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LES PEL·LÍCULES D’AVUI

UN ÁNGEL PASÓ POR 
BROOKLYN
LA 2H 21.50 []
 1957. Espanya. Director: La-
dislao Vajda. Intèrprets: Peter
Ustinov, Pablito Calvo, Aroldo
Tieri, Maurizio Arena. 90 min.
Color. Seguint l'estil de Frank
Capra, Vajda va demostrar tot el
seu talent en aquesta comèdia de
caire sobrenatural el protagonista
de la qual és un antipàtic i despie-
tat administrador de finques que
està condemnat a viure com un gos
fins que aconsegueixi guanyar-se
l'afecte d'algú.

UNA MUJER PELIGROSA
(TV)
NOVAH 22.40 []
 2015. EUA. Director: Curtis
Crawford. Intèrprets: Yvonne
Zima, Shawn Roberts, Mary-
Margaret Humes, Gary Hudson,
Jon McLaren. 83 min. Color.
Gillian és una jove atractiva de 23
anys que no té problemes per agra-
dar als homes, però aquests la dei-
xen perquè els seus continus canvis
d'humor els espanten. I quan se
sent abandonada, la ira de Gillian
es desferma.

CON LA MAGIA EN LOS ZA-
PATOS
LA 1H 00.05 []
 2014. EUA. Director: Tom
McCarthy. Intèrprets: Adam
Sandler, Method Man, Ellen Bar-

kin, Melonie Diaz, Dan Stevens,
Fritz Weaver. 99 min. Color.
Adam Sandler interpreta Max Sim-
kin, un modest sabater que treba-
lla al mateix local de Nova York que
ha pertangut a la seva família, ge-
neració rere generació. La seva
vida és una contínua rutina i se
sent desencantat per la manera
com s'està desenvolupant, però tot
canvia quan troba una relíquia fa-
miliar que li fa veure el món d'una
manera totalment diferent.

EL DINERO ES LO PRIMERO
NEOXH 00.25 []
 1997. EUA. Director: Brett
Ratner. Intèrprets: Charlie
Sheen, Chris Tucker, Heather
Locklear. 1997 min. Color. Ja-
mes Russell és un periodista televi-
siu que està a punt de casar-se. Uns
dies abans del casament, Russell
rep la visita d'un delinqüent al que
persegueix mig país per un crim
que no ha comès. Estimulat per la
fama que li podria proporcionar la
detenció d'aquest home, el perio-
dista decideix ajudar-lo sense pre-
veure les conseqüències que tindrà
la seva decisió. Comèdia absurda
que provoca la riallada a través de
boges persecucions i els equívocs
que protagonitzen la parella for-
mada per Charlie Sheen (Wall
Street) i Chris Tucker, a qui vam
veure amb un look estrafolari a El
cinquè element. 

07.30 ¿Quién vive ahí?O
09.15 Crímenes imperfec-
tos.O
10.15 Las primeras 48 ho-
ras.O
11.00 Al rojo vivo: previo
12.30 Al rojo vivo
14.00 La Sexta noticias 1.O
14.55 Jugones.E
15.20 Jugones: el análisis.E
15.30 La Sexta Meteo.O
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde
20.00 La Sexta noticias 2.O
20.45 La Sexta Meteo.O
21.00 The very best of «El
intermedio».O
21.30 El intermedio.O
22.30 Cine.PO300. 
00.45 Cine. POMamá. Fa
cinc anys, el mateix dia en què
la seva mare va ser assassinada,
les petites Victoria i Lilly van
desaparèixer al bosc. Buscades
incansablement pel seu oncle
Lucas i la seva nòvia Annabel,
són trobades uns anys més
tard en una cabana enmig de
la natura, on han viscut aïllades
de tota civilització. Comença
llavors una nova vida per a les
nenes de la mà de Lucas i An-
nabel, però aquests aviat des-
cobreixen que algú o alguna
cosa misteriosa les segueix do-
nant suport a les nits.

La Sexta

08.00 Esport Club  
09.00 El Club de la Mitjanit  
11.00 Bèsties   
12.45 Riu avall
13.09 km33
13.54 Descobrim la cuina co-
reana amb Gizzi Erskine
14.18 Les aventures culinà-
ries de Sarah Wiener
15.00 La gent del riu
15.52 Les costes de Brasil.   
L'última etapa del viatge per
les costes del Brasil ens porta
pel litoral de tres estats: Para-
nà, Santa Catarina i Rio Gran-
de do Sul. De la mà de la Tise,
visitarem el Parc Nacional del
Superagui. A Joinville, coneixe-
rem l'Ango i la seva plantació
de canya de sucre. 
16.45 Thalassa   
17.04 Catalunya salvatge   
17.31 Trens singulars
18.22 Descobrim la cuina co-
reana amb Gizzi Erskine
18.47 Formatges del món
19.30 ZZ  
19.35 Champions Magazín
20.00 Esport Club  
21.00 Nascar  
22.30 Capacitats
22.45 Zona UFEC   
23.00 El Club de la Mitjanit  
01.00 324 Esports  

Esport3

06.45 Voley plata 
08.30 Ciclismo. Volta a Espan-
ya, 15a etapa. 
10.30 Hockey patines. World
Rolller Games. Ccampionat del
Món masculí: Espanya-Moçambic. 
12.00 Parapente 
12.15 Surf 
12.25 Gimnasia rítmica. Cam-
pionat del Món, final aparells.
13.10 Automovilismo.World Se-
ries, primera i segona carrera.
15.00 Ciclismo. Volta a Espanya,
16a etapa: Circuit de Navarra-
Logroño (Directe). *Després del
TD1, el ciclisme passa a La 1. 
16.10 Triatlón. ITU World series,
prova Estocolm, resum. 
17.30 Ciclismo. Volta a Espanya,
16a etapa: Circuit de Navarra-
Logroño (podi)..
18.00 Hockey patines. World
Roller Games. Campionat del món
masculí: Espanya-Moçambic.
19.15 Golf. PGA Golf Tour, resum. 
19.30 Mundial en juego. Cla-
sificación Mundial 2018, previo.
20.25 Gimnasia rítmica. Cam-
pionat del Món, final aparell
conjunts. 
21.10 Ciclismo 
22.30 Fútbol. Classificació Mun-
dial 2018: Colòmbia-Brasil + Re-
sum jornada.
01.30 Fútbol. Classificació Mun-
dial 2018: Argentina-Veneçuela.

Teledeporte

07.00 El Món a RAC1.  
09.55 Televenda. 
13.00 Zap 8 / Interferencias.
14.00 Arucitys.  
18.00 Catalunya Directe. Pro-
grama en directe que ens apro-
pa l’actualitat i les diferents re-
alitats d’arreu del país. Ho fa
connectant, des del plató de
8tv, amb tot un equip de repor-
ters que es troben allà on suc-
ceeixen les coses. 
19.35 Deu n’hi dron.  
19.55 Fora de joc.  
20.30 8 al dia. Un programa
en directe sobre l'actualitat.
22.15 Gran Cinema. En tierra
hostil. A l’Iraq, una unitat d’elit
d’artificiers nord-americans ac-
tua en una caòtica ciutat on
qualsevol persona pot ser un
enemic i qualsevol objecte, una
bomba. El cap del grup, el ser-
gent Thompson, mor durant
una missió i és substituït per
l’imprevisible i temerari ser-
gent William James (Jeremy
Renner). Quan falta poc perquè
la brigada sigui rellevada, l’im-
prudent comportament d’en Ja-
mes farà que dos dels seus su-
bordinats, es plantegin seriosa-
ment el risc que corren.  
00.45 Wallander. Cortafue-
gos. 
02.20 Clips

8TV

08.00 Reposicions
12.00 Repetició País Km0
14.00 Al Dia Catalunya Cen-
tral. Programa informatiu de
la Catalunya Central.
14.30 Sallent notícies
15.00 Targeta Taronja. 
Programa esportiu de la Cata-
lunya Central.
15.30 Al Dia Catalunya Cen-
tral
16.00 Sallent notícies
16.30 Aula Taronja
17.00 Targeta Taronja.
Programa esportiu de la Cata-
lunya Central.
17.30 Continguts XAL i TDI
18.00 País Km0
20.00 Al Dia Catalunya Cen-
tral. Programa informatiu de
la Catalunya Central.
20.30 L’altra cara
21.00 Obert2 4h
21.30 Al Dia Catalunya Cen-
tral. Programa informatiu de
la Catalunya Central.
22.00 L’altra cara
22.30 Obert 24h
23.00 La plaça
23.30 Aula taronja
Reemissions fins a les 6.30

Canal Taronja

FM
87.7                 
 RAC1 CERDANYA
88.4
 CAT. MÚS. CERD.
88.5                
 TELE TAX. MAN.
89.4 
 R. ESPARREG.
89.5
CAT. RÀDIO BERG.
89.7                
CAT. MÚS. SOLS.
89.8                
RÀDIO PIRINEUS
90.0                
R. SANTPEDOR
90.1                
OLESA RÀDIO
91.2                
R. MARTORELL
91.3
CAT. MÚS. BERG.
91.7
ELS 40
92.2
ROCK FM
92.7                
COPE MANRESA 
94.0
RADIO 5
94.3
RNE
93.5                
DIG. HITS - PUIGC.
94.8
CAT. INFO. CERD.
95.2
STYL CLÀSSICS
95.7
DIGITAL HITS.
OSONA-MOIANÈS
95.8
R. MANRESA SER
96.1
CAT. RÀDIO SOLS.
97.3
CAT. RÀDIO
98.1
COPE PIRINEUS
98.3
CAT. INFORMACIÓ
99.8                

RÀDIO FLAIXBAC
100.6
MONTSERRAT R.
101.1             
 RAC1
101.3
CAT. INFO. SOLS.
102.4
CAT. MÚSICA
103.2
RÀDIO IGUALADA
104.4
ONA FM
104.8
RAC105
105.3
CAT. RÀD. CERD. 
106.4
CAT. INFO. BERG.
106.8
CADENA DIAL
107.1
RÀD. BALSARENY
107.2
RÀD. VILOMARA
RÀDIO CARDONA
RÀDIO SEU
RÀDIO 010
107.3
RÀDIO PUIG-REIG
107.4
RÀDIO BELLVER
107.5
R. SANT FRUITÓS
107.6
RÀDIO BERGA
RÀDIO SALLENT
107.7
RÀDIO NOVA
107.8
RÀDIO SÚRIA
RÀDIO MOIÀ
107.9
RÀDIO ABRERA
RÀDIO SANT
JOAN
R. LA VEU DE
NAVÀS

AM
1539              
R. MANRESA SER

Al web també
pots veure...

ESCOLTA LA NOVA
CANÇÓ DE TXARANGO:

el conegut grup català ha
publicat la cançó «Agafant
Horitzó» per donar suport
al sí a la independència en
el referèndum del pròxim 1
d'octubre. Si vols escoltar
aquest tema, el trobaràs a
la secció Cultures del web. 

CINC ALIMENTS PER
TORNAR A LA RUTINA:

setembre ja és aquí i això
significa el retorn a la feina
després de les vacances. Si
tens la temuda síndrome
postvacances o estàs
desmotivat, una
alimentació adequada pot
fer que et recuperis.
Descobreix quins són els
aliments per aconseguir-ho. 

1

2

COMUNICACIÓCULTURES
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nL'emissora iCat, que va abando-
nar la freqüència modulada (FM)
fa cinc anys i la sintonització de la
qual va quedar limitada a Internet,
tornarà a les ones demà amb una
programació renovada que pretén
«obrir-se a públics nous» i «seguir
potenciant els continguts cultu-
rals». ICat torna a les emissions
convencionals gràcies al conveni
que la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA) va sig-

nar el mes d'abril passat amb la Ge-
neralitat, tal com va recordar ahir
la presidenta de la CCMA, Núria
Llorach. «Després d'uns anys en
què han estat necessàries fortes
mesures de control de la despesa,
ara tornem a estar en condicions
d'impulsar l'emissora musical i
cultural de la CCMA», va afegir.

La programació dóna continuï-
tat a alguns dels programes estrella
de l'etapa anterior d'iCat.cat, com
Els expertsi Independents, i reserva
la franja nocturna als programes de
cinema, sèries, literatura i arts es-
cèniques. El teatre estarà a Entre
caixes, els grups emergents a Sona
9, la literatura a L'irradiador, la mú-
sica d'arrel a iCatMans, les sèries a
Serioses i el jazz  a Jazz Watusi.

ICat torna a l'FM amb una
programació renovada
i oberta a nous públics 
L’acord que van signar l’abril 
el departament de Cultura i 
la CCMA garanteix les 
emissions per tres anys 

LA SEXTA H 22.30 []

300
 2007. EUA. Director: Zack Snyder. Intèrprets: Gerard Butler, Lena
Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan. 117 min. Color. 
Xerxes estava disposat a conquerir Grècia, fet que va provocar les guerres

Mèdiques. Quan l'emperador ofereix a Leònides pagar un tribut a canvi de la
seva rendició, aquest s’hi nega. Decideix plantar cara a l'exèrcit persa al cap-
davant dels seus 300 homes acabats de reclutar cap al pas de les Termòpiles
per aturar l'avanç de l'enemic. La valentia dels homes espartans que van de-
fensar el seu honor davant tota adversitat va inspirar la polis grega, que es va
unir contra els perses, i es va instaurar la base del que més tard seria una de-
mocràcia. La cinta narra la famosa batalla de Termòpiles, en què un reduït 
exèrcit de 300 soldats liderats per Leònides, rei d'Esparta, va lluitar contra el
innombrable i superior exèrcit persa dirigit per l'emperador Xerxes. Gerard
Butler (RocknRolla) encarna el mític rei Leònides.

DIARI DE GIRONA


