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   06.00   Notícies 3/24.  
  10.05   Acció política  .  L’espai aborda 

dues de les notícies polítiques més 
importants de l’any, que s’han viscut 
aquesta setmana: la moció de censura 
que ha fet caure Rajoy i que ha investit 
Pedro Sánchez com a nou president del 
govern espanyol, i el nou govern de la 
Generalitat que ha nomenat Quim Torra 
i que farà aixecar el 155. 

  10.30   Notícies 3/24.  
Especial conduït per Raquel Sans en 
què s’ofereix en directe l’acte de presa 
de possessió del nou govern de la 
Generalitat.

  14.00   Zona zàping  .  El programa repassa 
totes les bromes que s’han fet sobre 
les errades del porter del Liverpool, 
Loris Karius, a la fi nal de la Champions. 

  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.40   Tarda de cine. No sense el meu 

net.  L’àvia del Tobias interposa una 
demanda a la seva nora, vídua des que 
el seu fi ll va morir en un accident de 
cotxe, per recuperar el contacte amb 
el seu net, amb qui manté una relació 
molt estreta. 

  17.15   Tarda de cine. Ara o mai.  L’Eva 
i l’Àlex són una parella que, després 
d’anys de festeig, decideix casar-se al 
lloc on es van enamorar, un petit poblet 
de la campanya anglesa. 

  18.45   Tarda de cine. Amor amb 
preavís.  Un milionari irresponsable i 
encantador al mateix temps contracta 
els serveis d’una advocada neuròtica, 
però molt efi caç, perquè l’assessori en 
totes les qüestions fi scals de la seva 
empresa. 

  20.30   Ja t’ho faràs  .  Amb Rafel Vives. 
Programa que mostra com fer coses 
amb les pròpies mans, reciclant i 
transformant coses de casa 

  21.00   Telenotícies vespre.  
  21.55   Preguntes freqüents  .  Amb Laura 

Rosel. Col·laboren Maiol Roger, Leo 
Margets, Quico Sallés i Juan Carlos 
Ortega. Anàlisi de la realitat catalana 
que combina la informació més 
rigorosa amb l’humor i l’entreteniment, 
i que dona veu als protagonistes .

  01.30   Notícies 3/24.   
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   06.01   Tex  .   
  06.37   Loopdidoo  .   
  07.07   Yakari  .   
  07.44   La caleta de la Lily  .   
  08.13   El drac Digby  .   
  08.35   Mic  .  Inclou El Mic i els seus amics .
  09.00   Dora, l’exploradora  .   
  09.50   Súper 4  .   
  10.15   Els germans Kratt.  
  10.40   La família del Super3.  
  11.07   Set nans i jo.    El batedor batut .
  11.32   L’equip Spike  .   
  12.24   Espies de veritat  .   
  13.10   Pat, el gos  .   
  13.45   Robin Hood, el trapella de 

Sherwood  .   
  14.25   El meu cavaller i jo  .   
  15.00   El Zack i el Quack  .   
  15.30   Cine.   Stuart Little  .   
  16.51   Cine.   En Pérez, el ratolí dels 

teus somnis  .   
  18.23   Zoom, el dofí blanc  .   
  19.15   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .   
  20.00   Els germans Kratt  .   
  20.45   Kung Fu Panda: Llegendes 

increïbles  .   
  21.35   Blog Europa.  
  22.00   El documental  .  Jaume Arnella, el 

joglar. 
  23.30   Col·leccionistes.  Els protagonistes 

del programa d’avui mostren les seves 
col·leccions d’aparells de la sort, 
antigues loteries i fantàstics jocs de 
cartes. 

  23.55   Trens singulars  .   
  01.40   Xarxa natura.  
  01.45   Blog Europa.      www.elpuntavui.tv

La nostra graella

09.30 Notícies locals.  
10.00 L’hora d’anglès (English Hour).

◗ Going Native. Neil Stokes conversa amb
Juan de la Rubia, organista. Reemissió.

10.30 L’hora d’anglès (English Hour).
◗ Catalan Connections. Marcela Topor
entrevista l’emprenedor Mike Duff. Reemissió.

11.00 L’hora d’anglès (English Hour).
◗ Small Talk. Nicole Millar entrevista Victoria
Bisogno. Reemissió.

11.30 Notícies locals.  
12.00 Adolescents.cat. Diccionari per a pares.  
12.30 Torna-la a tocar, Sam. Reemissió. 
13.00 Platges: entre la terra i el mar.

Reemissió. 
13.12 Notícies locals.  
14.00 De ‘tee’ a ‘green’. Reemissió. 
14.30 Teló de fons. Reemissió. 
15.00 Notícies locals.  
16.00 1món.cat. Enramades de Sallent.
18.00 Notícies locals.  
19.00 Caminant per Catalunya. Reemissió. 
19.30 Únics. Reemissió. 
20.00 Notícies locals.  
21.00 Gaudeix la festa. Reemissió. 
21.30 Autèntics.cat. Reemissió. 
22.00 Notícies locals.  
23.00 Tot jazz. Django Reinhardt i els Hot Club. I

tancarem el programa amb el concert inèdit
d’un Quintet Manouche excepcional. 

01.00 Notícies locals.  

El Punt Avui Televisió recupera la conversa de Xantal
Llavina amb el periodista Saül Gordillo, director de
Catalunya Ràdio, d’iCat, Catalunya Informació, Cata-
lunya Música i dels mitjans digitals de la CCMA.

Conversa amb Saül Gordillo

21.30 AUTÈNTICS.CAT

La televisió

Jazz amb Jorge Rossy Vibes
Trio al Foster and Doug Weiss

23.35 CICLE JAJAJAZZ

Aquesta nit podrem gaudir de l’actuació d’un triangle
equilibrat. El so airós, líric i misteriós, però també es-
pontani, en paraules del pianista i jazzista Jorge Ros-
sy, amb una llarga trajectòria musical.

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
801175-1187686L

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores
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Festival (a)phònica

Auditori de l’Ateneu de
Banyoles, 

dissabte 16 de juny,
a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 13 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EL LLIBRE DE LA
SELVA

(espectacle musical familiar)

Teatre Gaudí de 
Barcelona, 

dissabte 9 de juny, 
a les 5 de la tarda, i

diumenge 10 de juny,
a les 12 del migdia  

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

RHÜMIA

Teatre de Blanes,
diumenge 10 de juny, 

a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 15 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

JEPSUS 
QUINTET  

Jazz i més!

Auditori de Santa 
Coloma de Farners, 
dissabte 9 de juny, 
a les 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 15 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

OFERTA 2x1
LIMITADA

Cal fer reserves
directament al web 

www.montsoriu.cat/visites.php
i presentar la targeta

de subscriptor

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor

ENTRADA
AL CASTELL

DE MONTSORIU 

Arbúcies / Sant Feliu
de Buixalleu (Selva)

HORARIS:
Divendres al matí, 

de 10 a 2. Dissabtes 
i diumenges, 

de 10 del matí a 5 de la tarda
(a l’estiu, fins a les 7) 

L’aparcament està situat
a 2,8 km de l’entrada al
castell (30’/40’ de camí)

Preu de l’entrada: 6 €

VISITES GUIADES
AL CASTELL

Individuals o per grups

Adequades per
a totes les edats 

Preu adults: 7,5 €

Per a més informació,
visiteu el web:

www.montsoriu.cat


