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Avui s'estrena «Les de l'hoquei», la
nova sèrie de TV3 rodada al Vallès i
que estarà disponible a Netflix
La producció catalana té una clara aposta feminista i estrenarà capítol aquesta nit a
les 21:55h

«Les de l'hoquei», la nova sèrie catalana que s'estrenarà també a Netflix | TV3

Aquest dilluns arriba Les de l'hoquei, la nova ficció de TV3 que promet agafar el relleu de Merlí. La
televisió pública catalana estrena el primer capítol a les 21:55h d'aquesta nit, mostrant una aposta
clara i contundent per una producció amb una gran presència de dones en els papers
protagonistes. La ficció inclou banda sonora original amb una cançó de la rapera barcelonina KYNE
feta exclusivament per a la sèrie: Juntes s'estrenarà també a Spotify i iTunes
(https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/les-de-lhoquei/aixi-son-les-protagonistes-de-les-delhoquei/video/5847753/) . S'escoltaran cançons feministes i reivindicatives, com aquesta de TESA,
anomenada Dones, que ja surt al vídeo promocional
(https://www.youtube.com/watch?v=q33ZzHaGkDA) .
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=bD4BOm8rOeg
Les de l'hoquei presenta el Club Patí Minerva, un equip d'hoquei patins femení. Les set jugadores,
juntament amb la seva nova entrenadora, lluitaran per mantenir viva la secció dins d'un club que
ho aposta gairebé tot per la secció masculina. La sèrie gira al voltant de la reivindicació de l'esport
femení, de les vides adolescents de les set noies i per com busquen el seu espai a la vida. Els
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lhoquei/instagram/fitxa/124342/) on es podran seguir novetats de la sèrie en forma transmèdia.
TV3 torna a apostar, després de Merlí, per una producció jove, amb una marcada consciència
social i reivindicativa, que atraparà al públic adolescent, juvenil i adult. A més, serà la primera
sèrie amb un enorme cartell de protagonistes dones en català que ocupa la graella en prime time.

Ei, dones, què passaria si un dia s'alçàrem? ??
Aquest dilluns tenim una cita! Que ningú falli ? pic.twitter.com/85GezO2v2A
(https://t.co/85GezO2v2A)
? Les de l'hoquei (@LesdelhoqueiTV3) 28 d'abril de 2019
(https://twitter.com/LesdelhoqueiTV3/status/1122417916916502528?ref_src=twsrc%5Etfw)
Disponible a Netflix per tot el món
La novetat de l'estrena de la sèrie és que estarà disponible a la plataforma digital de streaming
per excel·lència: Netflix. Vicent Sanchis, director de TV3, va presentar la nova producció en una
roda de premsa on va donar la notícia que la plataforma acolliria la sèrie a nivell mundial. És la
tercera de la cadena pública catalana que ho fa, després de "Si no t'hagués conegut" i
"Benvinguts a la família".
Sanchis va definir Les de l'hoquei com una "petita meravella portada per un gran equip i que
acaba sent una gran sèrie". La idea original prové del projecte d'un treball de final de grau de guió
de quatre graduades en comunicació audiovisual a la UPF: Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia
Boadas i Marta Vivet.
La sèrie compta amb un repartiment que combina cares gairebé desconegudes pels espectadors
de TV3 com Dàlia Brufau, Júlia Gibert, Natàlia Barrientos, Yasmina Drissi, Asia Ortega, Mireia
Oriol, Clàudia Riera o Iría del Río, amb altres de ja conegudes com Juli Fàbregas, Àgata Roca, Marc
Clotet, Nora Navas, Nil Cardoner, Josep Linuesa, Mireia Aixalà o Aida Oset, entre d'altres.
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