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Amb tres pots de pintura, d'aquests
que són com galledes de plàstic, en
Rafel farà una tauleta auxiliar i un se-
ient ben entapissat. És un projecte en-
tretingut i amb un resultat fantàstic.

Una tauleta auxiliar i un
seient, al «Ja t’ho faràs»
TV3 | 20.25 H 

Al llarg de sis dècades, el cos i l’estatus de
les grans models canviarà radicalment.
L’evolució reflecteix la forma en què la
nostra societat es transforma. També és
el mirall de l'emancipació de la dona.

«La Noche Temática» tracta
sobre models i emancipació
TV3 | 23.40 H 

Al setembre es torna a parlar de la
feina i de les pensions amb Gonzalo
Bernardos i Daniel Lacalle. També
passaran pel plató Teodoro García
Egea i l'humorista Josema Yuste. 

Pensions, atur i humor, 
a «La Sexta Noche»
LA SEXTA | 21.30 H 

ACN/DdGBARCELONA

n RAC1 i Catalunya Ràdio estre-
nen dilluns la nova temporada
amb pocs canvis en els puntals de
la programació. La cara més visi-
ble de l'emissora del grup Godó
continuarà sent el periodista Jordi
Basté, que encetarà la seva dotze-
na temporada al capdavant d'El
món a RAC1, el magazín líder del
matí. La competència la trobarà
en la periodista Mònica Terribas,
que també continua al davant del
programa matinal de Catalunya
Ràdio. El canvis més significatius
a l’emissora pública seran el cap

de setmana, amb el programa ma-
tinal que conduirà el periodista
Roger Escapa, renovant El suple-
ment. 

Toni Clapés arrencarà la 22a
edició del Versió, la tretzena a
l’emissora del grup Godó. Òscar
Dalmau i Òscar Andreu celebren
el seu desè aniversari presentant
La competència, que continuarà a
la graella a les 12.00 hores.  Per la
seva banda, Quim Morales acu-
mula 11 anys en antena amb La
segona hora,que seguirà a la fran-
ja de 13.00 a 14.00 hores. 

Així mateix, l’emissora conti-

nuarà apostant un any més amb
força pels esports.  Joan Maria Pou
continua liderant les transmis-
sions del Barcelona a El Barça
juga a RAC1. Edu de Batlle s'estre-
na com a cap d'esports i farà les
narracions de l'Espanyol a L’Es-
panyol juga a RAC1. Miquel Agut
s'encarregarà del Girona. Aleix
Parisé tornarà a presentar cada
dia el Primer toc entre les 14.30 i
les 15.00 h i Roger Saperas dirigirà
per tercera temporada el Tu diràs,
de 22.30 a 1.00 hores. Finalment,
Xavi Puig ampliarà la secció es-
portiva els caps de setmana amb

el Superesports i Albert Om conti-
nuarà presentant Islàndia, amb la
novetat d'una secció setmanal
que tractarà de viatjar per Cata-
lunya en bus. 

El suplement, de Catalunya Rà-
dio, arrenca una nova etapa mar-
cada per l’essència d’un programa
que és sinònim de cap de setmana

des de fa més de 30 anys.  El nou
sumplement aposta per l’entrete-
niment, l’actualitat i l’anàlisi. «Un
gran repte que afrontem amb gran
il·lusió», va dir ahir Roger Escapa,
que estrenarà també una nova
sintonia del programa feta amb
l’Orquestra Simfònica de Bratis-
lava.

RAC1 i Catalunya Ràdio
s’aferren a Basté i Terribas 
 Islàndia, d’Albert Om, inclourà una secció de Catalunya en autobús, i a
l’altra banda de la Diagonal els canvis grans seran en el cap de setmana

ACN

Jordi Basté

10.02 Set nans i jo.O
10.48 La família del Super3.
11.14 Quin crac, l’Angelo!O
12.00 Els pingüins de Mada-
gascar.O
12.47 El xou de Tom i Jerry.O
13.32 Pat, el gos.O
14.15 Salve, rei Julien!O
15.00 Les aventures del Gat
amb Botes.O
15.47 Zoom, el dofí blanc.O
16.38 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.O
17.23 Lucky Fred.O
18.00 Súper 4.O
18.38 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
19.22 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
19.58 Els pingüins de...O
20.44 Pat, el gos.O
21.21 Tom & Jerry.O
21.55 Tocats de l’ala.O «Cants
i reclams». 
22.30 L’increïble doctor Pol.O
«Veterinari i indòmit». El doctor
Pol comença el dia atenent una
rata amb un fals embaràs. Des-
prés, rep la trucada urgent d’una
clienta que ha trobat un cavall
que no es pot aixecar de terra.
23.20 Miracles de la natura.
O «Supercossos». En aquest epi-
sodi, Richard Hammond ensenya
com algunes solucions que han
trobat les girafes o les papallones
poden servir perquè l’ésser humà
resolgui els seus propis problemes.
00.18 En situació crítica. O
«Orangutans al límit». El biòleg i
fotògraf de National Geographic
Tim Laman es dedica a docu-
mentar la forma de vida dels
orangutans del parc nacional de
Gunung Palung, a l’illa de Bor-
neo.
01.00 Tocats de l’ala. (R)O

08.10 Los más...
11.35 Ahora caigo.O
14.00 Los Simpson. Inclou «Hijos
de un bruto menor» i «Ríos de
alcohol». 
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine. P Secretos
detrás de la puerta. La Maggie,
una mare recentment separada
del seu marit, es muda amb la
seva filla a una nova llar amb in-
tenció de refer la seva vida. 
17.45 Multicine.P Cita con la
muerte. Una dona es desperta
amb el cadàver d’un home al seu
costat. Resulta ser el professor
jove i atractiu de la filla petita,
amb qui estava iniciant una rela-
ció.
19.30 Multicine. P Inocencia
perversa. Una dona i els dos fills
emprenen una nova vida en un
bonic barri residencial. Poc des-
prés d’arribar entaulen amistat
amb l’Emily, la filla dels veïns. 
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.45 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació d’actualitat
esportiva.
21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.PODicen
por ahí... La Sara, una jove pe-
riodista, ha de tornar a la seva
ciutat natal per anar al casament
de la germana, just quan ella
acaba d’acceptar la proposició
del seu xicot. Un cop allà, desco-
breix que el llibre i el film El gra-
duat estaven basats en la història
de la seva família.
00.00 El coleccionista de no-
vias. P Un assassí en sèrie
sembra el pànic matant parelles
durant la lluna de mel. 
02.45 Live Casino.

06.30 I love TV: lo mejor.
07.45 Got Talent España.
11.00 Más que coches.Amb Ca-
rolina Alcázar.  Espai dedicat als
cotxes més potents del mercat.
12.00 Got Talent España. Mo-
mentazos.
Espai que recull els millor mo-
ments del programa Got Talent
España.
13.35 Socialité by Cazamaripo-
sas.
Programa en què es repassen les
notícies de la crònica social i dels
famosos en el panorama nacional
i internacional gràcies a la feina
de reporters i bloguers de re-
nom.
15.00 Informativos Telecinco.
O
15.40 Deportes.E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
15.50 El tiempo.O
16.00 Viva la vida. Amb Toñi
Moreno. Convidats: Natascha
Kampusch, víctima de un secues-
tro, y Juan y Medio i humorista-
Natascha Kampusch, víctima de
un secuestro, y Juan y Medio, hu-
morista.  (Estrena de la nova tem-
porada.).
21.00 Informativos Telecinco.
O
21.40 Deportes.E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
21.50 El tiempo.O
22.00 Sábado deluxe. El pro-
grama revela avui el nom d’un
nou concursant de la propera
edició de GH VIP. Amb María Pa-
tiño. Amb la col·laboració deKiko
Hernández, Lydia Lozano i Belén
Esteban. 
02.30 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.55 Malas pulgas.
10.00 El encantador de perros.
11.00 Callejeros viajeros. Inclou
«Kenia», «Aventura en Tanzania»
i «Boda Masái».
14.00 Noticias Cuatro.O
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro deportes.
EO
15.25 Deportes Cuatro.E O
15.45 Home cinema.P Percy
Jackson y el ladrón del rayo.Percy
Jackson és un jove que descobreix
que el seu veritable pare és Posidó,
déu del mar, cosa que significa
que el Percy és un semidéu. Alhora,
Zeus, el rei de tots els déus, l’acusa
de robar-li el seu llamp. 
18.00 Home cinema.P La ex-
traña vida de Timothy Green.Una
història màgica i inspiradora sobre
una parella feliçment casada,
Cindy i Jim Green, que no veu
l’hora de formar una família i viu
somiant com seria el seu fill. 
20.00 Noticias Cuatro.O
21.00 El tiempo.O
21.10 Deportes Cuatro.E O
21.30 First Dates Beach Club.
El xiringuito d’estiu s’obre per
donar la benvinguda al Javier. És
la seva segona vegada al progra-
ma i la seva passió són els ta-
tuatges i l’esport. La seva cita al
jacuzzi és amb la Paola. 
22.15 El blockbuster.P El lla-
nero solitario. El nadiu americà i
guerrer espiritual Toro narra les
històries, mai abans explicades,
que van transformar John Reid,
un home de llei, en tota una lle-
genda de la justícia. 
00.55 Cine Cuatro.P Cuestión
de pelotas (Mr. Woodcock).
02.30 The Strain.S«La caída».

09.30 Habaneras.
10.30 La luz y el misterio de
las catedrales.O
11.05 Cruce de caminos.O
11.25 España a ras de cielo.O
«Así nos divertimos». 
12.20 Red Natura 2000. Red
Natura 2000 fa 21 anys que sal-
vaguarda el medi natural d’Eu-
ropa, i Espanya és el país que
més territori aporta a la xarxa. 
12.50 Activa2. (R)O
13.20 Tesoros olvidados del
Mediterráneo. (R)O
13.45 Tendido cero.O
15.05 Al punto: Grandes chefs.
O «Angel León».
15.40 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.15 Grandes documentales.
(R)O
19.05 El bosque protector.O
«Las Villuercas». 
19.35 La escapada italiana de
Gino.O
20.00 La escapada italiana de
Gino.O «Nápoles». 
20.20 Los delitos del Bar Lume:
El juego del teléfono.PO És
estiu i fa calor. Els quatre septua-
genaris volen menjar i van al res-
taurant de Vanessa Benedetti,
però està tancat. 22.00 El cine
de La 2.PO El secreto de Mil-
ton.Milton Adams és un nen d’11
anys que sent que el seu món
sencer està en crisi. D’una banda,
els seus pares fan èmfasi en les
seves carreres i finances i, de l’al-
tra, el fanfarró de l’escola no el
deixa viure tranquil. 
23.25 La noche temática. P
O Pop Models.
23.25 Twiggy, el rostro de los
60.PO
01.15 Guggenheim.O «Expo-
sicion Chagall».

06.00 Notícies 3/24.O
11.15 Aire lliure. (R)O «Em-
pordanet, amb Bruno Oro» (R) El
convidat del programa és l’actor
Bruno Oro. Diuen que la millor
manera de conèixer la Costa Brava
és des del mar. «Ebre, amb Peyu»
(R) Avui Núria Picas viatja al sud
de Catalunya amb l’humorista
Peyu, gran aficionat a la BTT. 
13.00 TV3xunTUB.O«Francesc
Sòria/Agnès Busquets».
13.55 No te la fotis. (R)O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Tarda de cine.POLliu-
res.
17.20 Tarda de cine.PO Co-
neix el seu amant. Victoria Ste-
llmann és el cap visible d’una de
les companyies familiars més co-
negudes arreu del país en el sector
de les navilieres. És una dona
molt activa que reparteix el seu
temps entre la feina com a direc-
tora en cap de Stellmann Cruises
i la seva dedicació a la família.
18.53 Tarda de cine.POCer-
cle d’amigues.
20.25 Ja t’ho faràs.O«Especial
estiu 2018». 
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Octopussy.PO
00.10 Llicència per matar.P
O James Bond viatja a Mèxic
per capturar el narcotraficant
Franz Sánchez, responsable que
Felix Leiter, amic de Bond i agent
de la CIA, es trobi en perill. Tan-
mateix, no compta amb el suport
del MI6, ja que no consideren
l’assumpte de la seva competència
i retiren la llicència per matar de
l’espia. No obstant això, el 007
no està sol, ja que disposa de
l’ajuda de l’agent de la CIA Pam
Bouvier i de la dona de Sánchez,
Lupe Lamora.

06.00 Noticias 24 horas.O
10.10 Comando al sol. (R)O
13.05 Comerse el mundo. O
«Turquía». 
14.00 Flash moda.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Sesión de tarde.P O
El mensaje. La Susanne decideix
escriure una carta suplicant trobar
l’amor i ficar-la en una ampolla.
Més tard coneix un home que li
desperta interès a través d’un
correu electrònic.
17.30 Sesión de tarde.P O
Un verano en Florida.L’Henriette
viatja amb els seus fills bessons
a Florida per gaudir d’unes va-
cances junts abans que aquests
s’independitzin. 
19.00 Cine de barrio. P O
¿Qué hacemos con los hijos? El
senyor Antonio presumeix de
tenir els fills més bons del món.
El Juan, el més gran, l’ajuda amb
el taxi; la Luisa, segons ell, és la
millor perruquera.
21.00 Telediario 2.O
21.30 Informe semanal.O In-
clou «La losa del Valle de los Caí-
dos», «Pulso al Papa» i «Una dan-
za... de arte».
22.05 Secuestro.PO Patricia
de Lucas, una advocada de pres-
tigi, veu com la seva vida es con-
verteix en un malson quan el seu
fill, el Víctor, desapareix de l’escola
sense deixar cap rastre. 
23.45 La punta del iceberg.P
O Una gran empresa multina-
cional es veu sacsejada pel suïcidi
de tres dels seus empleats. Sofía
Cuevas, alt càrrec de la companyia,
és l’encarregada de dur a terme
un informe intern que intenti
aclarir els fets. 
01.15 Policías corruptos.P
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Mònica Terribas


