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06.00 Notícies 3/24.
07.30 TN matí. 
08.30 Els matins (Magazín 

d’actualitat). En el 
programa d’avui s’en-
trevista la diputada de 
la CUP Eulàlia Reguant 
(foto) per parlar de la 
decisió del seu partit de 
presentar una esmena 
a la totalitat dels pres-
supostos, però amb la 
voluntat de continuar 
negociant. També s’en-
trevista la presidenta 
del grup d’En Comú 
Podem al Parlament 
de Catalunya, Jéssica 
Albiach, que s’ha ofert 
a negociar els pressu-
postos si finalment la 
CUP no els dona suport. 
A més, es conversa 
amb els autors del llibre 
Fins al final de la vida, 
el metge responsable 
de dissenyar el sistema 
català de tractaments 
pal·liatius, Xavier 
Gómez-Batiste, i la 
infermera de la Unitat 
de Cures Pal·liatives de 
l’Hospital de Vic Anna 
Formiguera. D’altra 
banda, l’espai es fa 
ressò de la història de 

13.55 Telenotícies comar-
ques. 

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

15.45 Cuines (Gastronòmic). 
Peus de porc lacats: 
Marc Ribas cuina peus 
de porc farcits de nap 
i coberts d’una salsa 
densa molt gustosa.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
L’Hèctor i l’Ivan tenen 
un petit incident amb 
una dona: la Cloe, que 
ven artesania nepalesa 
en fires. Més tard, la 
Iolanda talla amb el 
Marc. Posteriorment, 
el noi pren consciència 
que se li ha acabat la 
bona vida i demana a la 
Cati que l’ajudi a pagar 
el pis. El Litus, per part 
seva, exigeix a l’Ismael 
que deixi de ser amic 
del Jan, encara que 
l’Eva l’adverteix que 
això no es pot evitar. 
Finalment, l’Ismael 
s’enfronta al Litus i 
queda amb el Jan.

16.40 Tot es mou (Magazín). 
Presentadora: Helena 
Garcia Melero. Magazín 

d’entreteniment que 
no perd de vista l’ac-
tualitat. 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. 
Presentador: Toni 
Cruanyes. Esports: 
Maria Fernàndez.

22.10 Joc de cartes.
00.50 Més 324 (Debat). 

Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat de 
Catalunya i del món.

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

(Musical). José Luis 
Lozano.

05.00 Folc a l’estudi.

Filip Martinovic, que 
retrata en un docu-
mental el retorn al seu 
país d’origen al costat 
de la seva parella, Asha 
Broenn. Amb la perio-
dista Mayka Navarro es 
parla del cas d’una dona 
que va utilitzar en una 
clínica de Barcelona el 
gest internacional d’au-
xili i de com la policia 
ha reforçat els proto-
cols en les visites als 
domicilis per detectar 
casos de maltrac-
tament. Finalment, 
Sergi Picazo, Sara 
Muñoz i Albert Martín 
comenten i contextu-
alitzen les principals 
notícies del dia.

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.
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07.29 Xavier Enigma i el 
museu secret.

08.03 Zoom, el dofí blanc. 
Un creuer romàntic.

08.15 Comptem amb la 
Paula.

08.43 Mya Go. El Cap d’Any.
08.50 Elements MIC.
09.00 Els mixets.
09.30 Leo, el guardabosc.
09.56 Louie.
10.16 Misha, la gata violeta.
10.43 Artús i els vailets 

de la Taula Rodona. 
L’espectre reial.

10.54 Els Mini Ninges.
11.27 L’inspector Gadget. 

Madusalem.
11.38 Oddbods.
12.13 Els bons ossos bruns: 

Un bosc de bojos.

12.41 En Grizzy i els 
lèmmings.

13.22 Els germans Kratt. 
Energia de panda.

13.45 Les Sisters.
14.32 El detectiu Conan. 

Records de la classe 
dels cirerers. En 
Shinichi de petit.

14.56 El xai Shaun.
16.00 Leo, el guardabosc.
16.37 Les construccions 

d’en Louie i la Yoko. 
16.44 Els mixets.
17.04 Mya Go. El ninot de 

neu.
17.10 Comptem amb la 

Paula.
17.57 Una mà de contes. El 

Patufet.
18.13 Un dramarama total.
18.37 Wow! English Method.

18.40 Xavier Enigma i el 
museu secret.

19.36 Zoom, el dofí blanc.
20.19 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
20.54 Les Sisters. La tieta 

Coco.
21.06 El detectiu Conan. 

Records de la classe 
dels cirerers. En 
Shinichi de petit.

21.30 Bestial. Tortugues.
21.55 El gran dictat.
22.15 Quèquicom. Inclou El 

despertar de la pintura, 
Laia, una branca en 
l’evolució humana i 
Ibers: no hi ha qui els 
entengui.

23.45 Volcans i homes. 
00.40 Els Estats Units en 

color. 

ESPORT3

09.15 E3 Notícies.
10.00 Onze.
11.25 Tatuats pels Pirineus.
12.05 Thalassa.
12.30 Cuina nòrdica amb 

Tareq Taylor.
13.00 Esport club.
13.30 Temps d’aventura.
13.55 NBA.
14.00 Esport club. 

Presentació Dani Alves. 
En directe.

15.40 Ultimate Fishing 
Show. 

18.35 E3 Notícies.
19.15 Tot costa.
20.15 Vaques Sagrades.
21.25 Km 0.
21.45 Esport club.
23.00 Onze.
00.30 324 Esports.
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‘Joc de cartes’ 
 
En aquest vuitè capítol d’aquesta temporada del concurs gas-
tronòmic, Marc Ribas farà ruta per l’àrea metropolitana de Bar-
celona a la recerca de la millor xef de la zona. La primera para-
da serà a Sant Andreu de la Barca, on Jasmina Montserrat dirigeix 
el restaurant Dtaping. Tot seguit, aniran a Molins de Rei, al res-
taurant Mamarratxa Bistrot de Laia García. Allà mateix visitarà 
el Calasanz, on fa 18 anys que hi treballa la Maria Montserrat. 
I, per acabar, coneixerà la xef Maria Espín, propietària del Brau. 

LA SEXTA 22.30

‘El objetivo’ 
 
El programa dedica una nit especial a l’erupció del volcà de La 
Palma. Ana Pastor estarà en directe amb les famílies dels afec-
tats i els militars de l’armada espanyola, i entrevistarà David 
Calvo, portaveu de l’Institut Vulcanològic de les Canàries. La 
periodista també entrevistarà Mariano Hernández Zapata, pre-
sident del Cabildo de La Palma; Noelia García, alcaldessa de Los 
Llanos de Aridane i Claudia Rodríguez, tècnica en geoquímica, 
que ha seguit, des de l’illa mateix, l’evolució del volcà. 

Carles Porta reivindica el català 
en la gala dels premis Ondas

Saül Gordillo i Carles Porta en el dinar previ a 
l’entrega dels guardons. EUROPA PRESS

El periodista Carles Porta va reclamar ahir durant la gala 
d’entrega dels premis Ondas, on va recollir el premi al millor 
programa de ràdio de tot l’Estat per Crims, que els perio-
distes siguin responsables a l’hora d’informar sobre Cata-
lunya. “Els idiomes serveixen per comunicar-nos i enten-
dre’ns; el periodisme, quan és honest, té un paper molt im-
portant en la millora de la societat. Periodistes, sisplau, 
quan parlin de Catalunya siguin honestos i, com diem al 
nostre programa, posin llum a la foscor i no al revés”, va 
reclamar Porta, que va fer part del seu discurs en català, 
una llengua que va qualificar de “bonica i mil·lenària”. Un 
dels moments emotius va tenir lloc quan Bob Pop va reco-
llir el premi a la millor comèdia per Maricón perdido, sèrie 
autobiogràfica en què l’escriptor recorda la seva adoles-
cència. “Aquesta sèrie està dedicada a totes, tots i totis 
els que no van tenir el privilegi de poder explicar la seva 
història amb la seva veu”, va dir Bob Pop, que va aprofitar 
per denunciar de forma contundent que la plataforma Mo-
vistar+, amb la qual col·laborava a través de Late motiv, 
va prescindir d’ell “perquè els resultava incòmode”.e 

Carme Junyent, reconeguda per 
l’APPEC amb el Premi Cultura 

La lingüista acaba de publicar un nou llibre sobre 
discurs i gènere en la llengua catalana. FERRAN FORNÉ

L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) 
ha atorgat el Premi Cultura a Carme Junyent, lingüista, pro-
fessora i actual directora del Grup d’Estudi de Llengües 
Amenaçades (GELA), pel seu “compromís insubornable” 
amb la llengua catalana. El lliurament tindrà lloc el 30 de 
novembre a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona durant la 
21a Nit de les Revistes i la Premsa en Català. 

Junyent acaba de publicar el llibre Som dones, som lin-
güistes, som moltes i diem prou, un recull d’articles de 70 
dones que debaten a fons sobre discurs i gènere en la 
llengua catalana. L’APPEC ha volgut reconèixer el gran tre-
ball de la lingüista “per impulsar, protegir i defensar el ca-
talà sense embuts i sense condicions” en un moment en 
què l’ús social del català pateix un retrocés, segons els es-
tudis recents. L’entitat també lliurarà el Premi Societat al 
Grup Bon Preu i el Premi Comunicació a Gustau Alegret per 
la seva contribució al prestigi del català.e 
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