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TV3 Super3/33 La 1 Antena 3 Telecinco CuatroLa 2

06.00 Minutos musicales.
07.30 Previo Aruser@s. O
Amb Alfonso Arús. 
09.00 Aruser@s.O
11.00 Al rojo vivo: previo.O
12.30 Al rojo vivo.O
14.30 Noticias 1ª ed.O
14.55 Jugones.EO
15.30 La Sexta meteo.O
15.45 Zapeando.O
17.15 Más vale tarde.O
20.00 Noticias 2ª ed.O
20.55 La Sexta Clave.O
21.15 La Sexta meteo.O
21.25 La Sexta deportes. E
21.30 La Sexta Columna.«Fon-
dos europeos: así va a ser tu
vida». Espanya rebrà 140.000
milions d’euros del Pla de Re-
cuperació de la Unió Europea.
Una ajuda sense precedents
amb la qual es vol canviar el
model socioeconòmic per fer-
lo més just i sostenible. 
22.30 Equipo de investigación.
«La falsa hija del Rey». En nom
del rei, ha estafat més de quatre
milions d’euros. El programa
explica la sorprenent història
d’Ana María Bea, la falsa filla
del rei, una estafadora reincident
que ha enganyat a més de 100
famílies per tota la geografia
espanyola.  

La Sexta

06.00 324 Esports.O
06.25 Temps d’aventura. O
Espai dedicat a reportatges sobre
esports d’aventura i risc.
06.50 Gol a gol.O El programa
fa un ampli seguiment de la jor-
nada de la Primera i la Segona
Divisió, parant una atenció es-
pecial als equips catalans.
07.50 Futbolint.
08.25 Campiones. O «Gàlia
Dvorak, ADN tenis taula».
08.35 AMA Supercross. Des
d’Atlanta, Estats Units.
10.05 Monster Energy Nascar
Cup Series. «Richmond-Toyota
Owners 400».
11.30 Gol a gol.O
12.30 Barcelona Open Banc
Sabadell.
17.55 Lliga Nacional de Futbol
Sala.
21.45 Sail GP.O
22.10 Millors jugades 2020
Bombolla WNBA.
22.15 MTB SuperCup Massi.O
22.30 FIA World Rally Cham-
pionship. «WRC Croatia Rally».
Primera etapa.
23.00 Onze.O
00.30 324 Esports.O
00.55 Onze.O
02.25 324 Esports.O
02.50 Barcelona Open Banc
Sabadell.

Esport3

07.00 Fast & Fut primera.
«Cádiz CF-Real Madrid CF».
07.15 Liga Femenina Endesa.
«IDA Lointek Gernika-Perfumerías
Avenida». 
08.55 Estudio estadio.
10.10 MTB SuperCup Massi.
«Santa Susana».
10.25 Racing for Spain.
10.50 Evasión.
11.10 Surfing.es.
11.25 ETU Sprint Triathlon Eu-
ropean Cup. «Melilla».
11.40 Copa de España Élite
y Sub-23. «XXXVII Clásica Ciu-
dad de Torredonjimeno».
11.50 Moto Avenue.
12.05 Fast & Fut primera.
«FC Barcelona-Getafe CF».
12.30 Barcelona Open Banc
Sabadell.
20.30 TDP Club LaLiga San-
tander.
20.45 TDP club NBA.
20.55 Liga Nacional de Fútbol
Sala. «Jaén Paraiso Interior
FS-Pescados Ruben Burela FS». 
22.45 TDP Club LaLiga San-
tander.
23.00 Álvarez Café.
23.35 WRC. «Rally de Croacia». 
00.00 European Artistic
Gymnastics Championships.
04.25 WRC. «Rally de Croa-
cia».

Teledeporte

06.00.8 de 8. 
06.29 Catalunya Blues. 
06.59 El món a RAC1. 
09.52 Televenda. 
13.00 Robin Food.  Espai de
cuina presentat pel cuiner i
gastrònom David de Jorge.
14.02 Jet lag. 
14.34. Nissaga de poder. 
15.45 Infidels. 
17.50 Cine. Más allá de la ley.
Un enginyer arriba a una zona
apartada de l’Oest per fer-se
càrrec de l’explotació d’una
mina de plata. Mentre hi va, li
desapareixen els 12.000 dòlars
que havia de pagar als miners.
19.55 Lo Cartanyà. 
21.07 Plats bruts.
21.59 Cine. Los niños del ter-
cer Reich. La Kari i el Kyle són
dos joves estudiants a l’Ale-
manya nazi.  
23.38 Cine. Embajador en
Oriente Medio.Un ambaixa-
dor estatunidenc, la seva espo-
sa i la seva amant àrab es
veuen atrapats en un joc peri-
llós d’intriga, extorsió i assassi-
nat a l’Orient Mitjà. 
01.20 Televenda. 

8TV

7.00 Nex Matí.
9.00 Fet a mida.Magazine 
11.00 El termòmetre. 
12.00 Ho celebrem.Històries
de fires i festes de la Catalunya
Central
12.30 Caminant per Catalun-
ya.Rutes de muntanya
13.00 Barra lliure.Tertúlia
14.00 InfoTaronja.
14.30 La porteria. Informatiu
esportiu
15.30 Barra lliure. Tertúlia
16.30 Fet a mida.Magazine 
18.30 Torn de tarda.Magazi-
ne Catalunya Central
19.00 Conneti.cat.Magazine 
20.00 Infotaronja. Informatiu
comarcal
20.30 Fen territori.Personat-
ges de la catalunya central
21.00 Torn de tarda. 
21.30 Infotaronja. Informatiu
comarcal
22.00 Barra lliure. Tertúlia
23.00 Fem territori. Perso-
natges de la catalunya central 
23.30 Teló de fons. Programa
informatiu teatral
00.00 Infotaronja. Informa-
tiu comarcal
00.30 Misteris. Enigmes del
cosmos

Canal Taronja
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07.50 Pat, el gos.O
08.25 Els mixets.O
08.45 Elements MIC.
08.55 La roca dels Frarets.O
09.27 Wow! English Method.
09.37 BabyRiki.O
09.47 Zoobabu.
09.49 Wow! English Method.
10.00 Kikoriki.O
10.29 Comptem amb la Paula.
10.50 Espies de veritat.O
11.12 La màgica Do-Re-Mi.O
11.58 En Grizzy i els lèmmings.
12.25 Jo, Elvis Riboldi.O
12.48 Les Sisters.O
13.24 Un drama total d’illa.O
14.09 La Pantera Rosa.O
14.37 El xai Shaun.
15.02 El detectiu Conan.O
15.49 Les tres bessones.O
16.37 Noddy, un detectiu al
País de les Joguines.O
17.00 Els mixets.O
17.15 Wow! English Method.O
17.56 Una mà de contes.O
18.37 Les aventures de Riff i
Flat.O
19.02 Xavier Enigma i el museu
secret.O
20.00 Info K.O
20.20 Dracs: Cap a nous horit-
zons.SO «Intuïbessó».
20.44 El manual dels dracs.
21.02 Marika.
21.20 Les regles de la Floor.S
O «Vida de pagès».
21.30 Sam Fox: Aventures ex-
tremes.S O «Les preses del
dragó de Komodo».
21.55 El gran dictat.O
22.15 Festival de Màgia de Ba-
dalona. Memorial Li-Chang.O
23.50 Res és impossible.O
01.10 Festival de Màgia de Ba-
dalona. Memorial Li-Chang. (R)
02.40 Els exploradors: el gran
inventari del planeta.O

06.00 Minutos musicales.
06.15 Las noticias de la mañana.
08.55 Previo Espejo público.
O Amb Susanna Griso. 
09.00 Espejo público.O Amb
Susanna Griso. Amb la col·labo-
ració deLorena García. 
13.20 Cocina abierta.O
13.45 La ruleta de la suerte.
O Amb Jorge Fernández. 
15.00 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta. (R)O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
SO Després de l’interrogatori
al Gorka, els Gómez decideixen
intervenir, però el Beltrán s’avan-
ça. L’Estefanía, per part seva, rep
una trucada de la policia i creu
que el Beltrán l’ha posat al punt
de mira. Paral·lelament, el Quin-
tero, malgrat que és el seu enemic
sentimental, ajuda el Fernando
a intervenir amb la Cristina. 
17.45 Ahora caigo.O Amb Ar-
turo Valls. 
19.00 ¡Boom! O Amb Juanra
Bonet. 
20.00 Pasapalabra. O Amb
Roberto Leal. 
21.00 Noticias 2.O
21.45 Deportes.EO
21.55 El tiempo.O
22.10 ¿Quién quiere ser millo-
nario?O «Miguel Ángel Muñoz,
Ana Milán y Secun de la Rosa».
En aquest setè programa, Juanra
Bonet rep els actors Miguel Ángel
Muñoz, Ana Milán i Secun de la
Rosa com a convidats per en-
frontar-se al repte d’asseure’s a
l’impactant plató del programa i
intentar aconseguir el pot més
gran possible.
02.45 Live Casino.
03.30 Play Uzu Nights.

06.30 ¡Toma salami!
07.00 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.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.EO
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón. Espai de
debat i discussió al voltant de te-
mes de l’actualitat del cor. 
17.00 Sálvame naranja. Espai
de debat i discussió al voltant de
temes de l’actualitat del cor. A
més, inclou entrevistes a perso-
natges coneguts. El programa
diari divideix la seva emissió en
tres parts per delimitar i adaptar
els continguts a les diverses fran-
ges horàries.
20.00 El precio justo.O Pro-
grama en què els concursants
han d’aproximar-se tot el que pu-
guin, sense passar-se, al preu
d’un o diversos articles per anar
acumulant premis i anar superant
etapes per intentar aconseguir
el gran premi final. Amb Carlos
Sobera. 
21.00 Informativos Telecinco.
21.45 El tiempo.O
21.55 Deportes.EO
22.00 Got Talent España.
01.20 Got Talent España. Mo-
mentazos.
02.35 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia. La tarotista Es-
peranza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia. 
02.40 La tienda en casa.
02.55 Mejor llama a Kiko.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.40 Mejor llama a Kiko.
08.10 ¡Toma salami!
08.45 El Bribón. Amb Pablo
Chiapella. 
09.40 Alerta Cobra.S Inclou
«El regreso de Turbo y Tacho»,
«En Vogue», «El rey de Ahjada» i
«El concurso del año» (R).
14.10 El concurso del año.Amb
Dani Martínez. 
15.10 Noticias Deportes Cuatro.
EO
15.25 Deportes Cuatro.E O
15.40 El tiempo.O
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
18.00 Cuatro al día.O
20.00 Cuatro al día a las 20 h.
20.45 Deportes Cuatro.EO
20.55 El tiempo.O
21.05 First Dates: en anteriores
citas.Amb Carlos Sobera. 
21.30 First Dates. Amb Carlos
Sobera. 
22.00 El blockbuster.P La le-
yenda del samurái: 47 Ronin. Ba-
sada en una llegenda japonesa.
Segle XVIII. Després que un cabdill
traïdor mati el seu senyor i els
desterrin, 47 intrèpids samurais
juren venjar-se i recobrar l'honor. 
00.25 Cine Cuatro.P El primer
rey. Ròmul i Rem són dos germans
pastors de 18 anys que viuen a
prop del riu Tíber. Convençut que
ell és més important que els de-
sitjos de Déu, Rem creu que està
destinat a ser el rei de la ciutat
que trobarà al costat del seu ger-
mà.
02.05 El Desmarque de Cuatro.
E
03.00 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

06.00 Para todos La 2. (R)O
Dirigit per Quim Cuixart. 
06.30 That’s English.
07.00 La 2 express.O
07.05 Un palacio para el pueblo. 
07.30 Inglés online. O Curs
d’anglès per a hispanoparlants.
07.55 La 2 express.O
08.00 Cafè d’idees.
09.55 UNED.O
10.55 Aquí hay trabajo.O
11.20 La 2 express.O
11.30 Senderos del mundo. (R)
12.35 Mañanas de cine.PO
Veinte pasos para la muerte. Un
sergent de l’exèrcit confederat
troba un nen mestís enterrat fins
al coll a punt de morir.
13.55 La 2 express.O
14.20 L’informatiu.O
14.40 La metro.
14.55 Clip on.
15.00 Desmarcats.E
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
18.15 El escarabajo verde. O
18.40 Planeta selva.O
19.10 Punts de vista.O
20.00 El vespre.
20.30 Días de cine.O
21.30 Paseos históricos. O
«Nueva York, la ciudad de los
rascacielos». 
22.00 Historia de nuestro cine.
P O Todo sobre mi madre.
Després de la mort del seu fill, la
Manuela torna a Barcelona per
localitzar el pare del noi. 
23.45 Historia de nuestro cine.
P O Volver a empezar. L’any
1981, el famós escriptor Antonio
Miguel Albajara arriba a Gijón, la
seva ciutat natal, procedent d’Es-
tocolm, on acaba de rebre el
premi Nobel. 
01.30 Las noches del Monu-
mental.O

06.00 Notícies 3/24.O
07.30 TN matí.O
08.30 Els matins.O
11.00 Planta baixa.O
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines. O «Paella Car-
valho». Pepe Carvalho, el detectiu
creat per Manuel Vázquez Mon-
talbán, és un gran gurmet. Tant
el personatge com l’autor es pas-
saven hores provant i cuinant tot
tipus de plats. Avui, aprofitant
que és Sant Jordi, es fa un plat
que Carvalho va cuinar a la
novel·la Los mares del sur. És un
arròs a la paella amb moltes flo-
ritures. 
15.55 Com si fos ahir.SO El
Quim està molt sensible per l’ab-
sència de la Ginesta i reacciona
malament amb la Cati. Aquesta
s’esplaia amb el Marc, que s’en-
fada amb el seu pare. Paral·lela-
ment, la Sílvia no aconsegueix
convèncer l’Ivan perquè obrin
junts una botiga nova. 
16.35 Tot es mou.O
20.25 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 La gran pel·lícula.PO
Green Book. Quan Tony Lip, un
rude italoamericà del Bronx, és
contractat com a xofer del virtuós
pianista Don Shirley, durant una
gira de concerts pel sud dels
Estats Units, ha de confiar en El
llibre verd, una guia dels pocs
establiments segurs per als afroa-
mericans, per trobar allotjament. 
00.20 Moonlight.P Un jove
creix i desenvolupa la seva vida
als conflictius suburbis de Miami.
A mesura que passen els anys, el
jove es descobreix a si mateix i
sobreviu en una situació social i
familiar complicada.

08.00 La hora de La 1.O
10.00 La hora de la actualidad.
12.30 Las cosas claras.O
14.00 L’informatiu.O
14.15 Las cosas claras.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
16.20 El tiempo.O
16.35 Dos vidas.SO La Julia
rep una oferta molt favorable per
part de la propietària de la botiga
de mobles: seran sòcies si la Julia
accepta traslladar el taller a Madrid
i contractar un nou equip. 
17.25 Servir y proteger.S O
El Quintero i l’Eva fingeixen que
enterren la destral de guerra. Pa-
ral·lelament, a la comissaria in-
tenten contactar amb Guzmán
Santigosa, un company del Ramiro
als GRECO. 
18.15 Acacias 38.SO El Mar-
celo demana explicacions a la
Luzdivina, i ella li revela que l’Hi-
ginio és el seu germà i que li està
fent xantatge. 
19.10 El cazador.O
20.00 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.00 La suerte en tus manos.
22.15 Ocean’s Thirteen.PO
Danny Ocean i la seva banda
tenen una raó per donar el seu
cop més ambiciós i arriscat: de-
fensar un dels seus. 
00.10 Kings. P O Terribles
disturbis racials comencen a pro-
duir-se a Los Angeles el 1992,
arran de l’absolució de diversos
policies implicats en la pallissa
al taxista Rodney King. 
01.30 ¡Sorpréndeme! P O
Genie Burns, propietària de Sur-
prise Enterprise, idea plans per
celebrar festes sorpresa en llocs
inesperats. 

L’espai comptarà amb l'actor Johnny
Depp, l'escriptora Marta Orriols i les
cantants Maika Makovski i Alba Mes-
sa. A més, la secció de cinema de Des-
irée de Fez i de música de Txell Sust.

Johnny Depp i Marta,
Orriols al «Punts de vista»
LA 2 | 19.10 H 

El reportatge d’aquesta nit analitza
com està previst invertir els fons eu-
ropeus? Espanya canviarà tant com
prometen? Es podran aprofitar tots?
Com afectarà  els ciutadans?

«La Sexta Columna» es
fixa en els fons europeus
LA SEXTA | 21.30 H 

Carlos Sobera, amb la complicitat de
Matías Roure i Lydia Torrent, presenta
aquesta programa de cites que té per
objectiu aparellar els solters que acu-
deixen a sopar al restaurant. 

L’amor sobrevola els
solters de «First Dates»
CUATRO | 21.45 H 

ACN/DDG BARCELONA

iCat celebra avui els primers 15
anys de vida. L'emissora va néixer el
23 d'abril del 2006 com la primera
ràdio que va apostar per una oferta
digital complementària a la fre-
qüència modulada. Un projecte per
promoure el consum cultural, espe-
cialment de l'escena musical cata-
lana, de nous creadors i de la cultura
emergent. Després de cinc anys
d'emissió només online, el 2017 iCat
tornava a les ones amb un programa

despertador i nous espais per a l'au-
diència més jove. «iCat ja no és no-
més una emissora musical, sinó que
dona resposta a una necessitat de
país per afavorir continguts cultu-
rals», assegura Saül Gordillo, direc-
tor del grup Catalunya Ràdio.

Actualment, iCat s’ha consolidat
com el canal de l’escena musical
sorgida a Catalunya els últims anys:
hi dona suport programant la seva
música, emetent concerts i entrevis-
tes, i divulgant el seu treball a les xar-
xes socials. L'efemèride es comme-
mora amb una programació espe-
cial, que inclou l’estrena d’una can-
çó dedicada a l’emissora a càrrec de
Joan Colomo, i el concert de Sant
Jordi de Maria Arnal i Marcel Bagés
que tindrà lloc avui a Barcelona.

iCat celebra avui el seu 
15è aniversari mantenint
l’aposta per la cultura
L’emissora pública fixa la mi-
rada en l’escena musical catala-
na i els nous creadors,           i dona
veu a l’escena cultural emergent

DdGGIRONA

Masterchef Celebrity 6 es troba
cada vegada més a prop de tancar
el seu càsting i sembla que la ca-
dena pública ha posat tota la carn
a la graella. Televisió Espanyola va
avançar ahir altres quatre noms
que se sumen a la llista oficial de
participants. Es tracta de David
Bustamante, Verónica Forqué i
Carmina Barrios. Prèviament, la
cadena confirmava també a l'ac-
triu Belén López, l'actor Iván Sán-
chez, el cantant Yotuel i el perio-
dista esportiu Juanma Castaño.
Aquests noms se sumen a Victoria
Abril, Vanesa Romero o Miki Na-
dal, ja anunciats fa uns dies.  

Verónica Forqué,
Carmina Barrios i
Bustamante fitxen
per «Masterchef
Celebrity 6» 

DDG GIRONA

Qui es queda TV3 segueix sent
un dels temes rellevants dins la ne-
gociació d’ERC i JuntsxCat estan
duent a terme per tal de formar
nou govern de la Generalitat.
Aquesta realitat ha tornat a fer que
la plantilla de la televisió pública
expressi el seu malestar, mitjan-
çant un demolidor comunicat en
el qual denuncien que existeix una
campanya de pressió dins la qual
«s’han incrementat les crítiques a
la programació des de punts de
vista molt oposats». 

D’aquesta manera, el comitè
d’empresa de TV3 considera que a
les xarxes socials «s’escampen

campanyes grolleres, fanàtiques i
intimidatòries» i posen com a
exemple «la reacció visceral contra
Javier Cercas, convidat al FAQS» i
«els insults reiterats contra presen-
tadors i presentadores de progra-
mes» de la cadena.  

També asseguren que en les úl-
times setmanes s’ha situat la cade-
na «al centre del focus mediàtic i
polític pel contingut dels seus pro-
grames» amb «les crítiques al 30
minuts sobre el cas Pujol o la sèrie
comprada per 440.000 euros  a
Mediapro via Tatxo Benet sobre el
judici del procés».  Segons el co-
municat, aquestes campanyes de
pressió «no són espontànies i al-

gunes tenen darrere l’interès de
crear un determinat clima en les
negociacions secretes entre els
partits». Els treballadors de TV3
també posen en relleu l’existència
«d’altres interessos més particu-
lars» i posen d’exemple «la repeti-
ció de tòpics sobre TV3 amb l’afany
de promocionar llibres, o també
les escomeses del sector audiovi-
sual privat, que ataca la CCMA
quan no aconsegueix finança-
ment per als seus projectes».  

Els representants de la plantilla
mostren preocupació per «la coin-
cidència d’aquests moviments,
per oposats que siguin entre ells, a
demanar sense vergonya i de for-

ma venjativa l’acomiadament de
gran part de la plantilla».

Per això, els treballadors veuen
«indispensable» un debat serè so-
bre els mitjans de la Corporació
«que parteixi del fet que la CCMA
és principalment una potent pro-
ductora audiovisual, que no hau-
ria d’estar sotmesa a la patrimo-
nialització partidista». Així mateix,
i com ja han expressat en altres
ocasions en els últims anys, dema-
nen la «desgovernamentalització
i despartidització dels mitjans de
la CCMA» tot instant a aplicar la
llei aprovada el 2019 «per donar
estabilitat institucional a l’empre-
sa, perquè sigui més plural».

Els treballadors de TV3 critiquen la
«campanya fanàtica» contra Cercas
El comitè d’empresa denuncia pressions dels partits que negocien la formació de nou Govern

TV3 22.05 []

GREEN BOOK
Drama. 2018. Estats Units. Direcció: Peter Farrelly. Intèr-
prets: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Se-
bastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov. 130 min. Color.

Quan Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és contractat com
a xofer del virtuós pianista Don Shirley, durant una gira de concerts
pel sud dels Estats Units, ha de confiar en El llibre verd, una guia
dels pocs establiments segurs per als afroamericans, per trobar
allotjament. 

CUATRO 22.00 []

LA LEYENDA DEL SAMURÁI: 47 RONIN
Acció. 2013. Estats Units, Regne Unit, Japó, Hongria. Direc-
ció: Carl Erik Rinsch. Intèrprets: Keanu Reeves, Hiroyuki Sa-
nada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano. 119 min. Color.

Després que un cabdill traïdor mati el seu senyor i els desterri, 47
samurais intrèpids juren venjar-se’n i recobrar l’honor.

LA 1 22.15 []

OCEAN’S THIRTEEN
Suspens. 2007. Estats Units. Direcció: Steven Soderbergh.
Intèrprets: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Michael
Mantell, Elliott Gould, Ray Xifo, Al Pacino. 122 min. Color.

Danny Ocean i la seva banda tenen una raó per donar el seu cop
més ambiciós i arriscat: defensar un dels seus. Willy Bank, el des-
pietat propietari d'un casino, mai hauria imaginat que tot es posa-
ria en contra seva quan va trair Reuben Tishkoff, amic i mentor de
Danny Ocean.
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doNEm VeU alS InFanTs!

ajUDem ELs iNfANtS a ExTerIoRItZar ELs SenTImeNtS, poRs,
anGOixES i nEGuItS quE haN vIScuT dURanT la PAnDèmIa

@on_son_les_nostres_abracades onsonlesnostresabracades@gmail.com

A la venda a les llibreries Abacus, Parcir i 2 de Piques,
a la Joviat 2, al Cafè del Gimbe i a les oficines de Regió7

Llibre solidari amb

Un llibre de Vanesa Buenache, Gemma Sanllehí i Galdric Sala

ON SÓN LES NOSTRES ABRAÇADES?

SUBSCRIP
TORS

18 €

20€
PATROCINADORS:


