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   06.00   Notícies 3/24.  
  08.00   Els matins. 
 El programa d’avui analitza el ple 

d’investidura de dilluns, que es troba 
penjant d’un fil després que el jutge 
Pablo Llarena hagi donat 5 dies per 
presentar al·legacions a la petició que 
va fer Jordi Sànchez per poder ser 
investit .

  11.00   Notícies 3/24.  
  13.55   Telenotícies comarques.  
  14.30   Telenotícies migdia. 
   15.39   Cuines.    Polleta del Penedès rostida .
  15.48   Com si fos ahir.  
  En Jordi, enxampat: La Sílvia 

descobreix moviments estranys 
al compte corrent. Lliga caps i 
descobreix què va fer el Jordi. Però 
les coses encara poden ser pitjors i la 
parella està a prop de la ruptura. La 
Gemma, per la seva banda, es posa 
gelosa quan veu el Cesc flirtejant amb 
la Fabiola. A més, l’Ari està decidida a 
fer un sacrifici perquè el Manel estigui 
bé amb ella, però les coses no són tan 
senzilles com ella voldria creure. 

  16.28   Tot es mou.  
  20.15   Està passant.  
  21.00   Telenotícies vespre.  
  21.57   Polònia. 
 Els partits del bloc independentista 

continuen discrepant sobre els passos 
que cal seguir i demanen ajuda a la 
superheroïna del procés, la Batpilar. A 
més, la reina Letícia decideix fer vaga 
i anul·la tots els actes de l’agenda. 
Paral·lelament, amb la investidura 
programada per a la setmana que ve, 
Mariano Rajoy rep Roger Torrent al seu 
despatx.  

  22.35   Cases d’algú.  Reykjavík-Amsterdam: 
Pou viatja a Reykjavík, Islàndia, per 
instal·lar-se a casa de la Dora, una 
DJ gairebé èlfica que recorda a Paris 
Hilton. Amb ella es banya a l’aire lliure 
i acudeix a una de les millors festes 
de la seva vida. La segona parada 
és Amsterdam, on visita el Tom, 
periodista, fotògraf i organitzador de 
viatges exclusius per Holanda. 

  23.45   Quan arribin els marcians.  
  00.29   Més 324.    Amb Xavier Grasset.   
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   09.00      09.00   El xai ShaunEl xai Shaun    ..    
  09.40     09.40   Gat i gos.Gat i gos.    
  10.30     10.30   Bola & BillBola & Bill    . .     
  11.08     11.08   YakariYakari    . .     
  12.08     12.08   Les noves aventures de Peter Les noves aventures de Peter 

PanPan    . .     
  12.53     12.53   Salve, rei Julien!Salve, rei Julien!        
  13.15     13.15   El detectiu ConanEl detectiu Conan    . .     
  14.05     14.05   Shin Chan.Shin Chan.    
  14.55     14.55   Bola de drac ZBola de drac Z    . .     
  15.45     15.45   Quin crac, l’Angelo!Quin crac, l’Angelo!    
  16.30     16.30   Turbo F.A.S.T.Turbo F.A.S.T.    
  17.15     17.15   Nils HolgerssonNils Holgersson    . .     
  18.06     18.06   El Mic i els seus amics.El Mic i els seus amics.    
  18.31     18.31   La caleta de la LilyLa caleta de la Lily    . .     
  18.46     18.46   Prodigiosa: Les aventures de Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat NoirLadybug i Gat Noir    . .     
  19.30     19.30   Info K.Info K.    
  19.43     19.43   Pat, el gosPat, el gos    . .     
  20.27     20.27   Les aventures del Gat amb Les aventures del Gat amb 

Botes.Botes.       Botí pirata . Botí pirata .
  20.55     20.55   El detectiu Conan.El detectiu Conan.          
  21.22     21.22   Com si fos ahir.Com si fos ahir.    
  21.54     21.54   Gala Premis Enderrock.Gala Premis Enderrock.          
  00.11   Cinema a mitjanit. Eva . En 

un futur pròxim en què els éssers 
humans viuen envoltats de criatures 
mecàniques, l’Alex, un enginyer 
cibernètic molt prestigiós, torna a 
Santa Irene amb l’encàrrec de crear un 
nen robot.  

  01.37     01.37   Formatges del món.Formatges del món.  Will Studd   Will Studd 
coneix alguns dels formatges més coneix alguns dels formatges més 
tradicionals de Sicília, com el pecorino tradicionals de Sicília, com el pecorino 
amb diversos condiments, el piacentino amb diversos condiments, el piacentino 
i el ragusà, i fins i tot assisteix a una i el ragusà, i fins i tot assisteix a una 
classe de cuina siciliana en què els classe de cuina siciliana en què els 
formatges tenen un paper protagonista.  formatges tenen un paper protagonista.  www.elpuntavui.tv

La nostra graella

08.30 Notícies locals.  
09.00 L’entrevista. Amb Mònica Hernández.

Tertúlia 8M: Dia Internacional de la Dona
Treballadora, amb Tània Verge, directora de la
unitat d’igualtat de la UPF; Eva Gajardo,
secretària d’igualtat de la UGT Catalunya;
Matilde Aragó, magistrada de la sala social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i
David Miró, autor del llibre La Germandat.
Complot contra les dones. 

10.00 Campionats de Catalunya
universitaris. Transmissió en directe, des
del Parc Esportiu del Llobregat, de les finals
de bàsquet i voleibol masculí i femení.

14.00 Notícies locals.  
15.30 De ‘tee’ a ‘green’.  
16.00 Notícies locals.  

18.00 Notícies locals.  
19.00 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de

l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
         ◗ Tertúlia. Amb la participació de Sonia

Fuertes, M. Àngels Cabré, Esther Borrell, Ester
Pagès-Arenas i Helena Castellà.

20.30 Notícies locals.  
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió. 
23.00 Central de neu.  
23.30 Notícies locals.  

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de
les Dones, el programa capitanejat per Igor Llongue-
res proposa una taula de debat amb Sonia Fuertes,
presidenta de la federació Entitats Catalanes d’Acció
Social; M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori
Cultural de Gènere; Ester Pagès-Arenas, psicòloga
d’AADAS (Associació d’Assistència a Dones Agredi-
des Sexualment); Esther Borrell, historiadora, i Hele-
na Castellà, politòloga.

Tertúlia sobre el Dia
Internacional de les Dones

19.00 L’ILLA DE ROBINSON

La televisió

Debat especial Dia de les Dones

17.00 OUR FINEST HOUR

Tània Verge, Anna Mitjà i Cristina Simon acompanyen
l’escriptor Matthew Tree en aquest debat al voltant del
Dia Internacional de les Dones, dins el programa
L’hora d’anglès (English Hour).

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45 De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1181515L
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ADOSSATS 
Escenaris 2018

Espai La Pineda – 
Sant Gregori, 

dissabte 24 de març, 
a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 20 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

ASÍ QUE PASEN 
5 AÑOS
Atalaya-Tnt

Teatre Municipal de Girona,
dissabte 24 de març, 
a 2/4 de 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 26 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

QUARTETS DE
BEETHOVEN

Auditori de Girona, 
Sala Montsalvatge,

diumenge 25 de març, 
a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 32 euros,
zona B

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

2x1 TOT L’ANY 

Parc d’aventura als
arbres del Montseny

Sortida 202 Eix Transversal
C-25 (Coll de Revell),

d’Arbúcies

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val 
del nostre web i 

presentar-lo juntament
amb la targeta 
de subscriptor

VALL DE NÚRIA
La bellesa i l’espectacularitat
del paisatge que travessa el

cremallera de Núria són
potser les característiques més

remarcables d’aquest tren,
l’únic mitjà de transport
mecànic amb què podem
accedir a la vall de Núria

Estació de Ribes-Vila 
(plaça de l’Estació 
de Ribes de Freser)

OFERTA 2x1

Preu: Cremallera 24,80 €

Es recomana reserva
prèvia: 626 799 335 o

info@selvaventura.com
Cal presentar la 

targeta de subscriptor 
a la taquilla

OFERTA 2x1
Circuit Acrobàtic:

màxim 4 entrades per 

subscriptor

16 € (menors) - 22 € (adults)
La Selva de l’Aventura us brinda

l’oportunitat de gaudir d’un
circuit acrobàtic entre arbres de

gran altura. Ponts penjants, 
tirolines o grans lianes són 

algunes de les activitats que us
faran gaudir del bosc d’una
manera inèdita i original.

ESCAPADA 
HOTEL CLASS VALLS 
+ PORT AVENTURA 

+ FERRARI LAND
Pg. President Tarradellas.

Ctra. N-240 
de Valls (Alt Camp)

El paquet inclou:
1 nit d’hotel a Valls - Esmorzar

bufet - 1 entrada a Ferrari Land i a
Port Aventura Park el mateix dia

OFERTA LIMITADA
Preu des de: 99 euros per persona

Per a reserves, cal trucar al telèfon 977 608 090.
Cal identificar-se com a subscriptor d’El Punt Avui en el

moment de fer la reserva i presentar la targeta




