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■ Catalunya Ràdio ha presentat
les principals novetats de la tem-
porada -, que comença-
rà demà a les  amb El matí de Ca-
talunya Ràdio, amb Mònica Terri-
bas al capdavant. El programa, que
la temporada passada va aconse-
guir les millors audiències de la
història de l’emissora, mantindrà
la seva estructura flexible per

adaptar-se a l’actualitat i incorpo-
rar les entrevistes, els debats i els
programes especials.

Els dijous també són dia d’estre-
na amb No hi ha drets, que liderarà
la sociòloga Iolanda Fresnillo.
Dues novetats més a destacar són
la incorporació de l’espai de crítica
literària Els arbres no s’ho merei-
xen… dins del Lecturàlia de Mà-
rius Serra, i del «youtuber» Pol

Gise. 
També segueix l’espai d’humor

Alguna pregunta més?, amb Xavi
Cazorla, Montse Barcon, Oriol Dal-
mau i Jordi Asturgó, que ocuparan

l’estudi de dilluns a divendres, de
 a  h. A més, el programa de
tendències a les xarxes socials Po-
pap, amb Mariola Dinarès, afronta
la tercera temporada. També es
mantenen L’Estat de Gràcia, el Ca-
talunya Migdia, El Club de Mitjanit
i La nit dels ignorants ., el clàssic
modern de la ràdio catalana.

Pel que fa al cap de setmana, el 
de setembre, Roger Escapa es po-
sarà al davant d’un renovat El su-
plement, ha informat l’emissora. A
més, Ricard Torquemada i Bernat
Soler agafen el relleu del mestre
Joaquim Maria Puyal al capdavant
de la nova La TdT.

Dos nous programes s’incorpo-
ren a la graella del dissabte, Un res-
taurant caníbal a Berlín, amb Pau-
la Molés, i Crims, amb Carles Por-
ta, un programa setmanal d’histò-
ries fosques i criminals. Tot costa
de Jordi Costa i Sònia Gelmà
arrencarà la temporada fent la pri-
mera entrevista a Leo Messi com a
capità del Barça. 

Catalunya Ràdio integra aques-
ta temporada una selecció dels
seus programes en l’oferta de pod-
cast de Spotify i es converteix en la
primera emissora de ràdio de l’es-
tat a desplegar la seva oferta a la
popular plataforma de streaming,
on ja es poden trobar podcasts
d’altres mitjans com la BBC, The
New York Times o Al Jazeera. 

Catalunya Ràdio
estrena demà nova
temporada, amb
dos nous programes 
L’emissora integrarà una selecció dels
seus programes a la plataforma Spotify

El FC Barcelona rep per primera vegada
en la història l’Osca en un partit de la
Primera Divisió de la Lliga espanyola.
Una ocasió perquè els de Messi continu-
in sumant punts. 

El Barça rep l’Osca per
primer cop en la història
BEIN LA LIGA| 18.30 H 

Per què els antibiòtics estan deixant de
ser efectius? Com és que els «superbac-
teris» s'han fet tan forts? Un reportatge
intenta donar resposta a aquestes in-
quietants preguntes.

«30 minuts» aborda
«La fi dels antibiòtics»

TV3| 21.55 H 

La Sexta emet un nou capítol de la sèrie
que analitza el treball quotidià de les
Forces de Seguretat de l'Estat. Des de
persecucions, detencions, batudes i re-
gistres, l'ajuda als ciutadans...

Un nou capítol de la sèrie
«Policías en acción»
LA SEXTA | 22.30 H 

LA PROGRAMACIÓ DE TV
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L’equip de la nova temporada de
Catalunya Ràdio. CATALUNYA RÀDIO
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06.01 El drac Digby.O
06.25 El xai Shaun.
07.07 El meu cavaller i jo. O
07.42 Les tres bessones.O
08.30 Mic.
08.55 Pirata i Capitano.O
09.30 Kody Kapow.O
10.02 Set nans i jo.O
10.48 Kukurota.O «Els Antàr-
tics». Amb Pau Ferran. 
11.14 Quin crac, l’Angelo!O
12.00 Els pingüins de Mada-
gascar.O
12.47 El xou de Tom i Jerry.O
13.24 Tom & Jerry.O
13.32 Pat, el gos.O
14.15 Salve, rei Julien!O
15.00 Les aventures del Gat
amb Botes.O
15.47 Zoom, el dofí blanc. O
16.38 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.O
17.23 Lucky Fred.O
18.00 Súper 4.O
18.38 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
19.22 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
19.58 Els pingüins de Mada-
gascar.O
20.44 Pat, el gos.O
21.21 Tom & Jerry.O
21.55 Curt Circuit 33.O
22.28 Com si fos ahir. S O

Després de com van acabar les
coses entre el Miquel i la Noe,
sembla que no hi haurà casament.
Tots els amics, aliens al que ha
passat, fan un vídeo de felicitació.
Intenten ser correctes, però a
tots se’ls escapa algun punt
d’amargor.
23.36 Sputnik, òrbita 90. O
00.30 Arròs covat.O
00.56 Curt Circuit 33. (R)O
01.24 Com si fos ahir. (R)S
02.27 Sputnik, òrbita 90. (R)

La 1 Antena 3

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata.O
08.10 Los más...
11.35 Ahora caigo.O
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO

15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.PRosamunde
Pilcher: Romance bajo las estrellas.
Després de perdre la feina per
culpa del seu germà, un delin-
qüent que sempre es fica en em-
bolics, la Natalee comença a tre-
ballar com a mainadera a casa
d’un científic vidu.
17.45 Multicine. P Sueños ro-
bados. Una dona perd de vista la
filla petita mentre atén una tru-
cada de telèfon. En tan sols uns
segons, la nena desapareix. 15
anys després, el seu matrimoni
es trenca i inicia una nova relació
amb un home més jove que ella,
però no ha deixat de buscar la fi-
lla.
19.30 Multicine.PPacto entre
hermanas. Un ritual celebrat per
entrar en una fraternitat acaba
amb la vida d’una jove. Cinc anys
després, la Megan, que va ser
testimoni de l’assassinat, es troba
encara en estat de xoc i no recorda
res..
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes.EO

21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón. PO Al lí-
mite.
00.25 Volar por los aires. P
Jimmy Dove treballa per a la bri-
gada d’antiexplosius de Boston,
on es guanya la fama de ser un
dels homes més durs i prepa-
rats.
02.30 Live Casino.
03.15 Comprando en casa.

Telecinco

06.00 I love TV: lo mejor.
07.00 Got Talent España. (R)
Adaptació espanyola de Got Talent
que posa sobre l'escenari cente-
nars de números artístics, la con-
centració més gran de talents
d'Espanya, elegits en un càsting
multitudinari.
13.35 Socialité by Cazamaripo-
sas.Programa en què es repassen
les notícies de la crònica social i
dels famosos en el panorama na-
cional i internacional gràcies a la
feina de reporters i bloguers de
renom.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
15.50 El tiempo.O
16.00 Viva la vida. Amb Toñi
Moreno.  Els convidats del pro-
grama d’avui són l’actriu Lola He-
rrera, la presentadora Ivonne Re-
yes i els cantants Agoney i David
Otero.
21.00 Informativos Telecinco.
21.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
21.50 El tiempo.O
22.00 Cine 5 estrellas.PAntes
de ti.
00.15 Relaciones peligrosas.
P Dos joves parelles decideixen
obrir la relació i intercanviar-se,
però les coses no surten tal com
ho havien planejat, ja que la culpa
i les mentides amenacen d’arruï-
nar-ho tot.
02.00 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia. La tarotista Es-
peranza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia. 
02.05 La tienda en casa.
02.20 Miramimúsica.

Cuatro

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
08.15 Malas pulgas.
10.10 El encantador de perros.
11.05 Especial Callejeros via-
jeros. «Maravillas del mundo».
12.00 Callejeros viajeros.
14.00 Noticias Cuatro.O
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro deportes.
EO

15.30 Deportes Cuatro.E
15.45 Home cinema. P Mala-
vita. Una coneguda família ma-
fiosa americana es trasllada a la
regió francesa de Normandia sota
un programa de protecció de tes-
timonis de l’FBI.
18.00 Home cinema.PTiempo
límite. Nick Barrow, un home bus-
cat per diversos assassins a sou,
intenta mantenir-se amb vida el
temps suficient per obtenir els
diners de la pòlissa de la seva
assegurança, que vol fer arribar
a la seva filla.
19.55 Noticias Cuatro.O
21.00 El tiempo.O
21.10 Deportes Cuatro. E O

21.30 Cuarto milenio. El pro-
grama ofereix els resultats d'una
investigació realitzada en l'ano-
menat bloc de la mort al barri
japonès de Takashimadaira. Iker
Jiménez i Carmen Porter han
estat els primers periodistes es-
panyols que han aconseguit ac-
cedir al recinte i han recorregut
les seves instal·lacions. El 1979,
l'edifici va acaparar l'interès dels
mitjans de tot el món en conver-
tir-se en l'enclavament que estava
registrant la taxa de suïcidis més
alta de tot el planeta. (Estrena
de la nova temporada.)
01.05 Cuarto milenio. (R)
03.15 Puro Cuatro.

La 2

06.00 That’s English.
07.30 Ciencia líquida. (R) O

08.00 Los conciertos de La 2.
08.45 Elige la vida.O
09.15 Shalom.O
09.30 Medina en TVE.O
09.45 Buenas noticias TV. O
10.00 Últimas preguntas. O
10.25 Testimonio.O
10.30 La missa en català. O
11.30 Pueblo de Dios. (R)O
12.00 Capitán Q.O
12.55 Programa inesperat.
13.45 Zoom tendencias.O
14.15 El bosque protector. O
14.40 España entre el cielo y
la tierra.O«Un río de leyendas». 
15.35 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.15 Grandes documentales.
18.45 Pueblos de Europa. O
«Portugal».
19.15 España, la tierra prome-
tida.O «Cuna de estirpes».
19.45 El documental de La 2.
O «Japón desde el cielo».
20.40 Ciudades españolas Pa-
trimonio de la Humanidad.O
«Segovia».
21.30 Apocalipsis: la Segunda
Guerra Mundial. O «Una de-
rrota aplastante».
22.25 Versión española.PO

La banda Picasso. París, 1911. La
Gioconda desapareix del Louvre.
Pablo Picasso i Guillaume Apolli-
naire són detinguts. El Pablo re-
corda que el Guillaume li havia
presentat un jove atlètic anomenat
el Baró. Aquest, en assabentar-
se de la seva fascinació per unes
estàtues ibèriques, decideix ro-
bar-les del Louvre i vendre-les a
un preu ridícul.
00.00 El palco.O
03.20 Nureyev. Bailando hacia
la libertad. (R)O

06.00 Notícies 3/24.O
10.30 Signes dels temps.O
11.00 Missa conventual de
Montserrat.
12.15 Notícies 3/24.O
13.00 TV3xunTUB.O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine.PO As-
sassinats a Martigues. El cadàver
de Pierre Saint-Florent és trobat
a la platja, amb un vestit de bus-
seig. L’autòpsia suggereix que ha
estat assassinat i no falten sos-
pitosos: família, amics i cone-
guts.
17.20 Tarda de cine.PO Allà
on em porti el camí. Sarah Stein
és una ambiciosa advocada que
vol ascendir i convertir-se en sòcia
del prestigiós bufet en el qual
treballa.
18.53 Tarda de cine.PO Tres
dies amb la família. La Léa ha
hagut de fer un viatge a corre-
cuita a Girona, on el seu avi patern
acaba de morir. Allà l’espera tota
la família, que gairebé no ha vist
des que, anys enrere, se’n va anar
a viure a l’estranger.
20.20 Com si fos un making.
21.00 Telenotícies vespre. O
21.55 30 minuts. O «La fi dels
antibiòtics». Els antibiòtics estan
deixant de ser efectius. Com a
mínim per tractar certes malalties.
Són el que ja es coneix com su-
perbacteris, uns bacteris que
s’han tornat resistents a la majoria
d’antibiòtics. 
22.40 Aire lliure. O Inclou
«Plana d’Urgell, amb Manu Guix»
i «Tramuntana, amb Pepa Pla-
na».
00.20 L’ofici de viure.O
00.55 Gran reserva.
01.50 Notícies 3/24.O
03.00 Ritmes a l’aula.

06.00 Noticias 24 horas.O
09.15 Flash moda.O
09.45 Arranca en verde. (R)
O «Ávila». Amb Sara Escudero. 
10.20 Españoles en el mundo.
(R) O Inclou «Toscana» (R) ,
«Maine. Estados Unidos de Amé-
rica» (R), «Túnez» i «Kuwait».
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Vuelta Ciclista a España.
E «Talavera de la Reina-La Co-
vatilla». Emissió de la novena
etapa, de 200 km. Primer dia de
muntanya pur abans de la jornada
de descans.
17.40 Sesión de tarde. P O

Cambio de planes. Sally Danville
viu la vida que sempre havia so-
miat. Ella i el marit, un pilot de
combat, viuen una vida lliure de
responsabilitats domèstiques.
19.05 Sesión de tarde. P O

El inspector gourmet. Un lugar
sano para morir. Quan en Henry
és convidat com a orador a un
resort amb spa de luxe, ràpida-
ment es troba al centre d’un altre
assassinat.
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 La película de la semana.
PO Un espía y medio.
23.45 Dos policías rebeldes.P
O Una partida d’heroïna valo-
rada en uns 100 milions de dòlars
és robada del mateix dipòsit de
la policia. El cas és assignat als
agents Burnett i Lowery, una pa-
rella molt peculiar pels mètodes
que utilitzen.
01.35 Venganza en la prisión.
PO L’expolicia Jack Stone no-
més pensa a venjar la mort de la
seva esposa.
02.55 Noticias 24 horas.O


