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CULTURES COMUNICACIÓ
CATALUNYA RÀDIO

Roger Escapa serà el nou
conductor d’«El suplement»

TV3 estrena
«Rols de parella»,
un nou programa
que combinarà
reﬂexions i cuina

acomiadar-se dels oients després de tres setmanes de baixa

DdG GIRONA

L’actual presentador, Ricard Ustrell, tornarà aquest cap de setmana per

DdG GIRONA

nEl periodista i comunicador Roger Escapa (Sabadell, 1988) serà
el successor de Ricard Ustrell per
presentar i conduir El suplement,
un dels programes més representatius de Catalunya Ràdio. Escapa
ha estat proposat com a nou presentador del magazín del cap de
setmana a partir de la temporada
que ve. Escapa ha estat la segona
veu de Mònica Terribas a El matí
de Catalunya Ràdio aquest any i,
de fet, assumirà la conducció del
programa durant la temporada
estival.

El sabadellenc és, a més, amic i
company professional de Ricard
Ustrell i un conegut dels oients
d’El Suplement, perquè fa dues
temporades va ser-ne la segona
veu. Amb aquesta nova incorporació al programa, Catalunya Ràdio busca una relació i una continuïtat pel que fa al format respecte de les anteriors temporades.
A tot això s’hi suma el fet que
Roger Escapa té 30 anys, de manera que la cadena pública també
aconseguirà continuar amb el
procés de rejoveniment que ha
impulsat la direcció de l’emissora,

encapçalada per Saül Gordillo. Ricard Ustrell, per exemple, en té 27.
Ustrell no s’entén amb TV3
Ricard Ustrell tornarà a aparèixer
aquest cap de setmana per acomiadar-se dels oients del programa, després d’haver estat tres setmanes absent a causa d’una baixa
associada a l’estrès. A més, Ustrell
abandona Catalunya Ràdio amb
una abrupta negociació amb la
cadena que ﬁnalment no ha acabat amb èxit. El reporter reclamava un augment d’ingressos del
33%. Segons algunes fonts, també

El sabadellenc Roger Escapa

existia cert malestar creixent del
periodista amb l’ens públic.
Per altra banda, Ustrell ha confessat en diverses ocasions que
vol prendre’s un any per encarar
nous projectes personals i professionals i desconnectar d’una feina
que l’ha tingut ocupat uns anys.

nAvui a les 22.35 h, TV3 emetrà el
1r episodi del nou programa de
converses anomenat Rols de parella, conduït per Llucià Ferrer. El
programa aproﬁtarà la complicitat entre dues persones perquè
l’espectador les conegui millor. El
food truck de Rols de parella, amb
el xef Carles Tejedor i els escenaris
naturals que es visitaran cada setmana, serviran per descobrir moments i situacions que els convidats del programa han compartit
al llarg de la seva vida. Després,
sorgiran converses compartint un
àpat que haurà cuinat un dels dos
convidats de la sessió.

LA PROGRAMACIÓ DE TV
Pep Plaza prepara un
tataki de síndria

Escultura, música i fotos,
a «Punts de vista»

«Quarts de nou» viu el
primer cinc de nou

TV3 | 15.40 H

LA 2 | 19.30 H

CANAL 33 | 22.00 H

A Cuines, Marc Ribas estarà acompanyat per l’actor Pep Plaza. Durant tot el juliol, el programa es fa al delta de l’Ebre,
per cuinar amb productes autòctons de
la zona, com l’anguila o els musclos.

El programa entrevistarà Medina Campeny, l’encarregat d'acabar les escultures de la Sagrada Família, i el músic
Àlex Torío. I visitem el Museu de Fotografia de la Fundació Vila Casas.

En aquest episodi, els Nois de la Torre
aixequen el tres de set per sota i la Colla Jove de Tarragona aconsegueix el
primer 5 de 9 amb folre de l’any i el primer pilar de 7 folrat de la temporada.

TV3

Super3/33

La 1

08.00 Els matins. O S'entrevista Ada Colau, alcaldessa de
Barcelona, després de tornar de
Nova York, on ha compartit estratègies per regular el mercat
immobiliari a partir de les competències municipals. La tertúlia
la integren Ferran Espada, Esther
Vera i Jordi Nieva, amb la incorporació del neuròleg Álvaro Pascual-Leone, degà associat de Ciència Clínica i Translacional de la
Harvard Medical School, amb qui
es parla del projecte Barcelona
Brain Health Initiative, que estudia
com prevenir malalties neurològiques i psiquiàtriques. Finalment,
la youtuber Leopolda Olda i el
instagrammer Sir.Joan comenten
d'on ve i cap a on va l'èxit en les
xarxes socials.
11.00 Notícies 3/24. O
14.00 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Cuines. O «Tataki de síndria».
15.55 Com si fos ahir. S O El
Miquel coincideix amb el Cesc i
l’adverteix que, si fa patir la Gemma, li ho farà pagar. Mentrestant,
la pitjor versió de la Marta apareix.
S’ha assabentat que el Litus ha
malparlat d’ella a l’Ismael i, rabiosa, explica al seu nebot el passat de ionqui del seu pare. Tot
plegat fa que l’Andreu descobreixi
la veritable cara de la Marta.
16.35 Tot es mou. O
20.15 Està passant. O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 Polònia. O
22.35 Rols de parella. O «Chenoa i Latre-Far de Vilanova i la
Geltrú».
23.50 Quan arribin els marcians. O
00.35 Gran reserva. «Xou».

08.30 El Mic i els seus amics.
08.55 Salve, rei Julien! O
09.45 Els germans Kratt. O
10.30 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. O
11.15 Lucky Fred. O
11.52 Bola de drac Z. O
12.35 Els pingüins de Madagascar. O
13.23 Shin Chan. O
14.12 El detectiu Conan. O
15.00 Pat, el gos. O
15.35 Salve, rei Julien! O
16.22 Doraemon. O
17.08 El Zack i el Quack. O
17.50 El Mic i els seus amics.
18.18 Dora, l’exploradora. O
19.05 Dinàmiks. O «El xiulet
d’aigua». Amb Dani Jiménez.
19.35 Home: Aventures amb la
Tip i l’Oh. O
20.00 Tom & Jerry. O
20.55 El detectiu Conan. O
21.20 Com si fos ahir. S O El
Miquel coincideix amb el Cesc i
l’adverteix que, si fa patir la Gemma, li ho farà pagar. Mentrestant,
la pitjor versió de la Marta apareix.
22.00 Quarts de nou. O
22.25 Glops. O «Bevem pels
ulls?».
22.49 Viure als Pirineus. O
Inclou «Un guia dels Pirineus, primavera-estiu» Xavier Llongueras
és un guia d’alta muntanya que
intenta transmetre el que sap i
pensa que a la Cerdanya la gent
no té consciència de viure en un
territori privilegiat per als esports
de muntanya. El Xavier viu a Prullans i és un observador enamorat
de la Cerdanya. i «Un guia dels
Pirineus, tardor-hivern».
23.41 Riu avall. O «Ter (I, II)».
00.35 Quarts de nou. (R) O
01.00 Glops. (R) O «Bevem
pels ulls?».

10.00 La mañana. O
12.00 Saber vivir. O
12.30 Amigas y conocidas. O
13.25 Torres en la cocina. O
«Arroz de cabracho. Buñuelos de
melocotón».
14.00 L’informatiu. O
Inclou el temps.
14.30 Corazón. O
15.00 Telediario 1. O
16.00 El tiempo. O
16.05 Tour de France. E O
«Bourg-Saint-Maurice - Alpe
d’Huez». Dotzena etapa. En directe.
17.50 Servir y proteger. S O
18.45 Acacias 38. S O
19.45 España directo. O
20.30 Aquí la Tierra. O Magazín divulgatiu sobre el clima i el
planeta. Amb Jacob Petrus.
21.00 Telediario 2. O
Incluye el tiempo.
22.05 Viaje al centro de la tele.
O «Especial Mecano (II)». Segona
part de l’apassionant viatge per
l’univers del grup Mecano en la
seva època de maduresa. La trajectòria d’Ana Torroja dins i fora
del grup..
22.40 Lazos de sangre. O «Los
Rivera Ordóñez». A través de testimonis exclusius i en primícia,
com el de Pilar Lezcano, segona
esposa d’Antonio Ordóñez, els espectadors coneixeran una mica
més aquesta família. Es parla de
la seva relació amb les filles d’Ordóñez, Carmina i Belén, i ara amb
els nets.
23.45 Amigas y conocidas. O
01.15 El viaje de sus vidas. P
O Una antiga estrella de Hollywood s’escapa del seu retir de
Londres per anar al funeral d’un
examant a França.
02.50 Noticias 24 horas. O

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

08.55 Espejo público.
13.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. O
13.40 La ruleta de la suerte.

O

07.00 Informativos Telecinco.

08.00 El regreso de las cazadoras de gigantes. (R) O
08.55 Pueblo de Dios. (R) O
09.30 Novatos en primera línea.
09.55 La gente más extraordinaria del mundo. O «Supervivencia».
10.50 Documenta2. O «La Luna.
La cara oculta de la Tierra».
11.45 Arqueomanía. O «Especial Museo Arqueológico Nacional
(II)».
12.25 Mañanas de cine. P O
El Yankee. El Yankee és un caçarecompenses que decideix encarregar-se del líder d’uns bandits
i els seus sequaços quan esbrina
el preu dels seus caps.
13.55 La vida secreta del zoo.
14.45 Tokio, renacer tras los
cataclismos. (R) O
15.45 Saber y ganar. O
16.30 Grandes documentales.
O Inclou «Relatos de Zambia» i
«Lobos errantes».
18.05 Documenta2. O «La Revolución rusa».
18.55 Las recetas de Julie. O
19.50 Punts de vista.
20.30 Músics.
20.50 Días de cine. O
21.50 Historia de nuestro cine.
P O Todo es mentira. El Pablo
ho odia tot. El seu cap és una espècie d’olla a pressió a punt d’esclatar. Quan la Lucía entra a la
seva vida, ell pensa que és la
dona dels seus somnis i que tots
els seus problemes se solucionaran.
23.45 La evolución del mal. O
«Stalin, el tirano de acero de Rusia». Stalin va ser un dictador soviètic. En mantenir-se en el poder
fins a la seva mort el 1953, Stalin
va dirigir l’URSS durant un període
de més de 30 anys.

09.30 Alerta Cobra. S Inclou
«Por su propia cuenta (I)», «Por
su propia cuenta (II)» i «Cobra,
encargaos vosotros».
12.30 Mujeres y hombres y viceversa.
14.00 Noticias Cuatro. O
14.45 El tiempo. O
14.55 Noticias Cuatro deportes.
E O Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.25 Deportes Cuatro. E O
Espai dedicat a la informació d’actualitat esportiva.
15.45 Hawai 5.0. S Inclou «El
fuego lo asoló todo, solo quedan
las cenizas», «La tormenta está
en las montañas» i «Vigilancia».
18.20 NCIS: Los Ángeles. S
Inclou «Desaparecido» i «El hombre gris».
20.00 Noticias Cuatro. O
20.20 El tiempo. O
20.25 Deportes Cuatro. E O
20.30 Ven a cenar conmigo
Summer Edition. Oriana Marzoli,
l’amfitriona d’aquesta nit, és una
noia molt cuqui fins que entra a
la cuina. L’amfitriona demostra
des del primer segon que això de
cuinar no li interessa en absolut.
21.30 First Dates. El restaurant
acull aquesta nit una nova edició
de l’especial A bocados, en què
els solters han de desplegar les
seves dots culinàries per conquistar les seves cites.
22.45 Mentes criminales. S
«Aniquilador». La subdirectora
de seguretat nacional de l’FBI,
Linda Barnes, s’uneix a la UAC
en la investigació d’un quàdruple
homicidi.
23.45 Mentes criminales: Sin
fronteras. S «Guapas como
yo».
00.45 Mentes criminales. (R)

O

15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes. E O
16.00 Karlos Arguiñano receta
especial. O
16.03 El tiempo. O
16.30 Amar es para siempre.
S O El Durán creu que l’Ortega
està al darrere del segrest de la
Marta, però aquest acusa el Tuñón. Mentrestant, l’Arturo evita
explicar-li a la Llanos que la Luisita
va ser el seu model.
17.30 El secreto de Puente Viejo.
S O L’Isaac li explica a l’Elsa
com va acabar amb la vida del
seu germà Jesús, però l’aparició
del senyor Anselmo interromp la
conversa. Més tard, l’Isaac confessa a l’Antolina que li ha explicat
a l’Elsa el que va succeir amb el
Jesús, i aquesta treu el tema de
la seva relliscada. A més, l’Antolina
s’espera que l’Elsa trenqui amb
l’Isaac després de la revelació
que li ha fet. Mentrestant, a la
Casona se segueix jugant a la seducció i la gelosia a tres bandes
entre el Prudencio, la Julieta i el
Fernando.
18.45 Ahora caigo. O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.30 Deportes. E O
21.40 La previsión de las 9. O
21.45 El hormiguero 3.0. (R)
22.40 Stealth: la amenaza invisible. P
01.15 Mujeres bajo la Luna. P
La Rebecca enviuda de forma totalment inesperada. És llavors
quan recorre a les tres dones
més importants de la seva vida.

Inclou el tiempo.
08.55 El programa del verano.
12.35 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.

O

15.40 Deportes. E O
15.50 El tiempo. O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra.
21.05 Informativos Telecinco.

O

21.40 Deportes. E
21.50 El tiempo. O
22.00 La noche de La verdad.
22.15 Resumen La verdad.
22.40 La verdad. S «Sara, Sarita, chula». Després de la detenció
de la Paula per la mort d’un diplomàtic rus, el cas es deriva directament a la fiscalia de menors.
En una dura compareixença, la
jove es veu obligada a recordar
moments terribles de la seva vida
anterior i, quan sembla que l’assumpte es resoldrà, apareix la
testimoni de l’assassinat, Irina
Pavlova, una antiga prostituta.
Durant l’interrogatori, la Paula
diu alguna cosa que fa que la
Lidia sospiti que realment no és
la seva filla. Mentrestant, l’Eguía
aconsegueix contactar amb el
pare de Ricardo Vega i obté una
dada fonamental sobre la noia.
00.30 Atrapadas. P Cinc amigues se’n van de viatge al Carib
per al comiat de soltera de la Carina. Quan la Danielle arriba al
lloc, un dia més tard, descobreix
que les seves amigues encara no
han tornat d’una excursió a una
illa abandonada.
02.15 El horóscopo de Esperanza Gracia.

