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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 de com 
és conviure amb les 
malalties mentals amb 
Txell Esteve, directora 
del reportatge Desfent 
nusos, que s’emet a 
la nit, i amb dos dels 
testimonis que hi inter-
venen: Oriol Colomà i 
Selena Giménez. Més 
tard, a la setmana de La 
Marató també s’entre-
visten alguns científics 
que han pogut finançar 
les seves investiga-
cions amb els diners 
recaptat. Finalment, 
l’espai es trasllada als 
municipis de la Ribera 
d’Ebre per veure com es 
preparen quan arribi la 
riuada que ha provocat 
inundacions a Navarra i 
Aragó.

sent sola i fa un acosta-
ment al David. A més, el 
Manel ha assumit que 
passarà un Nadal sense 
la Gemma i proposa a 
l’Andreu i la Patri d’anar 
de viatge a Lapònia.

16.45 Tot es mou (Magazín). 
Presentadora: Helena 
Garcia Melero. Magazín 
d’entreteniment que 
no perd de vista l’actua-
litat. 

20.00 La nit de Santa Llúcia 
(Actualitat cultural). 
Presentador: Jofre 
Font. L’espai emet, en 
directe, l’edició número 
71 de la Nit de Santa 
Llúcia que se celebra 
al Teatre Nacional de 
Catalunya, a Barcelona. 
Organitzada per 
Òmnium Cultural, la 
Festa de les Lletres 
Catalanes és la nit 
literària de referència 
a Catalunya, ja que 
es lliuren els premis 

més rellevants de la 
literatura en català. La 
presentació de la gala 
recau en cinc actrius 
que representen cinc 
generacions diferents 
de dones per visu-
alitzar la vida d’una 
persona: Vinyet Morral, 
de nou anys; Sònia 
Ninyerola, de 17 anys; 
Neus Ballbé, de 30 
anys; Meri Yanes, de 45 
anys; i Anna Güell, de 
60 anys. Finalment, la 
vetllada serà amenit-
zada amb les actua-
cions de Celeste Arias, 
Ildefonso Alonso i Santi 
Careta, a més de Marc 
Parrot, El Diluvi, Ferran 
Palau, del glossador 
Mateu Xurí, l’il·lustrador 
Oriol Malet, la ballarina 
Fàtima Campos, l’artista 
de circ Toni Gutiérrez i 
l’actor Jordi Oriol.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentador: Toni 
Cruanyes. 

22.10 Sense ficció.  
Desfent nusos.

23.10 Sense ficció.  
Peixos d’aigua dolça  
(en aigua salada).

00.15 Més 324  (Debat). 

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  
comarques. 
Presentadora: Núria 
Solé.

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

15.45 Cuines (Gastronòmic). 
Pota blava amb api-
rave.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Cristina fa creure al 
Quique que el Bruno 
menteix i que ella no 
vol reconquistar-lo. A 
més, demana al seu ex 
que faci de cangur de 
l’Adrià. Més tard, quan 
la Cèlia se n’assabenta, 
confessa al Quique tot 
el que la Cristina li va 
dir, però ell no entén 
res. El Miquel, per la 
seva banda, s’em-
porta el Guillem uns 
dies i deixa les coses 
clares a la seva ex. 
Mentrestant, la Noe se 
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06.00 Megaminimals.
06.41 Bola & Bill. La cangur.
06.55 Artús i els vailets de la 

Taula Rodona.
07.29 Xavier Enigma i el 

museu secret.
08.03 Zoom, el dofí blanc. 

Pesca prohibida.
08.15 Comptem amb la 

Paula.
08.43 Mya Go. La fàbrica.
08.50 Elements MIC.
09.00 Els mixets.
09.30 Leo, el guardabosc.
09.56 Louie.
10.17 Misha, la gata violeta.
10.43 Artús i els vailets de la 

Taula Rodona. 
10.54 Els Mini Ninges.
11.27 L’inspector Gadget. 

Missió ball.

11.38 Oddbods.
12.13 Els bons ossos bruns: 

Dies de neu.
12.41 En Grizzy i els 

lèmmings.
13.22 Els germans Kratt. 
13.45 Les Sisters.
14.32 El detectiu Conan. 
14.56 El xai Shaun.
16.00 Leo, el guardabosc.
16.37 Les construccions 

d’en Louie i la Yoko. En 
Louie i la Yoko constru-
eixen una caravana de 
circ.

16.44 Els mixets.
17.04 Mya Go. L’òpera.
17.10 Comptem amb la 

Paula.
17.56 Una mà de contes.
18.23 Un dramarama total. 
18.33 Wow! English Method.

18.52 Xavier Enigma i el 
museu secret.

19.36 Zoom, el dofí blanc.
20.19 Top or fail.
20.31 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
21.06 El detectiu Conan. 

En Conan cau per un 
penya-segat (I).

21.30 Bestial. La vespa de 
mar.

21.55 El gran dictat.
22.15 Pel·lícula: Un cop amb 

estil. EUA, 2017. Dir.: 
Zach Braff. Int.: Morgan 
Freeman i Michael 
Caine. 

23.50 CURTCIRCUIT Taller. 
Presentador: Lluís 
Salgado. 

00.30 Per les teulades de les 
ciutats. Berlín.

ESPORT3

13.00 Esport club.
13.30 E3 Notícies.
14.00 Esport club.
14.30 Top gols La Lliga.
15.00 Catalunya salvatge.
15.25 Thalassa.
15.40 L’orfenat de rinoce-

ronts.
16.30 Horitzons.
17.20 IHF Women’s World 

Championship. 
19.00 Tot costa.
20.00 Top gols La Lliga.
20.25 IHF Women’s World 

Championship. En 
directe Quarts de final. 
des del Palau d’Esports 
de Granollers. 

22.00 Eurocup. En directe.
22.50 Zona UFEC.
23.00 Onze.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.10

‘Sense ficció’ 
 
El programa estrena Desfent nusos, un documental dirigit per 
Txell Esteve i Diana Casellas que explica la història de set nois 
i noies que han patit o que encara pateixen un problema de 
salut mental. Acompanyats de les persones que els són més 
properes, els joves recorden la seva història i els seus senti-
ments, les seves pors i les seves esperances, amb una lucide-
sa i una claredat que trenquen tòpics. L’espai ajuda a crear un 
univers íntim que permet la confidència i la seguretat. 

LA SEXTA 22.30

‘Fuera del mapa’ 
 
La cantant Rozalén i la periodista Mamen Mendizábal acom-
panyaran Chicote a visitar alguns dels racons més especta-
culars de València i Astúries. El primer viatge començarà a 
Fontanars dels Alforins, on Rozalén i el xef recorreran els ca-
mins per conèixer la ruta enològica més important del País 
Valencià. Tot seguit, viatjarà als Picos de Europa d’Astúries 
amb Mamen Mendizábal, on seguiran l’anomenada ruta de la 
reconquesta. 

L’Agència Catalana de Notícies 
renova la seva plataforma 

L’agència es modernitza per donar més serveis 
i experimentar amb nous formats. ARA  

L’Agència Catalana de Notícies (ACN) estrenarà avui una 
nova plataforma digital. Després de vint anys en funciona-
ment, l’agència pública inicia una nova etapa que inclou 
una actualització tecnològica amb l’objectiu d’oferir nous 
serveis als subscriptors, així com també d’explorar nous 
formats periodístics. Segons els responsables de l’ACN, 
la nova plataforma serà una eina més àgil, senzilla i intu-
ïtiva en l’experiència de navegació i accés als continguts, 
i està concebuda amb la voluntat de ser sotmesa a una 
renovació constant. Per al director de l’ACN, Marc Colo-
mer, aquesta renovació representa “un salt endavant 
qualitatiu en termes de modernització per a l’ACN i per als 
usuaris del servei”. El nou portal és accessible des d’avui a 
la mateixa adreça, www.acn.cat. L’ACN obrirà alguns dels 
seus continguts, als quals es tindrà accés de manera par-
cial i limitada, aixecant el mur actual. Colomer remarca 
que aquesta obertura es fa “sense cap ambició de com-
petir amb els mitjans finalistes”, sinó amb la voluntat de 
“donar visibilitat a la tercera pota del sistema de mitjans 
públics nacional de Catalunya”.e  

‘Sé lo que hicisteis...’ reviu amb 
un especial de Nadal

Els presentadors Ángel Martín i Patricia Conde al 
plató de Sé lo que hicisteis... ATRESMEDIA

El 2011 es va emetre per últim cop el mític programa d’hu-
mor de La Sexta Sé lo que hicisteis... Ara, deu anys des-
prés, Atresmedia ha decidit recuperar-lo amb un retroba-
ment a l’especial de Nadal Feliz año Neox, un programa 
emès en prime time a Neox i que acomiada l’any cada 30 
de desembre, un dia abans de les campanades. Segons in-
forma el mitjà Yotele, la cadena encara està acabant de 
polir els últims detalls sobre la participació dels seus pro-
tagonistes. De moment no hi ha cap nom confirmat, però 
tot apunta que els seus principals presentadors i prota-
gonistes, Ángel Martín i Patricia Conde, estaran al capda-
vant de l’especial. Els col·laboradors Berta Collado, Miki 
Nadal, Pilar Rubio o Cristina Pedroche també podrien par-
ticipar-hi. L’any passat, Ángel Martín i Patricia Conde es 
van reunir per videotrucada al programa Zapeando, de 
Dani Martín, que també va col·laborar a Sé lo que hicisteis... 
al costat de Miki Nadal i Cristina Pedroche.e  

EL RADAR


