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Moments torna a recordar els balnearis
que van proliferar a Catalunya, gràcies
a les propietats guaridores de les nom-
broses aigües termals que hi ha a al ter-
ritori.

Els balnearis de
Catalunya, a «Moments»
LA 2 | 19.25 H

Segon episodi del programa de cuina de
La Sexta. Aquesta nit, el presentador,
Mikel López Iturriaga, se centra en el di-
lema entre la cuina d’avantguarda i la
cuina tradicional. 

Noves receptes i tòpics
culinaris, a «El Comidista»
LA SEXTA | 22.30 H

Aquest cop, l’espai que presenta Llucià
Ferrer convidarà la cuinera Carme
Ruscalleda i el pilot Nani Roma. Toros,
botiguers, fuets o becaris són alguns
del temes dels quals parlaran.

«Estranyes parelles»
amb Ruscalleda i Roma
TV3 | 22.55 H 

ACN/DDGBARCELONA

n iCat es torna a sentir des
d’aquest dimarts al matí a l’FM en
proves. L’emissora oferirà la pro-
gramació d’estiu, que ja es pot se-
guir actualment per Internet. No
serà, però, fins al 6 de setembre
que tornarà definitivament a les
ones després de cinc anys d’eme-
tre exclusivament per la xarxa.
iCat mantindrà els programes
principals d’aquests anys d’exili
digital, potenciarà la música en
català i feta a Catalunya i incorpo-
rarà nous programes musicals
culturals i musicals temàtics. En

una entrevista amb ACN, el direc-
tor de Catalunya Ràdio, Saül Gor-
dillo, ha constatat que el retorn
d’iCat a les ones s’ha fet en termes
«d’austeritat» aprofitant els recur-

sos que ja s’utilitzaven fins ara i
fent una aposta per la prescripció.
«Volem que els Manel, d’aquí a 5
anys, trobin en iCat l’oportunitat
per projectar-se», ha precisat. El
director de Catalunya Ràdio ha
constatat que s’intentarà que iCat
tingui sortida per Catalunya Rà-
dio amb l’objectiu de fer evident
que és el «conjunt de la ràdio pú-
blica» que fa una aposta per la cul-
tura. iCat va néixer el 2006 com a
emissora d’FM i Internet, però el
2012 va haver d’anul·lar la seva
emissió a les ones per les retalla-
des econòmiques a la CCMA.

L’emissora cultural iCat 
ja emet en proves a l’FM
La programació d’estiu es podrà seguir per ràdio i per Internet, però no
serà fins al 6 de setembre que el canal tornarà definitivament a les ones

EFE LOS ANGELES

nLa cadena televisiva de pagament
HBO va reconèixer ahir que ha es-
tat objecte d’un ciberatac i que di-
versos capítols de les seves sèries,
a més de material de Juego de tro-
nos, han arribat a Internet de forma
il·legal. «Immediatament vam in-
vestigar l’incident i estem treba-
llant amb les forces de l’ordre i com-
panyies de ciberseguretat. La pro-
tecció de les dades és una gran

prioritat i ens prenem seriosament
la nostra responsabilitat de protegir
la informació», va afegir la cadena.
Asseguren que els hackers han ob-
tingut 1,5 terabytes d’informació de
la companyia. Ara per ara, els prò-
xims episodis de les sèries Ballers i
Room 104 han aparegut a Internet,
així com material escrit que per-
tany, suposadament, al quart epi-
sodi de la nova temporada de Juego
de tronos. Els pirates, a més, han
amenaçat de publicar més material
pròximament. No és el primer cop
que la indústria és víctima d’aquest
tipus d’atacs. L’abril passat, un hac-
kerva penetrar a la xarxa Netflix i va
llançar abans d’hora la 5a tempo-
rada d’Orange is the New Black.

HBO és objecte del robatori
de diversos capítols de
sèries arran d’un ciberatac

Els ‘hackers’ haurien obtingut
1,5 terabytes d’informació, 
entre els quals hi hauria 
material de «Juego de tronos»

CCMA

Cartell promocional d’iCat

06.00 Notícies 3/24
11.30 Els Matins d'estiu.O
13.25 Cuines d'estiu.OSempre
el demano al restaurant. Es veuen
en cartes de restaurants, però es
poden fer a casa. Us oferim tres
receptes d'aquest perfil.
14.00 Telenotícies comarques.
O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Entre el cel i l'infern.
SORebecca (Natalia Wörner) i
Tom Gerling (Kai Wiesinger) estan
molt il·lusionats per ser pares. A
causa d'un accident de trànsit,
Rebecca perd la criatura; ja és el
tercer avortament que pateix.
17.30 Unitat d'investigació.S
OMala conducta. Els participants
d'un joc de rol troben un home
mort al mig del bosc. Molt a prop
d'on és hi ha el seu cotxe amb
una pintada. Mal presagi. 
20.00 Afers exteriors.OEuropa
segle XX.
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 AeroportOMWC I RICS.
El Mobile World Congress aug-
menta la pressió de l'aeroport
perquè en poques hores hi passen
més de 50.000 persones. S'incre -
menten els vols privats i els pas-
satgers VIPs disposen de tota
me na de luxes a les sales exclusi -
ves, fins i tot, de perruqueria
22.55 Estranyes Parelles.O
Carme Ruscalleda i Nani Roma:
una parella que dona gas. Toros,
botiguers de diners, fuets, dia-
mants de sang, becaris i bicicletes
restaurades. 
00.00 Gran Reserva. Còmics.O
01.10 Tria33.O
01.35 El Faro, cruïlla de camins.
SO
03.15 Ritmes a l'aula
03.45 Cava de Blues

09.05 Els germans Kratt
09.55 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles
10.40 L'Òliba i companyia
11.10 Espies de veritat
11.55 Gat i gos
12.50 Rekkit, el conill màgic
13.40 Shin Chan
14.30 El detectiu Conan
15.20 Bola de Drac. Els guerrers
més poderosos d'arreu del món
s'han reunit per assistir al 21è
Torneig Mundial d'Arts Marcials. 
16.10 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles
16.55 Dora, l'exploradora
17.20 Pat, el carter: Servei d'en-
tregues especial
18.00 El Mic i els seus amics
18.30 Loopdidoo
18.50 Bola & Bill
19.25 Els germans Kratt
20.10 Gat i gos
21.05 El detectiu Conan.O
21.55 Tria33.O
22.25 Somiar un país, construir
un somni. Mancomunitat de
Ca talunya 100 anys.OD'una
hora de durada, aporta una visió
general de la institució, tant del
rol polític que va jugar en un es-
cenari convuls, dominat per les
revoltes militars, com de l'acció
que va dur a terme, centrada a
proveir els municipis dels serveis
i els equipaments bàsics. 
23.25 Ateneu. La porta de les
idees.O
00.20 A la recerca de la vella
Rússia.O
01.10 La vida secreta dels llacs.
O
02.00 Les costes franceses des
de l'aire.O
02.20 Tria33.O
02.45 Ritmes a l'aula
03.15 Cava de Blues

06.05 Noticias 24H
10.00 La mañana de La 1.O
13.25 Torres en la cocina.OAvui
un duel d'arrossos i com a jutge
el mateix pare dels Torres. Sergio
cuinarà un arròs negre amb cargo -
lins i Javier, un deliciós arròs de
llobarro.
14.00 L’Iniformatiu
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’Iniformatiu
16.15 El tiempo.O
16.25 Servir y proteger.SOLa
inspectora en cap Miralles és la
po licia més veterana de la comis -
sa ria del Districte Sud. La inspec -
to ra Alicia Ocaña s'incorpora a la
comissaria. 
17.15 Acacias, 38.SOAntoñito
convenç al seu pare que el seu
ne goci de la Borsa és legal i no li
va dir res per donar-li una sorpresa
i que veiés que pot valer-se per
si mateix.
18.10 Centro médico.O
19.25 España directo.O
20.30 Aquí la tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 Viaje al centro de la tele
express.O
22.40 Comando al sol.OEl vera -
no de las estrellas. El programa
to  ca un dels cels més bells del
món, el de l'illa de La Palma i es
ba  nya a les seves platges de sorra
negra.  
23.35 Doctor Romero.OMariah
i Roberto són un matrimoni ad-
dicte al menjar. Ella és cantant
de cançó espanyola i ell el seu
més fidel admirador. Sobre l'esce -
nari els vestits de l'artista ja no
la deixen respirar. 
00.30 Comando al sol. (R)O
02.30 Trabajo temporal.O
03.35 TVE es música

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público.OPro-
grama magazín presentat per
Sandra Golpe.
12.20 Karlos Arguiñano en tu
co cina.OPlats senzills i molt
bons per a totes les butxaques
que fan la vida molt més senzilla. 
12.45 La ruleta de la suerte.O 
14.00 Los Simpson.SO
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes.E
16.00 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre.
SOTotes les pors de Félix l'as-
setgen durant el seu estat d'in -
cons ciència: ser detingut pel cas
d'Alonso i l'escarni públic que
pa tiria la seva família.
17.30 El secreto de Puente Viejo.
SOJulieta confessa a Consol
que no voldria confirmar que
Saül és qui està darrere de l'incen -
di, li fa mal i el trastoca només
pensar-ho. 
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!OConcurs conduït
per Juanra Bonet.
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.30 Deportes 2.E
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero 3.0.OTalk
show de televisió presentat per
Pa blo Motos. Els seus continguts
giren al voltant de l'humor, les
entrevistes i els experiments de
divulgació científica.
22.40 Cine.POTodos los cami -
nos conducen a Roma.
00.30 Contigo al fin del mun-
do.OSis espanyols ho van aban-
donar tot fa uns anys per trobar
en un altre país nous horitzons,
no ves experiències i una nova vi -
da, però els falta l'amor.
02.20 Comprando en casa
03.00 Minutos musicales

06.30 Informativos Telecinco
matinal. Informatiu presentat
per Leticia Iglesias.
08.55 El programa del verano.
Magazín d’entrevistes i actualitat
presentat per Joaquín Prat.
12.45 Mujeres y hombres y vice -
versa. Espai de recerca de parella
presentat per Emma García en el
qual tronistas i pretendents in-
tenten trobar l'amor.
14.15 Cámbiame. Programa que
ofereix un canvi radical d'imatge
als seus participants. Espai conduït
per Carlota Corredera.
15.00 Informativos Telecinco
1
15.35 Deportes.E
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja
20.15 Pasapalabra. Concurs pre-
sentat per Christian Gálvez, que
es basa en les habilitats amb el
llenguatge dels participants.
Aquests, ajudats per convidats
famosos hauran de superar di-
verses proves.
21.00 Informativos Telecinco
2
21.35 Deportes 2.E
21.45 El tiempo
21.50 El otoño fantástico de
Te lecinco
22.00 Cine 5 estrellas.P3 días
para matar. 
00.15 Cine.P Las dos caras de
la verdad. Martin Vail, un ambiciós
advocat de Chicago, és capaç
d'acceptar qualsevol cas per tal
de sortir a la premsa. Un dia de -
ci deix ocupar-se d’un que sembla
impossible de guanyar: la defensa
d'Aaron, un jove que és acusat
de l'assassinat d'un arquebisbe.
02.45 La tienda en casa
03.30 Miramimúsica

07.00 El zapping de surferos.
O
08.00 Gym Tony XS.SO
09.15 Alerta Cobra. SOCar-
gamento mortal i Enterrado.
11.20 Las mañanas de Cuatro:
primera hora.O
12.30 Las mañanas de Cuatro.
OVerónica Sanz  es posa al cap -
da vant d'aquest magazín matinal,
que ofereix una mirada a l'actua -
litat. 
14.15 Noticias Cuatro 1.OInfor -
matiu presentat per Mónica Sanz.
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro Deportes.
EO
15.25 Deportes Cuatro 1.EO
15.45 Dani & Flo.OFlorentino
Fernández i Dani Martínez oferei -
xen la seva divertida visió de l'ac-
tualitat.
17.00 NCIS: Los Ángeles.SO
18.40 Crónica Cuatro.OPre-
sentat per Carmen Azcoitia.
20.00 Noticias Cuatro 2.OIn-
formatiu presentat per David Te-
jera i Edurne Arbeloa.
21.00 Deportes Cuatro 2.EO
21.20 El tiempo.O
21.30 First Dates: en anteriores
citas.O
21.40 First Dates.OEl restaurant
rep al cantant Álex Ubago per
fer una sorpresa a Joaquín i Car-
men, dos andalusos que busquen
l'amor i que trobaran a la música
d'Álex seu punt d'unió. Manel,
que segueix creient en la punteria
de Cúpido, soparà amb Rosabel,
una dona a la qual li encanta ba -
llar swing.  
22.45 Tu, yo y mi avatar.OPatri -
cia i Aitor. 
02.05 Zoo.SOClementine. 
02.45 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

07.00 Documental.O
09.00 Agrosfera.O
09.30 Mi familia en la mochila:
Family run.O
10.00 Army wives.SOEl com-
promís amb la seguretat està
present en tot moment a Fort
Marshall, alhora que una certa
superstició entre els seus soldats:
són gairebé cent dies sense baixes. 
11.25 Cómo hemos cambiado.O
11.50 Documenta2.O
12.45 Mañana de cine. PO
Los hermanos Marx en el Oeste.
14.00 Documental.OTrotamun-
dos.
15.00 Documental.O
15.50 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
18.10 Documenta2.O
19.10 Vespre a La 2
19.25 Moments
19.35 Doctor Caparrós
20.10 España entre el cielo y
la Tierra.OSerie documental
que recorre la geografia penin-
sular des de l'aire. 
21.00 Documental.O
21.50 Historia de nuestro cine.
PONo desearás al vecino del
quinto. 
23.20 La 2 noticias.O
23.40 Los pequeños asesinatos
de Agatha Cristhie.SOTestigo
mudo. En una gran mansió es
produeixen dues morts que tenen
com a denominador comú la pre -
sèn cia d'un gos que assisteix com
a testimoni mut dels assassinats. 
01.10 Metrópolis.O
01.40 La huella del crimen.
SOEls crims més coneguts de
la història d'Espanya són recreats
en forma de ficció televisiva.
02.40 Festival Jazz de Vitoria
2017
03.55 Documental


