
Darrera dels premis Michelin hi ha
molta feina i una altíssima pressió.
Alejandra Andrade s’endinsa en les
cuines de reconeguts restaurants per
mostrar l’exigència d’alguns xefs.

Les estrelles Michelin, a
«Fuera de cobertura»
CUATRO | 22.45 H

Amb motiu del desè aniversari del Festi-
val Deltebre Dansa, el documentalista Al-
bert Vidal ha dirigit El viatge, un retrat
que repassa, amb entrevistes inèdites, els
millors moments d’aquesta mostra.

«El viatge», l’essència del
Festival Deltebre Dansa
33 | 22.10 H

Manual de supervivència, un progra-
ma de tretze capítols pensat per aju-
dar qualsevol persona vinguda de fora
a sobreviure a Catalunya, emet el seu
segon episodi.

Catalunya, una terra
plena de contradiccions
TV3 | 22.50 H
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■ La periodista Mònica Terribas ha
renovat una temporada més al cap-
davant d’El matí de Catalunya Rà-
dio, que arrencarà a partir del mes
de setembre. Es preveu que Terri-
bas faci l’anunci aquest divendres
per antena, segons ha avançat el
diari ARA.

Des de l’ de juliol, el periodista
Òscar Fernández s’ha posat al cap-
davant de l’equip d’El matí de Ca-
talunya Ràdio en substitució de
Ter ribas, que s’ha absentat tempo-

ralment per problemes familiars,
com va informar la CCMA en un
comunicat. Fernández és editor del
programa Catalunya migdia que
presenta amb Empar Moliner des
de fa tres temporades. El periodista
Carlos Baraibar, subeditor del Ca-
talunya migdia, substitueix Òscar
Fernández al capdavant de l’infor-
matiu de referència de Catalunya
Ràdio. 

El periodista Albert Segura serà
l’encarregat de dirigir El matí de Ca-
talunya Ràdiodurant la temporada

d’estiu a partir del  de juliol i no
del  com s’havia anunciat en un
primer moment. Segura és el pre-
sentador del programa Solidaris,
de Catalunya Ràdio, i ja presenta El
matí de Catalunya Ràdio els dies

festius intersetmanals.
El programa de Terribas va tan-

car el curs amb bones dades d’au-
diència: . oients (. més
dels que tenia un any enrere).
Aquesta temporada ha retallat dis-
tàncies amb El món a RACde Jor-
di Basté, i en un any han passat de
. seguidors a ..

Mònica Terribas torna
al setembre a «El matí
de Catalunya Ràdio» 
La periodista, que va absentar-se’n per
problemes familiars, ha renovat el seu contracte

Mònica Terribas. CCMA

DdGGIRONA

■ La multinacional estatuniden-
ca Warner Media i la plataforma
de televisió per cable HBO han
arribat a un acord i la primavera
del  estrenaran un servei de
streaming anomenat HBO Max.
L’anunci només té en compte els
Estats Units, de manera que cal-
drà esperar per saber si arribarà
també a altres llocs del món. A
més del prestigiós contingut de la
cadena per cable, HBO Max inte-
grarà l’exitosa sèrie Friends, que
abandonarà el catàleg de Netflix,
així com els productes de DC En-
tertainment i New Line, i els Loo-
ney Tunes.

El nou servei de
Warner i HBO
pren els drets
d’emissió de
«Friends» a Netflix
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09.00 Els Mini Ninges.O
09.44 Els bons ossos bruns:
Un estiu solprenent.O
10.10 En Grizzy i els lèmmings.
10.58 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
11.42 Avatar: l’últim mestre de
l’aire.O
12.30 El detectiu Conan.O
13.16 Les noves aventures de
Geronimo Stilton.O
14.04 L’inspector Gadget. O
14.28 Els germans Kratt.O
15.13 Bola de drac Z.O
16.00 Comptem amb la Paula.
16.22 Dino tren.O
17.00 El Mic i els seus amics.
17.27 Dot.O
18.00 Bola & Bill.O
18.26 Oddbods.O
19.20 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
20.04 Els germans Kratt. O
20.48 Un drama total a l’illa
de Pahkitew.O
21.10 El detectiu Conan.O
21.55 El gran dictat.O
22.10 El viatge.O
22.30 Els cims de les delícies.
O «Lo Sambuc, a la Vall d’Estura,
al Piemont». Una passejada per
15 indrets d’Europa on cuiners
anònims, i no tan anònims, mos-
tren la seva particular manera
de valorar, de recuperar i fins i
tot de reinventar la gastronomia
de tota la vida, heretada i trans-
mesa de pares a fills. (Nou en
emissió.).
23.00 Viure als Pirineus. O
«Un hoteler dels Pirineus, prima-
vera-estiu». 
23.30 La cuina de Rachel Khoo:
Londres.O
00.20 El viatge. (R)O
00.40 Els cims de les delícies.
(R)O

La 1 Antena 3

06.15 Las noticias de la maña-
na.O
08.55 Previo Espejo público.
09.00 Espejo público. Convidat:
Santiago Abascal, president de
Vox.
13.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. (R)O
13.40 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO

16.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. (R)O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
S La Mónica reprèn el seu pla
de fugida amb el Diego, assa-
bentada del suïcidi del Gabriel.
Mentrestant, el Domingo continua
a mercè de l’Ascensión. Alhora,
Avance Semanal publica l’article
del Pelayo, que es guanya, sense
saber-ho, la repulsa del seu car-
nisser. 
17.30 El secreto de Puente Viejo.
SO El doctor Zabaleta confir-
ma que el guix consumit va ser
el que va provocar la lesió car-
díaca, però l’operació ha estat
satisfactòria i ja no hi ha perill de
recaigudes. 
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.30 Deportes.EO

21.40 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0. (R)
22.40 El caso Bourne.P
01.15 La princesa de Sherwood.
P La filla de Robin Hood, la
Gwyn, assumeix el paper del seu
pare quan ell és capturat pel prín-
cep Joan. La seva única esperança
és convèncer el Felip, el veritable
hereu del tron, perquè assumeixi
el poder.
02.30 Live Casino.

Telecinco

07.00 Informativos Telecinco.
08.55 El programa del verano.
Amb Joaquín Prat. Amb la col·la-
boració dePatricia Pardo.  Magazín
que conté diverses seccions en
què diferents contertulians parlen
de temes de societat, cor, política
i actualitat.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.EO

15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón. Espai de
debat i discussió al voltant de te-
mes de l’actualitat del cor. A més,
inclou entrevistes a personatges
coneguts. El programa diari divi-
deix la seva emissió en dues parts
per delimitar i adaptar els con-
tinguts a les diverses franges ho-
ràries.
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra. Concurs
en què els participants juguen
amb les paraules i acumulen
temps per enfrontar-se al Rosco.
21.10 Informativos Telecinco.
21.40 El tiempo.O
21.50 Deportes.EO

22.00 Supervivientes.
Després d'abandonar l'aventura
en plena recta final per prescripció
mèdica, Isabel Pantoja aborda el
seu estat de salut i les vivències
més destacades que ha protago-
nitzat a Hondures. Ha arribat
l'hora de l'última vetllada del con-
curs, que finalitza amb la tradi-
cional i emotiva cerimònia de
cloenda de la palapa. Prèviament
tenen lloc diversos i importants
esdeveniments, entre els quals
destaca l'expulsió d'un dels dos
nominats: Mónica o Fabio.
01.45 Supervivientes: Diario.
02.25 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia.

Cuatro

07.40 Gym Tony XS.S
08.40 El concurso del año. (R)
09.45 Alerta Cobra.S
12.35 El tiempo.O
12.45 Mujeres y hombres y vi-
ceversa.
13.50 El concurso del año. El
Fabián i el Jorge són dos bessons
que venen al concurs per fer re-
alitat el seu somni de viatjar junts
a Las Vegas. A més, volen destinar
part dels diners del premi a apos-
tar a la ruleta d’un casino pel nú-
mero que coincideixi amb l’edat
del desconegut de la ronda final. 
14.50 Noticias Cuatro deportes.
EO

15.25 Deportes Cuatro. E O

15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.30 Cuatro al día.O
20.00 Cuatro al día a las 20 h.
20.20 El tiempo.O
20.25 Deportes Cuatro. EO

20.30 Supervivientes: Diario.
21.30 First Dates. «Especial a
ciegas summer». El restaurant
de l’amor sorprèn els seus co-
mensals amb un especial a cegues,
en el qual les parelles no es veuen
les cares fins a la decisió final.
Per exemple, el Manuel, un estu-
diant de Filologia de 22 anys i
apassionat de l’escriptura, va al
programa decidit a experimentar
què és l’amor. Potser la seva cita
a cegues amb la Irene, una jove
de 20 anys a la qual també li
agrada escriure, li dona la clau.
Amb Carlos Sobera. 
22.55 Mentes criminales. S
Inclou «Verdad o reto», «Luces
de noche» (R), «Los Capilano»
(R), «Día de enfermedad» (R) i
«Asuntos internos» (R).
03.30 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.

La 2

06.30 That’s English.
07.00 Zoom tendencias. (R)O
07.30 Inglés online TVE.O
08.00 Los secretos mejor guar-
dados de Tanzania. (R)O
08.45 La 2 express.O
09.00 Pueblo de Dios. (R) O
09.30 Aquí hay trabajo.O
09.55 Factomanía. (R)O
10.45 Documenta2. (R)O (R).
10.45 Los nueve meses que te
hicieron. (R)O
11.40 Grandes diseños. (R) O
12.25 La 2 express.O
12.40 Mañanas de cine.PO

El asalto de los apaches. Un des-
pietat home de negocis està pla-
nificant un lucratiu acord amb el
banc Western Arizona, ja que pre-
tén vendre’ls pous de petroli al
llac Shelly que en realitat no exis-
teixen.
14.05 La vida secreta del zoo.
14.50 Operación fiebre del oro.
(R)O «Buscando oro». 
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
16.30 Ben Fogle. La gran mi-
gración.O
18.05 Programa inesperat.O
18.50 Me voy a comer el mundo.
19.40 La 2 express.O
20.00 Atención obras.O
20.30 La 2 noticias.O
21.00 La 2 express.O
21.10 Grandes diseños.O
22.00 Documaster.O «Manda
huevos» Documental que retrata
com les pel·lícules espanyoles
han contemplat l’home espanyol
o, almenys, certs prototips d’ho-
me. Tot seguit, Con la pata que-
brada.
00.55 Crónicas. (R)O «La larga
travesia de los libros».
01.45 Conciertos de Radio 3.
(R)O

06.00 Notícies 3/24.O
08.00 Els matins.OS’entrevista
Andy Robinson, el corresponsal
de La Vanguardia que ha viscut
en primera persona els principals
esdeveniments que s’estan pro-
duint a l’Amèrica Llatina. Es con-
versa després amb Roser Rius,
una de les persones que va patir
les tortures d’Antonio González
Pacheco, més conegut com a Billy
el Nen, després que la setmana
passada es va interposar a Madrid
la primera querella en grup contra
ell i set policies franquistes més
per tortures. 
12.00 Notícies 3/24.O
14.00 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Cuines. O «Bescuit de
plàtan, coco i pinya». 
16.00 Com si fos ahir.SO

16.40 Tot es mou.OAmb Mont-
se Tió i Míriam Riau.  
20.20 No tenim vergonya. O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 Polònia.O
22.50 Manual de supervivència.
O «Un país com cal». Els prota-
gonistes d’avui han sentit sovint
que Catalunya és un país com
cal, però ningú no especifica què
és el que cal. En aquest capítol
del manual, el Marc-Antoine, del
Quebec, té dificultats per entendre
per què Jair Domínguez no és un
català normal; la Bella, de Benín,
indaga què hi ha al darrere d’una
cançó infantil com El senyor Ra-
mon, i el Chris mira d’entendre
un esport tan allunyat del rugbi
anglès com els concursos de gos-
sos d’atura.
23.45 Quan arribin els mar-
cians.O
00.30 Més 324.O
02.10 Gran reserva.O

06.00 Noticias 24 horas.O
06.30 Telediario matinal. O
07.15 Vive San Fermín.O
08.30 Los desayunos de TVE.
10.00 La mañana.O
12.25 A partir de hoy.O
13.25 Saber i guanyar.O
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.
16.05 Tour de France.E «Mul-
house-La Planche des Belles Fi-
lles». Sisena etapa, de 160,5 km. 
17.40 Servir y proteger. SO

L’Antonio s’atabala perquè ha de
donar una mala notícia a l’Aitana.
Mentrestant, el Ricky fa un regal
a la Marga per impressionar-la,
però fica la pota. 
18.40 Acacias 38. S O L’Ig-
nacio es declara a la Rosina, i el
Liberto és testimoni del moment.
Més tard, confessa a la Rosina
que és lliure de fer la seva vida.
Mentrestant, la Cinta està confusa
per l’actitud distant de l’Emilio,
que davant del Ledesma menteix
sobre la seva relació amb la jove. 
19.35 España directo. O Amb
Ana Ibáñez i Diego Losada. 
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 TVEmos.O
22.45 Air Force One (El avión
del presidente).PO

00.40 Need for Speed. PO

A Tobey Marshall, que participa
en curses il·legals els caps de set-
mana, la vida no li va malament.
Però tot el seu món es capgira
quan és enviat a la presó per un
delicte que no ha comès. Allà passa
els dos anys següents pensant en
una sola cosa, la venjança.
02.40 La noche en 24 horas.
04.35 Noticias 24 horas.O


