua 
al pis de l’Andreu i la 
Gemma li retreu que 
l’estigui esquivant. 
Paral·lelament, l’Aimar 
no podrà tenir la Júlia a 
casa seva durant uns 
dies. Finalment, l’Ivan 
descobreix que l’Hèctor 
mira porno al mòbil i 
que s’ha gastat molts 
diners per culpa d’això.

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que 
no perd de vista l’actua-
litat. 

20.15 Està passant (Humor). 
21.00 Telenotícies vespre. 

Presentador: Toni 
Cruanyes. Esports: 
Quim Robert.

22.15 Polònia (Humor). 
22.55 Alguna pregunta 

més? (Humor). 
Aquesta setmana, Isma 
Juárez té una primera 
cita amb la regidora del 
PP de Madrid Andrea 
Levy. A continuació, 
Joel Díaz assisteix al 
lliurament dels Premis 
Ràdio Associació de 

Catalunya. A més, 
entrevista a la gamer 
i streamer catalana 
Cristinini, estrena 
de la secció Escenes 
retallades, Koeman es 
converteix en He-Man i 
la informació més veraç 
a El Mundo Today.

23.35 Pep (Sèrie). Encara 
no som un inútil (T2): 
En Pep ha pres una 
decisió: anar a viure 
tots a casa d’en Josep 
perquè no es refia d’en 
Toni, però la Laura no 
ho duu gens bé. En 
Josep, per part seva, no 
entén què hi fan tots 
a casa seva, i comença 
a confondre’s i pensar 
que encara són nens. 
A més, la Joana Maria 
està inquieta per una 
qüestió mèdica, però 
no s’atreveix a anar a la 
consulta de l’Elena.

00.25 Més 324 (Debat). 
02.05 Sinopsi (Cultural). 

11.00 Planta baixa (Magazín 
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). 
Empedrat de vedella: 
Madurar la carn és un 
procés que fan alguns 
carnissers per asse-
car-la una mica i tren-
car-ne les fibres. 

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
El Bruno i la Cristina 
es volen comprar un 
pis i al Quique no li fa 
gens de gràcia, encara 
que ho dissimula. 
Posteriorment, ell i 
la Cèlia decideixen 
sabotejar aquest pla. 
Mentrestant, aquesta 
setmana el Litus és al 
pis de l’Eva. L’Íngrid, per 
part seva, li recrimina 
que no tingui diners per 
pagar-li la meitat de 
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06.48 Dinotrux. L’aprenent.
07.15 Mike el magnífic.
07.50 Pat, el gos.
08.25 Els mixets.
08.45 Elements MIC.
08.55 La roca dels Frarets.
09.27 Wow! English Method.
09.35 BabyRiki.
09.45 Zoobabu. Hipopòtam.
09.47 Wow! English Method.
10.00 Kikoriki.
10.28 Comptem amb la 

Paula.
10.49 Espies de veritat. 
11.12 Quin crac, l’Angelo!
12.06 En Grizzy i els 

lèmmings.
12.26 Jo, Elvis Riboldi.
12.48 Les Sisters.
13.24 Un drama total: la 

revenja de l’illa.

14.07 La Pantera Rosa.
14.36 El xai Shaun.
15.02 El detectiu Conan.
15.50 Les tres bessones.
16.36 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.
17.00 Els mixets.
17.15 Wow! English Method.
17.30 El Mic i els seus amics. 
17.55 Una mà de contes.
18.14 Leo, el guardabosc.
18.35 Wow! English Method.
18.47 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
19.10 Pat, el gos.
19.38 Xavier Enigma i el 

museu secret.
20.00 Info K.
20.15 Dracs: Cap a nous 

horitzons. 
20.40 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.

21.04 Avatar: l’últim mestre 
de l’aire.

21.51 La Pantera Rosa. 
21.55 El gran dictat.
22.15 Quan arribin els 

marcians. 
22.45 Sinopsi. Teatre infantil. 

L’espectacle de tite-
lles Hamelí és una 
adaptació del clàssic El 
flautista d’Hamelín de 
la companyia Xip Xap. 

22.50 El documental. 
23.55 Sinopsi. La cultura 

als terrats. Al festival 
Terrats en Cultura es 
poden trobar tot tipus 
de propostes culturals 
amb un element en 
comú, l’altura. 

00.00 El món des de l’aire. 

ESPORT3

11.55 Boscos.
12.20 Karakia.
13.00 E3 Notícies.
13.20 Onze.
14.55 Temps d’aventura.
15.20 Tenerife Blue Trail.
15.35 L’home més fort del món.
16.00 El món des de l’aire.
16.55 Xarxa natura.
17.00 Els regnes perduts 

d’Àfrica.
18.00 FINA World Series. 

Duo lliure: final. Duo 
mixt lliure: final.

19.35 La cursa cap al futur.
20.30 RCDE Inside: l’Espa-

nyol, la nostra vida.
20.55 NHL. Play-off.
22.35 Temps d’aventura.
23.00 Onze.
00.35 324 Esports.
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‘Polònia’ 
 
En aquest nou episodi del programa satíric, Pedro Sánchez 
dedica un número musical als presos polítics, als quals visi-
tarà com si fos el seu salvador. El president espanyol ho fa 
convençut que li han d’agrair els indults i els cantarà el tema 
De nada, de la pel·lícula de Disney Vaiana. Els indults també 
afecten Felip VI, que protagonitzarà Els indults del rei, una 
paròdia de la pel·lícula El discurs del rei, en què el monarca 
assistirà a classes per aprendre a signar indults. 

LA 1 22.10 

‘Leonardo’ 
 
En el quart capítol de la sèrie, Leonardo da Vinci rebrà l’en-
càrrec de fer una escultura en honor del pare del Ludovico. 
Per dur-lo a terme, recorrerà a un jove lladre anomenat Sa-
lai, personatge interpretat per l’actor català Carlos Cuevas, 
perquè li faci de model. En una carrera contrarellotge haurà 
de prendre una decisió difícil: quedar-se i acabar l’obra o mar-
xar a Milà. Mentrestant, el Bernardo deixarà la Caterina i la 
Beatrice la convertirà en l’amant del Ludovico. 

‘Crims’ renova per una temporada 
més a Catalunya Ràdio 

El programa de Carles Porta és un dels grans 
èxits de la ràdio pública. CCMA 

Carles Porta seguirà posant llum a la foscor almenys una 
temporada més. Catalunya Ràdio ha anunciat que ha re-
novat el programa Crims per una temporada més, la quar-
ta. L’espai de true crime tornarà a l’antena de l’emissora 
pública amb nous casos d’assassinats a partir del 30 
d’agost i s’emetrà els dissabtes i els diumenges de nou a 
deu del vespre. A més, també estarà disponible a través 
de la web i l’aplicació de Catalunya Ràdio. 

L’episodi més seguit d’aquesta temporada, que va aca-
bar a l’abril, ha sigut el dedicat a la mort del càmera de te-
levisió Mario Biondo, marit de la presentadora Raquel Sán-
chez Silva, que va aparèixer sense vida al pis que compar-
tien al barri de Las Letras de Madrid. Segons ha detallat 
l’emissora, aquest episodi ha assolit més d’1.700.000 repro-
duccions a la carta i en directe. Crims és un dels programes 
de més èxit de la ràdio pública i també de TV3, on s’emet 
una versió televisiva del mateix espai. Recentment, el pro-
grama de televisió ha sigut guardonat amb un premi Rà-
dio Associació per ser “una proposta audiovisual excel·lent 
que, tot i mostrar la cara més fosca de l’ésser humà, pre-
senta la narració dels fets d’una manera trepidant deta-
llant el procés de les investigacions, la seva complexitat i les 
dificultats per trobar la veritat”.e 

Daniel Sánchez Arévalo fa el salt a 
les sèries amb una història de dones 

El director d’AzulOscuroCasiNegro explicarà  
la història de cinc amigues. NETFLIX  

El director Daniel Sánchez Arévalo prepara el seu debut 
seriòfil amb Netflix, la mateixa plataforma on va estre-
nar la seva última pel·lícula, Diecisiete. Segons s’ha anun-
ciat, la ficció, que escriurà i dirigirà el mateix Sánchez 
Arévalo, tindrà sis episodis i explicarà la història de cinc 
dones de trenta anys que es coneixen des de l’època que 
anaven juntes a escola. Cada any les cinc amigues organit-
zen un escapada per passar una setmana juntes. La tradi-
ció, però, es trobarà amb un obstacle que obligarà les 
protagonistes a fer canvis en el viatge. “Tenia moltíssi-
mes ganes de fer una immersió en l’univers femení; tan-
tes ganes, que al final no només m’he ficat en la pell 
d’una dona, sinó de cinc”, explica el director. La sèrie, que 
encara no té títol, es començarà a rodar a finals d’estiu 
en diverses localitzacions d’Andalusia i Madrid.e 
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