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07.30 TN matí. Presentadora: 
Ariadna Oltra.

08.30 Els matins (Magazín 
d’actualitat). El 
programa està 
pendent de la sortida 
de la presó dels líders 
independentistes i 
entrevista la consellera 
de Justícia, Lourdes 
Ciuró (foto). A més, 
s’analitza el nou esce-
nari amb el catedràtic 
de Dret Administratiu 
de la Universitat 
Autònoma de Madrid 
Francisco Velasco, i 
amb els corresponsals 
del New York Times, 
Raphael Minder, i del 
canal France 24, Elize 
Gazengel. A la taula del 
programa, comenten 
tot el que vagi passant 
Antonio Baños i 
Gemma Ubasart. Al 
final del programa, es 
parla amb els alceldes 
de dos municipis que 
han decidit permetre 
la berbena a la platja: 
Eduard Rovira, de 
Torredembarra, i Lluís 
Puig, de Palamós, i amb 
l’alcaldessa d’un en el 
qual tanquen l’accés 

i la Patri voldrien ser 
els padrins de la futura 
criatura. L’Eva, per part 
seva, carrega contra 
el Litus pel fet d’ha-
ver-se tancat a casa 
i per com li va parlar. 
Més tard, la Marta i el 
Quim descobreixen que 
tornen a faltar diners a 
la caixa. Posteriorment, 
amb l’ajuda del Jordi, la 
Marta para un parany a 
la Patri, però la noia no 
hi cau. Paral·lelament, 
l’Anna i la Juli viuen un 
moment de felicitat 
després de la reconci-
liació del dia anterior. 
Finalment, la parella 
decideix anar-se’n de 
revetlla amb la Sílvia 
i la Gemma, però es 
presenta el Jordi i les 
coses es compliquen.

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.

20.15 Està passant (Humor). 
Informatiu satíric que 
analitza les claus de 
l’actualitat del dia i en 
busca la part divertida.

21.00 Telenotícies vespre. 
22.20 Pel·lícula: Madame. 

França, 2017. Dir.: 
Amanda Sthers. Int.: 
Harvey Keitel i Toni 
Collette.

23.55 Pel·lícula: Tocats pel 
foc. Espanya, 2020. 
Dir.: Santiago Lapeira. 
Int.: Anna Bertran i Jordi 
Cadellans. Barcelona, 
1959. Un jove activista 
conviu clandestina-
ment, durant uns dies, 
amb una família en una 
barraca d’un barri de 
la ciutat. Més tard, la 
jove filla del matrimoni 
queda seduïda per les 
idees i la personalitat 
del nouvingut.

01.25 No tenim vergonya 
(Entreteniment). 

per evitar aglomera-
cions: Raquel Sánchez, 
de Gavà.

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). 
Frit de pop: En aquesta 
entrega, el programa 
prepara un plat típic de 
Menorca: un fregit de 
pop que reuneix terra i 
mar.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Pili i l’Andreu tenen 
una ecografia ruti-
nària. A més, l’Andreu 
proposa al Manel si ell 
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08.31 Elements MIC.
08.43 Misha, la gata violeta.
09.03 Les construccions 

d’en Louie i la Yoko.
09.26 Artús i els vailets de la 

Taula Rodona.
09.49 Zoom, el dofí blanc.
10.14 Dracs: Cap a nous 

horitzons. Un tema de 
família.

10.36 Històries dels caça-
dors de monstres: A 
cavalcar! La força dels 
lligams.

11.00 George de la jungla.
11.23 Els Mini Ninges.
12.06 Els germans Kratt.
12.50 Espies de veritat.
13.34 Un drama total: la 

revenja de l’illa. El gran 
premi del xef.

13.56 En Grizzy i els 
lèmmings.

14.30 El xou de la Pantera 
Rosa. Cavall rosa/La 
banda del pig-al/En 
rosa.

14.51 La Pantera Rosa.
15.04 Els germans Kratt.
15.49 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
16.25 Les tres bessones.
17.10 Els mixets.
17.30 El Mic i els seus amics. 

Tirem coets inventats.
17.55 Les construccions 

d’en Louie i la Yoko.
18.17 Leo, el guardabosc.
18.38 Xavier Enigma i el 

museu secret.
19.00 Les aventures de Riff i 

Flat.
19.48 Zoom, el dofí blanc.

20.13 Dracs: Cap a nous 
horitzons. Un tema de 
família.

20.35 Les Sisters.
21.10 Avatar: l’últim mestre 

de l’aire. El dia de 
l’Avatar.

21.34 El detectiu Conan. 
El misteri del cinturó 
negre.

21.55 El gran dictat.
22.15 Quèquicom. Inclou 

Tenerife: a salt de 
pastor, Història d’una 
llonganissa i QQC i l’es-
morzar.

23.45 Somiem el futur. 
00.35 L’odissea del menjar. 
01.30 Quèquicom. 
02.55 Somiem el futur. 
03.45 GR Pirineus.
04.15 Karakia.

ESPORT3

10.00 GR Barcelona.
10.55 Thalassa.
11.15 GR Terres del sud.
12.00 Boscos.
12.25 Karakia.
13.00 E3 Notícies.
13.20 Onze.
14.55 Messi, el desè art.
16.10 Viatges insòlits.
16.55 Thalassa.
17.15 Somiem el futur.
18.05 Serralades Bètiques.
18.40 Super Cup Massi BTT 

Mallorca.
18.55 Km 0.
19.15 European League of 

football.
22.00 Berlín 1936: El somni 

olímpic de Hitler.
23.30 Zona zàping.
00.05 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

ANTENA 3 22.45 

‘Mask singer’ 
 
A la cinquena gala del programa presentat per Arturo Valls, la 
cantant Chenoa s’afegirà a l’equip com a investigadora con-
vidada i intentarà esbrinar els famosos rere la màscara. Tor-
naran els concursants Dragona, Huevo, Medusa i Rana, que 
s’enfrontaran amb les seves actuacions, i hi haurà dos des-
emmascaraments més. Entra en joc un element més: una 
pista física, un objecte que donarà indicis sobre la infància 
dels concursants. 

Catalunya Ràdio sacseja 
les tardes i prescindeix de 
l’‘Estat de Gràcia’ i l’‘APM?’

Roger de Gràcia ha comandat les tardes de 
l’emissora pública durant cinc anys. FRANCESC MELCION

Les tardes de Catalunya Ràdio seran diferents la tempo-
rada que ve. L’emissora ha decidit cancel·lar el programa 
Estat de Gràcia, segons ha pogut saber l’ARA, i estudia 
aquests dies com reformular el parell d’hores que ocupa-
va aquest espai, entre les 16 h i les 18 h. Presentat per Ro-
ger de Gràcia, en l’última onada de l’Estudi General de Mit-
jans (EGM), a l’abril, havia patit un revés en audiències im-
portant en aquesta cinquena temporada, ja que havia bai-
xat dels 104.000 oients als 59.000 en només un any. De 
fet, el programa ja havia patit una retallada d’una hora dos 
cursos enrere, tot i que amb la pandèmia va recuperar la 
tercera hora, ja que aleshores va funcionar com a conte-
nidor en què també hi havia els espais Adolescents.cat, 
Alguna pregunta més? i L’apocalipsi. 

A més, segons ha avançat Nació Digital, la direcció 
també ha cancel·lat el programa immediatament poste-
rior, l’APM?, que s’emetia de 18 a 19 h. L’opció que es tre-
balla preferentment és la d’incorporar un professional ex-
tern per encarregar-li un programa que ocupi les tres ho-
res dels dos espais caiguts, ja que això ajuda a l’hora 
d’aconseguir una bona dada de l’EGM. D’altra banda, la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va publicar 
una crida de projectes de continguts d’entreteniment per 
a la pròxima temporada de Catalunya Ràdio. 

La franja de la tarda és una de les pedres a la sabata de 
l’emissora pública. Des que va marxar de Catalunya Ràdio 
a RAC1, Toni Clapés ha estat liderant la franja ininterrom-
pudament, mentre que a l’altra banda de la Diagonal s’han 
anat cremant cartutxos sense èxit. En l’últim EGM, el pro-
grama de Clapés –que és més llarg, ja que s’emet de 15 a 
19 h – va marcar 318.000 oients. Saül Gordillo, el director 
de l’emissora pública, ja va avançar en la seva última compa-
reixença parlamentària que els resultats de l’EGM l’empe-
nyien a fer alguns canvis: “No estem contents, però també 
és cert que l’excepcionalitat d’aquest EGM no pot fer tirar 
per terra les apostes de què sí que estem convençuts”.e

Helena Garcia Melero i ‘Gent de 
mercats’, premis Zapping

La periodista, triada millor presentadora. F. MELCION

La XXVI edició dels premis Zapping van reconèixer ahir Helena 
Garcia Melero com a millor presentadora per la seva feina al 
capdavant de Tot es mou (TV3), i Gent de mercats, de TV3, 
com el millor programa cultural de l’any. Els guardons, que es 
van entregar en una gala que va tenir lloc al CaixaForum de 
Barcelona, van premiar la sèrie Patria (HBO) com la millor fic-
ció de l’any i Angela Molina i Abel Folk, tots dos protagonistes 
de La valla (Antena 3), com els millors intèrprets. El premi de 
televisió local va ser per a Va passar aquí (Betevé).e
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✰✰✰  
‘Madame’ 
Director: Amanda Sthers / Actors: Harvey Keitel, Toni 
Collette, Rossy de Palma, Michael Smiley 
 
França, 2017. L’Anne i el Bob són un matrimoni nord-americà 
que es muda a París i organitza un sopar per reunir l’alta soci-
etat. Confirmen tretze assistents, i per superstició decideixen 
afegir-ne un catorzè a l’últim moment. Per això, demanen a la 
minyona que es faci passar per una espanyola rica. 


