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06.00 Notícies 3/24.
11.05 Export.cat. Inclou 

Avellana i anxoves.
12.00 L’aprenent. Tècnic de 

neteja.
12.30 Rex, un policia dife-

rent. No tot és or.
13.25 GR Pirineus (Sèrie 

documental). Finisterre 
a la catalana.

14.00 Telenotícies comar-
ques.

14.17 El medi ambient.  
Sonso, pescar menys i 
guanyar més: Científics, 
administració, pesca-
dors i entitats conser-
vacionistes han creat 
al Comitè de Cogestió 
per controlar que els 
pescadors no sobre-
passin les captures 
delimitades de sonsos.

14.21 Un dia perfecte 
(Sèrie).

14.30 Telenotícies migdia. 
15.45 Plats bruts (Sèrie). 

Emissió de dos 
episodis. Tinc dubtes 
(T1): El Pol, que és 
homosexual, es fa un 
petó amb l’Emma, però 
no creu que per això 
deixi de ser gai. Tinc un 
pare hippy (T1): L’Oriol, 
el pare hippy del Lopes, 
es presenta al pis i s’hi 
instal·la uns quants 
dies. Llavors li demana 
un milió al seu fill per 
fer una casa rural, però 
ell intenta que el seu 
pare busqui una feina i 
es guanyi els diners.

16.45 La Sagrada Família 

TV3

sedueix una crítica 
musical amb l’objectiu 
que faci bones crítiques
del seu disc. L’Enric, 
per la seva banda, 
busca noves formes 
de protesta social i 
decideix emmanillar-se 
a la Laia per despertar 
la seva consciència. 
Groupies (T1): El Fede 
i l’Albert s’adonen que 
no tenen ni una fan 
a part de la mare de 
l’Albert i es dediquen 
a reclutar noies per al 
bar. 

 
00.35 Shameless (UK) 

(Sèrie). És divendres i 
el Frank no apareix per 
enlloc. És molt estrany, 
perquè és el dia que li 
arriba la transferència i 
aquest dia no sol desa-
parèixer mai. 

01.20 Tr3s C  (Cultural).
01.25 Being human (Sèrie). 

Mala lluna (T1).El 
Danny es desfà de 
l’anell de compromís de 
la Sally. 

02.45 Els insformàtics 
(Sèrie). Males peces.

03.30 Fusió i swing a l’estudi 
(Musical): Pere Soto 
Gypsy Project.

04.30 Blues a l’estudi  
(Musical): Little Victor. 

(Sèrie). La Rèmora (T1): 
Una indiscreció sobre 
una infidelitat provoca 
la ruptura sentimental 
i professional de tres 
pallassos que surten 
per la tele. 

17.30 Rex, un policia 
diferent (Sèrie). La 
marassa.

18.22 Partit amistós 
(Esportiu): FC Bayern 
München-FC Barcelona. 
Pretemporada. En 
directe des l’Allianz 
Arena.

20.35 ZZ  (Zàping).
21.00 Telenotícies vespre. 
21.50 Alguna pregunta 

més? (Humor). Nova 
edició en què es mostra 
què va passar a la Festa 
#apmment a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm 
amb l’Homo APM? fent 
de mestre de cerimò-
nies.

22.30 Per sempre (o no) 
S’ha acabat: Diverses 
parelles expliquen la 
seva experiència en 
tallar amb algú i què 
va suposar aquesta 
ruptura en la seva vida i 
en la dels seus fills.

 
23.30 Pop Ràpid. Emissió 

de dos capítols. Venus 
in furs (T2): El Fede 

06.00 Mic. 
06.17 LMN’S.
06.47 Els barrufets.
08.00 El xai Shaun. Inclou Nit 

en blanc, Quina gaita! i 
Vull la meva gorra!

08.28 Mic. 
08.53 La Supermots. Inclou 

Una bona ratera (I), 
Una bona ratera (II) i 
Sol amb possibilitat de 
pluges.

09.35 Doraemon.
10.45 Rekkit, el conill 

màgic. Inclou Em 
fonc, El Rekkit canta i 
Creixement ràpid.

11.25 Espies de veritat. 
Inclou L’Alex plega i 
Canvi de personalitat.

12.10 Els germans Kratt. 
Inclou Un elefant a casa 
i El koala globus.

13.00 El xou de l’Sco-
oby-Doo.

13.25 Què hi ha, 
Scooby-Doo?

13.50 Shin Chan.
14.39 Els pingüins de 

Madagascar.
15.28 Bola de drac (Juvenil). 
16.20 Marsupilami: Imatges 

robades.
16.50 Mic. Inclou Bob, el 

manetes.

17.27 La Supermots. Inclou 
Trampa per a traïdors, 
Delicte en clau de v 
i El retorn del capità 
Tangent.

18.10 Rekkit, el conill màgic. 
18.50 El llibre de la selva. 

Inclou La reina dels 
micos, El pitó adormit i 
El tresor del Cau Fred.

19.25 Doraemon.

20.18 Tom i Jerry. 
20.57 Bola de drac Z 

(Juvenil). 
21.45 Quarts de nou: La 

meva primera vegada.
22.15 Sense ficció: Rèquiem 

per Detroit.
23.23 Via llibre.
00.16 Mals temps per al 

planeta. Els Estats 
Units, un colós de peus 
de fang.

01.08 Tr3s C.
01.14 En la ment de Gaza.
02.06 Xarxa natura.
02.11 Torchwood. 

Fragments (T2).
03.00 Fusió i swing a l’es-

tudi: Àlex Ventura 
Teràpia de Grup.

03.45 Blues a l’estudi: Lluís 
Coloma.

04.45 Ritmes a l’estudi.
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recomanatstelevisió
TV3 / ANTENA 3 18.30

Futbol: Bayern-Barça

Tot just l’endemà de tancar el
fitxatge de l’entrenador argentí Tata
Martino, el Barça inicia avui la
pretemporada amb un partit que
l’enfrontarà al Bayern de Munic de
Pep Guardiola, que diumenge va
derrotar per un contundent 1 a 5 el
Borussia Mönchengladbach en un
altre amistós. El Barça afronta
aquest compromís amb una situació
molt complicada a la banqueta i amb
una plantilla plena de noms del filial,
ja que els deu jugadors que van
disputar la Copa Confederacions
continuen encara de vacances.

PARAMOUNT CHANNEL 22.00

‘Asuntos sucios’
✰✰

Director: Mike Figgis

Actors: Richard Gere, Andy García,

Nancy Travis, Laurie Metcalf,

William Baldwin, Richard Bradford

EUA, 1990. El Raymond és un policia
honest de Los Angeles que s’acaba
d’incorporar al departament d’afers
interns del cos. El seu primer cas
l’obliga a investigar el Dennis Peck,
un agent que ha creat una xarxa de
tràfic d’influències en la qual també
estan implicats altres policies que
cobren suborns amb diners proce-
dents del tràfic de drogues.

L’últim capítol de Gran Nord va ser l’emissió
més vista d’aquest dilluns a la nit a Catalu-
nya i la quarta en el conjunt del dia. Amb
374.000 espectadors i un 14,1% de quota
de pantalla, la sèrie protagonitzada per Aina
Clotet pràcticament no va tenir oposició: els
seus principals rivals van ser El mentalista
–amb 222.000 seguidors a La Sexta– i Bella
y bestia –que va aplegar 213.000 persones
a Cuatro. En canvi, ni les reposicions d’Isa-
bel a La 1 ni l’estrena de la segona tempo-
rada de Frágiles a Telecinco no van arribar
als 200.000 espectadors, mentre que Pul-

seras rojas es va quedar amb només
90.000 a Antena 3. Pel que fa a la resta de
la jornada, destaca l’excel·lent paper de
Plats bruts, que 14 anys després de l’estre-
na manté encara el suport de l’audiència. El
primer capítol de la sèrie va tenir dilluns
375.000 espectadors i un 19,6% de share
a la sobretaula de TV3, i va convertir-se així
en el tercer espai més seguit del dia. Pel que
fa al Mundial de natació, la final d’equip tèc-
nic de sincronitzada va aportar al canal públic
124.000 espectadors i un 9,3% de quota i
va arribar a liderar durant els minuts finals.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Telenotícies vespre
TV3 20.59 568.000 26,3%

02 Telenotícies migdia
TV3 14.41 508.000 26,4%

03 Plats bruts
TV3 15.53 375.000 19,6%

04 Gran Nord
TV3 22.02 374.000 14,1%

05 Plats bruts
TV3 16.21 291.000 16,1%

06 El secreto de Puente Viejo
ANTENA 3 17.40 242.000 17,9%

07 El mentalista
LA SEXTA 23.24 222.000 10,2%

08 El mentalista
LA SEXTA 22.30 220.000 8,3%

09 Telenotícies comarques
TV3 13.59 214.000 14,2%

10 Bella y bestia
CUATRO 22.35 213.000 8,0%

‘Gran Nord’ s’acomiada liderant la nit
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