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09.00 Mic.
09.52 Doraemon.O
10.42 L’Òliba i companyia.O
11.16 Yakari.O
12.04 En Grizzy i els lèmmings.
O
13.03 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
14.08 Les Sisters.O
15.05 Comptem amb la Paula.
O
16.16 Les tres bessones.O
17.04 El Mic i els seus amics.
17.30 Oddbods.O
17.46 Els bons ossos bruns: Un
bosc de bojos.O
18.20 Els germans Kratt.O
19.30 Info K.O
19.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
20.22 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
21.26 En Grizzy i els lèmmings.
O
22.25 Fins i tot els arbres es-
coltaven.
A través de l'experiència i la vida
de 26 persones que viuen i tre-
ballen en zones rurals, es fa una
radiografia dels micropobles de
Catalunya.
23.20 Laberints.O «Laberints
de parelles i relacions». Hi havia
una vegada una parella que es
va enamorar en una nit estrellada,
menjava pollastre i s’enlluernava
amb la ciutat. Ell havia tingut
moltes relacions, ella amb prou
feines començava. Es van casar i
van anar de viatge de noces a
Múrcia. La núvia tenia els ulls
verds; el nuvi, un gran esportista,
era molt tossut. Shakespeare diu
que la ment de l’home és de mar-
bre i la de la dona, de cera.
23.50 El documental. «Maria
del Mar Bonet».

09.00 Espejo público.
13.15 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
13.40 La ruleta de la suerte.
O
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
S El Guillermo creu que l’Ordó-
ñez va tenir un còmplice a l’hora
de desenterrar el passat. El Curtis,
mentrestant, intenta apropar-se
a la Sofía, encara que ell no ho
reconegui.
17.30 El secreto de Puente Viejo.
SO El senyor Ignacio explica
al Pablo que ha de marxar de
Puente Viejo, ja que els militars
voldran rescabalar-se de la seva
traïció, i el pressiona per impedir
que la Carolina intenti anar-se’n
amb ell. A més, després informa
la Carolina que, si vol evitar que
el Pablo mori, ha de permetre
que marxi. 
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.30 Deportes.EO
21.40 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0. Con-
vidats: Emilio Aragón, actor i Mi-
guel Ríos i cantant. 
22.40 New Amsterdam. Inclou
«Este no es el fin» El Max s’en-
fronta amb l’administració de
l’hospital quan se li ocorre un
nou pla per als pacients sense
assegurança. Mentrestant, l’Iggy
lluita amb una acusació presen-
tada contra ell, i la Sharpe es fa
un lloc en el seu paper com a
subdirectora mèdica.
02.30 Live Casino.

06.10 Xplora tecnología.
06.15 Informativos Telecinco.
Inclou el tiempo.
08.55 El programa de Ana Rosa.
Amb Ana Rosa Quintana. Amb la
col·laboració de Joaquín Prat.
Magazín que conté diferents sec-
cions, on diversos contertulians
parlen sobre temes de societat,
cor, política i actualitat.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.E Espai dedi-
cat a la informació esportiva.
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón. Espai de
debat i discussió al voltant de te-
mes de l’actualitat del cor. A més,
inclou entrevistes a personatges
coneguts. El programa diari divi-
deix la seva emissió en tres parts
per delimitar i adaptar els con-
tinguts a les diverses franges ho-
ràries.
17.00 Sálvame naranja. Espai
de debat i discussió al voltant de
temes de l’actualitat del cor. A
més, inclou entrevistes a perso-
natges coneguts. El programa
diari divideix la seva emissió en
tres parts per delimitar i adaptar
els continguts a les diverses fran-
ges horàries.
20.00 Sálvame banana.
21.10 Informativos Telecinco.
21.40 El tiempo.O
21.50 Deportes.E Espai dedicat
a la informació esportiva.
22.10 ¡Toma salami! Programa
de nostàlgia televisiva narrat per
Javier Capitán, com a veu en off,
que rememora els moments mítics
de la història de Mediaset Espa-
ña.
22.15 Gran Hermano VIP 7.
01.50 Gran Hermano VIP 7: la
casa en directo.

09.50 Alerta Cobra.S
12.45 Mujeres y hombres y vi-
ceversa.
13.55 El concurso del año.
15.00 Noticias Cuatro deportes.
EO Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.25 Deportes Cuatro.E O
Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.O
19.30 El Bribón. El concurs lliura
el premi de major import fins a
la data en una edició en què tres
parelles lluiten per la victòria: el
José Miguel i l’Alejandra, exnòvios
andalusos; la Leire i la Yaiza, dues
amigues basques; i l’Óscar i el
Raúl, pare i fill madrilenys. Amb
Pablo Chiapella. 
20.25 El tiempo.O
20.30 Deportes Cuatro.EO
Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
20.35 Gran Hermano VIP 7: re-
sumen diario.
21.25 First Dates. El restaurant
de l’amor rep el Miquel, un estu-
diant de realització audiovisual
que adora anar en patinet. Sopa
amb la Patricia, una estudiant
de Farmàcia que prefereix que
l’anomenin Trisaila i que mai ha
tingut un amor vertader. Una
altra de les convidades de la nit
és la Clara, una professora d’Eus-
kera a Bilbao que s’autodefineix
com inquieta i desperta.
22.45 Cine Cuatro.P Hitman:
Agente 47. Un assassí d’elit ha
estat genèticament alterat per
convertir-se en una màquina de
matar perfecta. S’el coneix pels
dos últims dígits del seu codi, ta-
tuat al clatell: 47. 

07.55 El planeta bajo el agua.
(R)O «El micromundo».
08.40 La 2 express.O
09.00 Pueblo de Dios. (R)O
09.30 Aquí hay trabajo.O
09.55 La aventura del saber.
O
10.50 Documenta2. (R)O «Na-
poleón Bonaparte. La campaña
de Egipto».
11.45 Construcciones ecológi-
cas.O Avui: Eco-constructoras
i Ecologistas del agua.
12.40 Mañanas de cine.PO
Yo soy vuestro verdugo, yo soy
Sartana.
14.20 Espacios naturales: hue-
llas trashumantes. (R)O «Ca-
breros trashumantes extremeños.
Sierra de la Vera». 
14.50 Ciudades españolas Pa-
trimonio de la Humanidad. (R)
O «Tarragona». L’espectador fa
un viatge per la ciutat de Tarra-
gona, antiga Tarraco, declarada
Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco el novembre de l’any
2000. Un passeig a través dels
seus carrers, de la seva història i
del batec actual d’una ciutat.
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
O
18.15 Punts de vista.O
19.10 La escapada italiana de
Gino: Italia oculta.O
19.55 La 2 express.O
20.00 Atención obras.O
20.30 La 2 noticias.O
21.00 La 2 express.O
21.05 Construcciones ecológi-
cas.O
22.00 Documaster.O «Callas-
Kennedy-Onassis. Dos reinas para
un rey».
23.30 Crónicas. O «Todo por
un sueño». 

08.25 Els matins.O
11.50 Planta baixa.O
13.55 Telenotícies comarques.
O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.O «Pa de pessic
d’espècies amb xocolata blanca». 
16.00 Com si fos ahir. S O
La Gemma atabala el Miquel con-
trolant-lo en una reunió, i la Noe,
per la seva banda, cuida el seu
home amb excessiva condescen-
dència. Mentrestant, la Marta ne-
cessita fugir dels seus problemes
i menteix al Miquel per aconseguir
que l’acompanyi al Racó de la
Tortuga, un lloc on anaven fa
trenta anys quan eren parella.
Allà recorden que van enterrar
una capsa amb missatges de tota
la colla.
16.40 Tot es mou.O
20.15 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 El disc de la Marató.O
22.20 Polònia.O
Al programa d'avui se sap com
ha anat la reunió entre ERC i el
PSOE. Paral·lelament, s'estrena
El séptimo sentido, la continuació
d'El sexto sentido, en què un nen
veu morts polítics que no paren
de demanar que no hi hagi pacte
entre el PSOE i ERC. Mentrestant,
Tsunami Democràtic ha convocat
una manifestació per al Barça-
Madrid i, veient la mobilització
policial que això suposa, una fa-
mília catalana ha decidit orga-
nitzar una acció del Tsunami al
seu menjador perquè la policia
els vigili la casa mentre estan de
vacances. 
22.55 Els meus pares. O «La
mare de Miguel Poveda». 
00.00 Quan arribin els mar-
cians.O

08.25 Los desayunos de TVE.
O
10.00 La mañana.O
12.25 A partir de hoy.O
13.25 Hacer de comer.O «Coli-
flor asada y codornices rellenas». 
14.00 L’informatiu.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
16.15 El tiempo.O
16.25 Mercado central.S O
L’Adela, atabalada per l’encàrrec
del casament, rep l’ajuda del
Javier i segueix donant-li llargues
a l’Elías, que no cessa en els seus
intents de recuperar-la. 
17.20 Servir y proteger.SO
L’Elías anuncia a comissaria que
es casarà i tots els companys se
n’alegren. La María, mentrestant,
està molt preocupada per la de-
pressió de la Paty i demana ajuda
a l’Antonio. La Miralles, per la
seva banda, té un primer cara a
cara amb Ramón Rojo.
18.20 Acacias 38. S O El
Méndez pren una primera decla-
ració al Santiago i se l’emporten
a comissaria. Més tard, el comis-
sari fa una visita a l’Andrade per
intentar esbrinar si també està
relacionat amb l’atropellament
del Felipe. 
19.15 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 TVEmos.O
22.45 Estoy vivo.SO Després
de passar la nit als jutjats, s’en-
duran la Vero a la presó. Per la
seva banda, el Márquez, el Sebas
i l’Enlace tramen un pla perquè
es pugui escapolir durant el seu
trasllat. 
23.50 El debat de La 1.O
01.00 Comando actualidad.O

Fills d’assassinats per ETA, fills de vícti-
mes dels GAL i fills de militants de la ban-
da es reuneixen per parlar de la solidesa
d’aquests ponts de pau que els anys han
anat construint al País Basc.

La solidesa de la pau, a
«ETA, el final del silencio»
#0 DE MOVISTAR | 22.00 H 

A Waterloo, Quim Torra, en companyia
de Carles Puigdemont, es queixarà de la
falta de respecte que suposa que l’actu-
al president de la Generalitat no partici-
pi en les reunions amb el PSOE. 

La queixa del Quim Torra 
de «Polònia» a Waterloo
TV3 | 22.20 H 

El programa tindrà com a protagonis-
tes l’escriptora Carme Riera, el direc-
tor del Hop Festival Guille Vidal-Ribas
i l’actor Pere Arquillué. A més, hi ac-
tuaran Diego Sinniger i Gisela.

L’escriptora Carme Riera
visita «Punts de vista»
LA 2  | 18.15 H 

DdGGIRONA

n La votació popular convocada
per l’emissora iCat per escollir les
millors cançons de l’any correspo-
nents a les categories disc català i
disc internacional ja té guanyado-
res: Milionària, de Rosalía, i Bad
guy, de Billie Eilish. La cantant ca-
talana ja va guanyar l’any passat el
premi al millor disc pel seu acla-
mat El Mal Querer. Entre tots els
participants en la votació s’ha sor-
tejat un Pack Primavera Sound. La
primera edició de la votació d’iCat
per escollir els millors discos de
l’any va ser el 2012, en què els
guanyadors van ser Joan Dausà (Jo
mai mai) i The XX (Coexist).

«Milionària», 
de Rosalía, millor
cançó en català
de l’any per als
oients d’iCat

DdG GIRONA

n El grup Atresmedia va presentar
ahir, en el marc del Festival MiM
Series 2019, la seva nova sèrie ori-
ginal, La valla, que s’estrenarà el
pròxim mes de gener a través de
la seva plataforma en streaming
AtresPlayer Premium, on els
subscriptors podran gaudir d’un
nou episodi cada setmana. La fic-
ció arribarà en obert més tard a
través d’Antena 3 el 2020. La valla
és una creació de Daniel Écija,
produïda per Atresmedia Televi-

sión en col·laboració amb Good
Mood i Globomedia. La produc-
ció té 13 capítols de 50 minuts de
durada cadascun. 

Protagonitzada per Olivia Mo-
lina, Unax Ugalde, Ángela Molina,
Abel Folk i Eleonora Wexler, La
valla s’ambienta en una distòpia
futurista. La creixent escassetat de
recursos naturals ha convertit les
democràcies occidentals en rè-
gims dictatorials. Mentre la vida a
les àrees rurals es fa impossible, la
capital ha quedat dividida en dues

regions tancades: el Sector 1 (el
del govern i els privilegiats) i el
Sector 2 (la resta). L’única manera
de passar d’una zona a una altra
és creuar la tanca. Però només al-
guns privilegiats tenen els permi-

sos per poder creuar la frontera.
En aquest món, una família treba-
lladora lluitarà contra un sistema
corrupte per recuperar la petita
Marta, que està segrestada a la
zona governamental.

Atresmedia estrenarà
«La valla» el mes de
gener en ‘streaming’
La sèrie distòpica, creada per Daniel Écija, es
veurà més endavant en obert a través d’Antena 3 

ATRESMEDIA

Imatge promocional de la nova sèrie «La valla»


