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Televisió - Comunicació

La màgia torna a TV3
amb els nous episodis
de «Res és impossible»

Laura Rosel
copresentarà amb
Kílian Sebrià el
«Catalunya nit»
a Catalunya Ràdio

El Mago Pop visita Pep Guardiola i els jugadors

DdG GIRONA

del Manchester City en el primer lliurament
DdG GIRONA

■ Aquesta nit, a les . h, després del TN vespre, Antonio Díaz,
conegut com El Mago Pop, torna
a TV amb una nova entrega del
programa de màgia Res és impossible. En aquests nous lliuraments, l’il·lusionista català tornarà a sorprendre l’audiència «amb
accions que desafien les lleis de la
física i que posen a prova la capacitat de comprensió» -segons informa la cadena en un comunicat«per provocar les reaccions més

sorprenents en les persones que
les presencien». Seguint el seu peculiar estil, a Res és impossible, Antonio Díaz «esperona la imaginació de l’espectador en la recerca
dels límits del que és possible i del
que no ho és».
Aquesta nova entrega d’episodis començarà amb una visita
d’Antonio Díaz a la ciutat britànica
de Manchester, on visitarà les instal·lacions del Manchester City
per conèixer un dels seus ídols de
sempre: Pep Guardiola. Allà tam-

Pep Guardiola amb Antonio Díaz
en el primer lliurament. CCMA

bé es troba amb Kun Agüero.
Abans de reunir-se amb el tècnic
català i els seus jugadors, el mag
es veurà sorprès per una ciutat
amb una personalitat obrera molt

definida i llar d'un dels genis més
importants del segle XXI, Alan Turing, pare dels ordinadors i matemàtic brillant amb un paper clau
a la Segona Guerra Mundial, gràcies a les seves habilitats en l'àrea
d'encriptació, al qual dedicarà un
truc homenatge.

■ Catalunya Ràdio va confirmar
ahir el fitxatge de la periodista Laura
Rosel, que a partir del setembre s’incorporarà al Catalunya nit. De .
a . hores, Kílian Sebrià continuarà presentant i dirigint l’informatiu. Rosel agafarà el relleu a partir
de les . hores, i assumirà la part
de tertúlia i anàlisi del programa. Segons la CCMA, Rosel ha assegurat
que serà un programa a quatre
mans i que entoma el repte amb
moltes ganes: «Portarem experts
que ens ajudaran a interpretar tot el
que passarà aquesta temporada,
que em temo serà tan o més intens
que a les temporades anteriors».

LA PROGRAMACIÓ DE TV
«Ho has vist!?» recorda el
«Catalunya misteriosa»

L’amor a la catalana, avui a
«Manual de supervivència»

«Els cims de les delícies»
visita l’Alt Tatra eslovac

LA 2 | 18.05 H.

TV3 | 22.30 H.

33 | 22.47 H.

Víctor M. Amela donarà pas avui a Catalunya misteriosa, un programa de
ciències ocultes i misteris, presentat i
dirigit pel professor Sebastià d’Arbó,
especialista en aquestes qüestions.

En aquest manual sobre l’amor, en
Marc-Antoine descobrirà que l’allioli és
un afrodisíac estrany i la Bella aprendrà
que l’himne nacional de Catalunya és
una crida a un altre tipus d’aixecament.

Al massís de l’Alt Tatra, al nord-est
d’Eslovàquia, al costat de la frontera
polonesa, Viktor Beránek hi té el seu
refugi de muntanya, que pot acollir
una trentena de muntanyencs.

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

06.00 Notícies 3/24. O
11.34 Plats bruts. O
12.50 Atrapa’m si pots. O
14.00 Telenotícies comarques.

06.01 Mic.
06.16 Doraemon. O
07.03 Les tres bessones. O
07.52 Bola & Bill. O
08.16 Mya Go. O
08.33 Mic.
09.00 Els Mini Ninges. O
09.24 Oddbods. O
10.00 En Grizzy i els lèmmings.

06.00 Noticias 24 horas. O
10.00 La mañana. O Amb Ana
Ibáñez. Magazín que inclou seccions de cor, d’actualitat i de salut.
12.25 A partir de hoy. O
13.25 Hacer de comer. O «Brandada de bacalao y tarta de cumpleaños». El Jon, seguidor del
programa, visita el programa per
participar en la primera recepta.
Amb Dani García.
14.00 L’informatiu. O
Incluye el temps.
14.30 Corazón. O
15.00 Telediario 1. O
16.00 L’informatiu. O
Incluye el temps.
16.15 El tiempo. O
16.25 Servir y proteger. S O
17.20 Acacias 38. S O
18.20 ¿Juegas o qué? O
19.10 España directo. O Magazín informatiu en el qual es
tracten temes de denúncia, interès
humà, social, successos, festes,
cultura, curiositats, gastronomia
i es posa una gran atenció al món
rural. Amb Ana Ibáñez i Diego
Losada.
20.30 Aquí la Tierra. O Magazín divulgatiu sobre el clima i el
planeta. Amb Jacob Petrus.
21.00 Telediario 2. O
Incluye el tiempo.
22.05 TVEmos. O
22.30 Mascotas. P O
23.50 Los padres de ella. P
O El Greg ha d’assistir al casament de la germana de la Pam,
la seva nòvia. Llavors aprofita
l’ocasió per demanar-li matrimoni
i mostrar als sogres que té bones
intencions. Però el seu sogre,
exagent de la CIA, no li ho posa
gens fàcil.
01.30 iFamily. (R) S O

06.00 Minutos musicales.
06.15 Las noticias de la mañana. O
08.55 Previo Espejo público.
09.00 Espejo público.
13.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. (R) O
13.40 La ruleta de la suerte.

O

14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Un poble francès. S O
«A l’andana». A l’estació, el Marchetti, els milicians i les seves famílies esperen el tren que els ha
de dur a Belfort. Al comboi s’hi
afegeixen 15 jueus, i el Marchetti
veu entre ells la Rita, el seu gran
amor. Mentrestant, Daniel Larcher
descobreix que el Gustave es dedica al mercat negre, i la Lucienne,
sola amb la seva filla i el seu
pare, torna a l’escola després
d’un any d’absència.
16.40 Vera. S O
18.20 Shakespeare i Hathaway:
investigadors privats. O
20.00 Moments APM?
20.25 No tenim vergonya. O
21.00 Telenotícies vespre. O
21.55 Res és impossible. O
22.30 Manual de supervivència.
O «Per què en diuen amor si
volen dir sexe». Diuen que l’amor
és a tot arreu. I, encara que sembli
mentida, quan no hi ha campanya
electoral ni juga el Barça, a Catalunya també és així. El que passa
és que potser costa veure’l, perquè
en matèria d’amor els catalans
són una mica reservats.
23.25 Quan s’apaguen els llums.
O «Carles Puyol». En el marc
exclusiu de la Casa Batlló de Barcelona, Carles Puyol, el gran capità
del millor Barça de la història, se
sincera en la primera entrevista
en profunditat després de la seva
retirada, fa cinc anys.
00.30 Quan s’apaguen els
llums. (R) O
01.25 Gran reserva. O

O

10.41 Els bons ossos bruns: Un
estiu solprenent. O
11.05 Els germans Kratt. O
11.28 L’inspector Gadget. O
11.50 Avatar: l’últim mestre de
l’aire. O
12.36 El detectiu Conan. O
13.20 En Grizzy i els lèmmings.

O

13.56 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. O
14.40 Els pingüins de Madagascar. O
15.26 Bola de drac Z. O
16.13 Comptem amb la Paula.

O

16.35 Dino tren. O
17.10 El Mic i els seus amics.
17.36 Dot. O
18.16 Tib i Tatoum. O
18.40 Els germans Kratt. O
19.24 L’inspector Gadget. O
20.00 Els Mini Ninges. O
20.34 Les aventures de Riff i
Flat. O
20.44 En Grizzy i els lèmmings.

O

21.12 Salve, rei Julien! O
21.55 El gran dictat. O
22.17 Obrint plaça. O
22.47 Els cims de les delícies.

O

23.13 Viure als Pirineus. O
23.39 La cuina de Rachel Khoo:
Londres. O
00.29 Obrint plaça. (R) O
00.54 Els cims de les delícies.

O

15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes. E O
16.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. (R) O
16.05 El tiempo. O
16.30 Amar es para siempre.

S

17.30 El secreto de Puente Viejo.

SO

18.45 Ahora caigo. O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.30 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació d’actualitat
esportiva.
21.40 El tiempo. O
21.45 El hormiguero 3.0. (R)
Talk show els continguts del qual
giren al voltant de l’humor, les
entrevistes i els experiments de
divulgació científica. Amb Pablo
Motos. Amb la col·laboració deMarron, Nuria Roca, Carlos Latre,
Cristina Pardo, Pilar Rubio, Marta
Hazas, Yi Bing, Jandro, El Monaguillo i Ana Morgade.
22.40 Por el mundo a los 80.
Arturo Valls i els seus companys
de viatge continuen l'aventura
fent parada a Tòquio, el Japó,
una ciutat tumultuosa on conviuen
amb els més de 45 milions d'habitants que hi ha, la tecnologia
punta, l'idioma indesxifrable, la
cultura mil·lenària i un puntet
friki. Un país on es troben un fort
contrast cultural.
02.00 Vivir con miedo. P

Telecinco

La 2

Cuatro

07.00 Informativos Telecinco.

06.10 La 2 express. O
06.30 That’s English.
06.55 La 2 express. O
07.00 Zoom tendencias. (R) O
07.30 Inglés online TVE. O
08.00 El planeta bajo el agua.
(R) O «Arrecifes».
08.45 Pueblo de Dios. (R) O
09.05 Bubbles. (R) O «Raja
Empat».
09.35 Hijos de nuestro tiempo.
O «Mentes volubles».
10.35 Documenta2. (R) O «La
vida secreta de los materiales».
11.35 Grandes diseños. (R) O
12.25 Mañanas de cine. P O
Dos mil dólares por Coyote.
13.45 Verano azul. S O
14.50 Vida en el espacio exterior. (R) O
15.45 Saber y ganar. O
16.30 Grandes documentales.
18.05 Ho has vist!? O
19.00 Las delicias del Mediterráneo. O
19.50 Escuela de animales. O
20.45 80 cm. O «Aire y fuego».
21.10 Grandes diseños. O
22.00 Documaster. O Inclou i
«Manfred von Richthofen: El Barón
Rojo».
22.00 El ejército olvidado del
mundo. O
23.40 En portada. (R) O «Vertedero Nostrum». Si els humans
continuen contaminant al ritme
actual, el 2050 els mars i oceans
tindran més plàstics que peixos i
organismes vius. El programa
aborda aquest repte global des
d’una illa grega, Poros, on els
efectes de la contaminació són
palpables i posen en risc l’entorn
marí, del qual viuen.
00.25 Édouard Loubet y el Lubéron. O
01.20 Festivales de verano.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.40 Gym Tony XS. S Inclou
«Capítulo 28» i «Capítulo 53».
08.45 El concurso del año. (R)
«Especial desconocido nº 1.000,
Florentino Fernández». Amb Dani
Martínez.
09.40 Alerta Cobra. S
12.40 El tiempo. O
12.45 Mujeres y hombres y viceversa.
13.55 El concurso del año.
15.00 Noticias Cuatro deportes.
E O Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.30 Deportes Cuatro. E O
Espai dedicat a la informació d’actualitat esportiva.
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.

O

08.55 El programa del verano.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.

O

15.40 Deportes. E O
15.50 El tiempo. O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra. Concurs
en què els participants juguen
amb les paraules i acumulen
temps per enfrontar-se al Rosco,
la prova final. Amb Christian Gálvez.
21.10 Informativos Telecinco.

O

21.40 El tiempo. O
21.50 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
22.00 ¡Toma salami! Programa
de nostàlgia televisiva narrat per
Javier Capitán, com a veu en off,
que rememora els moments mítics
de la història de Mediaset España.
22.40 Me quedo contigo. Trobar
la parella perfecta no sol ser una
tasca fàcil i qualsevol ajuda és
benvinguda, especialment si procedeix d’una de les persones que
coneix millor qui busca l’amor: la
seva mare. Amb aquest plantejament arriba aquest dating show
conduït per Jesús Vázquez. Amb
Jesús Vázquez.
00.30 Cuatro Weddings.
02.15 El horóscopo de Esperanza Gracia. La tarotista Esperanza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia.
02.20 La tienda en casa.
02.35 Mejor llama a Kiko.
03.05 Ayuda-Te, cambia tu vida.

O

20.20 El tiempo. O
20.25 Deportes Cuatro. E O
Espai dedicat a la informació d’actualitat esportiva.
20.30 Ven a cenar conmigo.
21.30 First Dates.
22.45 9-1-1. S Inclou «La ayuda
no llegará» Els equips continuen
afrontant les conseqüències d’un
terratrèmol massiu i les seves
rèpliques mortals. «Atascados»
Els equips d’emergències es posen
en marxa per rescatar nombroses
víctimes atrapades en diversos
llocs estrets. «Pariente cercano»
(R) El Bobby i el seu equip responen a una emergència en una
festa d’aniversari infantil en què
diverses vides corren perill. i «El
peor día de todos» (R) Després
d’un accident aeri, el Bobby i el
seu equip s’afanyen a ajudar els
supervivents.

