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ACN

Catalunya Ràdio
estrena temporada i
renova la franja de nit
Laura Rosel conduirà els matins i Jair

Domínguez s’incorpora a la graella amb Peyu
ACN/DdG GIRONA

n Catalunya Ràdio va presentar
ahir la programació de la temporada 2020-2021, amb el relleu ja
anunciat al capdavant d’El Matí
de Catalunya Ràdio, que dirigirà i
presentarà Laura Rosel a partir de
dilluns. La graella inclou nous
programes com El búnquer, amb
Jair Domínguez i el Peyu; Adolescents XL, de Roger Carandell; Kids
XS, de Pau Guillamet i Txell Bonet; i el nou espai de temàtica
LGTBI Ja m’entens, de David Àvila,

en format podcast. L’emissora
manté Crims de Carles Porta, que
també impulsarà a partir de l’octubre El segrest. El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
constata que el nou magazín matinal culmina el projecte de renovació de la ràdio pública «iniciat
des de la direcció el 2016».
Laura Rosel dirigirà i presentarà El matí de Catalunya Ràdio a
partir del 31 d’agost, després de set
temporades presentat per Mònica Terribas. El subdirector de

Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio

l’ACN i responsable del programa
els dos últims estius, Albert Segura, serà el subdirector de l’espai.
Reivindicant el llegat de Terribas,
Rosel avança que l’aposta és «fer
ràdio» pendents d’allò que passa
«al carrer, de la gent que més ho
necessita i de col·lectius desate-

sos». «Escoltaran molta actualitat,
obrirem una finestra per respirar
en una temporada que deixem
enrere molt dura i amb incerteses
a l’escola, en l’àmbit de la salut i la
política o fins i tot en el Barça», va
precisar.
El nou matí de Catalunya Ràdio

centrarà també l’aposta en l’entreteniment, en una temporada que
comptarà amb Albert Pla, Queco
Novell, Samanta Villar, Jair Domínguez, Santi Villas, Dolors Boatella, en Peyu, Xavier Sala-i-Martin, Carles Porta, Toni de la Torre
i Anna Guitart, entre d’altres.
Així, la graella estrenarà dos
nous programes d’humor i entreteniment en aquesta temporada
al final del dia: El búnquer, d’en
Peyu i Jair Domínguez, de 22.05 a
23.00, i Adolescents XL, de Roger
Carandell, de 23.05 a 00.00. El programa de Carandell s’estructura
en tres grans blocs. El tema del dia
obrirà la nit, amb l’anàlisi de les
periodistes Marta Montaner i Cèlia Forment Bori. El segon bloc
dona pas a l’entreteniment amb
l’espai Les incompreses, amb Juliana Canet, Bru Esteve i Joan Grivé
comentant el tema del dia. I la tercera part està reservada a les seccions, amb col·laboradors temàtics parlant d’economia pràctica,
política, ciència i cultura.

LA PROGRAMACIÓ DE TV
«La Sexta noche» fa
anàlisi de l’actualitat

«Informe semanal» tracta
l’inici del curs escolar

El xef Pablo Naranjo visita
avui la tribu dels khasis

LA SEXTA | 21.00 H

LA 1 | 21.30 H

33 | 22.45 H

Iñaki López i Verónica Sanz condueixen La Sexta noche, un espai d’anàlisi
política i social que inclou reportatges
a peu de carrer i espais de debat entre
tertulians.

El programa parla amb directors de
centres educatius, professors, sindicats i famílies que viuen amb preocupació l'arrencada del curs i dubten que
es pugui començar amb garantia.

Avui, a El viatge d’un gurmet per l’Índia, el xef visita Mawlynnong, un poble
khasi. Allà coneix una dona de 75 anys
que li cuina uns plats típics khasis que
el deixen impressionat.

TV3
06.00 Notícies 3/24. O
12.10 Aire lliure. (R) O «Osona».
12.55 Cool Hunters. (R) O
13.45 Zona zàping. (R) O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.50 Tarda de cine. P O El
nostre últim estiu a Escòcia. El
Doug i l’Abi són dos pares normals
amb tres fills encantadors però
molt excèntrics.
17.30 Tarda de cine. P O Germanes en conflicte. Des de la
mort dels seus pares, la Klara intenta sobreviure sola a la granja
familiar. Però les seves finances
no van gens bé i per evitar un
embargament ha de vendre la
granja. Mentrestant, la seva germana, la Mika, viu a la ciutat i li
ofereix una llar amb la seva família.
19.05 Tarda de cine. P O Ara
o mai. L’Eva i l’Àlex són una parella
que, després d’anys de festeig,
decideix casar-se al lloc on es
van enamorar, un petit poblet de
la campanya anglesa. Els problemes del casament comencen quan
una vaga de controladors aeris
impedeix que el nuvi i els convidats es reuneixin amb la núvia i
el seu seguici.
20.30 No tenim vergonya. O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 Missió impossible III. P
O Després d’haver dut a terme
diverses missions, l’agent especial
Ethan Hunt s’ha retirat del servei
actiu i s’ha promès amb la seva
estimada, la Julia.
00.10 Missió impossible II. P
O La nova missió de l’agent especial Ethan Hunt consisteix a
impedir que Sean Ambrose, un
despietat exagent convertit en
terrorista internacional, s’apoderi
d’un virus mortal.

Super3/33
09.14 George de la jungla.
09.38 Món maker. «Que guanyi
el millor!». Amb Juliana Canet i
Rafel Vives.
10.02 Zoom, el dofí blanc. O
11.00 La família del Super3. O
11.26 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
12.14 Els Mini Ninges. O
13.00 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. O
13.43 En Grizzy i els lèmmings.

O

14.36 El xai Shaun.
15.32 El detectiu Conan: La carta
d’amor escarlata. P Una sèrie
d’atemptats terroristes està agitant
els habitants de Tòquio. Mentre
el Conan investiga qui podria ser
el culpable, apareix en escena
una misteriosa dona anomenada
Momiji, que afirma ser la nòvia
d’Heiji Hattori, amic del Conan.
El petit detectiu sospita que aquesta sobtada aparició i els atemptats
podrien estar relacionats.
17.33 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
18.08 Súper 4. O
18.45 Les noves aventures de
Peter Pan. O
19.30 Manduka fet a casa. O
«Truita sorpresa».
19.40 Set nans i jo. O
20.01 Léonard.
20.51 Mike el magnífic.
21.22 En Grizzy i els lèmmings.

O

21.55 Gent de mercats. (R) O
«Mercat Municipal de Sitges, Mercat Central de Tarragona i Mercat
d’Horta a Barcelona».
22.45 El viatge d’un gurmet per
l’Índia. O
23.30 Cuina nòrdica amb Tareq
Taylor. O
00.30 Gent de mercats. (R) O

La 1

Antena 3

06.00 Noticias 24 horas. O
10.10 TVEmos. (R) O
11.40 Comando actualidad. O
13.35 Animalades.
14.00 L’informatiu. O
14.30 Corazón. O
15.00 Telediario 1. O
16.00 Sesión de tarde. P O
Una habitación con vistas al mar.
La Julia, una directora d’escola,
confia per primera vegada a la
vida cegament en un home, però
aviat es penedeix d’haver-ho fet,
ja que s’ha hagut de enamorar
precisament d’un estafador.
17.30 Sesión de tarde. P O
Un amor en la alta montaña.
Jenny Porter, contractada per
Grant Emerson, un inversor que
no coneix, viatja a les muntanyes
per avaluar en persona una fàbrica
de llana que ja no resulta rendible.
19.00 Cine de barrio. P O La
reina del Chantecler.
21.00 Telediario 2. O
21.30 Informe semanal. O Inclou «El curso de la pandemia»
ts i «El ad10s del 10».
22.05 Zona hostil. P O A un
comboi americà escortat per la
Legió Espanyola li esclata una
mina al nord de l’Afganistan i
l’inexpert tinent Conte queda al
comandament d’una dotació per
protegir els ferits fins que els
evacuïn.
23.30 Incierta gloria. P O El
front de l’Aragó, 1937. El Lluís, un
jove oficial republicà destinat a
un lloc temporalment inactiu, coneix una vídua enigmàtica de la
qual s’enamora, la Carlana, que
aconsegueix entabanar-lo perquè
falsifiqui un document que la
converteix en la senyora de la
comarca.
01.20 Eliminado. P O

07.25 Pelopicopata. O
08.35 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. E O
15.55 El tiempo. O
16.00 Multicine. P Muerte en
el paraíso. La Madison és una
adolescent rebel que s’ha passat
gairebé tota la vida d’un internat
a un altre.
17.45 Multicine. P Cuando llega
una extraña. Tres anys després
que l’Amber perdés el seu nadó
en un accident de cotxe, la jove
s’ofereix com a mainadera dels
Gershon, un matrimoni amb una
nena de tres anys, la mateixa
edat que tindria la seva filla.
19.30 Multicine. P La donante.
Una dona amb una malaltia greu
veu impotent com la seva vida
s’acosta a la fi.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes. E O
21.55 El tiempo. O
22.10 El peliculón. P O Como
la vida misma. Holly Berenson és
la responsable d’un servei de càtering prometedor i Eric Messer
dirigeix programes esportius de
la televisió. Després d’una primera
cita que només es pot qualificar
de desastrosa, descobreixen que
l’únic que tenen en comú és l’antipatia que senten l’un per l’altre
i l’amor per la Sophie, la fillola.
00.30 Un asesino en casa. P
O Lauren Kessler, una dona que
ha perdut la seva filla i acaba de
divorciar-se, decideix anar-se’n a
viure amb el seu pare amb l’esperança de començar una nova
vida.

Telecinco
06.45 I love TV: lo mejor.
07.50 Mejor llama a Kiko.
08.20 Got Talent España.
11.05 Más que coches. Amb Gonzalo Serrano. Espai dedicat als
cotxes més potents del mercat.
12.00 Got Talent España. Momentazos.
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.

O

15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
15.50 El tiempo. O
16.00 Viva la vida. Amb Toñi
Moreno. Repàs dels assumptes
més destacables de la setmana.
Inclou actuacions musicals i entrevistes 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. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
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 personatge conegut i un espai de
debat entorn de temes concrets
sobre l’entrevistat. Amb la col·laboració deLydia Lozano, Belén
Esteban, María Patiño i Gema López. Convidats: JJavier Santos, fill
de Julio Iglesias; Sofia Suescun,
guanyadora de GH 16; Kiko Jiménez, exconcursant de GH VIP 7;
Karina, cantant
01.45 Escenas de matrimonio.
02.40 La tienda en casa.

La 2
06.00 Inglés online TVE. O
07.20 La 2 express. O
07.30 Oficiorama. O Panorama
dels oficis del futur.
08.00 Los conciertos de La 2.
(R) O
09.35 Paraísos cercanos. (R)
O Avui: Washington, un sueño
de libertad, Austria i Chile, el
amanecer del mundo.
12.30 Noms propis. O
13.20 El hombre y la tierra:
fauna ibérica. O «El lirón careto».
14.10 Cien años de maravillas.

O

15.05 Activa2. (R) O
15.35 Saber y ganar fin de semana. O
16.20 Grandes documentales.
(R) O «La vida secreta de los
perros».
18.00 Atleta gourmet. O «El
Baix Empordà».
18.25 Escuela de animales. O
«Orangutanes».
19.15 Los últimos reyes guerreros de Europa. O
20.15 España a ras de cielo. O
22.00 El cine de La 2. P O Sin
amor. El matrimoni format per
la Zhenya i el Boris està decidit a
divorciar-se: l’amor s’ha acabat
entre ells i l’han trobat en altres
persones. Viuen encara junts, i
les discussions i la poca comunicació són una cosa normal en
aquesta família. Mentrestant, el
seu fill Ayoshya viu aquesta situació davant de la pantalla del
seu ordinador i amagant les seves
llàgrimes.
00.00 La noche temática. (R)
O Inclou «Querida anorexia»
(R) i «La vida de Ana» (R).
01.50 OMS, ¿en quién confiar?
(R) O

Cuatro
07.40 Malas pulgas.
09.25 Espíritu salvaje. (R)
10.25 Tapas y barras.
11.30 Callejeros viajeros. (R)
«Salvador de Bahía».
12.00 Planes Cuatro.
12.20 Callejeros viajeros. (R)
Inclou «São Paulo» (R) i «Playas
de Río» (R).
14.00 Cuatro al día. O
15.00 Noticias Deportes Cuatro.

EO

15.20 Deportes Cuatro. E O
15.25 El tiempo. O
15.45 Home cinema. P Rescate
suicida. La tripulació d’un vol que
es dirigeix a l’Àsia rep una trucada
d’auxili des d’una illa volcànica i
prenen la decisió de prestar la
seva ajuda.
17.30 Home cinema. P Muerte
en la red. Jessie està finalitzant
la seva nova aplicació RightClique
quan la seva exparella, en Mateo,
s’apropia d’ella.
19.00 Especial Callejeros viajeros. (R) «Familias viajeras».
20.00 Cuatro al día. O
20.55 Deportes Cuatro. E O
21.10 El tiempo. O
21.20 First Dates: en anteriores
citas. (R)
21.30 First Dates. (R)
22.05 El blockbuster. P Mejor...
Solteras. Hi ha una manera correcta de ser solter, una forma
incorrecta de ser-ho i, a més, una
forma de ser-ho a l’estil de l’Alice.
I de la Robin, de la Lucy, de la
Meg, del Tom, del David ... La
ciutat de Nova York està plena
de cors solitaris que busquen la
parella perfecta, una aventura o
alguna cosa a mig camí.
00.05 Cine Cuatro. P Perdona
si te llamo amor.
02.20 Ola, Ola.

