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El jugador del FC Barcelona, Leo Messi,
podria guanyar la seva sisena Pilota d'Or.
Cristiano Ronaldo figura entre els candi-
dats a endur-se-la, però l’holandès Van
Dijk és la gran amenaça per al del Barça.

La gala de la pilota d’or,
en directe per Esport 3
ESPORT 3 | 20.30 H

Tres parelles de concursants competei-
xen en tres fases eliminatòries que po-
saran a prova els seus coneixements i
intuïció a El Bribón, on podran aconse-
guir un premi de fins a 70.000 euros.

Emoció i estratègia a «El
Bribón», de Pablo Chiapella
CUATRO | 19.30 H

S’inicia la campanya del referèndum.
Pelayo s’enfonsa en el desencanta-
ment mentre que Manolita i Quintero
hi participen activament. Segueix el
judici contra les deu de Navalcarnero.

Comença el referèndum a
«Amar es para siempre»
ANTENA 3 | 16.30 H 

DdGGIRONA

nAquesta nit, a les 21.55 h a TV3,
s’estrena un nou capítol d’El foras-
ter. Aquesta vegada, Quim Masfe-
rrer arriba a Òrrius, un racó de pau
a tocar d’una de les zones més po-
blades del país i el poble més petit
de la comarca del Maresme. El
presentador descobrirà ben aviat
que aquí és costum apropiar-se
llocs que pertanyen als pobles del
costat, i que els dies sempre co-
mencen amb un bon esmorzar.
Per aquest motiu l’alcalde es de-
dica en cos i ànima a les dues co-
ses, mentre deixa les regnes de
l’Ajuntament en mans de la seva
ajudant.

«El foraster»
de TV3 viatjarà
aquesta nit fins 
al poble més petit
del Maresme

ACN/DdG GIRONA

n El programa Crims, de Catalu -
nya Ràdio, farà el salt a TV3 durant
el primer trimestre del 2020. Serà
una producció externa dirigida
també per Carles Porta, conductor
de l’espai radiofònic, autor del lli-
bre Tor, 13 cases i tres morts i res-
ponsable del podcast homònim
que va triomfar a l’antena de
l’emissora. Així ho va anunciar di-
vendres al Parlament el director
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
que va celebrar «l’èxit» d’un «pro-

jecte de 360 graus», en el sentit que
tot va començar l’any 1997 amb un
30 minuts a TV3 sobre la llegenda
negra de la muntanya de Tor. Gor-
dillo va aprofitar per avançar que
l’emissora estrenarà l’any 2020 un
altre podcast comandat per Carles
Porta «en la mateixa direcció». 

Fonts de la CCMA han confir-
mat que el programa s’estrenarà a
TV3 durant el primer trimestre del
2020, per la qual cosa encara «s’es-
tà treballant» en la forma. Serà,
això sí, una producció externa

conduïda pel mateix Carles Porta
i que presentarà casos foscos
d’homicidis no resolts, entre d’al-
tres, com ja fa el programa radio-
fònic homònims. Crims es va es-
trenar la temporada passada com

una secció al magazín de tarda Es-
tat de Gràcia, de Roger de Gràcia,
i el seu èxit ha fet que enguany tin-
gui un espai propi a la graella del
cap de setmana de Catalunya Rà-
dio. 

El programa «Crims»
de Catalunya Ràdio
farà el salt a TV3 
Carles Porta dirigirà el format, que s’estrenarà
a la cadena pública el primer semestre del 2020

Carles Porta, el conductor de l’espai «Crims»

06.01 Mic.
06.44 Les tres bessones.O
07.10 Els germans Kratt.O
07.55 Dino tren.
09.00 Mic.
09.52 Doraemon.O
10.42 L’Òliba i companyia.O
11.16 Yakari.O
12.04 En Grizzy i els lèmmings.
13.03 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
14.08 Les Sisters.O
15.05 Comptem amb la Paula.
16.16 Les tres bessones.O
17.04 El Mic i els seus amics.
17.30 Oddbods.O
17.46 Els bons ossos bruns: Un
bosc de bojos.O
18.23 Els germans Kratt.O
19.30 Info K.O
19.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
20.22 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
21.26 En Grizzy i els lèmmings.
21.55 El gran dictat.O
22.05 La generació del canvi.
23.00 60 minuts.O «Fugir per
viure».
23.45 60 minuts. (R) O «La
mafia dels oceans».
00.40 La generació del canvi.
(R)O
01.35 Obecanje. La promesa.
02.30 Pel món amb Te Radar.
O Inclou «Peixos» Te Radar
acompanya uns pescadors que
pesquen amb un sistema molt
selectiu i de poc impacte, i després
viatja fins al petit país de Tonga
per comprovar com el passat els
ajuda a tenir un futur més brillant
i a millorar les seves captures. i
«L’illa del tresor».
03.40 L’illa del tresor.O
04.10 Cuina nòrdica amb Tareq
Taylor.O

06.15 Las noticias de la maña-
na.O
08.55 Previo Espejo público.
09.00 Espejo público.
13.15 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
13.40 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
S S’inicia la campanya del re-
ferèndum i el Pelayo s’enfonsa
en el desencant mentre la Ma-
nolita i el Quintero hi participen
activament. Paral·lelament, la
Cristina demana a la Julia que
escrigui un article que els ajudi
en el judici.
17.30 El secreto de Puente Viejo.
SO La Marta, farta de la pres-
sió dels nuvis, demana al seu
pare que li permeti treballar a la
fàbrica i el senyor Ignacio la des-
tina a tasques administratives.
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.30 Deportes.EO
21.40 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0.
22.40 El bar.P
01.00 Abracadabra.P La Car-
men i el Carlos són una parella
de l’extraradi de Madrid. Ella,
mestressa de casa lliurada a la
seva família. Ell, un gruista que
viu per i per al Real Madrid. Re-
signats a la rutina, tot canvia el
dia del casament del seu nebot.
Durant la celebració, el Pepe, cosí
de la Carmen i hipnotista aficionat,
fa una demostració, a la qual el
Carlos, incrèdul, es presta com a
voluntari.

06.15 Informativos Telecinco.
08.55 El programa de Ana Rosa.
Amb Ana Rosa Quintana. Amb la
col·laboració deJoaquín Prat.  Ma-
gazín que conté diferents seccions,
on diversos contertulians parlen
sobre temes de societat, cor, po-
lítica i actualitat.
13.30 Ya es mediodía. Espai in-
formatiu que analitza els temes
més destacats de l'actualitat po-
lítica, econòmica, social i cultu-
ral.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón. Espai de
debat i discussió al voltant de te-
mes de l’actualitat del cor. A més,
inclou entrevistes a personatges
coneguts. El programa diari divi-
deix la seva emissió en tres parts
per delimitar i adaptar els con-
tinguts a les diverses franges ho-
ràries.
20.00 Sálvame banana.
21.10 Informativos Telecinco.
21.40 El tiempo.O
21.50 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
22.00 Got Talent España.
01.45 Got Talent España. Mo-
mentazos. Espai que recull els
millor moments del programa
Got Talent España.
02.40 La tienda en casa. Espai
de venda de productes de bellesa
i salut, electrònica i per a la llar,
entre d'altres.
02.55 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia. La tarotista Es-
peranza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. 

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
08.00 Gym Tony XS.S
09.00 El concurso del año. (R)
09.55 Alerta Cobra.S
12.40 El tiempo.
12.45 Mujeres y hombres y vi-
ceversa.
13.55 El concurso del año. Cada
dia una parella diferent de con-
cursants participa en el concurs
intentant endevinar l’edat de set
persones, fent servir la seva in-
tuïció i l’ajuda de diverses pistes.
Parteixen amb 50.000 euros ini-
cials, xifra que va disminuint a
mesura que s’acumulen els errors
i amb un cronòmetre que corre
en contra d’ells. Amb Dani Mar-
tínez. 
15.00 Noticias Cuatro deportes.
EO Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.25 Deportes Cuatro.E O
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.O
19.30 El Bribón.
20.25 El tiempo.O
20.30 Deportes Cuatro.EO
20.35 Gran Hermano VIP 7: re-
sumen diario.
21.25 First Dates.
22.45 Cine uppers.P Criminal.
La història de l’home adequat en
el cos equivocat. En un últim
esforç per aturar una conspiració
diabòlica, s’implanten els records,
secrets i habilitats d’un agent de
la CIA, mort mentre duia a terme
una missió, en un impredictible i
perillós convicte, amb l’esperança
que completi la feina.
00.55 Hawai 5.0.S
03.00 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

06.30 That’s English.
07.00 Página 2. (R)O
07.30 Inglés online TVE.O
07.55 Instinto letal. (R)O
08.40 La 2 express.O
08.55 El escarabajo verde. (R)
09.30 Aquí hay trabajo.O
09.55 La aventura del saber.
10.55 Documenta2.O
11.45 Top 10: el arte de la ar-
quitectura. (R)O
12.40 Mañanas de cine.PO
Rumbo al Oeste. Una epidèmia
de malària castiga els indis i un
jove doctor de l’exèrcit acudeix
per ajudar-los.
14.05 La escapada italiana de
Gino.O
14.05 Amalfi. (R)O
14.50 Tongobriga, el espíritu
de un lugar. (R)O
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
18.10 El rondo.E O El pro-
grama s’ocupa del premi de la
Pilota d’Or d’aquest any, que
torna a guanyar per sisena vegada
Lionel Messi, i es pregunta si es
tracta de la darrera que recull
amb la samarreta blaugrana.
S’aprofundeix, a més, en els mo-
tius que han portat a la ruptura
personal i professional a Luis En-
rique i Robert Moreno.
19.05 La escapada italiana de
Gino.O
19.45 La 2 express.O
20.00 El cazador de cerebros.
20.30 La 2 noticias.O
21.00 La 2 express.O
21.05 Top 10: el arte de la ar-
quitectura.O
22.00 El comisario Montalbano.
SO «El ladrón de meriendas». 
23.55 Apocalipsis: la Primera
Guerra Mundial.O
00.50 Metrópolis.O

06.00 Notícies 3/24.O
06.30 TN matí.O
08.25 Els matins.O L’exdiplo-
màtic Francesc Vendrell aporta
la seva mirada i la seva experiència
a conflictes actuals com el de
Hong Kong o Bolívia, a la situació
política de Catalunya i a la con-
ferència contra la crisi climàtica
de Madrid. A més, s’inaugura la
cimera climàtica de l’ONU a Ma-
drid, que reunirà representants
de gairebé 200 estats, d’institu-
cions internacionals i d’organit-
zacions ecologistes.
11.50 El disc de la Marató.O
12.05 Planta baixa.O
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.O «Trinxat amb
arengada». 
15.55 Com si fos ahir.SO La
Cati no es pren bé que el Quim
tingui una cita. A més, ell li amaga
que es tracta de la Xesca. Més
tard, la dona intenta boicotejar
la trobada. Paral·lelament, la
Gemma aprofita que la imatge
professional del Miquel està to-
cada per passar-li clarament pel
damunt.
16.35 Tot es mou.O Amb He-
lena Garcia Melero i Lluís Mar-
quina.  Magazín d’entreteniment
que no perd de vista l’actualitat.
Un programa fresc i proper, en
què els presentadors s’acosten
d’una manera informal i distesa
als esdeveniments del dia a dia.
20.15 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
21.55 El foraster.O
22.55 El foraster. (R)O
23.55 Més 324.O
01.35 Gran reserva.O
02.35 Ritmes a l’estudi.
03.35 Blues a l’estudi.

06.30 Telediario matinal. O
08.25 Los desayunos de TVE.
10.00 La mañana.O
12.25 A partir de hoy.O
13.25 Hacer de comer.O
14.00 L’informatiu.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
16.15 El tiempo.O
16.25 Mercado central.S O
La Lorena parla amb el Jorge so-
bre el David perquè la seva pro-
ximitat amb el noi no l’acaba de
convèncer.
17.20 Servir y proteger.SO
El Chávez aconsegueix convèncer
l’Emma que surti amb ell, però
la cita al Moonlight no va com
s’esperava.
18.20 Acacias 38.SO L’Úrsula
ofereix un tracte a l’Andrade a la
presó mentre Felipe es centra en
el judici contra el tractant de do-
nes. La Maite, després del seu
apassionat petó amb la Camino,
rebutja la jove.
19.15 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 TVEmos.O
22.45 Promesas de arena.S
La inesperada malaltia del seu
pare obliga la Lucía a tornar im-
mediatament a Espanya. Un cop
allà, s’enfronta a un dilema com-
plicat, ja que ha de decidir si
s’ocupa de la seva tòxica família,
que la va obligar a anar-se’n però
ara la necessita, o si torna on ha
trobat el seu lloc i l’amor de la
seva vida.
23.55 Titanes sin fronteras.
00.50 Españoles en el mundo.
(R)O «Yucatán».
01.45 La noche en 24 horas.O
03.40 Noticias 24 horas.O

CCMA


