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06.01 Mic.
06.32 Les tres bessones.O
07.20 Kazoops!O
07.47 El Mic i els seus amics.
08.14 Els Dringuets.O
09.00 Manduka.O «Crema de
carbassa divertida-Mireia Por-
tas».
09.30 Oddbods.O
11.00 La família del Super3.O
11.27 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
12.11 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
12.36 Els germans Kratt.O
13.21 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.O
14.06 Salve, rei Julien!O
14.52 Oddbods.O
15.30 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
16.36 Artús i els vailets de la
Taula Rodona.O
17.11 L’inspector Gadget.O
17.56 Els germans Kratt.O
18.41 Oddbods.O
19.04 Les aventures de Riff i
Flat.O
19.29 Manduka. O «Crema de
carbassa divertida-Mireia Por-
tas».
20.00 Oddbods.O
20.43 En Grizzy i els lèmmings.
21.30 Adolescents icat.O
22.00 Cruïlla de tardor 2019.
22.25 Nit i dia. O Inclou «N/N
Home» i «Víctimes».
00.05 Un poble francès.O In-
clou «La missió» i «L’allibera-
ment».
01.40 Adolescents icat. (R)O
02.10 Cruïlla de tardor 2019.
(R)O
02.30 Fra Juníper, l’home que
caminava.O
03.30 Km33. O «Islàndia. Una
terra viva i salvatge».

La 1 Antena 3

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata.O
08.10 Los más...
10.15 Ahora caigo. (R)O
12.45 La Voz Kids. (R)
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO

15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.P Desprecio.
La Brooke només vol que el seu
marit l’estimi, però ell es mostra
cada dia més fred i distant. Des-
prés de concertar una cita amb
un agent d’assegurances per ele-
var la prima en cas de mort, la
Brooke es deixa seduir pel jove
agent i comencen una relació en
secret.
17.40 Multicine.PLos crímenes
de Colliure. A Cotlliure, una petita
localitat costanera, apareix el ca-
dàver d’una dona dins d’una bóta.
L’Alice és la inspectora de policia
que es fa càrrec del cas en col·la-
boració amb el Pascal, un nou
company una mica peculiar.
19.20 Multicine. P Más allá.
Una nena de 7 anys desapareix
de la seva habitació durant la
nit. La mare, totalment desespe-
rada, recorre a un detectiu expert
en segrestos de nens.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes.EO

21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.POEl cas-
tillo de cristal.
00.40 Intocable: la historia de
Drew Peterson. P Drew Pe-
terson, policia dominant i pre-
potent, sedueix moltes dones
amb un atractiu irresistible.
02.10 ¡S.O.S.! Ya es Navidad.
P El Pare Noel rep una carta
en què un nen lamenta que els
seus pares hagin perdut l’esperit
nadalenc.

Telecinco

07.00 I love TV: lo mejor.
08.10 Got Talent España. 
(R)
11.05 Más que coches.
12.00 Got Talent España. Mo-
mentazos. (R)
13.30 Socialité.
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 Emma
García.  Repàs dels assumptes
més destacables de la setmana.
Inclou actuacions musicals i en-
trevistes en profunditat, en què
tant personatges coneguts com
convidats anònims expliquen la
seva participació en algun fet
destacable actual.
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. Programa
que recull els esdeveniments amb
més interès de la crònica social i
dels seus protagonistes. Inclou,
a més, una entrevista a un per-
sonatge conegut i un espai de
debat entorn de temes concrets
sobre l’entrevistat. Amb la col·la-
boració deLydia Lozano, Belén
Esteban, María Patiño i Gema Ló-
pez. 
02.30 Gran Hermano VIP 7: re-
sumen diario.
02.45 La tienda en casa.
03.00 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. 
03.05 Mejor llama a Kiko.
03.35 Miramimúsica.

Cuatro

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
08.20 Malas pulgas.
10.10 El encantador de perros.
11.05 Callejeros viajeros.
12.05 Planes Cuatro.
13.00 Callejeros viajeros.
14.00 Cuatro al día.O
14.50 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro deportes.
EO

15.30 Deportes Cuatro. EO

15.45 Halloweek. P El sexto
sentido. Cole Sear, de 8 anys, viu
obsessionat amb un fosc secret:
uns fantasmes el visiten de tant
en tant. El petit té por d’aquests
éssers que sorgeixen de les om-
bres amb els seus problemes sen-
se resoldre.
17.50 Halloweek.PVictor Fran-
kenstein. El científic radical Victor
Frankenstein i el seu protegit i
igualment brillant Igor Strausman
comparteixen la noble visió d’aju-
dar el món a través de les seves
investigacions revolucionàries so-
bre la immortalitat.
19.50 Cuatro al día.O
20.55 El tiempo.O
21.05 Deportes Cuatro. E O

21.20 First Dates.
22.15 Halloweek. P El secreto
de Marrowbone.
00.05 Halloweek.PEl laberinto
del fauno. La Carmen i la filla de
13 anys, l’Ofelia, es traslladen fins
a un petit poble on viu el Vidal.
L’home, el nou marit de la Carmen,
és un cruel capità de l’exèrcit
franquista pel qual l’Ofelia no
sent cap tipus d’afecte. Una nit,
la nena es troba amb un faune
d’un regne màgic.
02.10 Callejeros. «Ordeno y mul-
to».
02.55 Puro Cuatro.

La 2

06.00 Inglés online TVE. (R)
07.20 La 2 express.O
07.30 UNED. O Programa de
la Universitat Nacional d’Educació
a Distància.
08.00 Los conciertos de La 2.
09.35 Agrosfera.
10.25 España en comunidad.
10.50 Para todos La 2.O
11.25 Fábrica de ideas de TVE.
O Programa que busca persones
emprenedores i inquietes, amb
un projecte interessant per dur a
terme. Amb María José García. 
11.55 Activa2. O Espai en el
qual es proposen hàbits saludables
per aconseguir una millor qualitat
de vida. Així mateix, es mostren
les últimes tendències esportives
i es parla amb esportistes i fa-
mosos, que expliquen els mètodes
que segueixen.
12.25 Espacios naturales: hue-
llas trashumantes. O «La ve-
reda de las reses bravas». 
12.55 La ciencia de la salud.O
«Diabetes: vidas bajo control».
13.50 Tendido cero.O
15.00 Bany compartit. S O

15.35 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.20 Grandes documentales.
(R)O
18.00 ¡Qué animal!O «Seduc-
tores».
18.30 Las rutas de...O
19.25 Los últimos reyes gue-
rreros de Europa.O
20.25 No olvidados.
22.00 El cine de La 2.POAhí
os quedáis.
23.45 La noche temática.O
01.35 Los hombres que robaron
al mundo. (R)O
02.35 Comida al descubierto.
04.30 Espacios naturales: hue-
llas trashumantes. (R)O

06.00 Notícies 3/24.O
13.10 Zona zàping. (R) O El
programa d'aquesta setmana des-
taca la gran actuació de Lionel
Messi, dimarts passat, al Camp
Nou, amb gols, assistències i un
túnel espectacular. També es pot
veure un gol fantasma, una jugada
en què la pilota toca els tres pals
de la porteria i un porter que en-
caixa dos gols seguits des de més
enllà del mig del camp.
13.55 Obrint plaça.OEls castells
són una activitat tradicional, arre-
lada en la cultura popular. Però
tradició no vol dir immobilisme.
De la mà del casteller Xavi Inglés,
es coneix una de les penyes amb
més història, Nens del Vendrell,
que reivindiquen el seu passat
tradicional i al mateix temps fan
servir les noves tecnologies per
millorar els assajos, les actuacions
i el seu funcionament quotidià.
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine. P O

L’odissea. Ulisses, rei d’Ítaca, rep
com a missió dels déus de l’Olimp
acudir al costat dels seus homes
a la guerra que s’està lliurant a
Troia. Gràcies al seu enginy, acon-
segueix que la victòria sigui seva,
però el viatge de tornada a casa
no resulta tan fàcil.
17.50 Tarda de cine.PODuel
entre germans: la història d’Adidas
i Puma.
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
21.55 Preguntes freqüents.O
01.30 Notícies 3/24.O
03.00 Ritmes a l’estudi.
04.00 Blues a l’estudi.

06.00 Noticias 24 horas.O
08.25 Flash moda.O
08.55 Arranca en verde.O
09.25 +Cotas.O
10.35 MasterChef Celebrity. (R)
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 Salamanca. Dues
germanes molt diferents, la Rike
i la Nicola, fan cada any un viatge
exòtic juntes. Aquest cop, la caò-
tica Nicola ha triat Salamanca,
Espanya, i no li explica a la seva
germana que, en realitat, s’ha
inscrit en un programa de volun-
tariat consistent a passar dues
setmanes ajudant a restaurar una
ruta tradicional de pelegrinatge.
17.30 Sesión de tarde. P O

Retorno al mar. La Liz, una advo-
cada d’èxit a Londres, torna a la
seva ciutat natal disposada a ven-
dre el negoci de pesca familiar.
18.55 Cine de barrio.PO Mi
marido y sus complejos. Aparent-
ment, el Germán és un marit
exemplar: regenta una botiga de
música i afina pianos a domicili.
21.00 Telediario 2.O
21.30 Informe semanal.O In-
clou «Cómo vender a un político»,
«Vuelta al peronismo» i «Olivos
milenarios».
22.05 El ladrón de palabras.
PO

23.35 Vaya Crack.O
01.00 Mia y sus hermanas.
P O La jove fotògrafa Mia
convenç les seves dues germanes
grans per anar a visitar la mare,
la Marianne, que no veuen des
de fa temps, i així fer-li una sor-
presa.
02.35 Noticias 24 horas.O

La xef Paula Alós i l’actriu del progra-
ma Polònia Mireia Portas faran avui
una divertida crema de verdures.
Serà una plat de tres colors i amb
 guarniments cruixents.

L’actriu Mireia Portas visita
avui l’espai «Manduka»
SUPER3 | 09.00 H. 

A una setmana de les eleccions, el progra-
ma presentat per Iñaki López entrevista
aquesta nit Pedro Sánchez i reuneix els
vuit partits amb més representació parla-
mentària en el debat més gran. 

«La Sexta Noche»
entrevista Pedro Sánchez
LA SEXTA | 21.30 H. 

El 1928 es va descobrir la penicil·lina, el
nou salvavides contra les epidèmies d’a-
quella època. Però l’abús dels antibiòtics
des de llavors està fent que es tornin
menys eficaços per combatre bacteris.

«Asesinos de bacterias» 
a «La noche temática»
LA 2  | 23.45 H. 

LA PROGRAMACIÓ DE TV

45

Televisió - Comunicació

DISSABTE, 2 DE NOVEMBRE DE 201944

DdGGIRONA

■ Després d’un any exitós a la
graella d’iCat i de dos mesos
d’emissió a Catalunya Ràdio, amb
.. visualitzacions a YouTu-
be, el programa Adolescents iCat,
amb Roger Carandell, Juliana Ca-
net i Joan Grivé, arriba al . A par-
tir d’avui, el canal començarà la
programació dels caps de setmana
a les . amb el programa audio-
visual multiplataforma. 

El  de novembre del , iCat
va estrenar el programa audiovi-

sual multiplataforma Adolescents
iCat, amb Roger Carandell, Juliana
Canet i Joan Grivé amb el lema
«Entre hormona i hormona, neu-
rona», en clara al·lusió a l’audièn-
cia «millennial». Deu mesos des-
prés, el setembre del , Adoles-
cents iCat passava a ser diari i a
emetre’s des de l’estudi  d’iCat,
amb públic en directe, per iCat, de
. a ., i a Catalunya Ràdio,
de . a .. 

En la seva versió televisiva, el
programa oferirà una selecció de

mitja hora amb l’entrevista i els te-
mes de més interès de la setmana.
El programa interactua amb oients
i usuaris a través de les xarxes so-

cials i s’emet en simulcast a You-
Tube.El format s’estrena al  amb
dues entrevistes, alyoutuberbada-
loní CdeCiencia i al cantant sevillà
Beret, que compta amb cançons
que sumen milions de reproduc-
cions al seu canal de YouTube.

L’espai «Adolescents
iCat» desembarca
avui al canal 33
Roger Carandell, Juliana Canet i Joan Grivé
estrenen aquesta nit la versió televisiva del format

L’equip del programa
«Adolescents iCat». CCMA

DdGGIRONA

■ David I. Kelley i John Stamos
uniran les seves forces en la nova
comèdia dramàtica que produirà
la plataforma Disney +, que pro-
tagonitzarà l’actor John Stamos.
Segons informa Formula TV, la sè-
rie portarà per títol Big Shots i la
primera temporada estarà forma-
da per deu episodis. Basada en
una idea original de Garrett, la fic-
ció gira al voltant d’un entrenador
de bàsquet universitari interpre-
tat per Stamos que és acomiadat
de la seva feina i es veu obligat a
acceptar una feina com a profes-
sor i entrenador d’un institut d’elit
privat femení.

L’actor John
Stamos serà el
protagonista de la
sèrie «Big Shots»
de Disney +


