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TV3 Super3/33 La 1 Antena 3 Telecinco CuatroLa 2

06.00 Minutos musicales.
07.30 Previo Aruser@s. O
Amb Alfonso Arús. 
09.00 Aruser@s.O Amb Al-
fonso Arús. Amb la col·laboració
d’Angie Cárdenas, Alba Sánchez,
Maria Moya, Patricia Benítez i
Marc Redondo. 
11.00 Al rojo vivo: previo.O
12.30 Al rojo vivo.O
14.00 Noticias 1ª ed.O
14.55 Jugones.EO
15.30 La Sexta meteo.O
15.45 Zapeando.O
17.15 Más vale tarde.O Amb
Mamen Mendizabal. 
20.00 Noticias 2ª ed.O
20.55 La Sexta Clave.O
21.15 La Sexta meteo.O
21.25 La Sexta deportes. E
21.30 El intermedio.O
22.30 Deuda de sangre.P
00.50 La cazadora de aman-
tes.P La Jackie està decidida
a fer que el seu marit pagui per
les seves permanents infidelitats
i a quedar-se amb la custòdia
de la seva filla. Per fer-ho, con-
tracta una detectiu perquè in-
vestigui la relació de l’home
amb una altra dona. Però quan
l’amant i el seu marit apareixen
morts, la detectiu s’esvaeix i la
Jackie es converteix en la sos-
pitosa número u.
02.20 European Poker Tour.

La Sexta

06.00 324 Esports.O
06.25 Pure Outdoor.O
06.45 Onze.O
08.20 Zona UFEC.O
08.30 Millors jugades Zion Wi-
lliamson.
08.35 Top gols La Lliga.
09.30 Futbolint.
09.55 Viure als Pirineus. A
banda i banda.O
10.50 Thalassa.O
11.05 GR Terres del sud.O
11.55 Bèsties.O
12.20 Karakia.O «Regla, l’Ha-
vana/Martin, Olomouc».
12.55 Onze.O
14.25 La Copa a TV3. «FC Bar-
celona-Athletic Club». Final de
la temporada 2008-2009.
16.30 Rutes per Euskal Herria.
O «La ruta del vi».
16.55 Thalassa.O
17.10 Els exploradors: el gran
inventari del planeta.O «Còr-
sega. Els tresors d’una illa».
18.00 Monster Energy Nascar
Cup Series. «Nascar Martinsvi-
lle».
19.40 Monster Jam Jackson-
ville.
20.25 Km 0.O
20.50 NHL.«Philadelphia Flyers-
Washington Capitals».
22.30 Zona Champions.O
23.00 Onze.O
00.35 324 Esports.O

Esport3

08.00 Fast & Fut primera.
«Celta-Sevilla».
08.15 ISU World Figure Skating
Championships.
10.45 TDP Club LaLiga Smart-
Bank.
11.00 UEFA FutSal Euro 2022.
«España-Suiza».
12.30 Hola golf.
12.45 Estudio estadio.
14.00 Flash tdp. «NBA».
14.05 Copa de la Reina de Wa-
terpolo.
15.20 ATP 250 de Marbella.
17.20 Flash tdp. «NBA».
17.25 Desafío La Titánica.
17.40 Un año bajo el Covid-19.
18.30 Flash tdp. «NBA».
18.35 IJF World Judo Tour.
«Grand Slam de Tbilisi».
19.05 Extreme E.
20.00 Objetivo Tokio.O «Es-
pecial Faltan 100 Días».
21.00 Flash tdp. «NBA».
21.05 ISU World Figure Skating
Championships.
23.00 Estudio estadio. La in-
formació i l'opinió van de la mà
en aquest veterà espai que ana-
litza al detall les notícies que ge-
neri el món de el futbol i de la
resta d'esports.
00.15 Objetivo Tokio.O «Es-
pecial faltan 100 días».

Teledeporte

06.00 8 de 8. 
06.31 Catalunya Blues.
07.03 El món a RAC1. 
09.54 Televenda. 
12.59 Robin Food. 
14.14 Jet lag. 
14.46 Nissaga de poder. 
16.03 Infidels. 
18.13 Cine. Pagó cara su
muerte. Un grup de mexicans
es veuen obligats a fer de ban-
dits quan són expulsats de les
seves terres. El Rojas, el líder,
organitza un gran robatori
amb l’ajuda del Trevor, però és
capturat pel xèrif i condemnat
a 20 anys de presó.  
20.07 Lo Cartanyà. 
20.41 Plats bruts. 
21.55 Cine. El gendarme se
casa. El gendarme Cruchot
s’enamora de la Josefa, la ví-
dua d’un coronel de gendar-
mes. La parella es comença a
trobar d’amagat, però la Nico-
le, la filla del Cruchot, se n’as-
sabenta i no hi està d’acord.
23.27 Cine. Maxie. La Jan i el
Nick formen una jove parella
que està molt ocupada
instal·lant-se en la seva nova
casa. 
01.07 Lo Cartanyà. 

8TV

7.00 Next matí 
10.00 Ben Trobats (Magazine)
12.00 Així és la vida (Magazi-
ne divulgatiu)
12.30 Molt personal (Entrevis-
ta)
13.00 Barra lliure (Tertúlia)
14.00 Al dia (Informatiu co-
marcal)
14.30 La porteria (Informatiu
esportiu)
15.30 Al dia (Informatiu co-
marcal)
16.00 Barra lliure (Tertúlia)
17.00 Al dia (Informatiu co-
marcal)
17.30 La mar de bé (Magazine
divulgatiu)
18.00 Clínica integral 
19.00 Conneti.Cat 
20.00  InfoTaronja (Informa-
tiu comarcal)
20.30 Cuina per sorpresa
(programa gastronòmic)
21.00 Caminant per Catalun-
ya (programa divulgatiu)
21.30 InfoTaronja (Informatiu
comarcal)
22.00 Barra lliure (Tertúlia)
23.00 Tenim talent 
23.30: La mar de bé (Magazi-
ne divulgatiu)
00.00: InfoTaronja

Canal Taronja
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07.15 Mike el magnífic.O
07.50 Pat, el gos.O
08.25 Els mixets.O
08.45 Elements MIC.
09.00 La roca dels Frarets.O
09.26 Wow! English Method.
09.38 BabyRiki.O
09.48 Zoobabu.
09.51 Wow! English Method.
10.00 Kikoriki.O
10.29 Comptem amb la Paula.
10.50 Espies de veritat.O
11.12 La màgica Do-Re-Mi. O
11.58 En Grizzy i els lèmmings.
12.25 Jo, Elvis Riboldi.O
12.50 Les Sisters.O
13.25 Un drama total presenta:
La cursa absurda.O
14.08 La Pantera Rosa.O
14.31 El xai Shaun.
15.00 El detectiu Conan.O
15.47 Les tres bessones.O
16.36 Noddy, un detectiu al
País de les Joguines.O
17.00 Els mixets.O
17.15 Wow! English Method.O
17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 Una mà de contes.O
18.12 Leo, el guardabosc.O
18.35 Wow! English Method.
18.47 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
19.10 Pat, el gos.O
19.38 Xavier Enigma i el museu
secret.O
20.00 Info K.O
20.15 Dracs: Cap a nous horit-
zons.O
20.40 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
21.05 Avatar, la llegenda de la
Korra.O
21.30 La Pantera Rosa.O
21.55 El gran dictat.O
22.15 Quèquicom.O
23.15 Anem per feina.
23.40 Somiem el futur.O

06.00 Minutos musicales.
06.15 Las noticias de la maña-
na.O
08.55 Previo Espejo público.
O Amb Susanna Griso. 
09.00 Espejo público.O Amb
Susanna Griso. Amb la col·labo-
ració deLorena García. 
13.20 Cocina abierta.O
13.45 La ruleta de la suerte.
O Amb Jorge Fernández. 
15.00 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta. (R)O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
SO L’Emma sent cada vegada
més gelosia per l’amistat entre
el Manolín i l’Anabel. A més, els
Gómez miren de buscar la manera
de convèncer el Juan que confessi.
Posteriorment, la negligència del
Guillermo implica grans conse-
qüències per al despatx. Men-
trestant, la culpa turmenta el
Gorka per haver trencat el secret
de confessió del Juan. 
17.45 Ahora caigo.O
19.00 ¡Boom!O
20.00 Pasapalabra.O
21.00 Noticias 2.O
21.30 Deportes.EO
21.35 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0. El
programa rep el cantant Sergio
Dalma, que està ultimant els pre-
paratius de la gira amb què cele-
bra els seus 30 anys sobre els
escenaris. 
22.45 Mujer. S O Persona
per persona, tot aquell que rep
la fatídica notícia a l’hospital
queda absolutament destrossat.
Paral·lelament, la Bahar i la Sirin
s’uneixen més que mai en aquests
difícils moments a l’hospital. 
02.30 Live Casino.

06.30 ¡Toma salami!
07.00 Informativos Telecinco.
08.55 El programa de Ana Rosa.
Amb Ana Rosa Quintana. Amb la
col·laboració deJoaquín Prat.  Ma-
gazín que conté diferents seccions,
on diversos contertulians parlen
sobre temes de societat, cor, po-
lítica i actualitat.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.EO
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 tomate. Espai
de debat i discussió al voltant de
temes de l’actualitat del cor. A
més, inclou entrevistes a perso-
natges coneguts. 
21.00 Informativos Telecinco.
21.45 El tiempo.O
21.55 Deportes.EO
22.00 Rocío. Contar la verdad
para seguir viva. Rocío Jurado,
mare de Rocío Carrasco, va marcar
la seva vida fins a la seva tràgica
pèrdua l’1 de juny de 2006 víctima
d’un càncer de pàncrees. 
02.30 Supervivientes: Diario.
02.45 La tienda en casa.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.35 Mejor llama a Kiko.
08.10 ¡Toma salami!
08.40 El Bribón. Amb Pablo
Chiapella. 
09.35 Alerta Cobra.S Inclou
«Turbo y Tacho», «La fórmula del
futuro», «Prisioneros» i «El con-
curso del año» (R).
14.10 El concurso del año.Amb
Dani Martínez. 
15.10 Noticias Deportes Cuatro.
EO
15.25 Deportes Cuatro. E O
15.40 El tiempo.O
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día. O Espai
d'actualitat que analitza, mitjan-
çant diferents seccions, tot el que
passa al país i al món sencer.
20.00 Cuatro al día a las 20 h.
O
20.45 Deportes Cuatro.EO
20.55 El tiempo.O
21.05 First Dates. (R)
21.45 First Dates. Amb Carlos
Sobera. Programa en què dos
solters, sense distinció d'edat,
raça o condició sexual, estan dis-
posats a gaudir i deixar-se portar
pel misteri, la sorpresa i les emo-
cions d'una autèntica cita a ce-
gues.
22.50 Horizonte.
01.40 Horizonte. (R) Amb Iker
Jiménez. Iker Jiménez i el seu
grup d'experts aprofundeixen en
el SARS-CoV-2. Al capdavant d'un
grup de prestigiosos viròlegs,
metges i investigadors científics,
el conductor de la nau del misteri
analitza els nous i constants in-
terrogants sobre la Covid-19.
04.00 La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

06.00 La aventura del saber. (
06.30 That’s English.
07.00 Arqueomanía. (R)O
07.30 Inglés online.O
07.55 La 2 express.O
08.00 Cafè d’idees. Amb Gem-
ma Nierga. 
09.55 La aventura del saber.
10.55 Aquí hay trabajo.O
11.20 La 2 express.O
11.45 Maravillas sagradas de
la tierra. (R)O Angkor Wat, a
Cambodja, és el lloc religiós més
gran de la Terra. Fundat al segle
XIX, era una megaciutat que creu
que els temples són la llar dels
seus esperits ancestrals. Un home,
Loun Lorng, budista, arrisca la
seva vida per salvar el temple de
la vegetació.
12.40 Mañanas de cine.PO
20.000 dólares por un cadáver.
Un grup de malfactors es dedica
a boicotejar la construcció del
ferrocarril al mateix temps que
assalta els grangers de la zona. 
14.00 La 2 express.O
14.20 L’informatiu.O
14.40 La metro.
14.55 Clip on.
15.00 Desmarcats.E
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
17.20 Grans documentals. O
18.15 Noms propis.O
18.45 En línia.
20.00 El vespre.
20.35 Arqueomanía.O «Ima-
gen y semejanza. Estelas».
21.05 Maestros de la ingeniería.
O «Los conquistadores de las
cumbres». 
22.00 Documaster.O «Cuenta
atrás para la rendición. Los últimos
100 días».
00.35 Crónicas.O «Cultura en
alerta». 

06.00 Notícies 3/24.O
07.30 TN matí.O
08.30 Els matins.O
11.00 Planta baixa.O
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia. O
15.35 Cuines.O «Cargols amb
sobrassada». La cuina slow food
no significa menjar caragols tot
el dia, però si els caragols són de
proximitat i s’han aconseguit amb
unes condicions justes per al pro-
ductor i per al medi ambient, lla-
vors sí que es pot considerar
cuina slow. Es fan sense pressa i
amb sobrassada. Amb Marc Ribas
i Gessamí Caramés. 
15.50 Com si fos ahir.SO La
Noe organitza un berenar amb
els avis per acontentar l’Èric.
Mentrestant, el Miquel, descon-
certat, necessita entendre quines
són les intencions de la seva dona.
Més tard, ella li demana que
tornin a dormir junts. La Marta,
per la seva banda, rep els resultats
de l’autòpsia del gat: el van en-
verinar, i ella té un sospitós cla-
ríssim. Finalment, l’Andreu pro-
posa a la Patri que visiti un oto-
rrino que és amic seu, però la
noia s’enfada amb ell.
16.30 Tot es mou.O Amb He-
lena Garcia Melero i Lluís Mar-
quina.  Magazín d’entreteniment
que no perd de vista l’actualitat.
Un programa fresc i proper, en
què els presentadors s’acosten
d’una manera informal i distesa
als esdeveniments del dia a dia.
20.15 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.10 Nexes.O
23.50 Més 324.O
01.35 Notícies 3/24.O
04.00 Rumba a l’estudi.
05.00 Folc a l’estudi.

06.00 Noticias 24 h.O
06.30 Telediario.O
08.00 La hora de La 1.O
10.00 La hora de la actualidad.
12.30 Las cosas claras.O
14.00 L’informatiu.O
14.15 Las cosas claras.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
16.20 El tiempo.O
16.35 Dos vidas.SO La Julia
està molt il·lusionada amb el futur
del taller, però la Diana li talla
les ales dient-li que el balanç del
negoci és desastrós i amb prou
feines li queden dues setmanes
per tornar-li els diners. 
17.25 Servir y proteger.S O
El Salgado està millor i d’aqui a
poc li donen l’alta. A més, pren la
determinació de seguir al Distrito
Sur fins a la detenció del Ramiro
Infante. Finalment, la Mabel s’aco-
miada d’ell oferint-li començar
de nou.
18.15 Acacias 38.SO Després
d’acabar amb l’Aurelio, el Rodrigo
es presenta a Acacias per aco-
miadar-se per sempre de la Va-
leria. Ara, la jove pot refer la seva
vida amb el David. 
19.10 El cazador.O
20.00 España directo.O Amb
Ana Ibáñez. 
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.10 Estoy vivo.SO El Már-
quez decideix investigar la secta
de la Hermandad quan l’Enlace
li comunica que el Sebas, que
havia estat manipulant la càpsula
de la Pasarela, ha desaparegut
misteriosament. 
23.10 Españoles en el mundo.
O Inclou «Roma eterna», «China,
ciudades del gran canal» (R) .
01.50 La noche en 24 h.O

PARAMOUNT NETWORK  22.00 []

MÁXIMO RIESGO
acció. 1993. estats Units. direcció: renny Harlin. intèr-
prets: sylvester stallone, John Lithgow, michael rooker, Ja-
nine Turner, rex Linn, Caroline goodall. 113 min. Color.
gGabe Walker, un alpinista experimentat que treballa en un equip de
salvament, decideix retirar-se després de la mort d'una escaladora
que no aconsegueix salvar. Tanmateix, un accident aparatós enmig de
la muntanya requereix novament els seus serveis.

LA SEXTA 22.30 []

DEUDA DE SANGRE
Policíaca. 2002. estats Units. direcció: Clint eastwood. in-
tèrprets: Clint eastwood, Jeff daniels, Wanda de Jesus, an-
jelica Huston, Tina Lifford, Paul rodriguez. 110 min. Color.
g Terry McCaleb és un agent retirat de l'FBI que ha estat sotmès re-
centment a un trasplantament de cor. La donant havia estat assassi-
nada i la seva germana li encarrega que investigui el cas. 

DMAX 22.30 []

EL CUERPO
suspens. 2001. estats Units, israel, alemanya. direcció:
Jonas mcCord. intèrprets: antonio Banderas, olivia Wi-
lliams, John shrapnel, derek Jacobi, Jason Flemyng, Lillian
Lux, John Wood, makram Khoury, Vernon dobtcheff, ian
mcNeice, mohammad Bakri, Yoav dekelbaum, sami samir,
Jordan Licht, Limor goldstein. 109 min. Color.
L'arqueòloga Sharon Golban ha descobert restes humanes dins d'u-

na tomba a Jerusalem. Després d'analitzar-los detingudament, arriba
a la conclusió que poden pertànyer a Jesucrist. 

Dani Martínez presenta aquest con-
curs en què una parella ha d'endevi-
nar l'edat exacta de diferents perso-
nes de perfils molt diversos guiant-se
tan sols per la seva aparença física.

Les aparences enganyen 
a «El concurso del año»
CUATRO | 14.10 H

El programa rep la visita del cantant
català Sergio Dalma, que està ulti-
mant els preparatius de la gira amb
la qual vol celebrar els 30 anys de
trajectòria sobre els escenaris. 

El cantant Sergio Dalma
visita «El Hormiguero»
ANTENA 3 | 21.45 H 

Jose Corbacho coneix la Begoña, una
dona amb molta empenta que, gràcies
a la formació, s’ha reinventat profes-
sionalment fins a tres vegades, aquesta
última en un entorn tecnològic.

Reinventar-se i evolucionar
a «Anem per feina»
33 | 23.15 H

ddgGIRONA

nEl cuiner Karlos Arguiñano va ser
guardonat ahir pel Ministeri de
Cultura i Esport amb el Premi Na-
cional de Televisió 2021 per «fer de
la gastronomia cultura». Així ho va
comunicar el ministre de Cultura i
Esport, José Manuel Rodríguez Uri-
bes, a través d'un missatge a les xar-
xes socials, en què va donar les grà-
cies al xef: «Per tots aquests anys de
professionalitat i pel teu gran sentit
de l'humor».Segons va informar el
ministeri, el jurat, per unanimitat,
ha volgut «reconèixer la personali-
tat creativa del xef i la continuïtat
sostinguda d'una completa trajec-
tòria en l'àmbit de la televisió».

Karlos Arguiñano,
Premi Nacional de
Televisió per «fer
de la gastronomia
cultura»

marisa de dios BARCELONA

n La cadena SER i RAC1 es con-
soliden com les ràdios més escol-
tades en el global d’Espanya i Ca-
talunya, respectivament, segons
les dades de l’Estudi General de
Mitjans (EGM) fetes públiques
ahir. Totes dues experimenten, a
més, un augment d’audiència,
una tendència a l’alça també de la
ràdio en general, ja que el total
d’oients arreu d’Espanya se situa
en 22.290.000, amb 149.000 més

respecte a la tercera onada del
2020. A Catalunya, RAC1 anota la
màxima diferència històrica res-
pecte a la seva principal competi-
dora, Catalunya Ràdio, amb
966.000 oients diaris, davant els
564.000 de l’emissora pública
(que perd 77.000 seguidors res-
pecte a fa un any). La tercera a Ca-
talunya és la cadena SER, que puja
de 332.000 a 347.000 oients.

El programa estrella de RAC1,
El món a RAC1, de Jordi Basté,
també aconsegueix el seu rècord,
amb 743.000 fidels (47.000 més
que fa un any). El seu màxim com-
petidor, El matí de Catalunya Rà-
dio, de Laura Rosel, va a la baixa:
dels 476.000 de l’última onada
passa ara a 405.000.

RAC1 registra la màxima
diferència històrica
respecte a Catalunya Ràdio
L’emissora de Godó arriba als
966.000 oients diaris mentre
que la pública en perd 77.000 en
un any, segons dades de l’EGMDANIEL G. SASTRE BARCELONA

n El PSC està molt molest amb el
tracte que els mitjans públics ca-
talans, i en concret TV3, estan do-
nant al partit. Per això, ahir van de-
manar oficialment la destitució del
cap d'informatius de la cadena de
televisió, David Bassa, en qui con-
centren les seves crítiques sobre la
«falta de pluralisme». 

La portaveu parlamentària del
PSC, Alícia Romero, va presentar
l'ofensiva del seu partit davant la
paràlisi de la Generalitat i Parla-
ment, que els socialistes conside-
ren «intolerable i irresponsable».

Entre altres mesures, el partit ha
preguntat oficialment a l'executiu
sobre l'obligació de TV3 de «trans-
metre informació veraç i respec-
tuosa amb el pluralisme», perquè
segons la seva opinió la televisió
pública catalana «no compleix
amb aquesta missió».

«Es dirigeix   només a una part
del país, i una gran part no se sent
representada ni còmoda», va dir
Romero. La portaveu dels socialis-
tes catalans es va queixar en con-
cret del «tracte que es dona al pri-
mer partit d'aquesta cambra, al
qual col·loquen sovint dins el con-

junt de veus d'oposició a la Gene-
ralitat». Els socialistes es queixen
sobretot que, durant el debat d'in-
vestidura de Pere Aragonès, es re-
legués la intervenció de Salvador
Illa a un paper molt secundari,
lluny del que correspondria a el
candidat de la formació que va
guanyar les eleccions del passat 14
de febrer.

Per això, el PSC «creu necessari
el cessament» del cap d'informa-
tius de TV3, en qui «focalitzen» les
seves crítiques. «Creiem que TV3
és important per al país, per a la
seva vertebració. Perquè es com-

pleixi aquesta missió de servei pú-
blic estem treballant una proposta
per refundar TV3 que en les pro-
peres setmanes la donarem a co-
nèixer», va anunciar. 

Entre les preguntes sobre els
mitjans de comunicació que el
PSC ha formulat, hi ha també les
que els serviran per conèixer
«quant cobra cada un dels col·la-
boradors fixos del programa
FAQs», i també les tarifes per als
col·laboradors esporàdics. A més,
el partit s'interessa «pels criteris
periodístics» que van guiar la re-
transmissió del debat d'investidu-
ra d'Aragonès; sobre el 30 minuts
Jordi Pujol: els secrets d'Andorra
−emès el passat diumenge−i sobre
els diferents documentals emesos
al voltant de l'1-O.

Els socialistes també demanen
que, dos mesos després de les elec-
cions, es constitueixin quatre co-
missions a la cambra. Són les de
l'Estatut del Diputat, la de la
CCMA, la de la Sindicatura de
Comptes i la del Síndic de Greuges.

El PSC demana la destitució
del cap d’informatius de TV3
Els socialistes, que denuncien la «falta de pluralisme» de la cadena,
tenen previst presentar una proposta per «refundar» la televisió pública


