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06.00 Notícies 3/24.
11.34 Plats bruts.
“Tinc una fan”, “Tinc prob-
lemes amb la mama” i “Tinc 
problemes amb els papes”.

12.50 Atrapa’m si pots.
14.00 Telenotícies  
comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Un poble francès.
16.40 Vera.
18.20 Shakespeare i 
Hathaway: investigadors 
privats.
“Un bell aspecte porta el 
pitjor engany” i “L’aliment 
del camaleó”.

20.00 Moments APM?
20.25 No tenim vergonya.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Res és impossible.
Antonio Díaz visita 
Manchester, on el convi-
den a les instal·lacions 
del Manchester City per 
conèixer un dels seus ídols 
de sempre, Pep Guardiola. 
(Estrena de la nova  
temporada)

22.30 Manual de super-
vivència.
“Per què en diuen amor si 
volen dir sexe”. 

23.25 Quan s’apaguen els 
llums.
“Carles Puyol”.

14.40 Els pingüins de 
Madagascar.
15.26 Bola de drac Z.
16.13 Comptem amb la 
Paula.
16.35 Dino tren.
17.10 El Mic i els seus amics.
17.36 Dot.
18.16 Tib i Tatoum.
18.40 Els germans Kratt.
19.24 L’inspector Gadget.
20.00 Els Mini Ninges.
20.34 Les aventures de 
Riff i Flat.
20.44 En Grizzy i els lèm-
mings.
21.12 Salve, rei Julien!
21.55 El gran dictat.
22.17 Obrint plaça.
La qüestió que es tracta en 
aquest episodi és la inicia-
ció. Perquè els castellers 
donen molta importància a 
l’acollida als nous mem-
bres de la colla. 

22.47 Els cims de les  
delícies.
“Els refugis de l’Alt Tatra, a 
Eslovàquia”.

23.13 Viure als Pirineus.
“Un guarda de refugi dels 
Pirineus, primavera-estiu”.

23.39 La cuina de Rachel 
Khoo: Londres.
“Valors tradicionals” i En 
moviment”.

08.55 Previo Espejo 
público.
09.00 Espejo público.
13.15 Karlos Arguiñano 
en tu cocina.
13.40 La ruleta de la 
suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 Karlos Arguiñano 
en tu cocina.
16.05 El tiempo.
16.30 Amar es para siem-
pre.
17.30 El secreto de Puente 
Viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.40 El tiempo.
21.45 El hormiguero 3.0.
22.40 Por el mundo  
a los 80.
“Tòquio”.
Arturo Valls i els seus com-
panys 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. 

00.20 Por el mundo  
a los 80. 
02.00 Cine.
“Vivir con miedo”.

09.40 Alerta Cobra.
“Avaricia”, “El mentalista” 
i “El dinero gobierna el 
mundo”.

12.40 El tiempo.
12.45 Mujeres y hombres 
y viceversa.
13.55 El concurso del año.
15.00 Noticias Cuatro 
deportes.
15.30 Deportes Cuatro.
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.30 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día a las 
20 h.
20.20 El tiempo.
20.25 Deportes Cuatro.
20.30 Ven a cenar con-
migo.
21.30 First Dates.
El restaurant obre les 
portes a l’Ana, de 38 anys, 
que assegura que li agrada 
tant el luxe i viure la vida 
al màxim que l’anomenen 
la Dubai. Sopa amb el Cay-
etano, de 34 anys, a qui 
també li atrau el luxe. 

22.45 9-1-1.
“La ayuda no llegará”, 
“Atascados”, “Pariente 
cercano” i “El peor día de 
todos”.

02.10 Mentes criminales.
“El grupo antiterrorista”.

06.00 Minutos musicales.
07.30 ¿Quién vive ahí?
09.15 Las primeras  
48 horas.
11.00 Al rojo vivo: previo.
12.30 Al rojo vivo.
14.00 La Sexta noticias 1ª 
edición.
14.55 La Sexta noticias: 
Jugones.
15.20 Jugones: el análisis.
Amb Guillermo Moreno.
15.30 La Sexta meteo.
15.45 Zapeando.
Amb Anna Simón. 

17.15 Más vale tarde.
Amb José Yélamo  
y Hilario Pino.

20.00 La Sexta noticias 2ª 
edición.
Amb Inés García. 

20.55 Estación laSexta.
21.05 La Sexta deportes.
21.30 El intermedio.
Programa de humor amb 
El Gran Wyoming. 

22.30 El jefe infiltrado.
Programa que infiltra 
un alt directiu dins de la 
seva pròpia empresa per 
conèixer com funciona 
internament. El cap viu 
el dia a dia dels treballa-
dors, els problemes de la 
companyia i com s’hi viu 
la crisi.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 La mañana.
12.25 A partir de hoy.
13.25 Hacer de comer.
“Brandada de bacalao y 
tarta de cumpleaños”.

14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.25 Servir y proteger.
17.20 Acacias 38.
18.20 ¿Juegas o qué?
19.10 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
22.05 TVEmos.
22.30 Cine.
“Mascotas”.
El Max és un gos terrier 
que té una vida luxosa i 
tranquil·la amb la seva 
propietària, la Katie, 
en uns apartaments de 
Manhattan, on té com a 
veïns els seus grans amics.
Però la seva plàcida vida 
es veu alterada quan la 
Katie porta a casa un altre 
gos anomenat Duke. La 
gelosia entre tots dos són 
evidents i es comencen a 
fer la vida impossible. 

23.50 Cine.
“Los padres de ella”.

10.35 Documenta2.
11.35 Grandes diseños.
12.25 Mañanas de cine.
“Dos mil dólares por 
Coyote”.

13.45 Verano azul.
“El encuentro”.

14.50 Vida en el espacio 
exterior.
“El sistema solar”.

15.45 Saber y ganar.
16.30 Grandes documen-
tales.
18.05 Ho has vist!?
19.00 Las delicias del 
Mediterráneo.
19.50 Escuela de ani-
males.
“Leones”.

20.45 80 cm.
“Aire y fuego”.

21.10 Grandes diseños.
22.00 Documaster.
“Manfred von Richthofen: 
El Barón Rojo” i “El ejército 
olvidado del mundo”.

23.40 En portada.
“Vertedero Nostrum”.
Si els humans continuen 
contaminant al ritme 
actual, el 2050 els mars 
i oceans tindran més 
plàstics que peixos i orga-
nismes vius.

00.25 Édouard Loubet y el 
Lubéron.

08.55 El programa del 
verano.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Te-
lecinco.
Amb Isabel Jiménez. 

15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra.
Concurs amb Christian 
Gálvez. 

21.10 Informativos  
Telecinco.
Amb Roberto Fernández. 

21.40 El tiempo.
21.50 Deportes.
22.00 ¡Toma salami!
Programa de nostàlgia 
televisiva narrat per Javier 
Capitán, com a veu en off, 
que rememora els mo-
ments mítics de la història 
de Mediaset España. 

22.40 Me quedo contigo.
Amb Jesús Vázquez. 
Trobar la parella per-
fecta 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. 

00.30 Cuatro Weddings.

22.00 Pel·lícula: Yuli.
Yuli és el sobrenom de 
Carlos Acosta. El seu pare 
Pedro li diu així perquè el 
considera el fill d’Ogún, 
un déu africà, un lluitador. 
Des de petit, Yuli sempre 
ha fugit de qualsevol tipus 
de disciplina i educació. 
Els carrers d’una Havana 
empobrida i abandonada 
són la seva aula particular. 
No obstant això, el seu 
pare sap que té un talent 
natural per a la dansa i per 
això l’obliga a assistir a 
l’Escola Nacional de Cuba. 
Malgrat les seves repetides 
escapades i la seva indisci-
plina inicial, Yuli acaba sent 
captivat pel món del ball.

(Movistar Estrenos)

22.00 Pel·lícula: San An-
drés.
Després que la falla de Sant 
Andrés finalment cedeixi i 
desencadeni amb això un 
terratrèmol de magnitud 
9 a Califòrnia, un pilot 
d’helicòpter de cerca i rescat 
i la seva exdona decideixen 
anar plegats de Los Angeles 
a San Francisco per a  
salvar a la seva única filla. 

(Movistar Acción)

17.30 Paisatges en-
creuats.
18.00 Al dia. Vallès  
Occidental.
18.30 Caminant per  
Catalunya.
19.00 Connecti.cat.
20.00 L’informatiu vespre.
20.25 El temps.
20.30 Famílies i escola.
21.00 Aventura’t.
21.30 Torna-la a tocar, 
Sam.
22.00 L’informatiu nit.
22.25 El temps.
22.30 Castells en xarxa.
23.30 Paisatges en-
creuats.
00.00 Connecti.cat.

13.54 Ja t’ho faràs.
14.56 Ciutats perdudes 
dels antics.
16.51 Ventdelplà.
18.48 Majoria absoluta.
“Edats” i “Complexes”.

20.30 Jet lag.
“El germanet” i “Quin pal 
em fotrà hisenda”.

21.42 Dinamita.
22.07 Cine.
“Varg Veum: la Bella  
Durmiente”.

23.50 Cine.
“Civility”.

RECOMANEM

El grup d’aventurers, a Tòquio.

A-3 TV, 22.40>  
“Por el mundo a         
los 80” se’n va         
fins a Tòquio 
Una colla d’avis inquiets que 
superen ja els 80 anys han de-
cidit apuntar-se al viatge de 
les seves vides per conèixer 
món i deixar-hi empremta. Al 
recorregut els acompanya el 
presentador Arturo Valls, que 
anirà amb ells fins a Tòquio, 
la capital del Japó. La tecno-
logia punta, un idioma indes-
xifrable i una cultura mil·le-
nària els esperen.

TV3, 21.55>  
Noves entregues de 
“Res és impossible”, 
amb El Mago Pop 
Antonio Díaz, l’il·lusionista 
conegut com a El Mago Pop, 
torna amb més capítols de 
“Res és impossible”. Avui vi-
sitarà Manchester, on conei-
xerà un dels seus ídols de 
sempre, l’entrenador de fut-
bol Pep Guardiola, i també el 
jugador Kun Agüero. A cada 
ciutat per on passi, El Mago 
Pop interactuarà amb famo-
sos i persones anònimes i pro-
tagonitzarà un gran truc final.

Cuatro, 22.45>  
L’equip de “9-1-1” 
s’enfronta a                    
un terratrèmol 
Un sisme que afecta Los An-
geles té conseqüències devas-
tadores per a la ciutat. L’esce-
nari principal és un hotel que 
està a punt d’esfondrar-se. 
L’equip d’emergències haurà 
d’esforçar-se de valent per 
rescatar les persones que po-
den trobar-se entre les runes. 
Serà en el primer capítol de 
“9-1-1”. Se n’emetrà un segon 
a partir de les 23.35 hores. 

Pep Guardiola i El Mago Pop.

tv
D I J O U S

 tv      l’actualitat tv      la pel·lícula
Laura Rosel fitxa per Catalunya Ràdio 
La periodista Laura Rosel, que va ser presenta-
dora de “Preguntes freqüents” (TV3), conduirà a 
partir de setembre la part de tertúlia política del 
“Catalunya nit”, a Catalunya Ràdio. Serà de di-
lluns a divendres, a les 22 hores. Kilian Sebrià pre-
sentarà, de 21 a 22 h, l’informatiu del programa.

La 1, 22.30> Mascotas  

“The secret life of pets” (Animació. EUA, 2016). Directors: Chris 
Renaud, Yarrow Cheney. 87 minuts. 
La mascota Max ha de compartir casa amb un altre gos, en 
Duke, amb qui no s’avé gaire. Però els dos s’uniran contra el 
conillet blanc Snowball, que planeja una revenja per part 
d’un grup d’animals abandonats. (Enèrgicament divertida.)
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