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Socis multimilionaris i celebrities que for-
men part de les seves amistats privades
són alguns dels protagonistes que Ale-
jandra Andrade ha entrevistat per oferir
un nou perfil del president dels EUA. 

«Fuera de cobertura» 
rere «El show de Trump»
CUATRO | 22.45 H. 

El FC Barcelona Lassa rebrà l’Efes Pilsen
de Turquia en un partit en què els blau-
grana miraran de confirmar les bones
sensacions que l’equip va deixar en la
gran victòria contra l’Olympiacos.

El Barça rep la visita de
l’Efes Pilsen a l’Eurolliga
ESPORT3 | 20.45 H. 

Raquel descobreix que Salva és l'ho-
me que està buscant. Mentrestant, a
l'interior de la fàbrica, tot s'està en-
fonsant. Arturo, per la seva banda,
posa en marxa el seu pla de fuga.

Els secrets al descobert 
de «La Casa de Papel»
ANTENA 3 | 22.40 H. 

LA PROGRAMACIÓ DE TV

DdGGIRONA

■ Leonor Watling (Pulsaciones) i
Patrick Criado (Águila Roja) s'in-
corporen al rodatge de la Vivir sin
permiso, la nova sèrie de Mediaset
España que narrarà la història d’un
patriarca gallec que va construir la
seva fortuna amb el contraban i el
narcotràfic. La producció, que s’es-
trenarà l’any vinent a Telecinco
compta amb José Coronado i Álex
González de protagonistes. 

La sèrie, produïda per Telecinco
en col·laboració amb Alea Media,

està creada per Aitor Gabilondo i
inspirada en un relat de Manuel Ri-
vas en el qual relata com la vida de
«Nemo» Bandeira, un narcotrafi-
cant que ha aconseguit ser acceptat
per la societat gallega, s'enfronta a
l'Alzheimer i a una lluita dels seus
hereus per prendre el seu lloc del
patriarca i la carrera per la successió
en l'imperi generaran moltes com-
plicacions a la família Bandeira.

L’actor José Coronado encarna
el paper de «Nemo» Bandeira i
Leonor Watling serà Berta Moli-

ner, la seva cunyada, mentre que
Patrick Criado es posarà a la pell
de Daniel Arteaga, el seu fillas-
tre.   Completen l'elenc interpre-
tatiu, per ara, els actors Claudia
Traisac, Pilar Castro, Àlex Mon-
ner, Giulia Charm, Ricardo Gó-

mez, Luis Zahera, Unax Ugalde i
Carlos Hipólito.

El rodatge de la sèrie es desen-
volupa aquests dies a Galícia i pro-
met a l'espectador «passions, riva-
litats i interessos enfrontats» se-
gons explica Telecinco. 

L’actriu Leonor
Watling s'incorpora 
a «Vivir sin permiso»
La nova sèrie de Telecinco, sobre la vida d’un
narcotraficant gallec, també fitxa Patrick Criado
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Leonor Watling i Patrick Criado, nous fitxatges de «Vivir sin permiso».

DdG GIRONA

■Catalunya Ràdio, Catalunya Mú-
sica i iCat emeten, des de l'inici del
mes de novembre, les peces de
prescripció cultural Linca't, un nou
espai de promoció i intercanvi cul-
tural que difon les propostes inclo-
ses en els acords institucionals de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, i que des de fa deu
anys s'emetien en el format No t'ho
perdis. El nou Linca't «referma el
compromís de la CCMA amb la di-
fusió de l'activitat cultural que té
lloc arreu del territori català», se-
gons s’indica en un comunicat. Les
emissores catalanes volen poten-
ciar així els continguts culturals.

Catalunya Ràdio
estrena «Linca’t»,
una nova finestra
per promocionar
la cultura

TV3

06.00 Notícies 3/24.O
08.00 Els Matins
12.00 Notícies 3/24
14.00 Telenotícies comar-
ques.O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.OPop amb salsa
americana. El pop és una bona
opció de menjar peix per a qui
no li agradin les espines. En Marc
Ribas el cuina d'una manera que
en potencia el gust: pop amb
salsa americana. 
15.50 Com si fos ahir. SO

L'Andreu té autèntics problemes
per quadrar els horaris amb els
dels seus nebots i demana ajuda
a la seva mare. 
16.35 Tarda oberta.O
20.15 Està passant. OInformatiu
satíric diari que analitza les claus
de l'actualitat. El programa està
presentat per Toni Soler i ens
acosta als principals temes del
dia, amb especial atenció a l'ac-
tualitat política i al seguiment
dels mitjans de comunicació i les
xarxes socials. 
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Polònia.O
22.35 Estàs igual.OEl poder del
riure. Espai de televisió original,
emotiu i sorprenent, en què els
protagonistes tindran l'oportunitat
de retrobar-se amb el seu passat.
Presentat per l'actriu Cristina
Brondo, l'objectiu de cada capítol
és repetir una fotografia de grup
que es va fer anys enrere. 
23.35 Quan arribin els mar-
cians.OEl programa comença
cada setmana preguntant-se pel
tema que ha marcat la pauta in-
formativa de la setmana.
00.00 Més 324.O
01.40 Gran Reserva. Cultura.O
02.35 Ritmes a l'aula.O

Super3/33

10.10 Calimero
10.45 Les noves aventures de
Peter Pan
11.30 La Supermots
12.00 Els Dalton
12.45 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles
13.10 El detectiu Conan
14.10 Shin Chan
15.00 Bola de drac Z
15.35 Olivia
16.05 Lulú Brum-brum
16.55 Raa Raa, el lleó escanda-
lòs
17.15 Noddy, un detectiu al País
de les Joguines
17.50 Misha, la gata violeta
18.05 El Mic i els seus amics
18.25 Pat, el carter: Servei d'en-
tregues especial
19.05 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles
19.30 Pat, el gos
19.50 Els germans Kratt
20.55 El detectiu Conan
21.25 Com si fos ahir. SO

22.00 Quarts de nou.O
22.30 El documental.OLes
mans d'Alícia. Una història de
passió per la música de la que va
ser una de les millors pianistes
del segle XX: Alícia de Larrocha. 
23.35 El documental.OPerru-
quers del Raval. Una divertida
observació del barri d'immigrants
de Barcelona del Raval. Quatre
perruqueries, quatre llocs plens
de records, com càpsules d'un
temps estrany habitades per per-
sones que van deixar casa seva
per trobar-ne una de millor. 
00.30 BCN RE.SET Circuit d'ar-
quitectura efímera al carrer.O
01.20 La fúria dels elements.O
02.10 Les costes franceses des
de l'aire
02.30 Quarts de nou. (R)O

La 1

06.00 Noticias 24H 
06.30 Telediario matinal.O
08.30 Los desayunos de TVE.
Espai d'actualitat conduït per Ser-
gio Martín. El convidat d'avui és
Juan Ignacio Zoido, ministre de
l'Interior.
11.00 La mañana de La 1.O
13.25 Torres en la cocina.O
14.00 L’Informatiu. Presenta:
Marc Sala.
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.OInformatiu
presentat per Pilar García Muñiz
i Sergio Sauca.
16.00 L’Informatiu
16.10 El tiempo.O
16.25 Servir y proteger. SO

17.20 Acacias, 38. SOSamuel
reacciona amb felicitat davant la
notícia de l'embaràs. Blanca apla-
ca la gelosia de Diego en negar
que ell sigui el pare. 
18.15 Centro médico.O
18.50 España directo.OMagazín
d'actualitat.
20.00 Operación Triunfo: re-
sumen.OResum diari del trans-
curs del dia a l'Acadèmia.
20.30 Aquí la tierra.O
21.00 Telediario 2.OPresentat
per Jesús Álvarez i Ana Blanco.
22.05 Hora Punta.O
22.45 Estoy vivo. SOCapítulo
9. La Policia descobreix els cossos
enterrats dels hostils, el que els
acosta a Márquez. L'inspector i
l’Enllaç estableixen un pla per
recuperar els cadàvers, però David
està seguint una pista que podria
implicar Márquez amb el cas. 
23.55 El debat de La 1. Espai
presentat per Quim Barnola.
01.10 Españoles en el mundo.
Bolivia, Manhattan i Kuwait.
02.30 La noche en 24 horas.O
04.25 TVE es música.O

Antena 3

06.15 Noticias de la mañana.O
08.30 Espejo público.O
13.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina.O
13.40 La ruleta de la suerte.O
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes. E
16.00 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre.
SOPelayo els dona a Manolita
i Benigna una altra oportunitat
amb Consuelo, que no suporta la
pressió i acaba confessant una
inesperada informació.
17.30 El secreto de Puente Viejo.
SOLa tornada de Candela su-
posa una gran alegria per a Se-
vero, però la confitera és més
freda amb Venancia, la seva ac-
titud indica que ve disposada a
gestionar d'una altra manera la
situació. 
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!OEn la setmana
especial Duelo de Titanes, el pro-
grama torna a posar cara a cara
els dos equips campioníssims del
programa: «Lobos» contra «Ex-
tremis».
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.30 Deportes 2. E
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero 3.0.OEl
programa rep una nova visita in-
ternacional: el polifacètic artista
Jared Leto.
22.40 La casa de papel. SO

Capítulo 13.No hi ha marxa enrere,
El Professor ha estat descobert i
encara pitjor, atrapat per la ins-
pectora. A més, dins de la FNMT
la situació ha esclatat. 
00.15 Especial Informativo.O
Los costes del procés. 
01.15 Cine. POÚltima salida.
02.30 Campeonato europeo de
póker

Telecinco

06.30 Informativos Telecinco
matinal 
08.55 El programa de Ana Rosa.
Magazín presentat per Ana Rosa
Quintana.
12.45 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. Espai de recerca de pa-
rella presentat per Emma García
en el qual tronistes i pretendents
intenten trobar l'amor.
14.15 Cámbiame. Programa que
ofereix un canvi radical d'imatge
als seus participants. Els aspirants
tindran 60 segons per convèncer
un equip de tres estilites que ells
són els millors candidats per re-
novar la seva roba, pentinat i fins
i tot la seva actitud i personali-
tat.
15.05 Informativos Telecinco 1
15.35 Deportes. E
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón. Paz Padilla
i els seus col·laboradors presenten
aquest magazín que centra bona
part del seu temps a parlar sobre
l'actualitat del cor.
17.00 Sálvame naranja
20.15 Pasapalabra
21.05 Informativos Telecinco 2
21.35 Deportes. E
21.45 El tiempo
22.00 GH Revolution. Jorge Ja-
vier Vázquez presenta aquest ve-
terà reality en el qual 17 concur-
sants conviuen sota el mateix
sostre en una casa en la localitat
de Guadalix de la Serra per gua -
nyar 300.000 euros. La principal
novetat d'aquesta edició consisteix
en una major participació del pú-
blic.
01.45 GH Revolution: La casa
en directo
02.45 La tienda en casa
03.00 Los secretos: Una vida a
tu lado

Cuatro

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor. O
08.00 Gym Tony XS.O
09.15 Las mañanas de Cuatro:
primera hora
12.30 Las mañanas de Cuatro.
Presentat per Javier Ruiz.
14.00 Noticias Cuatro 1.O
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro Deportes.
EO

15.25 Deportes Cuatro 1. EO

15.50 Dani & Flo.O
17.00 Hawái 5.0. SOMemento.
La vida de Chin està en perill
quan la investigació d'un assas-
sinat revela que la persona que
hi ha al darrere del crim pot ser
un assassí en sèrie. Mentrestant,
Danny i Grace troben una miste-
riosa caixa de trencaclosques a
les platges d'Oahu. Un antes y
un después i Monstruos.
19.30 Fútbol. E Classificació
Euro 2019 Sub21: Espanya-Islàn-
dia.
21.30 First Dates.OEl restaurant
obre les seves portes per rebre a
Ferre, un apassionat de tot el
friki. Arribarà amb la seva espasa
làser invocant a la força de l'amor.
22.45 Fuera de cobertura.OEl
show de Trump. El proper 16 de
novembre es complirà l'aniversari
de l'elecció de Donald Trump com
a president dels Estats Units, una
elecció que no va deixar indiferent
a ningú i que va convertir al mag-
nat de la comunicació en l'home
més poderós del món.
00.15 Fuera de cobertura. (R)O
Armados por la ley i Los últimos
de Guantánamo.
02.35 Making Of: El secreto de
Marrowbone.O
02.50 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

La 2

07.00 Documental.O
07.50 Documental.OLos perros
del Ártico.
08.55 La pelu-quería. SO

09.30 Aquí hay trabajo.O
09.55 La aventura del saber.O
11.00 Cinco hermanos. SO 

11.45 Documenta2.OLa Gran
Evasión: secretos revelados.
12.35 Mañanas de cine. POLa
perla del Sur del Pacífico. Tres
aventurers arriben als mars del
Sud amb la intenció d'apoderar-
se d'unes valuoses perles ne-
gres.
14.00 Documental.OLas recetas
de Julie.
15.00 Documental.O
15.50 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.O
18.10 Documenta2.O
19.00 Documental.O
19.55 Punts de vista
20.25 Musics
20.50 Días de cine.ORepàs del
Festival de Cinema Europeu de
Sevilla i el Festival Internacional
de Tòquio. Les estrenes d’Oro,
La librería Musa, Spoor (El rastro)
i la guanyadora en el passat Fes-
tival de Cannes The Square.
21.50 Historia de nuestro cine.
POEl poderoso influjo de la
luna. 
23.40 La 2 noticias.O
00.10 El documental de La 2.O
Huellas terrestres vistas desde
el cielo. Les pedres monumentals
existeixen en nombroses cultures
de tot el món, però a la costa at-
làntica francesa i al Regne Unit
és on es troben els conjunts més
antics i espectaculars.
01.05 Documental.ODonde aca-
ban los caminos.
02.00 Conciertos de Radio 3.O
02.30 Documental.O


