
El documental de producció pròpia ana-
litza la situació actual del barri del Po-
blenou de Barcelona, en ple procés de
canvi, a través de les històries d’alguns
dels seus veïns i veïnes.

«Sense ficció» estrena
«Gent del barri»
TV3 | 22.25 H. 

Espai que organitza cites entre sol-
ters en un restaurant únic i especial.
Carlos Sobera exercirà de singular
maître, i intervindrà en cas que els
clients necessitin els seus serveis.

Les cites a cegues de «First
Dates» amb Carlos Sobera
CUATRO | 21.35 H. 

La veterana actriu Vicky Peña conver-
sa amb la presentadora Anna Cler so-
bre com viu la seva professió d’intèr-
pret i com és el reconeixement que
ha tingut al llarg de la seva carrera.

L’actriu Vicky Peña visita
l’espai «Noms propis»
LA 2 | 18.35 H. 
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■ Després del seu destacat paper
a la reeixida Big Little Lies, Nicole
Kidman ja té un nou projecte tele-
visiu entre mans. L’actriu austra-
liana, que es va endur un Globus
d’Or i dos Emmys per la seva in-
terpretació a la sèrie d’HBO, pro-
tagonitzarà pròximament Pretty
Things, adaptació televisiva de la
novel·la homònima escrita per Ja-
nelle Brown. En aquesta  ficció,
que es podrà veure a través de la
plataforma Amazon Prime Video,

Nicole Kidman també exercirà de
productora executiva. 

El projecte narrarà la història de
dues dones, Vanessa i Nina, radi-
calment diferents. La primera és
una hereva reconvertida en in-
fluencerd’Instagram, rere la dinà-
mica façana de la qual s’amaga
una tràgica existència; i la segona
és una estafadora entrenada per la
seva mare, ara malalta, que haurà
de replantejar-se els límits del seu
ofici. Els destins de les dues es veu-
ran units quan apareix la possibi-

litat de dur a terme un cop històric
i al mateix temps molt arriscat.

A més de Pretty Things, Nicole
Kidman té actualment diversos

projectes televisius en desenvolu-
pament. El més immediat és la mi-
nisèrie The Undoing, el thriller
d’HBO que s’estrenarà la pròxima
tardor, després que el seu rodatge
s’hagi vist afectat per la crisi de co-
ronavirus. 

Nicole Kidman serà
la protagonista de la
nova sèrie d’Amazon
L’actriu també exercirà de productora executiva
en l’adaptació de la novel·la «Pretty Things»

NIcole KIdman en una escena de la
sèrie «Big Little Lies». HBO

DdGGIRONA

■ Catalunya Ràdio ha obtingut
una quota del ,, les seves mi-
llors xifres des de l’any , se-
gons les dades de l’Estudi General
de Mitjans (EGM) del primer tri-
mestre de l’any. Cada dia escolten
l’emissora pública . oients,
amb un creixement del  en un
context en què la ràdio generalista
ha pujat un . ElCatalunya mig-
dia obté la seva millor audiència,
amb . oients diaris, i El
matí de Catalunya Ràdio creix un
 respecte a l’onada anterior.
No obstant això, RAC manté el li-
deratge en xifres absolutes a Ca-
talunya amb . oients diaris. 

Catalunya Ràdio
obté el seu millor
registre des de 
2008 amb 665.000
oients diaris
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06.00 Megaminimals.
06.37 Les tres bessones.O
07.25 Dino tren.O
08.00 El Mic i els seus amics.
08.26 El dia que el Henry va
conèixer...O
08.43 Pirata i Capitano.O
09.18 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
10.03 Info K.O
10.20 Els germans Kratt.O
11.05 Veterinaris.O@OD_Tex-
to:11.35 Les aventures de Riff i
Flat.O
11.49 Yakari.O
12.27 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
13.14 En Grizzy i els lèmmings.
O

13.50 Les Sisters.O
14.35 Axel, el petit gran heroi.
PO

15.50 Manduka. O «Mandon-
guilles de mar-Els Catarres».
16.20 Comptem amb la Paula.
O

17.04 Una mà de contes.O
17.31 El Mic i els seus amics.
17.57 Les tres bessones.O
18.22 Oddbods.O
18.48 Els germans Kratt.O
19.30 Info K.O
19.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
20.31 Info K.O
20.48 En Grizzy i els lèmmings.
O

21.16 Dinàmiks. O «Flors que
s’obren». Amb Dani Jiménez. 
21.47 En Grizzy i els lèmmings.
O

21.55 El gran dictat.O
22.10 Ballar.O
22.34 La clàusula Balcells.
23.35 Porca misèria.O
01.40 Ballar. (R)O
02.04 El líder digital.O

La 1 Antena 3

06.00 Minutos musicales.
07.50 Las noticias de la maña-
na.O
08.55 Previo Espejo público.
Amb Susanna Griso.  Espai previ
al programa d’actualitat.
09.00 Espejo público. Amb Su-
sanna Griso.  Espai d’actualitat
que inclou diverses seccions, re-
portatges i entrevistes.
13.20 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
13.45 La ruleta de la suerte.
(R)O
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació d’actualitat
esportiva.
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
S
17.30 El secreto de Puente Viejo.
SO

18.45 Ahora caigo. (R)O
20.00 ¡Boom! (R)O
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
21.55 El hormiguero 3.0: qué-
date en casa.
23.00 Firewall.P Jack Stanfield
és un executiu reconegut que ha
basat la seva carrera professional
i la seva reputació en el disseny
de sistemes antirobatori. D’aques-
ta manera, el Jack protegeix els
holdings financers del banc dels
pirates informàtics. Un dia, una
banda comandada per Bill Cox
pren com a ostatges la família
del Jack. 
00.45 Secretos inconfesables.
P

Telecinco

06.30 ¡Toma salami!
07.00 Informativos Telecinco.
O

08.55 El programa de Ana Rosa.
actualitat.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame tomate.
21.00 Informativos Telecinco.
O

21.45 El tiempo.O
21.55 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
22.00 Supervivientes: Tierra
de nadie.
22.45 The Good Doctor.S In-
clou «De corazón» Una operació
per corregir el defecte cardíac
d’un adolescent posa en desacord
el Shaun i la Morgan. L’experiència
d’un nou resident com a agent
de policia el porta a dubtar dels
motius d’un assassí pres per voler
ser un donant d’òrgans., «Dolor»
Un pacient ha de decidir entre
sotmetre’s a una intervenció qui-
rúrgica perillosa o continuar ma-
lalt. Per resoldre el dubte, pre-
gunta al doctor Shaun Murphy
què faria ell si hagués de fer front
a aquest dilema. i «El asesino
está aquí» Suzanne Austin està
passant per un mal moment, el
seu matrimoni està a punt d’aca-
bar a causa dels nombrosos en-
ganys del seu marit. No obstant
això, tot sembla millorar amb
l’arribada d’un jove assistent a la
seva feina.
02.45 La tienda en casa.

Cuatro

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
08.25 ¡Toma salami!
08.55 El Bribón.
09.45 El concurso del año.
10.40 Alerta Cobra.
S
15.00 Noticias Deportes Cuatro.
EO Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.10 Deportes Cuatro. E O

Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
15.25 El tiempo.O
15.30 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.O
20.00 Cuatro al día a las 20 h.
O

20.30 Deportes Cuatro. EO

Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
20.35 El tiempo.O
20.45 Supervivientes: Diario.
First Dates: en anteriores citas
21.25 First Dates: en anteriores
citas. Resum dels millors mo-
ments del programa. Amb Carlos
Sobera. 
21.35 First Dates. Programa en
què dos solters, sense distinció
d’edat, raça o condició sexual,
estan disposats a gaudir i dei-
xar-se portar pel misteri, la sor-
presa i les emocions d’una au-
tèntica cita a cegues. Amb Carlos
Sobera. 
22.50 Supervivientes: Tierra
de nadie.
01.10 Supervivientes: 
Diario.
01.45 Supervivientes: 
Diario.
03.20 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en 
casa.
05.15 Puro Cuatro.

La 2

06.00 Monumentos sagrados.
(R)
06.50 La 2 express.O
07.00 Diario de un nómada.
Las huellas de Gengis Khan.
(R) «Catástrofe a las puertas de
Mongolia».
07.30 Inglés online TVE.O
07.55 Supervivencia extrema.
(R)O «Animales sociales».
08.45 La 2 express.O
09.00 Muévete en casa.O
09.30 Tierras extremas. (R)
«Chile».
10.15 Flysch, el susurro de las
rocas.
11.15 La 2 express.O
11.25 La senda desde Jesucristo
hasta Constantino. «El gran mi-
sionero».
12.20 Mañanas de cine.PO

Joe, el implacable.
13.50 Las recetas de Julie con
Thierry Marx. (R)O
14.40 Los reinos perdidos de
Sudamérica. (R)
15.45 Saber y ganar. (R)O
16.30 Grandes documentales.
O

18.10 Calidoscopi.O«Animals».
Presentat per Raül Díaz.
18.35 Noms propis.OPresentat
per Anna Cler.
19.10 Las recetas de Julie con
Thierry Marx. «Pollo asado». 
20.00 Página 2. (R)O
20.35 Esta vida salvaje.
21.05 Top 10: el arte de la ar-
quitectura. «Los puentes más
fascinantes». 
22.00 Cachitos de hierro y cro-
mo. (R)O
00.00 Documentos TV. (R) O
«El camino de la carne».
00.55 Bandoleros.O
01.50 Conciertos de Radio 3.
(R)O

06.00 Notícies 3/24.O
11.00 Planta baixa.O
14.30 Telenotícies migdia. O
16.05 Cuines.O «Arròs de cos-
tella i bròcoli». Amb Marc Ribas i
Gessamí Caramés. 
16.20 Jo també em quedo a
casa.SO «#JoActuo». Al Muç
li costa encaixar la negativa de
la Marina i investiga la nova in-
formació que només coneix a
mitges. Mentrestant, apareix el
Sebas, un nou influencer de les
xarxes socials que no para de
sumar seguidors. El Riqui, per la
seva banda, intenta tornar a con-
quistar la Sara.
16.35 Joc de cartes. O «Millor
restaurant amb brasa a les mun-
tanyes de Prades». Amb Marc Ri-
bas. 
17.35 Tot es mou.OAmb Helena
Garcia Melero i Lluís Marquina.
Magazín d’entreteniment que no
perd de vista l’actualitat. 
20.30 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.15 Primera línia. O Espai
que mostra els testimonis, en
primera persona, dels ciutadans
que viuen més de prop la lluita
contra el coronavirus o que fan
tot el possible per millorar les
condicions de tots els afectats.
Així doncs, el programa dona veu
al personal sanitari, de neteja,
de transports, de serveis d’emer-
gències i seguretat, però també
als que treballen en farmàcies,
botigues d’alimentació, serveis
socials o funeraris.
22.25 Sense ficció.O «Gent del
barri».
23.30 Sense ficció.O «L’explo-
tació de la urbanització».
00.30 Còmics.O
01.40 Notícies 3/24.O

06.00 Noticias 24 horas.O
07.30 Telediario matinal. O
Inclou el temps.
09.00 Noticias 24 horas.O
10.00 La mañana.OAmb María
Casado. Amb la col·laboració de-
Diego Losada.  Magazín que inclou
seccions de cor, d’actualitat i de
salut.
13.00 Coronavirus: Última
Hora. Informació actualitzada
de la situació del coronavirus a
Espanya.
14.00 L’informatiu.O
Inclou el temps.
14.30 Coronavirus: Última
Hora. Informació actualitzada
de la situació del coronavirus a
Espanya.
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
Inclou el temps.
16.15 El tiempo.O
16.30 Mercado central. S O

17.20 Servir y proteger. SO

17.50 Acacias 38.SO

18.50 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O Maga-
zín divulgatiu sobre el clima i el
planeta. Amb Jacob Petrus. 
21.00 Telediario 2.O
Inclou el temps.
22.05 Diarios de la cuarentena.
S Sitcom que mostra com és la
convivència portada al límit i un
reflex realista, íntim i divertit del
que passa a casa nostra en temps
de coronavirus. Petites anècdotes
divertides, desesperades, dramà-
tiques i explosives que sorgeixen
a les llars de diversos protago-
nistes i d’una situació de partida:
estar tancats a casa.
22.35 Todos en casa.
00.05 María Magdalena.
P
01.55 Noticias 24 horas.O


