
TV3
06.00 Notícies 3/24.O
10.00 Planetari.O
10.55 Rutes dels Estats
Units
11.40 Planetari
12.35 Quarts de nou.OJa
ha començat el compte enrere
per a la diada de Sant Fèlix, una
de les més importants del ca-
lendari casteller. 
13.10 Quèquicom.O
13.50 Temps d'aventura.O
Vols sense motor a la Cerdan-
ya. El vol sense motor és la tèc-
nica que més imita el vol dels
ocells. Només les columnes
tèrmiques i els vents permeten
que els velers solquin l'aire,
sense cap més ajuda. 
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Tarda de cine.�OEl
que el dia deu a la nit. Younes
té 9 anys quan el seu pare que-
da arruïnat i el confia al seu on-
cle, un farmacèutic integrat a la
comunitat occidental d'Oran. 
18.30 Pel·lícula. �OEt po-
dria passa a tu. 
20.25 Salpem.O
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Cinema d'acció.�O

Mata'ls suaument. Dos excon-
victes de baixa estofa i de po-
ques llums són contractats per
assaltar una partida de pòquer
il·legal. 
23.25 Cinema d'acció.�O

City Hunter. Ryu Saeba és un
peculiar detectiu privat més
conegut per la debilitat vers les
dones atractives que per la ca-
pacitat de resoldre les investi-
gacions. 
02.05 El Faro, cruïlla de ca-
mins.�O

03.00 Ritmes a l'aula
03.30 Cava de Blues

Super3/33
08.25 Loopdidoo
09.00 El Mic i els seus amics
09.30 Doraemon
10.20 Kukurota
10.45 Doraemon
11.15 Zoom, el dofí blanc
12.15 K3
13.05 Els pingüins de Ma-
dagascar
13.55 Bola de drac Z
14.45 El xou del Correca-
mins
15.25 Tom i Jerry
16.15 Salve, rei Julien! El rei
Julien es lleva amb ressaca. Ell
no se'n recorda, però durant la
festa de la nit ha promès als
seus súbdits que resoldria tots
els problemes que tinguessin. 
17.05 Pumpkin reports
17.40 Loopdidoo
18.15 Quin crac, l'Angelo!
19.15 Les aventures del gat
amb botes
20.00 Tom i Jerry
20.55 La família del Súper 3
21.25 Tom i Jerry.O
21.55 Tria 33 Extra.OCirc
de demà.
22.25 Retrats.OVol Espanya
ser el bar d'Europa?
23.20 60 minuts.OL'ener-
gia dels ciutadans. Si un siste-
ma no funciona bé, no seria mi-
llor agafar les regnes de l'as-
sumpte amb les pròpies mans?
Fabricat a Alemanya.Pocs dies
abans de les eleccions legisla-
tives al Parlament federal ale-
many, 60 minuts investiga i
exposa l’origen del poder eco-
nòmic, social i cultural de l’Ale-
manya d’avui en dia. 
01.00 Tresors del món, pa-
trimoni de la humanitat
01.15 Les costes franceses
des de l'aire.O

La 1
06.05 Noticias 24H 
09.35 Flash moda
10.05 Cuestión de tiempo.O
11.00 Españoles en el mun-
do.O
13.00 Trabajo temporal.
(R)OVeiem a dos famosos re-
alitzant un treball temporal
molt allunyat de les seves tas-
ques habituals, sense privilegis,
com qualsevol altre empleat. 
14.00 L’Informatiu
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Ciclismo.� Volta a Es-
panya, 8a etapa: Villalpando-la
Camperona Valle de Sabero.
17.40 Sesión de tarde.�O

Comisario Dupin: relaciones bre-
tonas. A deu milles de la costa
de Bretanya, apareixen tres ca-
dàvers. 
19.10 Sesión de tarde.�O

Matrimonios separados. Quatre
parelles que es van casar el ma-
teix dia veuen com els seus ma-
trimonis són declarats nuls per-
què el capellà que els va casar
era un delinqüent disfressat.
21.00 Telediario 2.O
21.30 Informe Semanal.O
Devastador terremoto en Italia,
Hacia el debate de investidura
i El síndrome de la vuelta al tra-
bajo.
22.05 Cine. �ODiario de
una niñera.
23.45 Cine. �OMás allá de
los sueños. La vida de Skeeter
canviarà per sempre quan les
històries que els explica als
seus nebots abans de dormir, es
converteixen misteriosament
en realitat l'endemà. 
01.15 Cine. �OLa familia
perfecta. 
02.35 TVE es música

Antena 3
07.10 Pelopicopata.O
11.00 Encierros de San Se-
bastián de los Reyes
11.15 Los más...OEspai mu-
sical protagonitzat pels millors
videoclips i les últimes novetats.
11.45 Ahora caigo. (R)O
14.00 Los Simpson.�O

15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes.�
15.55 El tiempo
16.00 Multicine.�OLa se-
gunda madre. Kate treballa com
a secretària a la universitat en
la qual Jacob, un reeixit i atrac-
tiu escriptor, dóna classes. La
seva obsessió per ell és tan ma-
laltissa que quan s'assabenta
que està buscant una mare de
lloguer, decideix eliminar la
candidata seleccionada.
17.45 Multicine. �OEnce-
rrada. 
19.30 Multicine.�O Atra-
padas.
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.45 Deportes 2.�
21.55 Tu tiempo
22.10 El peliculón.�OFuria
ciega.
00.00 Cine. �O48 horas
más. L'agent Jack de la Policia de
San Francisco porta cinc anys in-
vestigant un presumpte cap
del crim organitzat anomenat El
Témpano, però, després d'un ti-
roteig en el qual resulta mort un
innocent, és suspès del servei
per Afers Interns.
01.45 Cine.�OLa torre del
reloj. Rachel, una jove casada
amb un home gran i milionari, i
la seva amiga Carla planegen
l'assassinat del marit de la pri-
mera i pensen en una coartada
per no ser descobertes.
02.50 Comprando en casa

Telecinco
06.30 I love TV
07.30 Backstrom.�OEntre
botellas.
08.30 Más que coches GT.�
Informatiu presentat per Caro-
lina Alcázar que analitza les
claus de pràctiques esportives
de motor com Fórmula 1, GP2
Sèries o Superbike.
10.00 Cámbiame. (R)
10.55 Cazamariposas VIP
12.00 Pequeños gigantes.
(R)
15.00 Informativos Telecin-
co 1
15.35 Deportes.�
15.45 El tiempo
16.00 Cine.�Un verano para
recordar. Una novel·lista no-
vaiorquesa se'n va de vacances
a una vila francesa a la recerca
d'inspiració. A causa d'un error,
es veurà forçada a conviure
amb un atractiu xef amb qui rà-
pidament saltaran espurnes.
17.45 ¡Qué tiempo tan feliz!
Carlos Sobera acudirà al pro-
grama per desentranyar tots els
secrets del dating show de
Cuatro First Dates. 
21.05 Informativos Telecin-
co 2 
21.35 Deportes.�
21.45 El tiempo
22.00 Cine 5 estrellas.� El
mayordomo. 
00.15 Cine.� Bandits (Ban-
didos). Joe i Terry es dediquen
a atracar bancs. Els dos fugitius
estan a punt de donar aquest
últim gran cop que els permetrà
retirar-se a les platges dels
Mars del Sud, però de forma in-
esperada es converteixen en els
Bandits Convidats.
02.45 Premier Casino
04.00 Fusión sonora

Cuatro
07.30 El zapping de surfe-
ros.O
09.00 Si parpadeas...�
09.50 Veterinario al resca-
te.O
11.00 Coca Cola Music Ex-
perience on the beach
12.00 Callejeros viajeros.O
Cerdeña i Playas de Italia.
14.00 Noticias Cuatro 1.O
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro De-
portes.�O

15.25 Deportes Cuatro 1.
�O

15.45 Home cinema. �O

Los becarios. Billy i Nick, dos co-
mercials ja quarantins que han
perdut la feina, arriben a la
conclusió que el seu problema
consisteix a no haver-se adap-
tat a les noves tecnologies. 
18.10 Home cinema. �O

Falsas apariencias. Encara que
la seva dona és insuportable, Ni-
cholas, un jove dentista de
Mont-real, porta una vida força
tranquil·la.
20.00 Noticias Cuatro 2
21.00 Deportes Cuatro 2.
�O

21.20 El tiempo.O
21.30 First Dates.O
22.30 El Blockbuster kids.
�OTurbo. Turbo és un cargol
de jardí amb un somni impossi-
ble: convertir-se en el cargol
més ràpid del món. Quan un es-
trany accident li dóna el poder
de la super-velocitat, intentarà
complir el seu somni: guanyar
les 500 milles d'Indianapolis.
00.15 Cine Cuatro. �O

Amigos...
02.10 Strike Back.�O

03.00 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

La 2
08.00 Los conciertos de La
2.O
09.35 Documental.O
10.00 Paraísos cercanos.O
12.00 Pueblos de Europa.O
12.30 Planeta comida.OUn
programa gastronòmic vinculat
a la societat i a les influències
culturals.
13.30 Red Natura 2000.O
13.55 Tendido cero.OL'espai
repassa l'actualitat taurina amb
especial atenció a la Fira de Mà-
laga i el primer tram de la set-
mana gran de Bilbao, l'Aste Na-
gusia. 
15.05 80 cm.OPrograma de
senderisme per la geografia
espanyola, conduït per l'actor i
presentador Edu Soto.
15.35 Saber y ganar.O
16.20 Grandes documenta-
les.O
18.05 Mr. Selfridge. �O

Harry Gordon Selfridge, un em-
prenedor americà propietari
dels magatzems Selfridges, in-
tenta captivar el client amb
cada producte a través de noves
tàctiques.
20.30 Turismo rural en Eu-
ropa.OEspai que introdueix
els espectadors en les nom-
broses cases dedicades al tu-
risme rural que hi ha a Europa. 
21.05 Documental.O
22.00 Versión europea.
�OTren de noche a Lisboa. 
23.50 La Noche Temática.O
Desafíos de la genética. Inclou
els següents documentals:
Descifrar nuestro código ge-
nético i ¿Realmente quieres
saberlo?
01.50 Días de cine. (R)O
02.20 Documental.O
03.20 TVE es música
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La ciència ha permès que l'ésser
humà pugui conèixer la informació
del seu ADN. No obstant això, els
descobriments generen dilemes so-
cials en què s'enfronten a la moral. 

Els reptes de la genètica, 
a «La noche temática»
LA 2 | 23.50 H 

Als Països Baixos, després de la revo-
lució industrial i de la revolució digital,
ha arribat una altra revolució: la revo-
lució energètica. L’energia dels ciuta-
dans explora els orígens i plans futurs.

«60 minuts» explora 
la revolució energètica
33 | 23.20 H 

El 1524, un gran i valuós tresor de la
societat inca va ser robat. Ara hi ha
una nova teoria sobre la possible ubi-
cació d'aquest tresor: un lloc remot on
habiten milers d'escurçons letals.

El valuós or dels inques
a «En busca del tesoro» 
DISCOVERY MAX | 22.00 H 

LA PROGRAMACIÓ DE TV

Televisió-Comunicació 

DISSABTE, 27 D’AGOST DE 201644

La catedral del mar, l’ambicio-
sa gran aposta de ficció per a la
temporada de televisió ja ha co-
mençat el seu rodatge, amb la
producció principal del grup
Atresmedia, que compta amb
Diagonal TV, Netflix i TV3 com co-
productors. L'adaptació de la no-
vel·la d'Ildefonso Falcones s'es-
trenarà l'any vinent a Antena 3, no
obstant això, i en virtut dels acords
firmats entre tots els productors,
TV3 tindrà dret a emetre-la en ca-
talà sis mesos després que hagi ar-
ribat a la cadena del grup Plane-
ta. En català, la ficció adoptarà el
mateix nom de la traducció lite-
rària, L'església del mar. 

GIRONA | DdG

TV3 emetrà «La
catedral del mar»
sis mesos després
que Antena 3 

Reinventar-se per atreure nous
oients i recuperar-ne d'antics.
Aquesta és una de les premisses que
la direcció de Catalunya Ràdio ha
posat per davant de tot en el mo-
ment de configurar la graella per a
la nova temporada, que arrenca
aquest dilluns. Amb una aposta per
reforçar l'entreteniment, l'humor i els
esports, la ràdio pública incorpora
a la graella Estat de Gràcia, un nou
programa a les tardes conduït per

Roger de Gràcia; Popap, que s'a-
costarà a les noves tendències a les
xarxes socials de la mà de Mariola
Dinarès; i Tot costa, la nova aposta
esportiva per als vespres amb Jordi
Costa i Sònia Gelmà. Així mateix,
l'espai Catalunya Migdia, conduït
per Òscar Fernández, s'allargarà
dues hores i inclourà una tertúlia di-
rigida per Empar Moliner, mentre
que el Catalunya Vespre, amb Kílian
Sebrià, també inclourà una tertúlia
política amb Sílvia Cóppulo.

«No és una temporada més sinó
la primera d'una nova Catalunya Rà-
dio perquè la gent torni a escoltar-
nos», ha sentenciat el director de l'e-
missora, Saül Gordillo, en la pre-
sentació celebrada ahir al matí al
port de Barcelona. La nau capitana

de l'emissora continuarà sent El
Matí de Catalunya Ràdio amb Mò-
nica Terribas, que seguirà despertant
els oients a les 6 h i que s'allargarà
fins a les 13 h , amb una última hora
d'humor d’estil APM?

Els periodistes Jordi Costa i Sònia
Gelmà –procedents de Rac 1– s'in-
corporaran amb un programa es-
portiu de les 19 h a les 21 h. A més, el
periodista esportiu Francesc Garri-
ga conduirà de 23 h a la 1 h El Club
de la Mitjanitel primer programa de
la CCMA que serà, alhora, un pro-
grama de televisió i de ràdio, amb
una gran presència a les xarxes.

La «Islàndia» d’Albert Om
Albert Om debutarà aquesta tem-
porada a Rac 1 amb Islàndia, un

programa en el qual el presentador
donarà veu a les històries i perso-
natges que, tradicionalment, tenen
poca presència a la ràdio, de dilluns
a divendres de 19 h a les 20.30 h.
Segons va explicar el mateix Om
ahir, a l’espai El Món a Rac 1, Is-
làndia és un programa pensat per-
què els ciutadans l’escoltin mentre
tornen a casa en cotxe, amb metro
o fent exercici al gimnàs. 

BARCELONA | ACN/DdG

Catalunya Ràdio renova la
graella per atraure més oients 

Roger de Gràcia, Mariola
Dinarès, Jordi Costa i Sònia
Gelmà s’incorporen amb la
missió d’injectar aire fresc



Cares noves a l’equip de la ràdio. 

ACN


