
Una infància difícil marcada per la figu-
ra d’un pare dèspota i una malaltia que
li va afectar la visió són alguns dels ca-
pítols que repassa Antonia Dell’Atte en
la seva entrevista més íntima.

«Lazos de sangre» explora
la vida d’Antonia Dell’Atte
LA 1 | 22.05 H. 

Segona temporada del concurs, en què
el participant se sotmet a un joc d’as-
túcia i instint, per endevinar, basant-se
en la seva intuïció i en les pistes, l’habi-
litat secreta d’11 invidus.

Astúcia i sort, a  «Adivina
qué hago esta noche»
CUATRO | 22.50 H. 
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■ HBO prepara el rodatge d’una
minisèrie sobre la recerca de la va-
cuna contra el coronavirus. La ca-
dena es basarà en el llibre The first
shot, encara sense publicar, que
està escrivint el periodista ameri-
cà Brendan Borell. L’encarregat de
dirigir la ficció serà Adam McKay,
director d’Ant-Man i El vicio del
poder i que també va rebre l’Oscar
pel millor guió original amb La
gran apuesta. Tant la sèrie com el
llibre tractaran la cursa de les
companyies farmacèutiques per
la vacuna, la força de la ciència i
els problemes de seguretat que
se’n puguin derivar. 

HBO prepara una
minisèrie sobre la
recerca de la
vacuna contra
la COVID-19

Queco Novell s’endinsa una nit més en
els racons de Barcelona fent veure que
és un turista que no els ha vist mai.
Aquesta nit explorarà el cementiri de
Montjuic i el CAR de Sant Cugat.

«Ciutadà novell» visita el
cementiri de Montjuic
TV3 | 22.40 H. 

ACN/DdG GIRONA

■ La periodista Laura Rosel dirigirà
i presentarà El matí de Catalunya
Ràdioa partir del 31 d’agost, segons
va anunciar ahir a Twitter Saül Gor-
dillo, director de l’emissora. El sub-
director de l’ACN i responsable del
programa els dos últims estius, Al-
bert Segura, serà el subdirector de
l’espai. Aquesta és l’aposta de Gor-
dillo per a la nova etapa del progra-
ma després de la sortida de Mònica
Terribas que ella mateixa va anun-
ciar el passat 17 de juliol. El Consell

de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) aprovarà aquest dimecres
aquesta aposta. L’emissora situa
l’arribada de Rosel al capdavant del
programa matinal com la «culmi-
nació» del projecte de renovació de
la graella de Catalunya Ràdio ini-
ciat el 2016.

Després de set temporades, Te-
rribas va anunciar per sorpresa la
seva sortida del programa tot i que
encara tenia un any més de con-
tracte. L’aposta de la direcció de

l’emissora per substituir-la passa
per dues veus ja conegudes pels
oients de la casa. Rosel copresen-
tava fins ara el programa Catalunya
nit juntament amb Kilian Sebrià,
assumint la segona hora del pro-

grama d’actualitat, mentre que Se-
gura és la veu del programa els dies
festius, ha assumit el programa du-
rant els dos últims estius i des del
2017 ha estat el responsable del
programa Solidaris. A partir del 31
d’agost, tots dos es posaran al cap-
davant del programa matinal amb
un equip «renovat, jove i dinàmic». 

Laura Rosel serà la nova
presentadora d’«El Matí
de Catalunya Ràdio» 
La periodista conduïa fins ara el «Catalunya
Nit» i també ho havia fet amb el «FAQS» de TV3

Laura Rosel presentant
«Catalunya nit». CCMA

TV3 Super3/33

06.00 Tork.
06.08 Les tres bessones.O
06.59 Pirata i Capitano.O
07.32 Les investigacions de la
Mirette.O
07.55 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
08.30 Pingu.
09.01 El Mic i els seus amics.
09.26 BabyRiki.O
09.31 Counting with Paula.
09.41 BabyRiki.O
09.52 Els germans Kratt.O
10.14 Els Mini Ninges.O
10.58 Mike el magnífic.
11.20 Espies de veritat.O
12.05 Les aventures de Riff i
Flat.O
12.16 L’inspector Gadget.O
13.00 En Grizzy i els lèmmings.
O

14.00 Les Sisters.O
14.56 El detectiu Conan.O
15.42 El xai Shaun.
16.07 Les tres bessones.O
16.58 Pingu.
17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 Una mà de contes.O
18.15 Bob, el manetes.O
19.00 El xai Shaun.
19.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
20.35 Mike el magnífic.
20.56 Dinàmiks. O «La baldu-
fa». Amb Dani Jiménez. 
21.22 Léonard.
21.55 El gran dictat.O
22.10 Thalassa.O «La història
de Xico (II)/Ramon Margalef: el
pare de l’ecologia/El somni de
l’arxiduc». Dirigit per Pere Seco-
rún. Presentat per . 
23.10 Quan ataquen els tau-
rons.O «Taurons a l’atac». 
23.56 Les forces de la natura.
O «El color». 
00.45 Thalassa. (R)O

La 1 Antena 3

06.00 Minutos musicales.
07.00 Más de uno.O
07.50 Las noticias de la maña-
na.O
08.55 Previo Espejo público.
O

09.00 Espejo público.O
13.20 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
13.45 La ruleta de la suerte.
O

15.00 Antena 3 Noticias 1.
O

15.45 Deportes.EO

16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
SO En veure que la defensa li
porta avantatge de cara al judici,
la Lourdes opta per utilitzar totes
les armes que té a l’abast. Men-
trestant, la Luisita i l’Amelia des-
cobreixen la difícil situació que
està vivint la Isabel amb la seva
maternitat. 
17.45 Ahora caigo.O
19.00 ¡Boom!O
20.00 Pasapalabra.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. (R)
23.00 The Shanghai Job.P A
Danny Stratton, un agent de se-
guretat apartat del negoci, se li
presenta l’oportunitat d’escortar
un atuell xinès valuós fora de
Xangai. Però durant el trajecte
cau en una emboscada. 
00.45 Matrimonio perfecto.
02.15 Live Casino.
03.00 World Poker Tour.
03.45 Minutos musicales.

Telecinco
06.30 ¡Toma salami!
07.00 Informativos Telecinco.
O

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

15.45 Deportes.EO

15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame tomate. Espai
de debat i discussió al voltant de
temes de l’actualitat del cor. A
més, inclou entrevistes a perso-
natges coneguts. El programa
diari divideix la seva emissió en
tres parts per delimitar i adaptar
els continguts a les diverses fran-
ges horàries.
21.00 Informativos Telecinco.
O

21.45 El tiempo.O
21.55 Deportes.EO

22.00 ¡Toma salami!
22.30 Cine 5 estrellas. P Los
descendientes. Matt King, casat i
pare de dues nenes, es veu obligat
a replantejar-se la vida quan la
dona pateix un accident terrible
que la deixa en coma. Intenta
maldestrament recompondre la
relació amb les seves problemà-
tiques filles alhora que s’enfronta
a la difícil decisió de vendre les
propietats de la família. Hereus
de la reialesa hawaiana i dels
missioners, els King posseeixen
a Hawaii terres verges d’un valor
incalculable.
00.45 Una de nosotras.P La
Mary, una jove periodista, s’infiltra
en una comuna en una muntanya
de Califòrnia per esbrinar el que
hi passa, ja que té certes sospites. 
02.20 ¡Toma salami!
02.45 La tienda en casa.

Cuatro

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.50 Mejor llama a Kiko.
08.25 ¡Toma salami!
08.55 El Bribón. (R)
09.45 Alerta Cobra.S
14.15 El concurso del año. (R)
Cada dia una parella diferent de
concursants participa en el con-
curs intentant endevinar l’edat
de set persones, fent servir la
seva intuïció i l’ajuda de diverses
pistes. Parteixen amb 50.000 eu-
ros inicials, xifra que va disminuint
a mesura que s’acumulen els
errors i amb un cronòmetre que
corre en contra d’ells. Amb Dani
Martínez. 
15.15 Noticias Deportes Cuatro.
EO Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.35 Deportes Cuatro. E O

Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
15.50 El tiempo.O
15.55 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

20.25 Deportes Cuatro. EO

Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
20.30 El tiempo.O
21.45 First Dates. (R)
22.50 Adivina qué hago esta
noche. Carlos Jean, músic i mem-
bre de jurat d’Idol Kids, i el pati-
nador Javier Fernández són els
convidats VIP d’aquesta edició
del concurs. 
00.45 Job Interview: estás con-
tratado.
02.05 Job Interview: estás con-
tratado. (R)
03.15 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.

La 2

07.00 Activa2. (R)O
07.30 Inglés online TVE.O
07.55 Francia salvaje. (R) O
08.40 La 2 express.O
08.55 Reportero de la historia.
09.30 Documenta2. O 10.25
Historia de la comida italiana.
(R)O «Santa comida».
11.15 Construcciones ecológicas.
(R)O
12.10 Mañanas de cine. PO

Uno después de otro (Adiós ca-
ballero).
13.55 Curro Jiménez.SO

14.50 Japón con Sue Perkins.
(R)O
15.45 Saber y ganar edición ve-
rano.O
16.30 Grandes documentales.
O

18.10 La meva mascota i jo.
18.35 Bany compartit.O
19.05 Italia al descubierto. O
20.00 La 2 express.O
20.10 Paraísos cercanos. «Croa-
cia». En aquest capítol dedicat a
Croàcia, l’espectador té l’oportu-
nitat de recórrer aquest país fas-
cinant.
21.05 Construcciones ecológi-
cas. Solucions ecològiques per
a l’hàbitat, respectant la natura i
arribant a desenvolupaments sos-
tenibles, són les metes que es
persegueixen en aquest progra-
ma.
22.00 Documaster. O Inclou
«La cuna de la humanidad» i «Al-
tamira, el origen del arte».
00.05 Crónicas. O «Mayores:
cuando el virus llegó a las resi-
dencias».
00.50 Lucio.PO

02.20 Festivales de verano.O
03.25 Documenta2.O
04.15 Construcciones ecológi-
cas. (R)O «Camuflados».

06.00 Notícies 3/24.O
11.15 Jet lag.O
12.10 Viatges insòlits.O
13.00 Atrapa’m si pots.O
14.00 Telenotícies comarques.
O

14.30 Telenotícies migdia. O
15.50 El Paradís de les Senyores.
O

17.50 Hudson i Rex.S
18.35 Vera.SO «Els salta-so-
rres». Vera Stanhope i Joe As-
hworth investiguen una mort sos-
pitosa en una caserna de l’exèrcit.
Encara que l’escena s’ha alterat
perquè sembli un suïcidi, la Vera
s’adona ràpidament que el sergent
va ser assassinat.
20.25 No tenim vergonya. O
El programa fa un repàs dels 35
anys de TV3 i, des d’un altre punt
de vista, rememora algunes de
les situacions viscudes al llarg de
la història de la televisió pública
de Catalunya. En 35 anys hi ha
hagut temps per a tot i molts
moments que ja estaven oblidats
despertaran sensacions viscudes
fa 10, 20 o 30 anys.
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 Per què volen els avions?
O «Per què som solidaris?». Eloi
es pregunta per què la gent és
solidària i té ganes de conèixer
persones generoses. Per això,
s’apropa fins a Manresa per con-
versar amb la monja Lucía Caram,
impulsora i directora del projecte
Invulnerables. 
22.40 Ciutadà Novell. O

«C.A.R». 
23.25 Per què volen els avions?
O «Per què ens agrada tant
menjar?». 
00.00 Ciutadà Novell. O «Ce-
mentiri de Montjuïc». 
00.45 Filla del dolor.PO

06.00 Noticias 24 horas.O
10.00 La mañana.O
13.00 Cocina al punto con Peña
y Tamara.O
14.00 L’informatiu.O
14.10 Bloqueados por el muro.
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
Incluye el temps.
16.15 El tiempo.O
16.30 Mercado central. S O

Després d’accedir a les seves con-
dicions econòmiques, el Nacho
concedeix el divorci a la Rosa i
mare i filla se senten alleujades,
ja que esperen que desaparegui
de les seves vides per sempre.
Paral·lelament, la Lorena comu-
nica al Jorge que està embaras-
sada i, per un malentès, la infor-
mació es viralitza al mercat. 
17.20 Servir y proteger. SO

17.50 Acacias 38.SO

18.45 El cazador.
19.35 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 Lazos de sangre.O «An-
tonia Dell’Atte». Una infància difícil
marcada per la figura d’un pare
dèspota i una malaltia que li va
afectar la visió són alguns dels
capítols que repassa Antonia
dell’Atte en la seva entrevista
més íntima i punyent. El programa
viatja fins al seu poble natal, Os-
tuni, a Itàlia, per parlar amb la
que va ser musa de Giorgio Ar-
mani. A més, els testimonis de
grans amics com Los Morancos,
Victorio i Lucchino o Lucía Bosé,
en què segurament ha estat la
seva última entrevista en vida.
23.40 Lazos de sangre: el de-
bate.O
01.10 Lazos de sangre. (R) O
02.15 Noticias 24 horas.O


