
Marta Flich, Tamara Gorro i Ricard
Camarena són els amfitrions d'aques-
ta edició que recorre València per
descobrir els seus atractius turístics,
culturals i gastronòmics.

«Viajeros Cuatro» visita
la província de València
CUATRO | 12.45 H. 

Zona Zàping convertirà Ansu Fati en el
Messies del Barça, i també es podrà
veure Joaquín, del Betis, convertit en
Terminator. També un instagramer que
pot convertir-se en qualsevol estrella.

Ansu Fati ja és el nou
«Messies» del Barça
TV3 | 13.50 H. 

El programa ofereix una mirada a les
dones que hi ha darrere commovedores
històries. Com Margaret Atwood, que
s'ha convertit en una icona literària
mundial gràcies a El conte de la criada.

«La noche temática» 
es fixa en l’èxit femení
LA 2 | 23.30 H. 
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■ La vicepresidenta del consell de
govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i
presidenta en funcions, Núria Llo-
rach, va avançar ahir que la Corpo-
ració preveu tancar l'exercici amb
un dèficit pressupostari d'un milió
d'euros aproximadament, tot i que
aquesta xifra pot patir variacions en
funció de la millora dels ingressos

per publicitat, que estima que cau-
ran en 13,7 milions sobre la previsió. 

D'altra banda, Llorach va lamen-
tar que la corporació va rebre el 23
de juny la Comunicació de l'inici
d'actuacions de comprovació i in-
vestigació per l'IVA del novembre
del 2017 a l'abril del 2020: «Això és
greu. Aquesta actuació d'Hisenda
genera greus problemes de tresore-
ria a la CCMA», va criticar Llorach.

Llorach va lamentar que la cor-
poració es veu afectada per una
«forta caiguda» dels ingressos pu-
blicitaris, i que amb aquesta pers-
pectiva, el Consell de Govern de la
CCMA va acordar fa mesos l'aplica-

ció d'un pla de contenció «molt ri-
gorós» per eixugar aquest dèficit
previst, que malgrat l'esforç, no es
podrà compensar.

A la Comissió de Control de la
CCMA celebrada ahir al Parlament,
sobre l’ús del català i el castellà, que
ha generat controvèrsia entre els
grups parlamentaris, Llorach va de-

fensar que la llengua catalana és,
per llei, la llengua institucional a la
Corporació, i la seva promoció, una
missió essencial. També en va par-
lar Vicent Sanchis, director de TV3:
«La CCMA té detallat quin ha de ser
l’ús correcte de la llengua, a través
d’una eina, el Llibre d’Estil, i vetllem
perquè s’acompleixi».

La sortida de Terribas
A la mateixa Comissió de Control, i
preguntat sobre la sortida de Mòni-
ca Terribas al capdavant d'El Matí
de Catalunya Ràdio, el director de
l'emissora pública catalana, Saül
Gordillo, va defensar que «amb el
poc temps» que la periodista els va
donar per trobar una alternativa,
van poder tancar el seu relleu «amb
nota», ja que en onze dies van lligar
la incorporació de Laura Rosel. Gor-
dillo va reconèixer la feina de Rosel,
la del subdirector del programa, Al-
bert Segura, i també la tasca de
l'equip, pel seu «esforç titànic» d'as-
sumir un espai «d'aquesta enverga-
dura» en aquestes «condicions». 

La CCMA preveu
tancar l’exercici amb
un milió d’euros de
dèficit pressupostari
 Núria Llorach denuncia «greus problemes de
tresoreria» per una nova investigació sobre l’IVA 

Llorach, Sanchis i Gordillo a la
Comissió de Control. CCMA
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06.00 Les tres bessones.O
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.
08.26 Pingu.
08.41 Bob, el manetes.O
09.18 Perduts a Oz.
10.03 Zoom, el dofí blanc. O
11.00 La família del Super3.O
11.25 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
12.14 Els Mini Ninges.O
12.58 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
13.42 Oddbods.O
14.12 La pantera rosa.
14.51 El xai Shaun.
15.30 Herois amb cua.
15.56 Sam Fox: Aventures ex-
tremes.S «Felí a l’atac».
16.20 Spirit, cavalcant en lli-
bertat.O
17.05 Els germans Kratt.O
17.50 George de la jungla.
18.45 El xai Shaun.
19.30 Manduka fet a casa. O
19.38 Set nans i jo.O
20.02 Léonard.
20.53 Mike el magnífic.
21.22 La pantera rosa.
21.55 Del dolor a l’esperança.
23.35 El viatge d’un gurmet per
l’Índia. Inclou «Els millors plats
que he preparat» Pel Pablo el
menjar sempre ha estat una ma-
nera de transmetre alegria i feli-
citat. 
00.25 Cuina nòrdica amb Tareq
Taylor. O Inclou «Vimmerby,
Suècia» Vimmerby és una ciutat
famosa perquè hi va néixer Astrid
Lindgren, una escriptora de lite-
ratura infantil molt estimada. 

La 1 Antena 3

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata.O
07.00 Pelopicopata.O
07.00 Pelopicopata.O
07.00 Pelopicopata.O
08.20 Los más...
12.30 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
13.50 La ruleta de la suerte.
(R)O
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO

15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.P Trampa en
alta mar. Després de la mort del
seu marit, Claire Tanner i la seva
filla Sky, s’embarquen en un creuer
per divertir-se sota el sol i obli-
dar-se de la traumàtica situació
viscuda. 
17.45 Multicine.PAcosada por
la fama. La Kendra, una jove ado-
lescent, menteix sobre la seva
edat per entrar en una festa de
Hollywood. Allà coneix el Brad,
un famós i atractiu home que és
una estrella de la televisió. 
19.15 Multicine.PUna vida ro-
bada. El Matthew i la Lynn formen
el matrimoni perfecte. No obstant
això, quan l’empresa del Matthew
comença a anar malament, la
Lynn no sap com ajudar el marit. 
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes.EO

21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.POMatar
o morir. Peppermint. Riley North
desperta d’un coma després que
el seu marit i la seva filla hagin
estat brutalment assassinats. 
00.10 Pactar con el diablo.P
Kevin Lomax, un advocat jove i
brillant, accepta la proposta de
feina de l’exitós John Milton per
treballar al seu despatx a Man-
hattan. 

Telecinco

07.00 I love TV: lo mejor.
08.05 Mejor llama a Kiko.
08.40 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.
12.30 Idol Kids. Momentazos.
13.30 Socialité.
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 Emma
García. Convidada: Claudia Os-
borne i life coachClaudia Osborne,
life coach.  Repàs dels assumptes
més destacables de la setmana.
Inclou actuacions musicals i en-
trevistes en profunditat, en què
tant personatges coneguts com
convidats anònims expliquen la
seva participació en algun fet
destacable actual.
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. Amb la col·la-
boració deLydia Lozano, Belén
Esteban, María Patiño i Gema
López. 
02.30 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia.
02.35 La tienda en casa.
02.50 Mejor llama a Kiko.
03.20 Mejor llama a Kiko.

Cuatro

07.00 Mejor llama a Kiko.
07.20 El zapping de surferos:
lo mejor.
08.05 Malas pulgas.
08.40 Malas pulgas.
09.35 Hotel, dulce hotel.
10.30 Especial Callejeros via-
jeros. «Hoteles viajeros (II)».
10.50 Callejeros viajeros. (R)
Inclou «Berlín» (R) i «Munich»
(R).
11.55 Planes Cuatro.
12.45 Viajeros Cuatro. (R) «Va-
lencia».
14.00 Cuatro al día.O
14.55 Noticias Deportes Cuatro.
EO Programa que ofereix un
resum dels partits de la jornada.
15.20 Deportes Cuatro. EO

15.30 El tiempo.O
15.45 Home cinema.PEragon.
A Alagaësia, un jove granger ano-
menat Eragon descobreix una
pedra blava preciosa molt rara.
Per poder sobreviure al dur hivern,
el jove decideix vendre-la. 
17.40 Home cinema.PEl anillo
del rey. A punt de morir, el rei
Viesturs atorga el poder al Namejs,
un hereu totalment inesperat.
20.00 Cuatro al día.O
20.55 Deportes Cuatro. EO

21.10 El tiempo.O
21.20 First Dates. (R)
22.00 Fast & Furious VII. P
Ja ha passat un any des que
l’equip del Dom i el Brian va
tornar finalment als Estats Units
després de ser indultats.      
00.45 Cine Cuatro.P Transsi-
berian. Després d’una temporada
a Pequín, el Roy i la Jessie deci-
deixen viatjar fins a Moscou en
el Transsiberià, ferrocarril que
uneix la Rússia europea amb les
províncies de l’Orient Llunyà rus,
Mongòlia i la Xina. 

La 2

07.20 La 2 express.O
07.30 UNED.O
08.00 Los conciertos de La 2. 
09.30 Nacido explorador. (R)
10.00 Agrosfera.
10.30 Para todos La 2.O
11.00 Cocina verde (II). (R) O
Els productes originals i especia-
litats regionals de França són se-
leccionats i oferts a botigues Gour-
met, que promocionen aquests
productes i difonen el treball i la
qualitat que es pot assaborir en
tots ells, com són la mel, la sal, el
vinagre i els productes d’agricultura
100% orgànica.
12.50 Turismo rural en Europa.
(R) O «Sistema Bético: los re-
lieves del alma andaluz».
13.25 El hombre y la tierra:
fauna ibérica.O Avui: Los pá-
jaros carpinteros (I) i Los pájaros
carpinteros (II).
14.20 Tendido cero.O
15.05 Activa2. (R)O
15.35 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.20 Grandes documentales.
(R) O Inclou «Espiando en la
manada» (R) 
18.05 Planeta selva. O «Las
junglas de la sed, bosque ameri-
cano.». 
18.30 Reduce tu huella.O
19.25 Mujeres que hicieron his-
toria.O «Isabel I». Isabel I, reina
d’Anglaterra i cap de l’església
anglicana, va governar un poble
orgullós al qual va guiar en una
guerra religiosa i es va enfrontar
al major repte de la seva vida: la
declaració de guerra d’Espanya.
20.15 España a ras de cielo.O
22.00 El cine de La 2. P O

Lady Macbeth. L’Anglaterra rural
de 1865. 
23.30 La noche temática. O

06.00 Notícies 3/24.O
12.45 Persona infiltrada. (R)
O «Els Catarres-Família Boleda
Franco». Èric Vergés i Jan Riera,
músics del grup Els Catarres, són
els famosos que participen en el
programa d’avui. 
13.45 Zona zàping.O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine.PO Un
passeig pel bosc. Després de pas-
sar dues dècades a Anglaterra,
Bill Bryson torna als Estats Units
per emprendre la gran aventura
de la seva vida. Es tracta d’escalar
el sender dels Apalatxes i els seus
més de 3.500 quilòmetres de lon-
gitud, encara que per això hagi
d’allunyar-se de la família i de la
Catherine, l’esposa. 
17.35 Tarda de cine.PODave,
president per un dia. Dave Kovic
és un ciutadà senzill que s’as-
sembla moltíssim al president
dels Estats Units, Bill Mitchell. 
19.20 No tenim vergonya. O
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 la televisió pública
de Catalunya. 
19.55 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
22.00 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. Amb Cristina Puig. Amb
la col·laboració deQuico Sallés i
Pilar Rahola. 
01.30 Notícies 3/24.O

06.00 Noticias 24 horas.O
10.15 MasterChef Celebrity. (R)
13.30 Audiencia abierta.O
14.00 Flash moda.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Sesión de tarde. P O

Lena Lorenz: Dos padres. Lena
Lorenz coneix l’Anna, una dona
embarassada que conviu amb
dos homes, el Paul i el Max, i que
no sap quin d’ells és el pare del
seu nadó. 
17.30 Sesión de tarde. P O

Un amor a primera vista. La Clara
és filla del Mats, un reconegut
constructor de velers. La Clara
ha començat a treballar com a
assistent en el negoci de cons-
trucció de vaixells del seu pare.
El pare, tanmateix, li oculta que
té una malaltia cardíaca.
19.00 Cine de barrio. P O

Los pecados de una chica casi
decente. El Gino és el rector d’un
petit poble del sud d’Itàlia que
ha de rebre la visita del Sr. Bisbe. 
21.00 Telediario 2.O
Inclou el tiempo.
21.30 Informe semanal.O In-
clou «Cataluña, punto y seguido»
(R) El programa ha parlat amb
experts i analistes sobre la sen-
tència de la inhabilitació de Quim
Torra, coneguda en vigílies del
tercer aniversari de l’1-O, i les
seves conseqüències. 
22.00 La Pr1mera Pregunta.
00.45 Imperium.P Nate Foster
decideix acceptar l’encàrrec del
seu superior, l’agent de l’FBI An-
gela Zamparo, de trobar i detenir
un grup de supremacistes blancs
sospitós de preparar accions te-
rroristes. 
02.25 Bloqueados por el muro.
03.15 Noticias 24 horas.O


