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El 6 d'agost de 1945 els Estats Units llan-
ça la bomba atòmica sobre la ciutat d'Hi-
roshima al Japó. Per primera vegada en
la història, l'ésser humà és capaç de des-
truir-se a si mateix com a espècie.

El poder més destructiu, 
a «La noche temática»
LA 2 | 23.45 H 

L’equip gironí s’estrena a domicili vi-
sitant el camp de la Unió Esportiva
Cornellà, en la segona jornada de la
lliga de segona divisió B. Els blaugra-
nes buscaran sumar els tres punts. 

El Llagostera visita el
camp de la UE. Cornellà
ESPORT 3 | 17.55 H 

L’escriptora Jessica Fletcher utilitza el
seu inigualable olfacte per resoldre
tota classe de crims i misteris. I és que
l’assassí sempre deixa pistes, encara
que no sempre es vegin fàcilment. 

Jessica Fletcher contra el
crim a «Se ha escrito...»
ATRESERIES | 10.10 H 

LA PROGRAMACIÓ DE TV

ACN/DdGGIRONA

■ Catalunya Ràdio ja té preparada
la nova temporada, que arrencarà
el setembre. Mònica Terribas con-
tinuarà al capdavant de El matí de
Catalunya Ràdio, que incorpora
Roger Escapa com a segona veu. Te-
rribas, que tindrà nous tertulians i
col·laboradors com la periodista de
cultura de TV Gemma Ruiz o l’ex-
conseller d’Economia, Antoni Cas-

tells, a la secció Secrets econòmics,
portarà els oients fins a Nigèria, on
s’ha desplaçat per conèixer la reali-
tat de l’estat de Borno, el centre d’ac-
ció del grup terrorista Boko Haram. 

En la mateixa franja que El matí
de Catalunya Ràdio, però als caps
de setmana, Ricard Ustrell es posarà
al capdavant d'El suplementper ter-
cera temporada consecutiva, que
aquest any avança l'emissió i arren-

carà a les  del matí. Com a novetat,
el programa incorporarà Andreu
Buenafuente, la gironina Gemma
Nierga i Jair Domínguez com a
col·laboradors. Buenafuente con-
duirà una secció els diumenges en
què s’endinsarà en diversos temes

socials, i Nierga entrevistarà perso-
natges amb històries «que no estan
al focus informatiu». Per la seva
banda, Jair Domínguez, sortirà en
antena cada dissabte.

A més, entre les novetats de la
graella de la nova temporada des-

taca la incorporació d'Albert Se-
gura, subdirector de l'ACN, com a
nou presentador del Solidaris, el
programa degà de Catalunya Rà-
dio sobre drets humans, cultura
de pau i cooperació.

Finalment, el Catalunya vespre
mantindrà el seu format de dues
hores, que conduirà íntegrament
Kilian Sebrià. La decisió arriba
després que el consell de govern
de la CCMA rebutgés la incorpo-
ració de Cristina Puig com a subs-
tituta de Sílvia Cóppulo en la se-
gona hora del programa. Segons
Saül Gordillo, «el consell creu que
es pot cobrir la baixa amb talent
intern i ho respectem». De la seva
banda, Cóppulo seguirà dirigint
El divancada dissabte, que també
s’emetrà en diferit per TV.

Catalunya Ràdio també estre-
na aquesta temporada el nou es-
tudi , situat a la planta baixa de la
seva seu a l’avinguda Diagonal.
Un centre renovat per respondre
a les necessitats d’una «ràdio con-
nectada i multiplataforma».

Andreu Buenafuente
i Gemma Nierga,
nous fitxatges de
Catalunya Ràdio
L’emissora també incorpora Albert Segura per
presentar la desena temporada de «Solidaris»

Tot a punt per a la nova temporada de tardor de Catalunya Ràdio. ACN

TV3

06.00 Notícies 3/24.O
10.45 Viure als Pirineus- A ban-
da i banda.O
12.40 Quarts de nou.OSense
Por. Els atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils han alterat
el cap de setmana casteller. 
13.15 Joc de cartes estiu.OMillor
restaurant a la fresca de la Cer-
danya.
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine. POAra
o mai. L’Eva i l ‘Àlex fa anys que
surten junts i ara han decidit ca-
sar-se al lloc on es van enamorar,
un petit poblet del camp anglès.
Tanmateix, una vaga de contro-
ladors impedeix que el nuvi i els
convidats es reuneixin amb la
núvia i el seu seguici.
17.30 Especial Manifestació No
Tinc Por.O
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Pel·lícula. POLa crua
realitat. La vida sentimental de
l’Abby Ritcher, una jove i soltera
productora de televisió que espera
l’home perfecte, l’ha fet arribar
a creure de si mateixa que està
incapacitada per a l’amor. 
23.50 Pel·lícula. POSpace
cowboys. L’any 1958 un grup for-
mat pels millors pilots d’aviació
nord-americans estava a punt
d’emprendre el primer viatge es-
pacial. Però es va crear la NASA i
el projecte va quedar fora de la
jurisdicció de les Forces Aèries. 
02.00 El Faro, cruïlla de camins.
SOL’Eva sent que la seva relació
amb el Ricardo està encallada i li
dóna un ultimàtum. Per contra,
la Sara està radiant de felicitat
un cop ha decidit quedar-se a
viure amb el Luis. 
02.50 Ritmes a l’aula
03.20 Cava de Blues

Super3/33

08.35 MIC
09.00 El meu cavaller i jo
09.30 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir
10.40 La família del Súper 3
11.05 Els germans Kratt
11.55 Espies de veritat
12.45 La casa d’Anubis
13.35 Els pingüins de Madagas-
car
14.20 Les misterioses ciutats
d’or. Després que el volcà hagi
destruït la tercera ciutat d’or,
l’Ambrosius s’apodera de la corona
i del cristall. 
15.10 Súper 4
16.00 Doraemon
16.50 Les investigacions de la
Mirette
17.15 K3
17.40 Vicky, el viking
18.20 L’inspector Gadget
18.50 Yakari
19.25 Zoom, el dofí blanc.O
20.05 El meu cavaller i jo.O
20.35 Kukurota.O
21.10 Salve, rei Julien! O
21.55 La història de Cuba lliu-
re.OSecrets i sacrificis. Com a
l’inici del segle XX, quan els inte-
ressos comercials nord-americans
dominaven l’illa, la Cuba de Castro
va centrar la seva economia en
pocs productes i depenia de les
importacions per a la resta. 
23.40 Telefilm. POPrim, l’as-
sassinat del Carrer del turco. 1869.
Després del triomf de la revolució
de la Gloriosa (1868), Espanya
ha entrat en un període d’ex-
traordinària inestabilitat política.
Els partidaris dels borbons no
accepten el nou estatus polític. 
01.20 Camaleó.O
02.35 Les costes franceses des
de l’aire.O
02.45 Ritmes a l’aula.O

La 1

06.05 Noticias 24H 
09.30 Flash moda.O
10.05 Doctor Romero. (R)OEl
doctor Nicolás Romero ofereix
pautes per assolir una vida més
sana.
11.00 Comando al sol. (R)O
14.00 L’Informatiu
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Ciclismo. E Volta a Es-
panya, 8a etapa: Hellín-Xorret de
Catí.
17.40 Especial informativo: Ma-
nifestación contra el terrorismo
desde Barcelona. RTVE cobreix
en directe la manifestació de Bar-
celona contra el terrorisme des-
prés dels atemptats gihadistes
que van sacsejar Catalunya.
19.15 Cine de barrio. POEstoy
hecho un chaval. Juan, un comp-
table de seixanta-cinc anys, rep
la notícia que serà pare una altra
vegada, al mateix temps que li
arriba la jubilació. Necessitat de
diners, intenta tot tipus de treballs
sense èxit.
21.00 Telediario 2.O
21.30 Informe Semanal.OBajo
la amenaza yihadista, Los tres
entierros de Salvador Dalí i Tom
Cruise siempre al límite.
22.05 Cine. POma ma.
23.45 Cine. POManolete. Ma-
nolete va revolucionar l’art del
toreig en la postguerra espanyola
i es va convertir en un símbol
nacional. El seu amor amb Lupe
Sino desemboca en un tràgic final
quan el matador mor a la plaça
de toros.
01.20 Cine. PORecuerda que
siempre te querré.
02.50 Los misterios de Laura.
SO

04.10 TVE es música

Antena 3

07.15 Pelopicopata.O
08.05 Los más...O
11.00 Encierro de San Sebastián
de los Reyes
11.15 Los más…O

11.40 Ahora caigo. (R)O
14.00 Los Simpson. SO

15.00 Antena 3 Noticias 1. Un
equip encapçalat per Matías Prats
i Mónica Carrillo s’acosta a l’ac-
tualitat del cap de setmana, tant
nacional com internacional.
15.45 Deportes. E
15.55 El tiempo
16.00 Multicine. POMentiras
del pasado. Després de 6 anys
en coma després de patir un ac-
cident de trànsit, Marissa desperta
i inicia la seva recuperació amb
ajuda de la seva millor amiga i
un neuròleg.
17.50 Multicine. POVisiones
de un asesinato.
20.00 Juntos contra el terro-
rismo. Programa especial des de
Barcelona.
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.45 Deportes 2. E
21.55 Tu tiempo
22.10 El peliculón. POBlack-
way.
00.00 Cine. POOjo asesino.
Jack Malloy és un agent de l’FBI
que s’ha refugiat en la beguda
per oblidar les ferides del passat:
uns anys abans un psicòpata as-
sassinar la seva dona i diversos
dels seus companys. 
01.40 Cine. POLa torre del
reloj. Rachel, una jove casada
amb un home gran i milionari, i
la seva amiga Carla planegen l’as-
sassinat del marit de la primera i
pensen en una coartada per no
ser descobertes.
02.50 Comprando en casa
03.20 Minutos musicales

Telecinco

06.30 I love TV: lo mejor. Pro-
grama de zàping.
07.35 Cámbiame. (R) Presentat
per Carlota Corredera.
11.30 The Wall: cambia tu vida.
(R) Presentat per Carlos Sobera.
Alejandro i Blanca volen fer realitat
el somni de Mónica, l’àvia d’ella.
13.30 Socialitè by Cazamari-
posas. Presentat per María Pa-
tiño. Informatiu en directe que
repassa tota l’actualitat sobre les
celebrities.
15.00 Informativos Telecinco
1. Informatiu presentat per José
Ribagorda.
15.35 Deportes. E
15.45 El tiempo
16.00 Cine. P Un buen matri-
monio. Darcy Anderson i Bob
porten 25 anys feliçment casats.
Una nit, furgant entre les perti-
nences del seu marit, Darcy s’as-
sabenta que és un perillós assassí
en sèrie.
17.45 Viva la vida. L’actriu Emma
Ozores i el periodista José María
Carrascal visitaran el plató del
programa per xerrar amb Toñi
Moreno i el seu equip de col·la-
boradors. En el terreny musical,
el programa comptarà amb les
actuacions de Café Quijano i Gi-
sela.
21.05 Informativos Telecinco
2. Informatiu presentat per José
Ribagorda.
21.35 Deportes. E
21.45 El tiempo
22.00 Sábado Deluxe. L’espai
conduït per María Patiño i David
Alemán comptarà avui com a
convidades amb l’actriu i cantant
María José Cantudo i amb la
model María José Ruiz.
02.30 La tienda en casa
02.45 Mira mi música

Cuatro

07.00 El zapping de surferos
08.00 Malas pulgas.O
10.00 Espíritu salvaje
11.00 Coca Cola Music Expe-
rience
11.55 Callejeros viajeros.OBali
i Bermudas.
14.00 Noticias Cuatro 1.O
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro Deportes.
EO

15.25 Deportes Cuatro 1. EO

15.50 Home cinema. PORío.
Blu, un ingenu guacamai que no
sap volar i que creu que és l’últim
de la seva espècie, i Jewel, un
guacamaia salvatge i d’esperit
lliure, emprendran una inesperada
aventura en ple Rio de Janeiro
durant els Carnestoltes.
17.40 Home cinema. POUna
aventura polar.
19.45 Making of: «Tadeo Jones
2, el secreto del Rey Midas».
O

20.00 Noticias Cuatro 2.O
21.00 El tiempo.O
21.10 Deportes Cuatro 2. EO

21.20 Snacks de la tele.O
22.15 Cine Cuatro. POVice.
00.00 Cine Cuatro. POTráfico
humano. Després que la seva fa-
mília sigui assassinada per un
gàngster serbi amb interessos
internacionals, el detectiu de la
policia de Nova York Nick viatja
al Sud-est Asiàtic per formar
equip amb un detectiu tailandès.
01.50 Cine Cuatro. POSemillas
de destrucción. Els ecologistes
Kate i Joe es troben a les Mines
Kemble i són testimonis del ràpid
creixement d’un sistema d’arrels
gegantines que pot provocar un
fort terratrèmol a tot el país.
03.15 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

La 2

07.30 Otros pueblos.O
08.00 Los conciertos de La 2.O
09.45 Climas extremos.OMario
Picazo recorre el món a la recerca
de les situacions més extremes
per a l’ésser humà.
10.45 Urbanitas por el cam-
po.OEspai que mostra com es
desenvolupa un grup d’urbanites
en un ambient rural.
11.15 Ruta vía de la plata.O
12.00 Espacios naturales hue-
llas trashumantes.O
12.30 Red Natura 2000.O
12.55 Héroes invisibles
13.55 Tendido cero.OL’espai do-
narà compte del més destacat
de la setmana gran de Bilbao i
realitzarà una anàlisi de la fira
de Màlaga.
13.55 Héroes invisibles.OSèrie
documental que mostra la tasca
humanitària de vuit espanyols a
l’estranger.
15.10 Deportes a tope.O
15.35 Saber y ganar: Fin de se-
mana.O
16.15 Grandes documentales.O
18.05 Turismo rural en Euro-
pa.O
18.50 Documental.O
19.40 Documental.O
20.30 Vera. SOTot i que la
inspectora de policia Vera Stan-
hope és una dona obsessionada
amb el seu treball, també és
capaç d’afrontar la vida amb sar-
casme, astúcia i coratge.
22.00 El cine de La 2. POTren
de noche a Lisboa.
23.45 La Noche Temática.O
Devastación nuclear. Inclou el do-
cumental: La bomba.
01.45 Cine. POLa hora bruja.
03.30 El chef del mar.O
04.20 Documental.O
04.45 TVE es música


