
En Fèlix, la Laia, l’Encarna, en Pep, en
Paco i l’Enric són els sis concursants
que es diputaran els 35.000 euros acu-
mulats al pot del programa. Un d’ells
aconseguirà endur-se el premi.

«Atrapa’m si pots» lliura
avui el pot acumulat
TV3 | 20.00 H. 

El programa presentat per Iñaki López
comptarà avui amb tres convidats
molt especials: l'alcalde de Vigo, Abel
Caballero; el xef Alberto Chicote i el
cantant Alfred García.

El xef Alberto Chicote visita
«La Sexta Noche»
LA SEXTA | 21.30 H. 

Amb poc més de 300 km quadrats i
400.000 habitants, Malta és el país
més petit de la Unió Europea. El pro-
grama recorre l'illa a la recerca de les
piscines naturals i les coves d'aigua.

«Callejeros viajeros»
se’n va a l’illa de Malta
CUATRO | 11.10 H. 
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■ Aquesta nit, a  les . h, el 
emetrà l’últim episodi de L'odissea
del menjar, la sèrie documental de
la KBS que mostra el vincle entre
les persones i la gastronomia, que
dedica cada episodi a un aliment
diferent i que explica el paper que
aquest aliment ha tingut dins de la
societat, depenent del període his-
tòric o la cultura.

Aquesta sèrie de documentals
presenta la història de la relació de
la humanitat amb la gastronomia.

Cada episodi està dedicat a un in-
gredient o aliment concret i mostra
la importància que ha tingut al
llarg de diversos períodes històrics
i en diferents cultures. 

La sèrie presenta una visió ex-
haustiva dels aliments, des de la
producció fins a l'ús en l'art culina-
ri i al mateix temps explica el paper
que determinats elements com el
pa, la carn o les espècies han tingut
en la història del món, i els seus
vincles amb l'economia, les gue-
rres, el poder i la religió.

En aquest darrer episodi de la
sèrie, el programa repassa les ex-
periències viscudes durant la fil-
mació dels documentals, que va
durar dos anys i mig i va tenir lloc
en  països. El productor Wook-

Jung Lee, que ha estudiat cuina i és
un gran aficionat a la gastronomia,
explica els millors moments del
viatge i convida a reviure els plats i
els personatges memorables, per
acabar de confirmar la premissa
de l’odissea del menjar, que la cul-
tura culinària ha marcat la història
i la identitat humana.

El 33 emet l’últim
episodi de la sèrie
«L’odissea del menjar»
En aquest capítol repassa les experiències
viscudes durant la filmació dels documentals

Imatge promocional de la sèrie
documental. CCMA

DdGGIRONA

■ El periodista Òscar Fernández
es posarà al capdavant de l’equip
d’El matí de Catalunya Ràdio a
partir de dilluns, en substitució de
la directora i presentadora el pro-
grama, Mònica Terribas, que s’ab-
senta temporalment de l’antena
per problemes familiars. Fernán-
dez és editor del programa Cata-
lunya migdia, l’informatiu líder
de la ràdio en català, que presenta
amb Empar Moliner des de fa tres
temporades. De la seva banda, el
periodista Carlos Baraibar, subdi-
tor del Catalunya migdia, substi-
tuirà Òscar Fernández al capda-
vant de l’informatiu.           

Òscar Fernández
presentarà a partir
del pròxim dilluns
«El matí de
Catalunya Ràdio

TV3 Super3/33

08.30 El Mic i els seus amics.
08.57 Wowzzy Baboom.O
09.27 Els bons ossos bruns: Ja
és primavera!O
09.53 Històries dels caçadors
de monstres: A cavalcar!O
10.38 La família del Super3.O
11.05 Les Sisters.O
11.52 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
12.36 Els germans Kratt.O
13.20 Salve, rei Julien!O
14.06 El detectiu Conan.O
14.51 Oddbods.O
15.30 Robby, Toby i el viatge
fantàstic.PO

17.06 Rupert & Sam.O
17.15 Artús i els vailets de la
Taula Rodona.O
17.50 Zip Zip.
18.26 Els germans Kratt.O
19.11 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
19.55 Dracs: el regal de la fúria
nocturna.O
20.17 En Grizzy i els lèmmings.
O

20.39 Pinotxo 3000. P O

Any 3000. El Gepetto és un in-
ventor genial de la ciutat de Scam-
boville que crea el Pinotxo, un
robot petit amb la personalitat
d’un nen de carn i ossos. 
21.55 L’odissea del menjar. O
«L’últim plat». En aquest episodi,
l’últim de la sèrie, es fa un repàs
de les experiències viscudes du-
rant la filmació dels documentals,
que va durar dos anys i mig i va
tenir lloc en 24 països. (Últim
programa de la temporada.).
22.55 El documental. P City
for sale.A través de quatre famílies
de Barcelona, es viuen les con-
seqüències de la turistificació i la
gentrificació a la capital catalana. 
00.15 Ciutat salvatge.P

La 1 Antena 3

08.15 Los más...
12.15 Ahora caigo.O
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO .
15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.PAlerta Am-
ber. Huida hacia la vida. Apa-
rentment, l’Erin porta una vida
idíl·lica, casada amb un important
fiscal i amb dos fills. No obstant
això, el seu matrimoni es basa
en la manipulació i el maltracta-
ment tant físic com psicològic. 
17.45 Multicine. P Sin ti. La
Martina i el seu marit, el Ralf,
són un matrimoni feliç. Durant
les vacances, el Ralf desapareix
sobtadament quan surt a navegar
amb el seu veler. 
19.30 Multicine.PLa maldición
de los Wickersham. La Nikki, una
jove pintora, decideix traslladar-
se al costat del seu marit a la
casa de camp del seu sogre, mort
recentment de manera acciden-
tal.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació d’actualitat
esportiva.
21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.PO Triple
9. Una banda de criminals que
treballa amb un grup de policies
corruptes es troba en una situació
molt complicada. La màfia russa
els està fent xantatge i l’única
manera de solucionar-ho és dur
a terme un atracament extrema-
ment perillós. És llavors quan
planegen la mort d’un oficial de
policia, per tal de dur a terme
l’atracament més important mai
realitzat a la ciutat de Los Angeles.
Per robar el banc han d’activar
l’alerta 999.
00.35 Double Team.P

Telecinco

07.00 I love TV: lo mejor.
08.05 Adivina qué hago esta
noche.
09.30 Adivina qué hago esta
noche.
11.05 Ayuda-Te, cambia tu vida.
Una manera diferent i innovadora
d’acostar-se al coaching. Aquest
espai vol servir d’ajuda per mi-
llorar la vida d’un mateix, acon-
seguir les metes i gestionar el
que un sent que es pugui posar
en contra seva. Amb Cristina
Soria. 
11.10 Más que coches. Amb Ca-
rolina Alcázar.  Espai dedicat als
cotxes més potents del mercat.
12.05 Supervivientes: Diario.
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.EO

15.50 El tiempo.O
16.00 Viva la vida. Amb Emma
García.  Acudeixen avui al plató
del programa Miguel Poveda,
cantaor de flamenc, i Carlos Baute,
cantant, compositor, actor i pre-
sentador veneçolà.
21.00 Informativos Telecinco.
21.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
21.50 El tiempo.O
22.00 Sábado deluxe. Belén
Esteban visita el plató per abordar
diferents qüestions sobre la ce-
lebració del seu casament el cap
de setmana passat. A més, s’ana-
litza l’última hora a Supervivientes.
Finalment, visita el programa l’ex-
model Estíbaliz Sanz. Amb la
col·laboració deKiko Hernández,
Lydia Lozano i Belén Esteban. 
02.30 Supervivientes: Diario.
02.45 La tienda en casa.
03.00 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia.

Cuatro

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
08.10 Malas pulgas.
10.10 El encantador de perros.
11.10 Callejeros viajeros. Inclou
«Malta» i «Sicilia».
12.05 Planes Cuatro.
12.55 Callejeros viajeros. «Costa
Amalfitana».
13.55 Cuatro al día.O
14.50 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro deportes.
15.25 Deportes Cuatro. E O

15.45 Home cinema. P Los
Croods: Una aventura prehistórica.
Com la majoria dels pares, el pa-
triarca de la família Crood, el
Grug, és un protector ferotge de
la seva dona i dels seus tres fills:
el Tonk, la petita Sandy i l’Eep,
una adolescent rebel. 
17.35 Home cinema. P Las
aventuras de Tadeo Jones. El Ta-
deu sempre ha desitjat ser un
arqueòleg aventurer i famós. No
obstant això, passa els dies so-
miant entre les grues i el ciment
de l’obra on treballa. 
19.15 Liga Segunda División B.
E «SD Ponferradina-Hércules».
Fase d’ascens a LaLiga 123. 
21.30 First Dates. El restaurant
de l’amor obre les seves portes
per rebre el Brian, un noi alacantí
de 24 anys romàntic i aventurer.  
22.10 El blockbuster. P Las
apariencias engañan. Una parella
convencional d’un barri residencial
molt avorrit es veu implicada en
una trama d’espionatge interna-
cional quan descobreixen que els
seus nous veïns, una parella d’allò
més sofisticada, són espies del
Govern.
00.15 Cine Cuatro.P El falsifi-
cador.
01.50 NCIS: Los Ángeles.S

La 2

09.30 Agrosfera.
10.25 España en comunidad.
10.50 Héroes invisibles.O«Ne-
pal». 
11.45 Para todos La 2.O
12.15 Turismo rural en el mun-
do. (R)O «Serbia». 
12.50 Activa2. O Espai en el
qual es proposen hàbits saludables
per aconseguir una millor qualitat
de vida. 
13.20 Nacido explorador. (R)
O «Chipre: la isla secreta de
Cleopatra». Richard Wiese viatja
a l’illa mediterrània de Xipre,
bressol de nombrosos déus i lle-
gendes de l’Antiguitat. Intenta re-
soldre un antic secret amb l’ajuda
de la famosa arqueòloga Joan
Connelly, i visita una granja or-
gànica i el restaurant d’un dels
xefs més famosos de Xipre.
13.50 Tendido cero.O
15.05 Punts de vista.
15.35 Saber y ganar fin de sema -
na.O
16.20 Grandes documentales.
(R)O
18.05 Las rutas Capone. O
«Las Médulas». 
19.10 En busca de esplendores
secretos. O «Los cristianos de
Etiopía».
19.35 Los celtas. O «La guerra
de las Galias».
20.30 El origen de la mafia.
Chicago.O
21.55 El cine de La 2. P O

Tom de Finlandia. Després de la
guerra, Touko Laaksonen torna
a la seva ombrívola llar, Finlàndia,
on l’homosexualitat és il·legal. 
23.50 La noche temática. O
Inclou «La rebelión de Stonewall»
i «Los tiempos de Harvey Milk».
02.40 Ciberestafadores. (R)O
03.30 Cocina sana en casa. (R)

06.00 Notícies 3/24.O
13.10 TV3xunTUB. O «Àurea
Márquez». 
13.45 Zona zàping. (R)O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.45 Tarda de cine.PO Àn-
gels i dimonis. Robert Langdon,
expert professor en temes reli-
giosos de la Universitat de Har-
vard, descobreix evidències del
ressorgiment d’una antiga ger-
mandat secreta coneguda com
els Illuminati, l’organització clan-
destina més poderosa de la his-
tòria. És llavors quan comprèn
que s’ha d’enfrontar a l’amenaça
mortífera que suposen per al seu
enemic més fervent, l’Església
catòlica.
18.10 Tarda de cine. PO On
t’amagues? Han passat 10 anys
des que el Mathieu va desapa-
rèixer. Deu anys en què la seva
mare ha estat esperant el seu
retorn. La seva filla, la Caroline,
decideix actuar per posar fi al
calvari de la família i comença la
seva cerca.
20.00 Atrapa’m si pots.O Pro-
grama de preguntes i respostes
que convida l’espectador a par-
ticipar des de casa seva. Amb
Llucià Ferrer. 
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 Preguntes freqüents.O
Donatella della Porta és una po-
litòloga italiana, professora de
ciències polítiques i sociologia
política a l’Institut Universitari
Europeu. És una de les màximes
expertes en moviments socials a
nivell internacional i avui visita
el programa per donar la seva
opinió sobre el referèndum de
l’1-O i les seves conseqüències.
Amb Cristina Puig.
01.30 Notícies 3/24.O

06.00 Noticias 24 horas.O
08.55 Flash moda.O
09.20 +Cotas. O En el capítol
d’avui, es pot veure una demos-
tració del Jordan, un gos de la
Policia Nacional que detecta un
explosiu amagat al plató. I es
visita Roberto Leal i la seva gossa
Pepa. Per acabar, el rehabilitador
caní Isra Pérez tracta el Pluto, un
gos de només 5 kg. Amb Macarena
Berlín. 
10.25 MasterChef. (R)O
13.30 Audiencia abierta.O
14.00 L’informatiu.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Sesión de tarde. P O

Un verano en Burgenland. La Ma-
ría troba una postal a la bústia
del seu fill, el Paul, que actualment
treballa a Xangai, on li anuncia
que aviat es convertirà en pare.
17.30 Sesión de tarde. P O

Un embarazo embarazoso. L’Anna
i el Michael han estat intentant
tenir un fill durant anys, però
mai han aconseguit que cap em-
baràs prosperi. 
19.00 Cine de barrio. PO El
padre de la criatura. La paternitat
inesperada d’un matrimoni entrat
en anys fa que la parella visqui la
seva segona joventut.
21.00 Telediario 2.O
21.30 Informe semanal.O
22.05 Juego de niños.O Aques-
ta setmana, l’escriptor i presen-
tador Boris Izaguirre i el músic El
Sevilla competeixen en compren-
sió del món infantil. També es
proposen proves com les defini-
cions, reaccions dels més petits i
fins i tot un repte culinari per
veure qui es defensa millor entre
fogons. 
23.40 Carol.PO


