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El programa conduït per Ramon Ge-
ner reflexiona sobre els aspectes clau
de la vida a través d’obres d’art. Avui,
al programa: Goethe, Picasso, Rosetti
i Puccini, entre molts altres.

«El club dels cors
trencats», a «This is art»
TV3 | 21.55 H

L’il·lusionista Mag Lari és el protago-
nista del programa El divan, amb Síl-
via Cóppulo, que aprofita l’ocasió per
demanar un programa de televisió...
a TV3!

El Mag Lari s’asseu a «El
divan» de Sílvia Cóppulo
TV3 | 22.50 H

DdG GIRONA

n El director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, va presentar diven-
dres, a l’estudi 2 d’iCat, les nove-
tats principals de la temporada
2019-2020 de la ràdio pública.
Gordillo va explicar que la nova
temporada «situa l’oient al centre
de la programació i orienta els
continguts per potenciar la proxi-
mitat, donant-los molt més prota-
gonisme».

Les «prestacions tecnològi-
ques» que presenta Catalunya Rà-

dio aquesta temporada, amb un
nou estudi 2 d’iCat renovat tecno-
lògicament i amb una skill pròpia
a l’assistent de veu Alexa d’Ama-
zon, permetran, segons Gordillo,
«avançar de manera rellevant cap
a la ràdio visual, per connectar
amb els nous oients, que ja són
també usuaris».

Un dels canvis de la temporada
afecta l’Estat de Gràcia, amb Ro-
ger de Gràcia, que passa de tres a
dues hores de durada, de 4 a 6 de
la tarda. Quant als caps de setma-

na, se’ls afegeix Les dones i els dies,
un programa amb un marcat «ca-
ràcter reivindicatiu i històric», que
neix amb la voluntat de «posar a
la ràdio el que se sent al carrer des
de fa temps, que les dones han es-
tat invisibilitzades», segons va de-
clarar Montse Virgili, que el diri-

girà i presentarà. Una altra de les
novetats és el programa Adoles-
cents iCat, d’iCat, que passa de
setmanal a diari i a tenir també
franja a Catalunya Ràdio, de di-
lluns a divendres a les 00.30 h. El
continuaran presentant Roger
Carandell, Juliana Canet i Sir Joan.

L’arribada de l’espai d’humor
Alguna pregunta més?, amb Xavi
Cazorla, Ernest Codina i Joel Díaz,
a les tardes de Catalunya Ràdio és
també un dels canvis de la tempo-
rada. De dilluns a divendres, de sis
a set, l’APM? transformarà el dra-
ma diari de l’actualitat en una
hora de comèdia, amb un equip
al qual se sumen també Elisabet
Espuny, Ana Polo, Gerard Jubany,
Jair Domínguez i el Peyu. 

Pel que fa a l’informatiu de la
nit, passarà a dir-se Catalunya nit
i tindrà com a presentadors el tàn-
dem format per Kílian Sebrià i
Laura Rosel. Sebrià va explicar
que la primera hora seria més in-
formativa. Rosel, que s’ha mostrat
«molt orgullosa» d’unir-se al ser-
vei públic de Catalunya Ràdio, ha
assegurat que la segona hora
«serà per explicar i analitzar l’ac-
tualitat amb els que millor la co-
neixen, els periodistes». «Lluita-
rem contra la mentida amb noc-
turnitat i farem una rebel·lia a les
ones cada dit», promet Sebrià. 

Catalunya Ràdio
presenta els canvis de
la temporada 2019-20
La ràdio aposta pels formats visuals per
intentar connectar amb els usuaris més joves

CCMA

L’equip d’«Adolescents iCat»

L’espai es trasllada a Istanbul, punt
de trobada entre Orient i Occident, i
visita amb Ezgi, una jove turca, l’en-
registrament d’Erkenci Kus, la sèrie
d’èxit del país.

«Viajeros Cuatro» es
trasllada a Istanbul
CUATRO | 21.35 H

07.58 Comptem amb la Paula.
08.30 El Mic i els seus amics.
08.56 Kikoriki.O
09.18 Els bons ossos bruns: Ja
és primavera!O
09.43 Històries dels caçadors
de monstres: A cavalcar!O
10.50 Rupert & Sam.O
11.07 Les Sisters.O
11.42 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
12.26 Els germans Kratt.O
13.10 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.O
13.56 Salve, rei Julien!O
14.42 Oddbods.O
15.26 Retorn al futur II.PO
Quan Marty McFly encara no ha
assimilat el seu anterior viatge
en el temps, el seu amic Doc apa-
reix d’improvís. El jove i la xicota
han de viatjar al futur amb el
científic per solucionar un pro-
blema amb la llei d’un dels futurs
fills de la parella.
17.07 Artús i els vailets de la
Taula Rodona.O
17.31 Zip Zip.
18.07 Els germans Kratt.O
18.53 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
19.37 En Grizzy i els lèmmings.
20.29 La llegenda dels guar-
dians: Les òlibes de Ga’Hoole.
PO
21.55 FiraTàrrega: secrets d’un
engranatge.O
22.25 Històries de llegenda.P
O La dama del quadre.
23.35 24 h Europe. The Next
Generation.O
01.35 Meravelles naturals del
món: La vida al límit. O «So-
breviure en condicions extremes».
02.30 Els habitants de la fi del
món.O «Canadà».
03.10 L’illa del tresor.O

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata.O
08.15 Los más...
10.50 Encierros de San Sebas-
tián de los Reyes.O
11.10 Los más...
12.30 Ahora caigo. (R)O
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO
15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.P Una boda
en Roma. Quan Max Hauser, un
arquitecte que està de viatge de
negocis, coneix a Milà la Bianca,
se n’enamora de seguida. Quan
la torna a veure s’adona que no
és només una simple cambrera,
sinó que a més és la filla d’un
príncep italià i hereva d’una gran
fortuna.
17.40 Multicine.P Un extraño
del pasado. L’Emily és la dona
del Ted, un reverend molt popular
que presenta un programa de
televisió d’èxit. Durant un esde-
veniment a l’església, el Ted pre-
senta la dona al Luke, un jove pel
qual l’Emily aviat se sent atreta.
19.20 Multicine. P Un emba-
razo para fin de curso. Una ado-
lescent decideix fer un estudi so-
ciològic sobre com reacciona la
gent a l’embaràs d’una estudiant
d’últim any d’institut.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes.EO
21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.PO Obje-
tivo: La Casa Blanca.
00.30 La cura.P Un laboratori
decideix comercialitzar un antídot
contra el càncer sense haver ob-
tingut els resultats dels efectes
secundaris. Quan el cap de labo-
ratori es nega a donar-los per fi-
nalitzats, el director l’extorsiona.
02.00 Dama de honor.P

06.10 I love TV: lo mejor.
07.20 Got Talent España. (R)
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
15.50 El tiempo.O
16.00 Viva la vida.Amb Sandra
Barneda.  Avui el programa rep
com a convidats Diego Matamo-
ros, fill de Kiko Matamoros, i Yola
Berrocal, participant de diversos
realities de la cadena.
21.00 Informativos Telecinco.
21.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
21.50 El tiempo.O
22.00 Cine 5 estrellas. P Un
reino unido.El 1947, Seretse Kha-
ma, el rei de Botswana, va conèi-
xer Ruth Williams, una oficinista
londinenca. L’atracció va ser im-
mediata. Ella es va enamorar d’ell
per la seva visió d’un món millor,
i ell va quedar captivat per la
seva disposició a acceptar aquesta
visió. Eren la parella perfecta,
però la seva intenció de contraure
matrimoni es va enfrontar al re-
buig, no només de les seves fa-
mílies, sinó també dels governs
britànic i sud-africà. Aquest últim
acabava d’introduir la política de
l’apartheid i la idea d’una parella
mixta governant el país veí re-
sultava intolerable.
00.15 Un inquilino peligroso.
P Després d’una llarga absència,
la Kristen torna a casa i coneix el
Jake, un estrany que ha llogat la
seva antiga habitació. La jove
descobrirà que el nou inquilí té
un passat secret i perillós.
01.55 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.15 Malas pulgas.
09.05 FIBA Basketball World
Cup China 2019. E «Canadá-
Australia». Comentaristes: José
Antonio Luque, José Miguel An-
túnez i Antonio Daimiel. Des del
Dongguan Basketball Center.
11.20 Callejeros viajeros.
13.55 Noticias Cuatro deportes.
EO
14.05 FIBA Basketball World
Cup China 2019.E «República
Checa-Estados Unidos». Comen-
taristes: José Antonio Luque, José
Miguel Antúnez i Antoni Daimiel.
Des del Shanghai Oriental Sports
Center.
16.15 Home cinema.P La más-
cara del Zorro. Han passat 20
anys des que Diego de la Vega,
àlies el Zorro, va lluitar contra
l’opressió espanyola a l’Alta Cali-
fòrnia. Després de dues dècades
a la presó, ara ha de trobar el
seu successor perquè acabi amb
el senyor Rafael Montero, el po-
derós exgovernador espanyol.
18.45 Home cinema.P La gue-
rra de los drones. Un combat
entre drons i naus deixa el cel
ple de fum i de vaixells surant en
totes les direccions. Mentrestant,
petits grups d’humans que so-
breviuen es mantenen junts men-
tre intenten ressuscitar qualsevol
aparença de normalitat.
20.10 Cuatro al día.O
20.55 El tiempo.O
21.10 Deportes Cuatro. E O
21.30 Viajeros Cuatro T2: Des-
tino, el mundo.
21.35 Viajeros Cuatro. Inclou
«Fortaleza» i «Cuarto milenio»
(R).
02.35 Cuarto milenio. (R)

07.55 La 2 express.O
08.00 Los conciertos de La 2.
08.50 Cocina real. (R)O
09.15 Buenas noticias TV. O
09.30 Shalom.O
09.45 Medina en TVE.O
10.00 Últimas preguntas. O
10.25 Testimonio.O
10.30 La missa en català.
11.30 Pueblo de Dios. (R)O
12.00 La expulsión de los mo-
riscos. P O Producció que
explica qui eren els moriscos,
quina era la seva organització,
les zones en què estaven assentats
i com eren els seus costums i hà-
bits. A més, dóna a conèixer com
va ser possible realitzar una ex-
pulsió de prop de 300.000 per-
sones a diferents punts del Ma-
grib.
12.55 Zoom tendencias. (R)O
13.25 La 2 express.O
13.40 Planeta Tierra. (R)O
14.40 Ho has vist!?O
15.35 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.20 Grandes documentales.
(R)O
19.30 Iber, pasión indómita.
19.55 Un país mágico. (R)O
20.50 El documental de La 2.
21.40 Los desplazados. Europa
en 1945.O
22.35 Versión española.PO
Una noche en el viejo México.
Forçat a abandonar el seu ranxo,
Red Bovie marxa a Mèxic, amb
el seu net, el Gally, a la recerca
d’aventures i diversió. El Gally,
que acaba de conèixer el seu avi,
és un noi bastant desorientat.
Tots dos emprenen un viatge a la
recerca dels seus somnis.
00.15 El palco.O
02.30 Vogue, el número de sep-
tiembre. (R)O

06.00 Notícies 3/24.O
11.00 Missa conventual de
Montserrat.
12.15 Globus sonda. (R)O«Aina
Clotet-Vic».
13.15 Moments TV3xuntub.
13.30 Tot anirà bé. (R) S O
«Em faig gran».
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine. P O
L’exòtic Hotel Marigold. L’exòtic
Hotel Marigold és la suposada
solució que l’Índia proposa als
ciutadans més selectes del Regne
Unit. L’objectiu és que gaudeixin
de la jubilació en un lloc on puguin
passar l’edat daurada envoltats
de serveis sumptuosos i de co-
moditats.
17.40 Tarda de cine.POL’illa.
L’acció se situa en un futur proper.
Després d’un desastre ecològic
que ha arrasat la Terra, els pocs
supervivents són en un complex
tancat i controlat.
19.50 Origen Catalunya.O
20.20 Origen Catalunya. O
«Els colors de Califòrnia, Los An-
geles/San Francisco». Amb Eli-
sabet Cortiles. 
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 This Is Art.O
22.55 El divan. O «Mag Lari».
Amb Sílvia Cóppulo. 
23.50 Temps d’aventura.EO
Espai dedicat a reportatges sobre
esports d’aventura i risc.
00.25 Jo, ell i la Rachel.PO
El Greg és un alumne d’últim curs
de secundària que evita tota re-
lació humana profunda com a
forma de travessar amb seguretat
el terreny minat social que és la
vida d’adolescent.
02.05 Notícies 3/24.O
03.00 Ritmes a l’aula.
03.30 Cava de blues.

06.00 Noticias 24 horas.O
09.45 Flash moda.O
10.15 Comando al sol. (R) O
«Alargando el veraneo».
11.15 Españoles en el mundo.
(R)O Inclou «Oxford» (R), «Flo-
rianópolis, Brasil» (R) i «Bahamas»
(R).
14.00 L’informatiu.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Vuelta Ciclista a España.
E«Andorra la Vella-Cortals d’En-
camp». Novena etapa, de 94,4
km.
17.35 Sesión de tarde. P O
La isla de Nim. Qualsevol cosa
pot passar a l’illa de Nim. Aquí,
una nena amb molt de caràcter
anomenada Nim, envoltada dels
seus amics exòtics, de llibres i de
llegendes, té una vida increïble
imitant el seu heroi.
19.00 Sesión de tarde. P O
Verano en Norrsunda. Després
d’acabar els seus estudis d’ar-
quitectura amb èxit, Lena Berg-
mann marxa a Norrsunda a visitar
la mare. Pel camí coneix l’advocat
Marius Sorenson, de qui s’ena-
mora immediatament.
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 La película de la semana.
PO Un golpe brillante.
23.30 Infiltrados.PO El De-
partament de Policia de Massa-
chussets s’enfronta a la pitjor
banda de crim organitzat de la
ciutat de Boston. L’estratègia con-
sisteix a acabar des de dins amb
Frank Costello, el poderós cap
de la màfia irlandesa. L’encarregat
d’infiltrar-se en la banda és el
jove Billy Costigan.
01.50 Unidas por la sangre.P
03.10 Noticias 24 horas.O


