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Banyada per l’Atlàntic, Rio de Janeiro
posseeix tots els atractius turístics de
l’estiu: platges, sol, monuments emble-
màtics i, sobretot, les seves nombroses
festes al carrer. 

«Viajeros Cuatro» viu la
festa a Rio de Janeiro
CUATRO | 12.45 H 

El programa d’avui  mostrarà diversos
incidents protagonitzats per grups de
ciclistes a La Vuelta. A més, també es
destacarà una aturada espectacular
de la Champions d’handbol.

Incidents amb grups de
ciclistes, a «Zona zàping»
TV3 | 13.45 H 

El programa analitza per què hi ha
persones que busquen experiències
aterridores i d’altres les eviten. Els
científics estudien com processa el
cervell el pànic i l’angoixa.

«La noche temática»
parla avui de la por
LA 2 | 23.35 H 

DdG GIRONA

n Anys després del final de mítics
programes com Sputnik, el canal
33 torna a obrir des d’avui una fi-
nestra dedicada al món del video-
clip. Es tracta de Clipping, un pro-
grama que oferirà, cada dissabte
a partir de les 22.20 h, una àmplia
selecció de clips de qualitat per
mostrar l’actualitat de la creació
musical i audiovisual catalana. El
nou espai, amb realització i mun-
tatge musical de l’artista multimè-
dia barcelonina Mar Orfila,  do-

narà cabuda als artistes i realitza-
dors per abordar una producció
anual de més d’un miler de video-
clips en català. Clipping és una
producció de TV3 amb la col·la-
boració del Grup Enderrock i
amb el suport de la conselleria de
Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya.

Clipping inclourà seccions
com Fabricants de clips, presen-
tada per un realitzador o realitza-
dora que explicarà les seves crea-
cions. En el primer programa,

serà Lyona qui descriurà la seva
carrera de realitzadora, en què ha
dirigit clips de grups com Love of
Lesbian i Mürfila. L’espai El clip de
la setmana destacarà un video-
clip introduït pel mateix artista, i
avui acollirà Ferran Palau, que

presentarà el seu nou clip.
A la secció El clipping de…, un

personatge mediàtic escollirà el
seu videoclip preferit: en aquest
programa, l’escriptor Màrius Se-
rra recomanarà un clip històric
d’Els Amics de les Arts.

Els videoclips tornen 
al canal 33 amb el nou
programa «Clipping» 
La realitzadora Lyona, el músic Ferran Palau i
Màrius Serra protagonitzen el primer capítol 

CCMA

La realitzadora Lyona, al primer lliurament de «Clipping» 

DdGGIRONA

n L’equip del programa de Cata-
lunya Ràdio Revolució 4.0posa en
marxa avui un nou espai de debat,
de preguntes i respostes anome-
nat Revolució oberta. Segons in-
dica l’emissora pública, serà «una
mena d’àgora, gravada a l’estudi
d’iCat amb àudio i vídeo, en què
persones rellevants i experts ana-
litzaran cap on ens porta aquesta
nova normalitat». D’aquesta ma-
nera, l’espai conduït per Xantal
Llavina buscarà respostes a pre-
guntes com quina serà l’educació
del futur amb la pandèmia o com
es pot conviure amb l’assetjament
sexual a la feina. 

Xantal Llavina
estrena«Revolució
obert», un nou
podcast de debat a
Catalunya Ràdio

06.25 Els Croods: L’origen.O
06.50 Les noves aventures de
Peter Pan.O
07.14 El Zack i el Quack.O
07.35 El dia que el Henry va co-
nèixer...O
08.00 El Mic i els seus amics.
08.25 Pingu.
08.35 Bob, el manetes.O
09.03 Manduka.O
09.22 Perduts a Oz.O
10.06 Zoom, el dofí blanc. O
11.04 La família del Super3.O
11.29 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
12.15 Els Mini Ninges.O
12.59 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
13.43 Oddbods.O
14.14 La Pantera Rosa.O
14.51 El xai Shaun.
15.30 Herois amb cua. O «El
cangur».
15.57 Sam Fox: Aventures ex-
tremes.S O «Perill: Dingos».
16.21 Spirit, cavalcant en lli-
bertat.O
17.06 Els germans Kratt.O
17.49 George de la jungla.
18.45 El xai Shaun.
19.30 Manduka fet a casa.O
«Perrukis». Amb Paula Alós. 
19.38 Set nans i jo.O
20.02 Léonard.
20.53 Mike el magnífic.O
21.22 La Pantera Rosa.O
21.55 Sona9.O «Reïna». El pop
majestuós de Reïna en descobert
al programa. Venen de Manacor,
a Mallorca, estudien a Barcelona
i el 2020 han posat en marxa un
grup de música en plena pandè-
mia.
22.25 Clipping.
22.55 La sala. Inclou «El lloc on
sorgeix la veritat» 
00.40 Sona9. (R) O «Reïna».

06.00 Minutos musicales.
06.45 Pelopicopata.O
06.45 Pelopicopata.O
06.45 Pelopicopata.O
06.45 Pelopicopata.O
08.00 Planeta helado.
09.45 Los más...
12.30 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
13.50 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.P Almas ge-
melas. La Sarah està farta de les
infidelitats constants del seu marit
i li ha sol·licitat el divorci. No obs-
tant això, ell l’ha amenaçat que
es quedarà amb la custòdia de la
nena. 
17.45 Multicine.P Unidas por
la venganza. Elle Spencer fa tot
el possible per ajudar la seva
amiga Anna Bellcroft després que
aquesta surti de la presó, on ha
complert condemna per conduir
èbria. 
19.15 Multicine.PUn ocupante
inesperado. Jake i Allison Turner
troben la casa dels seus somnis.
La propietat està embargada, de
manera que aconsegueixen un
bon preu. 
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.45 Deportes.EO
21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.PO John
Wick. John Wick és un antic assassí
a sou de Nova York que s’ha
retirat de la professió després de
perdre la seva dona. 
00.15 Buscando justicia. P
Gino Felino, detectiu de la Policia
de Brooklyn, rep una trucada en
què li comuniquen que el seu mi-
llor amic i company, el Bobby, ha
mort. 

06.50 I love TV: lo mejor.
07.55 Mejor llama a Kiko.
08.25 Got Talent España.
11.00 Más que coches. Amb
Gonzalo Serrano.  Espai dedicat
als cotxes més potents del mer-
cat.
12.00 Idol Kids. Momentazos.
12.25 Idol Kids. Momentazos.
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.
O
15.40 Deportes.EO
Espai dedicat a la informació es-
portiva.
15.50 El tiempo.O
16.00 Viva la vida. Amb Emma
García. Convidada: Melyssa Pinto
i exparticipante de La isla de las
tentacionesMelyssa Pinto, expar-
ticipante de La isla de las tenta-
ciones.  Emma García entrevista
Melyssa Pinto, una de les grans
protagonistes de la segona edició
de La isla de las tentaciones.
21.00 Informativos Telecinco.
O
21.40 Deportes.EO
21.50 El tiempo.O
22.00 Sábado deluxe. Programa
que recull els esdeveniments amb
més interès de la crònica social i
dels seus protagonistes. Inclou,
a més, una entrevista a un per-
sonatge conegut i un espai de
debat entorn de temes concrets
sobre l’entrevistat. 
02.30 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia. La tarotista Es-
peranza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia. 
02.35 La tienda en casa.
02.50 Mejor llama a Kiko.
03.20 Mejor llama a Kiko.
03.50 Miramimúsica.

07.00 Mejor llama a Kiko.
07.30 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.55 Malas pulgas.
08.55 Malas pulgas.
09.55 Fogones lejanos. «Río de
Janeiro».
10.55 Callejeros viajeros. Inclou
«Playas de Río» i «Rumbo a Río».
12.00 Planes Cuatro.
12.45 Viajeros Cuatro. «Río de
Janeiro».
14.00 Cuatro al día.O
15.00 Noticias Deportes Cuatro.
EO
15.20 Deportes Cuatro.EO
15.30 El tiempo.O
15.45 Home cinema.P La le-
yenda de Ragnarok. Any 833 d.
de C., un grup de vikings abandona
el seu poble. Allà deixen el bestiar
al costat d’un petit llac. 
17.30 Home cinema.P Vikin-
gos. Finals del segle X. Després
de la mort del seu pare, governant
de la Rus de Kíev, el jove príncep
viking Vladímir de Nóvgorod es
veu obligat a exiliar-se al mar
gelat per escapar del seu ger-
manastre traïdor, el Yaropolk,
que ha assassinat el seu altre
germà. 
20.05 Cuatro al día.O
20.55 Deportes Cuatro.EO
21.10 El tiempo.O
21.20 First Dates. (R)
22.00 El blockbuster.PX-Men:
Apocalipsis. Des dels orígens de
la civilització, va ser venerat com
un déu. 
00.55 Cine Cuatro.P Tron: Le-
gacy.Quan Sam Flynn, un expert
programador de 27 anys, investiga
la desaparició del seu pare, Kevin
Flynn, es troba immers en un
món paral·lel, un perillós i salvatge
món surrealista. 

06.00 Inglés online TVE. (R)
07.20 La 2 express.O
07.30 UNED.O
08.00 Los conciertos de La 2.
09.30 Nacido explorador. (R)
O «Chile: besado por el mar».
Avui el Richard Wiese viatja a
Xile. La seva visita comença a
Santiago, on explora el Mercat
Central, considerat com un dels
principals mercats de l’món.
09.55 Agrosfera.
10.30 Para todos La 2. (R)O
Dirigit per Quim Cuixart. Presentat
per Marta Cáceres.  
11.05 New neighbours.O «La
decisión de Danielle, Bélgica». 
11.30 Los mejores locales de
diseño del mundo.O
12.00 El hombre y la tierra:
fauna ibérica.O
13.00 Tendido cero.O
13.45 Noms propis.O
14.10 Perduts en el temps.
14.35 5 dies a... Amb Toni Mata. 
15.00 Activa2. (R)O
15.35 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.20 Grandes documentales. 
18.00 ¡Qué animal!O «Caza-
dores». 
18.30 Reduce tu huella.O
19.25 Las guerreras vikingas.
20.15 España entre el cielo y la
tierra.O Inclou «El mundo más
allá del fin del mundo» 
22.00 El cine de La 2.PO El
viaje. El 2006, dos enemics polí-
tics, Ian Paisley, líder unionista, i
Martin McGuinness, representant
del nacionalisme irlandès, es van
veure obligats a realitzar un viatge
junts. 
23.35 La noche temática. O
Inclou «La ciencia del miedo» i
«Drácula eterno».
01.25 Un regalo de Dios. (R)

06.00 Notícies 3/24.O
11.55 Sona9. (R) O «Lles». El
jove cantautor i també actor de
Collbató, Lluís Arruga, conegut
com Lles, centra el primer pro-
grama. 
12.30 Joc de cartes. (R)O «Mi-
llor restaurant amb segell personal
de Tarragona i Reus». El programa
continua el recorregut per Cata-
lunya i ressuscita una de les ri-
valitats històriques més acarnis-
sades. 
13.45 Zona zàping.O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Tarda de cine.POSen-
yora pastora, senyor capellà. La
pastora evangelista Rieke Schmidt
és una dona compromesa que
promou l’atenció als adolescents
mitjançant un espai jove en el
marc d’una iniciativa ecumènica. 
17.20 Tarda de cine.PO No-
més amb vosaltres. La Katia és
una mare separada i amb filles
que decideix acceptar una feina
com a metge a Suècia. L
19.00 Persona infiltrada. (R)
O«Mari Pau Huguet-Família For-
cadell Bordoy». Mari Pau Huguet
és la persona convidada en aquest
episodi. 
20.00 Atrapa’m si pots.O Pro-
grama de preguntes i respostes
que convida l’espectador a par-
ticipar des de casa seva. Amb
Llucià Ferrer. 
21.00 Telenotícies vespre. O
22.10 Preguntes freqüents.O
Anàlisi de la realitat catalana que
combina la informació més rigo-
rosa amb l’humor i l’entreteni-
ment, i que dona veu als prota-
gonistes. 
01.30 Notícies 3/24.O
04.00 Rumba a l’estudi.
05.00 Folc a l’estudi.

06.00 Noticias 24 horas.O
10.15 MasterChef Celebrity. (R)
13.30 Audiencia abierta.O
14.00 L’informatiu.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Vuelta Ciclista a España.
E «Huesca-Sabiñánigo». 
17.30 Sesión de tarde. P O
Mi familia del norte.
19.10 Cine de barrio.PO Esa
voz es una mina. Un jove miner
viu feliç i amb la seva meravellosa
veu alegra tothom cantant mentre
porta vagonetes a la mina. 
21.00 Telediario 2.O
21.30 Informe semanal.O In-
clou «Q, conspiración en la red»
Q és un moviment conspiranoic
que va néixer als Estats Units el
2017 i que, a la calor de la pan-
dèmia global, s’està estenent a
països europeus, inclòs Espanya. 
22.05 Un lugar donde refugiar-
se. P O La Katie Feldman
arriba a una petita localitat cos-
tanera anomenada Southport, a
Carolina del Nord, amb la intenció
de refer la seva vida d’una manera
tranquil·la. 
23.50 La letra escarlata.PO
A finals del segle XVIII, quan els
puritans anglesos ja s’havien as-
sentat a Amèrica, el reverend
Dimmesdale, de l’estricta comu-
nitat de Boston, s’enamora de
l’audaç Hester Prynn, una dona
molt independent i de gran for-
talesa moral, el marit de la qual,
de moment, s’ha quedat a An-
glaterra. 
01.55 Rocky.PO Rocky Bal-
boa és un boxejador desconegut
a qui se li ofereix la possibilitat
de lluitar pel títol mundial dels
pesos pesats. 
02.55 Noticias 24 horas.O


