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06.00 Notícies 3/24.
14.30 Telenotícies migdia. 

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

15.45 Tarda de cine: El 
retaule del flautista. 
Espanya, 2012. Dir.: 
Ricard Reguant. Int.: 
Joan Pera i Carles 
Canut. Sàtira que 
parteix del conte 
clàssic El flautista 
d’Hamelín, que 
denuncia la situació 
política del franquisme 
tardà.

17.05 Especial informatiu 
11-S: La manifestació 

l’anàlisi dels perio-
distes Ferran Casas, 
Milagros Pérez Oliva, 
Toni Aira i Gemma 
Ubasart.

19.55 Origen Catalunya. 
Inclou Els Emirats 
Àrabs-Portugal i 
França. Històries 
vinculades a 
productes diferents 
fets i fabricats a 
Catalunya i consumits 
cada dia per milers de 
persones que viuen en 
altres països.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina 

Riba. Esports: Artur 
Peguera.

22.00 11-S: Acte instituci-
onal (Actualitat). Espai 
que ofereix l’acte insti-
tucional de celebració 
de la Diada Nacional de 
Catalunya, que es fa a 
les Quatre Columnes 
de Puig i Cadafalch, 
a Montjuïc. Enguany, 
l’acte té com a tema 
central el 50è aniver-
sari del discurs de Pau 
Casals davant de l’As-
semblea General de 
l’ONU. La transmissió 
va a càrrec del cap de 
política dels serveis 
informatius de TV3, 
Jordi Pons. 

22.55 Preguntes freqüents 
(Actualitat). 
Presentadora: Cristina 
Puig. Col·laboradors: 
Quico Sallés, Pilar 
Rahola. 

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

(Musical). Landry 
el Rumbero. Espai 
musical.

05.00 Folc a l’estudi 
(Musical). Genís 
Barcons.  
Espai musical.

(Actualitat cultural). 
Presentadora: Cristina 
Riba. Programa espe-
cial amb motiu de la 
Diada Nacional de 
Catalunya que ofereix 
connexions en directe 
per seguir els actes 
que es duen a terme al 
territori.

18.30 Especial informatiu 
11-S: L’anàlisi 
(Actualitat cultural). 
Presentador: Xavier 
Graset. Des del plató, 
s’analitza la jornada. 
S’ofereixen les últimes 
connexions des del 
carrer i es compta amb 

TV3
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06.00 Les investigacions de 
la Mirette.

06.45 Dot.
07.29 El dia que el Henry va 

conèixer...
07.54 Leo, el guardabosc.
08.34 El Mic i els seus amics. 

La cançó del lleó.
09.00 Manduka. Experiment 

d’albergínia-Dani 
Jiménez.

09.25 Zoom, el dofí blanc.
10.02 La família del Super3. 

En Dan, el surfista.
10.28 Xavier Enigma i el 

museu secret.
10.51 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
11.25 Els bons ossos bruns: 

Un estiu solprenent.
11.59 Bestial. El tauró camús.

12.23 Siyaya. Veniu a 
explorar. La ruta dels 
jardins (II): El bosc 
encantat.

12.50 Herois amb cua. El gat.
13.15 Els germans Kratt.
13.58 Oddbods.
14.13 La Pantera Rosa.
14.47 El xai Shaun.
15.30 Zoom, el dofí blanc.
16.27 El xou de la Pantera 

Rosa.
16.48 La Pantera Rosa.
17.01 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
17.35 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir. El Dibuixant.

17.57 Prodigiosa: Chibi. Flor 
fatal.

18.00 Perduts a Oz.

18.43 Zoom, el dofí blanc.
19.30 Jo, Elvis Riboldi.
20.05 Les Sisters.
20.40 D’aventura castigats.
21.26 Lucas etc (Sèrie). 
21.49 Lucas etc: Guerra de 

bromes (Sèrie). 
21.55 De bon humor. Inclou 

Riem tots del mateix? i 
L’humor i el poder.

23.40 Lo Cartanyà (Sèrie). 
Emissió de dos 
episodis: Xangai (T1): 
La Tilda enganya el 
Cartanyà perquè faci 
de cangur de la seva 
neboda petita mentre 
ella aprofita per assistir 
a un sopar romàntic 
amb el Bardagí. 

00.40 Insectes. 

ESPORT3

11.55 World BikeTrial 
Championship. 

13.15 Esports360.
13.30 Sail GP Saint Tropez.
15.00 Roda de premsa 

Vicente Moreno.
15.15 Zona zàping.
15.50 Aire lliure.
16.55 Primera RFEF.
18.50 Supercopa d’Espanya 

d’Hoquei Patins. 
20.30 Esport club cap de 

setmana.
20.50 Supercopa d’Espanya 

d’Hoquei Patins. 
22.45 FIA World Rally 

Championship. 
23.15 Esport club cap de 

setmana.
00.15 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.55

‘Preguntes freqüents’ 
 
El programa comptarà avui amb la presència de Luis Rojas 
Marcos, psiquiatre; Núria Bacardit, periodista; Patrícia Arti-
gas, realitzadora; Lluís Grifell, degà del Capítol Catedral de 
Solsona, i els capellans Fermí Manteca i Eduard Ribera, mem-
bres de la diòcesi de Solsona. A l’espai també hi haurà un cara 
a cara entre Pilar Rahola i Roger Montañola, que debuta 
aquesta nit. A plató hi haurà els periodistes Roger Palà, Ma-
nel Manchón i Anna Gómez.

PARAMOUNT 21.55

El comitè de l’ACN porta les 
seves reclamacions al Parlament

Laura Cortés i Jordi Marsal van ser els membres 
del comitè que van intervenir al Parlament. ACN

El comitè d’empresa de l’Agència Catalana de Notícies va 
portar ahir les seves reclamacions laborals a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals del Parlament de Catalunya. Els dos repre-
sentants dels treballadors de l’ACN, Laura Cortés i Jordi 
Marsal, van recordar als diputats que treballen en unes 
condicions “absolutament per sota” de les que tenen al-
tres periodistes que treballen per als mitjans de la CCMA. 
Concretament, van quantificar la seva inferioritat salarial 
en fins a “un 46% menys del que cobra un ENG de TV3”. 

A aquesta desigualtat salarial asseguren que s’hi suma 
“una desinversió crònica” que els està “sentenciant” com 
a agència perquè estan al caire d’un “col·lapse tecnològic”. 
A banda d’altres problemes amb el material del qual dis-
posen, van recordar que en algunes ocasions no han po-
gut donar servei perquè se’ls ha “penjat la web”. L’ACN, 
present a Catalunya, Madrid i Bèlgica, té 65 treballadors i el 
seu pressupost prové en un 30% de la CCMA i en un 70% 
de Presidència. Per aquest motiu, el comitè va reclamar 
integrar-se a la CCMA i que se’ls equipari en drets laborals. 
A més, van assegurar que prefereixen desvincular-se del 
departament de Presidència perquè sigui el Parlament qui 
exerceixi la tasca de control. També van demanar que la 
direcció de l’ACN s’atingui a “criteris professionals” i no a 
qüestions de “biaix polític”.e

Apple perd l’exclusivitat en  
els pagaments de l’App Store 

Un usuari amb un iPhone. RUTH MARIGO

Una jutge federal dels Estats Units ha emès una decisió 
que prohibeix a Apple la controvertida exclusivitat dels sis-
temes de pagament en les compres a través de la botiga 
d’aplicacions App Store. La magistrada Yvonne González 
Rogers estima que, quan la signatura de l’iPhone impedeix 
als desenvolupadors informar els seus clients que hi ha al-
ternatives més barates a les compres a través de l’App Sto-
re, s’està produint una violació de les lleis antimonopoli. La 
decisió, però, manté la polèmica comissió del 30% que Ap-
ple cobra als desenvolupadors de programari i dona suport 
al dret de l’empresa a oferir únicament l’App Store com a 
botiga d’aplicacions en els seus productes. El veredicte 
d’aquest divendres és l’últim episodi en la batalla legal que 
mantenen Apple i l’empresa de videojocs Epic Games, que 
el maig passat va intentar demostrar davant la jutge que 
la firma de Cupertino exerceix com una empresa monopo-
lista, cosa que no ha aconseguit tot i aquest canvi en rela-
ció a l’exclusivitat dels pagaments.e

EL RADAR

✰✰✰✰  
‘La vida de Brian’ 
Director: Terry Jones / Actors: John Cleese, Michael Palin, 
Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam 
 
Regne Unit, 1979. El Brian neix en un pessebre de Betlem el 
mateix dia que Jesucrist. Però la seva vida està plena de des-
gràcies, propiciades pel seu escàs raonament i un ambient de 
decadència i caos. Tot plegat fa que el Brian visqui a mercè 
de la seva mare, una feminista revolucionària.


