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   06.00   Notícies 3/24.  
  10.05   Néixer de nou.     
  10.30   Signes dels temps.    
  11.00   Notícies 3/24.  
  13.15   Polònia.  
  14.00   APM? Extra. 
 Es fa un repàs de les respostes més 

surrealistes dels concursos televisius. 
Els riures estan assegurats amb la 
secció Es de ser inútiles. També se 
seleccionen els 10 millors moments de 
la setmana. 

  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.40   Tarda de cine. Una vida 

excepcional.  El Lenny, un crític 
literari que té una bona feina en un diari 
i un matrimoni aparentment feliç, es 
desviu pel seu fi ll, l’Isaac, un nen amb 
la síndrome d’Asperger. 

  17.20   Cine.   Käthe Kruse  .  Filla d’una 
costurera de Breslau, la jove Katharina 
Simon no ha tingut una vida fàcil. La 
seva determinació i un talent artístic 
ocult, però, la fan arribar molt lluny. 

  17.25   Tarda de cine  
  19.05   Tarda de cine. Requisits per 

ser una persona normal.  La 
María és una noia de 30 anys una mica 
peculiar a qui la vida no li somriu. No 
té feina, l’han fet fora del pis, la seva 
vida romàntica és inexistent i està 
distanciada de la família. 

  20.25   Origen Catalunya.  Històries 
vinculades a productes diferents fets i 
fabricats a Catalunya i consumits cada 
dia per milers de persones que viuen 
en altres països .

  21.00   Telenotícies vespre.  
  22.00   30 minuts.  Arriba España: 

Reportatge en què es qüestiona si els 
grups d’extrema dreta han crescut 
darrerament o és que, simplement, 
tenen més protagonisme al carrer. 

  22.50   This Is Art.    Per a Franz Schubert, la 
solitud va ser un camí pel qual transitar 
per tal de trobar-se amb si mateix. 

  23.35   L’ofi ci de viure  .  Les visualitzacions. 
Les visualitzacions són una eina 
psicològica per aconseguir objectius i 
millorar l’estat d’ànim. 

  00.15   Notícies 3/24.  
  03.00   Ritmes a l’estudi.   
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   06.01   Tex  .   
  06.37   Loopdidoo  .   
  07.00   Yakari  .   
  07.37   La caleta de la Lily  .   
  08.06   El drac Digby  .   
  08.38   Mic  .  Inclou El Mic i els seus amics .
  09.05   Cine.   En Pérez, el ratolí dels 

teus somnis  .  
  10.38   Rat Rank.  
  11.03   Cine.   Stuart Little  .  
  12.24   Cine.   Tom i Jerry: Robin Hood i 

el ratolí del bosc de Sherwood  .  
  13.20   Geronimo Stilton.    
  13.42   Les noves aventures de 

Geronimo Stilton.    
  14.06   Les aventures del Gat amb 

Botes.    Ratolí. 
  14.30   El meu cavaller i jo  .   
  15.15   Les tres bessones.    
  15.41   Tom & Jerry  .   
  16.33   Set nans i jo.    Màxim rataatac! 
  16.56   El xou del Sr. Peabody i en 

Sherman.  
  17.20   Súper 4  .   
  17.58   Doraemon.  
  18.40   Cine.   Cher Ami  .  Octubre del 

1918. La tranquil·la vida a la granja 
de Cher Ami i dels seus amics es 
veu amenaçada sobtadament amb 
l’arribada de la Gran Guerra als boscos 
d’Argonne. 

  20.03   Cine.   Stuart Little II  .  
  21.12   Kung Fu Panda: Llegendes 

increïbles  .  El joc de la fam .
  21.35   Amb ulls de nen.  
  22.05   Jet lag  .  
  23.40   Primavera Sound Concerts.    
  01.00   Amb ulls de nen.   www.elpuntavui.tv
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09.30 Notícies locals.  
10.00 Teló de fons. Reemissió. 
10.30 Religions. Reemissió. 
11.00 Missa de Montserrat.  
12.25 Hoquei sobre patins.  Partit FC

Barcelona Lassa B - CH Juneda Lleida, de la
Lliga Nacional Catalana.

15.00 Catalunya s. XXI. Construïm sanitat. La
Catalunya del futur exigirà disposar d’un
sistema de salut millorat i sostenible, que tracti
les malalties dels pacients però, alhora,
respongui a les necessitats de salut de la
població.

15.30 #SomMediterranis. 
16.00 1món.cat. Magazín. Embarrat, el festival de

creació contemporània a Tàrrega. Avui serem
a Tàrrega per conèixer la nova edició de
l’Embarrat, el festival de creació artística
contemporània que es fa a l’antiga fàbrica Cal
Trepat.  

18.00 Bàsquet en joc / En joc. Final de la
Copa Catalunya masculina, entre el Tenea CB
Esparreguera i el CB Salou. Tot seguit
s’emetrà l’informatiu En joc.

21.30 Autèntics.cat. Amb Xantal Llavina.
22.00 Territori contemporani. Enric Farrés.

23.55 Notícies locals.  

El periodista Saül Gordillo és, des de fa dos anys, di-
rector de Catalunya Ràdio, d’iCat, Catalunya Informa-
ció, Catalunya Música i dels mitjans digitals de la
CCMA. Gordillo sempre ha tingut clar que els mitjans
de comunicació havien de desembarcar a internet.
Avui és el convidat de Xantal Llavina.

Entrevista a Saül Gordillo

21.30 AUTÈNTICS.CAT

La televisió

Música i poesia contra la guerra

22.30 MALEÏDES LES GUERRES

L’espectacle Maleïdes les guerres (i aquell qui les va
fer) vol denunciar les conseqüències de les guerres a
través de textos de personatges com Ovidi Montllor i
Joan Oliver (Pere Quart), i de poemes d’Arthur Rim-
baud, John Denver, Bob Dylan i Silvio Rodríguez, en-
tre d’altres. El músic i compositor Carles Beltran, la
cantant brasilerocatalana Namina i l’actriu Lali Bare-
nys pugen a l’escenari per reivindicar la cultura com a
arma de construcció massiva.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45 De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1185986L
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SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

NITS MÀGIQUES
CASA BATLLÓ

Visita + espectacle ‘Scarbeats’
- The Beatles Tribute

Passeig de Gràcia, 43 de
Barcelona, 

dissabte 2 de juny, 
a les 8 del vespre

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dimecres 30 de maig. Molta sort!

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2018

OFERTA 2x1
Preu: 33 euros

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

PARCS AQUÀTICS

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

COR DE CAMBRA
FEMENÍ

SCHERZO
Cicle Coral Orfeó Català

Palau de la Música de
Barcelona, 

diumenge 3 de juny, 
a les 6 de la tarda 

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dijous 31 de maig. Molta sort!

MAZONI + 
ENRIC

MONTEFUSCO
Festival Ítaca

Plaça de l’Església de
Gualta, 

dissabte 2 de juny, 
a 2/4 de 8 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 18 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

2x1 TOT L’ANY 

Cal presentar 
directament la targeta

de subscriptor a la 
taquilla del cinema

DILLUNS I DIMARTS
EXCEPTE FESTIUS I

VIGÍLIES DE FESTIUS

L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió 

2x1 TOT L’ANY 

Cal presentar 
directament la targeta

de subscriptor a la 
taquilla del cinema

DE DIMECRES A
DIUMENGE,

EXCEPTE FESTIUS I
VIGÍLIES DE FESTIUS

L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió. 

Queden excloses de la promoció les
pel·lícules distribuïdes per la Warner,

així com les retransmissions en directe
d’òpera i ballet. Promoció no vàlida per

a esdeveniments. No acumulable a
altres promocions

C. Girona, 173 
de Barcelona

Preu de l’entrada: 8 €

2x1 TOT L’ANY 

Cal presentar 
directament la targeta

de subscriptor
juntament amb el DNI
a la taquilla del cinema

DE DILLUNS A DIJOUS,
EXCEPTE FESTIUS I

VIGÍLIES DE FESTIUS
L’oferta només és vàlida
per al mateix dia i sessió. 

Queden excloses de la promoció les
pel·lícules en 3D digital i les pel·lícules
distribuïdes per la Warner. Promoció

no vàlida per a esdeveniments. 
No acumulable a altres promocions

Granollers
C. Montseny, 4 
de Granollers

Preu de l’entrada: 7,30 €

Tarragona
CC Les Gavarres, Autovia
Tarragona-Reus, Parc. 2  

de Tarragona
Preu de l’entrada: 7,50 €

Cines El Punt
Vallès

C. Santa Teresa, 17 
de Cerdanyola del Vallès

Preu de l’entrada: 
8 € 2D i 10 € 3D


