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Una escena de la nova sèrie de Netflix
El tiempo que te doy. NETFLIX

Netflix prepara una sèrie curta
sobre la fi de l’amor
Explicar la superació d’una ruptura amorosa en 10
capítols d’11 minuts cadascun. Aquest és el punt de
partida d’El tiempo que te doy, la nova sèrie de Netflix protagonitzada per Nadia de Santiago i Álvaro
Cervantes. La ficció arrenca amb el canvi de vida
de la Lina, que després de trencar amb la seva parella es trasllada de casa, busca una nova feina i es
proposa viure noves experiències. Amb tot plegat
busca oblidar el Nico, el seu primer amor. El tiempo que te doy relata així el procés de la noia per tirar endavant, i ho fa mitjançant una estructura breu
que defuig la trama cronològica.
Creada per Nadia de Santiago, Pablo Santidrián
i Inés Pintor, El tiempo que te doy és la primera ficció
de format curt produïda per Netflix Espanya. “És
una sèrie que condensa el temps que trigues a acomiadar-te del teu primer amor”, explica Santiago. El
repartiment també estarà format per Cala Zavaleta, Nico Romero, Carla Linares i Moussa Echarif. La
ficció s’estrenarà a l’octubre arreu del món. ❚
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‘Joc de cartes estiu’

‘Mask singer’

El concurs gastronòmic presentat per Marc Ribas llança la
versió d’estiu, en què el presentador deixa la tradicional
furgoneta del programa per agafar una moto i viatjar arreu de Catalunya. En aquesta ocasió anirà fins a la Barceloneta per trobar el millor restaurant mariner. Visitarà Ca
la Montse, el Merendero de la Mari i La Peninsular, que hauran de preparar la millor paella per endur-se el premi i
aconseguir el títol de millor restaurant de la Barceloneta.

La gran final del programa presentat per Arturo Valls revelarà qui s’amaga darrere de les quatre màscares finalistes. Després d’haver superat totes les gales sense ser descoberts, Monstruita, Erizo, Huevo i Plátano pujaran per última vegada a l’escenari. Sorprendran un cop més els investigadors –Javier Calvo, Paz Vega, Javier Ambrossi i José
Mota– i l’audiència abans que es decideixi el guanyador
d’aquesta segona edició del talent show.
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La Marta parla amb el
Riccardo del petó que
s’ha fet amb el Vittorio
i de la por que té que
això pugui afectar la
seva relació de feina. A
més, l’Adelaide prepara
una recepció en ocasió
de la celebració de
la prova eqüestre Il
Corsiero de Oro. Capítol
66: L’Andreina es
presenta per sorpresa
a casa d’el Vittorio,
que l’acull i l’amaga.
A més, la Roberta ha
quedat amb el Federico
per estudiar plegats a
casa d’ella, però ell s’hi
presenta amb un amic i
amb una ampolla de vi, i
acaben fent una festa i
cantant amb la Roberta
i la Tina, que també
s’hi apunta. Capítol 67:
La ferida de l’Andreina
està molt infectada i
el Vittorio està molt
amoïnat, però, com
que l’Andreina no
pot anar a l’hospital
perquè la detindrien,
la Marta acaba trobant
una solució perquè la
pugui tractar algú que
entengui de ferides.

06.00 Notícies 3/24.
12.50 TV3xunTUB

(Entreteniment). El
polifacètic periodista
de TV3 Xavi Coral,
presentador del
Telenotícies migdia,
mostra la seva passió
per viatjar i per tocar
el piano. Així mateix,
revela quin personatge
de cinema li hauria
agradat ser i explica
amb quin popular home
del temps el solen
confondre pel carrer.

13.25 Cuines.
13.25 Borratxos de xocolata

(Gastronòmic).
14.00 Telenotícies comar-

ques. Presentadora:
Montse Ferrer.
14.30 Telenotícies migdia.
Presentadora: Raquel
Sans.
15.40 El Paradís de les
Senyores (Sèrie).
Emissió de tres
episodis: Capítol 65:

La periodista Gemma Bonet substituirà Òscar
Fernàndez. CCMA

Gemma Bonet presentarà
i dirigirà el ‘Catalunya migdia’
La periodista Gemma Bonet s’encarregarà, a partir
del 30 d’agost, de la direcció i presentació del Catalunya migdia de Catalunya Ràdio. Bonet agafarà el
relleu d’Òscar Fernàndez, que durant les últimes
cinc temporades ha estat al capdavant del programa informatiu i que a la tardor passarà a conduir
l’espai de tardes de l’emissora juntament amb Elisenda Carod. El Catalunya migdia és l’informatiu
de ràdio més escoltat a Catalunya. A partir de la temporada que ve, s’emetrà de dues a tres del migdia en
antena conjunta amb Catalunya Informació.
Gemma Bonet va començar a treballar a Catalunya Ràdio l’any 2000 i des del 2017 exerceix d’editora d’informatius a les tardes dels caps de setmana. En aquesta nova etapa al capdavant del Catalunya migdia, Bonet comptarà al seu equip amb la
periodista d’esports Marta Carreras. ❚

17.53 Escola d’infermeria

(Sèrie). Pena i vergonya
(T2): L’Anna encara
no ha tingut notícies
de l’Erik, però la vida
continua. Se celebra la
primera reunió de l’associació d’estudiants,
amb molt d’èxit. En
Bent, afligit pel divorci,
beu cada cop més i té
comportaments irresponsables. En Bjorn es
troba amb un pacient
homosexual, cosa que
va contra les seves
idees religioses.
18.45 Hudson i Rex (Sèrie).
Sobre gel (T1): Enmig
d’una pista de gel
apareix morta la Diane,
l’entrenadora de la Julia
i la Shauna, dues joves
promeses del patinatge
artístic, i el Merrick, un
patinador més veterà i
excampió juvenil.
19.35 No tenim vergonya
(Entreteniment). El
programa fa un repàs
dels 35 anys de TV3
i, des d’un altre punt
de vista, rememora
algunes de les situacions viscudes al
llarg de la història de

llibertat. La Lucky i la
voltereta feroz.
07.40 Kikoriki.
08.05 Bola & Bill.
08.30 Elements MIC.
08.43 Misha, la gata violeta.
09.03 Les construccions
d’en Louie i la Yoko.
09.17 Louie. Louie, dibuixa’m
un pingüí.
09.26 Artús i els vailets de la
Taula Rodona.
09.49 Zoom, el dofí blanc.
10.14 Dracs: Cap a nous
horitzons. Trencamort.
10.36 Històries dels caçadors de monstres: A
cavalcar!

21.00

22.05

23.15

00.20 Notícies 3/24.
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06.00 El detectiu Conan.
06.50 Wow! English Method.
07.17 Spirit, cavalcant en

20.00

la televisió pública de
Catalunya. En 35 anys
hi ha hagut temps per
a tot i molts moments
que ja estaven oblidats
despertaran sensacions viscudes fa 10, 20
o 30 anys.
Atrapa’m si pots
(Concurs).
Telenotícies vespre.
Presentador: Carles
Costa. Esports: Quim
Robert.
Joc de cartes
(Concurs).
[Estrena de la nova
temporada.].
Pop up xef (Concurs).
Canet de Mar. Duel
entre una xef vegana,
Marina Supena, i un
defensor de la cuina
de tota la vida, Borja
Tomás, per elaborar
el plat més original
de Canet de Mar, a la
comarca del Maresme.

11.00
11.23
12.06
12.50
13.34

13.56
14.30
14.51
15.04
15.47
16.21
17.10
17.30
17.55
18.02

George de la jungla.
Els Mini Ninges.
Els germans Kratt.
Espies de veritat.
Un drama total a l’illa
de Pahkitew. Fet a
amagar i vomitar.
En Grizzy i els
lèmmings.
El xou de la Pantera
Rosa.
La Pantera Rosa.
Els germans Kratt.
Robin Hood, el
trapella de Sherwood.
Les tres bessones.
Els mixets.
El Mic i els seus amics.
Les construccions
d’en Louie i la Yoko.
Louie.

18.10 Leo, el guardabosc.
18.31 Xavier Enigma i el

museu secret.
Un dramarama total.
Mondo Yan.
Zoom, el dofí blanc.
Dracs: Cap a nous
horitzons. Trencamort.
20.35 Les Sisters.
21.10 Avatar: l’últim mestre
de l’aire. El dia del sol
negre: l’eclipsi (II).
21.34 El detectiu Conan.
21.55 El gran dictat.
22.15 Òpera en texans.
Inclou El trobador, El
cavaller de la rosa i
Turandot.
23.40 (S)avis. Joan Triadú.
00.38 La meva vida com una
pel·lícula.
18.54
19.24
19.48
20.13

Thalassa.
Cosins germans.
Bèsties.
Karakia.
Partit amistós.
Onze d’estiu.
No tenim vergonya.
Viatges insòlits.
Xarxa natura.
El món des de l’aire.
Equalizer: Més enllà
dels límits.
18.55 Baja Aragón.
19.10 Skyrace Comapedrosa.
19.25 ATP 250 de Atlanta.
Vuitens de final.
21.00 ATP 250 de Atlanta.
22.30 Temps d’aventura.
23.00 Onze d’estiu.
00.05 324 Esports.
00.30 Onze d’estiu.
10.52
11.07
11.41
12.08
12.45
14.25
15.30
16.00
17.27
17.31
18.00

