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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 acaba la 
temporada amb l’en-
trevista al conseller 
d’Interior, Joan Ignasi 
Elena. A més, el perio-
dista Genís Cormand i 
el politòleg i professor 
de la UPF Toni Rodón 
avancen els continguts 
del 30 minuts d’aquest 
diumenge, que analitza 
l’auge del partit d’ul-
tradreta. Més tard, es 
confronten arguments 
sobre la candidatura 
dels Pirineus als Jocs 
Olímpics d’hivern del 
2030, amb el president 
del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà, 
Carlos L. Isús, i Núria 
Martí, representant 
de les plataformes 
SOS Pirineu i Salvem 
la Molina. També es 
connecta amb la dele-
gada de TV3 a les Illes, 
Margalida Solivellas, 
perquè expliqui en 
què consisteix el nou 
espai d’exposicions que 

reconeix l’agressor 
en una fitxa policial. 
Més tard, la Lua dona 
les gràcies al noi per 
haver estat tan valent. 
Mentrestant, la Júlia 
i l’Eva tornen a casa. 
A més, ara que ja ha 
recuperat el pis, l’Eva 
pren consciència que 
ha perdut el Litus.

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. El programa 
acaba la temporada 
com sempre pendent 
de l’actualitat i l’úl-
tima hora política. 
S’acomiaden amb la 
cançó de l’estiu de TV3 
i Catalunya Ràdio, amb 
l’actuació en directe 
d’Els amics dels Arts. 
També és l’últim dia 
de Lluís Marquina 
com copresentador 
del programa. (Últim 
programa de la tempo-
rada.)

20.15 Bricoheroes 
(Bricolatge). Com 
canviar el pany de la 
porta Després d’in-
sistir molt, el Jair ha 
aconseguit que el 

Peyu li vagi a canviar la 
maleïda maneta de la 
porta. Però al Peyu no li 
agrada anar a treballar 
a aquella casa i l’actitud 
del Jair tampoc ajuda.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentador: Toni 
Cruanyes. Esports: 
Quim Robert.

22.05 La gran pel·lícula: 
Capità fantàstic. 

00.20 Pel·lícula: Si decideixo 
quedar-me. EUA, 
2014. Dir.: R.J. Cutler. 
Int.: Chloë Grace Moretz 
i Mireille Enos. Mia 
Hall pensava que la 
decisió més dura a la 
qual s’enfrontaria mai 
seria anar darrere dels 
seus somnis musicals 
a la prestigiosa escola 
Juilliard o seguir un 
camí diferent amb 
l’amor de la seva vida, 
l’Adam. 

02.05 Més 324 (Debat). 
03.35 Notícies 3/24.

s’acaba d’inaugurar a 
l’Illa del rei, davant la 
costa de Maó. (Últim 
programa de la tempo-
rada.)

11.00 Planta baixa (Magazín 
d’actualitat). 

14.00 Telenotícies comar-
ques. Presentadora: 
Núria Solé.

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

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Polos de fruita de 
pinyol: Fer polos a casa 
no és gens complicat, 
resulta molt econòmic 
i es poden fer amb 
els ingredients que 
agradin més. Una 
solució imbatible.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Noe culpa el Miquel 
del que li ha passat 
al seu pare i no vol 
saber res d’ell mai més. 
L’Hèctor, per part seva, 
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07.17 Spirit, cavalcant en 
llibertat. La Lucky 
trenca el gel.

07.40 Kikoriki.
08.05 Bola & Bill.
08.30 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. Sota la 
sorra.

10.36 Històries dels caça-
dors de monstres: A 
cavalcar! Benvinguts a 
Gildegaran.

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: 

Els cracs. El dia del 
naufragi final.

13.56 En Grizzy i els 
lèmmings.

14.29 El xou de la Pantera 
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.
17.29 El Mic i els seus amics. 

Tot és verd!
17.55 Les construccions 

d’en Louie i la Yoko.
18.10 Leo, el guardabosc.
18.31 Xavier Enigma i el 

museu secret.

18.54 Un dramarama total.
19.24 Mondo Yan.
19.48 Zoom, el dofí blanc.
20.13 Dracs: Cap a nous 

horitzons. Sota la 
sorra.

20.35 Les Sisters.
21.10 Avatar: l’últim mestre 

de l’aire. El mocador.
21.34 El detectiu Conan. 

En Conan, en Heiji i la 
llegenda del Nue. El 
crit.

21.55 El gran dictat.
22.15 Bogeria a la pastis-

seria.
23.05 Collita pròpia.
00.50 Bogeria a la pastis-

seria. 
01.35 L’odissea del menjar. 
02.35 Collita pròpia. 
04.15 Karakia. 

ESPORT3

15.45 Campionat de selec-
cions autonòmiques 
de futbol platja.

16.40 NBA.
16.50 W Series.
17.35 Monster Jam 

Washington.
18.20 Km 0.
18.45 Fórmula 4 Portimao 

C1.
19.30 Custom: prèvia Dark 

Fest.
19.45 Santander Golf Tour 

Burgos.
20.05 Buff Mountain 

Festival.
20.30 X-Games.
22.30 FIA World Rally 

Championship.
23.00 Onze Estiu.
00.05 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

CUATRO 22.45 

‘Viajeros Cuatro’ 
 
En el seu recorregut per descobrir els punts clau del Camí de 
Sant Jaume, l’equip encapçalat per Rafa Rodrigo passarà per 
O Cebreiro, Samos, Portomarín, Meide i Recelle. La presenta-
dora Patricia Pardo donarà alguns consells per iniciar el viat-
ge, que tindrà el punt de partida a Villafranca del Bierzo, a 177 
quilòmetres de Santiago de Compostel·la. Amb el xef d’estre-
lla Michelin Pepe Solla coneixeran alguns dels atractius gas-
tronòmics de la zona.  

TV3 22.05

✰✰✰   ‘Capità Fantàstic’ 
Director: Matt Ross / Actors: Viggo Mortensen, George  
MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso  
EUA, 2016. El Ben i la Leslie són uns activistes anticapitalis-
tes que decideixen pujar els seus fills a la natura transme-
tent-los el pensament crític i entrenant-los perquè siguin au-
tosuficients i atlètics. Però la Leslie es posa malalta i l’han 
d’ingressar a l’hospital. 

El govern espanyol haurà 
d’indemnitzar la família de Couso

El càmera José Couso va morir a l’Iraq durant 
l’entrada de l’exèrcit nord-americà. MEDIASET 

El govern espanyol haurà de pagar una indemnització de 
182.000 euros a la família del càmera José Couso, mort a 
l’Iraq el 8 d’abril del 2003. El text del Tribunal Suprem dona 
la raó a la sentència de l’Audiència Nacional i desestima el 
recurs de cassació que va presentar l’Advocacia de l’Estat. 
Es determina així que el govern espanyol va “ometre 
l’exercici de la protecció diplomàtica” per no haver demanat 
una investigació internacional sobre l’actuació militar 
nord-americana que va acabar amb la vida de Couso. La 
viuda de Couso ha de rebre del govern espanyol 99.430 
euros, mentre que els seus dos fills hauran de ser indem-
nitzats amb 41.430 euros cadascun. 

El periodista de Telecinco va morir durant l’entrada de les 
forces estatunidenques a Bagdad, quan un dels tancs va dis-
parar contra l’hotel on s’allotjava la premsa internacional. La 
sentència, dictada pel magistrat Wenceslao Olea Godoy, as-
senyala que “els ciutadans espanyols tenen dret a la protec-
ció diplomàtica per part de l’administració, per al rescabala-
ment dels perjudicis ocasionats per un fet il·lícit, d’acord amb 
el dret internacional, causat per un altre estat”.e 

Coia Ballesté, nova corresponsal 
de la CCMA a Londres

La periodista és actualment la delegada de serveis 
informatius de la Corporació a Tarragona. CCMA 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va anun-
ciar ahir que Coia Ballesté, delegada dels serveis informa-
tius de la Corporació a Tarragona des del 2015, serà la no-
va corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Londres a par-
tir del mes de setembre. Ballesté, triada a través d’un pro-
cés de selecció intern de la CCMA, substituirà Sergi Mulero, 
que és qui ocupa actualment la delegació de Londres. 

El nomenament de Ballesté arriba després que en l’úl-
tima comissió de control de la Corporació es qüestionés la 
distribució per gènere de les corresponsalies arran de 
l’elecció de Francesc Garriga com a responsable a Wa-
shington per a Catalunya Ràdio. Amb la tria de Garriga, nou 
homes i només una dona ocupaven les destinacions inter-
nacionals de la CCMA. Responent sobre aquest fet a la co-
missió, Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA, 
es va mostrar confiada que l’elecció dels nous responsa-
bles de Jerusalem i Londres reequilibraria la situació.e
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