
14 televisió d i l l u n s  5 / 8 / 2 0 1 9

06.00 Notícies 3/24.
11.17 Plats bruts (Sèrie). 

Emissió de tres 
episodis: Tenim un 
merder (T2): El David i 
el Lopes no saben què 
fer amb un paquet de 
droga que els ha arribat 
per equivocació. D’altra 
banda, el Pol, l’Emma 
i el Ramon estan fent 
una timba de pòquer 
al bar Maurici. Tinc 
hipoteca (T2): L’Emma 
vol demanar l’atur, però 
li diuen que ha de fer 
un examen per a un 
curset: la Carbonell i la 
Mercedes l’ajudaran. 
El David i el Lopes es 
plantegen comprar 
el pis i demanar una 
hipoteca. Tinc un mal 
rotllo (T2): La Mercedes 
intenta parlar amb el 
Lopes d’un tema impor-
tant, però ell intenta 
evitar-la per por que 
l’esbronqui. Més tard 
la dona va a casa seva 
per esperar-lo i s’en-
rotlla amb el David, que 
queda penjat d’ella.

12.50 Atrapa’m si pots 
(Concurs). Programa de 
preguntes i respostes 

16.45 Vera (Sèrie). Veus 
silencioses (T2).

18.20 Julie Lescaut (Sèrie). 
Els intocables: La 
comissària Lescaut es 
troba amb un cas de 
violació complicat. El 
presumpte agressor és 
un banquer ric i nega 
els fets. L’acusació no 
pot basar-se en cap 
prova material.

19.55 Moments APM? 
(Humor). Espai que 
recull els moments més 
destacats del programa 
humorístic Alguna 
Pregunta Més?.

20.30 TV3xunTUB 
(Entreteniment).

 Mentre es repassen 
els millors moments 
que ha emès el canal, 
el presentador Ramon 
Pellicer protagonitza 
aquesta story del 
programa revelant els 
secrets de gravar un 
TN i explicant com se 
sent quan l’actualitat el 
pressiona davant de les 
càmeres.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentador: Toni 
Cruanyes.

21.55 Tot anirà bé (Sèrie). 

22.50 Globus sonda 
(Entreteniment).

23.45 Control T (Humor). Els 
convidats del programa 
d’avui són el Mag Lari, 
Elisenda Pineda, Jordi 
Díaz i Alba Florejachs. 
Tots plegats, junta-
ment amb la presenta-
dora, Thais Villas, 
treuen la música dels 
videoclips, desco-
breixen què és el que 
busquen més els cata-
lans i veuen els vídeos 
d’unboxing més curi-
osos. 

00.30 Gran reserva 
(Entreteniment).

 Espai que ofereix una 
selecció dels millors 
programes de la 
història de la cadena.

02.45 Ritmes a l’estudi 
(Musical). Santos.

03.45 Blues a l’estudi 
(Musical). Lluís Coloma.

04.45 Jazz a l’estudi 
(Musical). 

que convida l’espec-
tador a participar des 
de casa seva.

14.00 Telenotícies comar-
ques.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadora: Raquel 
Sans.

15.40 Un poble francès 
(Sèrie). El grup (T6): 
Amb l’ajuda de la 
Lucienne, Daniel 
Larcher atén els ferits 
de la unitat alemanya 
que s’han refugiat a 
l’escola. El De Kervern, 
el nou prefecte, mira de 
fer respectar l’autoritat 
del govern provisional 
davant dels resistents i 
del Comitè 
Departamental de l’Alli-
berament. L’objectiu és 
fer fora els últims 
alemanys i prendre el 
control de Villeneuve, 
però els milicians 
encara no han aban-
donat la població. 
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07.52 Bola & Bill.
08.16 Mya Go.
08.33 Mic.
09.00 Els Mini Ninges.
09.24 Oddbods.
10.00 En Grizzy i els 

lèmmings.
10.42 Els bons ossos bruns: 

Un estiu solprenent.
11.05 Els germans Kratt. 
11.28 L’inspector Gadget.
11.50 Avatar: l’últim mestre 

de l’aire. 
12.13 Avatar, la llegenda de 

la Korra. 
12.36 El detectiu Conan.
13.18 En Grizzy i els 

lèmmings.
13.52 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

14.36 Els pingüins de 
Madagascar.

15.22 Bola de drac Z.
16.08 Comptem amb la 

Paula.
16.30 Dino tren.
17.04 El Mic i els seus amics. 
17.31 Dot.
18.12 Tib i Tatoum.
18.36 Els germans Kratt.
19.22 L’inspector Gadget.
19.58 Els Mini Ninges.
20.30 Les aventures de Ri� i 

Flat.
20.42 En Grizzy i els 

lèmmings.
21.10 Salve, rei Julien! 
21.55 El gran dictat.
22.17 Història de la huma-

nitat. El temps de la 
revolució: S’entra avui 
de ple en les grans 

revolucions que van 
donar forma a les 
societats actuals i que 
van propiciar el pas de 
les èpoques del poder 
absolut i del control del 
pensament a una nova 
era de llibertat física i 
intel·lectual.

23.10 El lloc dels fets. Inclou 
Els últims templers-
Castell de Miravet i 
Història d’una obses-
sió-Fàbrica Asland del 
Clot del Moro.

00.03 Art endins.
01.04 La Sagi, una pionera 

del Barça.
01.57 Gamper, l’inventor del 

Barça.
02.54 Inèdits.

ESPORT3

07.55 Temps d’aventura.
08.20 Trofeu Joan Gamper.
11.00 No te la fotis.
11.30 V8 Supercars 

Championship Series. 
13.30 FIA Formula E. 
15.55 FIA World Rallycross 

Championship. 
17.55 Torneig d’Històrics del 

Futbol Català.
19.30 No tenim vergonya.
20.00 Skyrace 

Comapedrosa.
20.15 Baja Aragón.
20.40 No te la fotis.
21.10 Km 0.
21.31 Monster Energy 

Nascar Cup Series. 
23.05 Urbance.
00.00 Futbol platja a 

Torredembarra.

l’ara recomana
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TV3 21.55

‘Tot anirà bé’ 
 

TV3 emet el segon capítol del programa, una barreja de re-
alitat i ficció en clau de comèdia que narra la història de les 
situacions amb què es troba el còmic i guionista Oriol Par-
reño. En aquest episodi, l’Oriol té enveja del seu veí, un pa-
io forrat que no para de lligar. I d’aquí sorgeix la pregunta: 
¿hi ha fórmules màgiques per deixar de comparar-se amb 
els altres? Com de costum, buscarà la resposta en diversos 
personatges. Per exemple, Donald Trump.

TV3 22.50

‘Globus sonda’ 
 

Araceli Segarra està molt avesada a les altures. El 1996 es 
va convertir en la primera dona d’Espanya a coronar el 
cim de l’Everest. L’expedició de l’alpinista lleidatana va 
coincidir amb una de les tragèdies més grans que ha patit 
la mítica muntanya i que es va endur vuit vides. L’Araceli 
parlarà de la cara i la creu d’aquella expedició sobrevo-
lant des de la Colònia Vidal de Puig-reig comarques de la 
Catalunya Central, com el Bages i el Berguedà.

Mor Celso Parada, un històric  
de la interpretació a Galícia 

L’actor Celso Parada va interpretar 
recentment el paper d’Eusebio a Fariña. NETFLIX

L’actor i director Celso Parada ha mort als 61 anys, tal 
com ha confirmat l’associació del sector professional 
de les arts escèniques a Galícia. “Lamentem profunda-
ment la mort del nostre company Celso Parada, actor 
fonamental, membre de la generació de creadors que 
va iniciar el teatre professional gallec i fundador el 
1989 de la companyia Teatro do Morcego”, ha explicat 
l’entitat a les xarxes. 

Nascut a la localitat de Moaña, a Pontevedra, Para-
da va desenvolupar la seva carrera íntegrament a Galí-
cia. Va participar en nombroses sèries de TVG com A 
familia Pita i Pratos combinados. Últimament, va apa-
rèixer en una producció estatal gràcies al seu paper 
d’Eusebio a la sèrie de Netflix Fariña. 

Tot i haver aparegut en films com La lengua de las ma-
riposas i Huidos, el teatre té un paper especial en la seva 
trajectòria. Teatro do Morcego, la companyia que va fun-
dar, va rebre premis com el Compostel·la per Misterio 
cómico i el María Casares per Lazariño de Tormes.◆

La HBO estrena avui la sèrie de 
narcotraficants ‘Pico da Neblina’

Luis Navarro i Henrique Santana 
protagonitzen aquesta ficció brasilera. HBO

La plataforma de streaming nord-americana HBO es-
trena avui a l’estat espanyol Pico da Neblina, dirigida 
i produïda pel guardonat director Fernando Meirelles 
i pel seu fill Quico Meirelles. La sèrie narra la història 
del Biriba –interpretada per Luis Navarro–, un jove 
narcotraficant de São Paulo que decideix deixar en-
rere una vida delictiva i utilitzar el seu coneixement 
per vendre legalment el producte, juntament amb el 
seu soci i inversor sense experiència, el Vini, portat 
a la pantalla per l’actor Daniel Furlan.  

El Biriba haurà de batallar amb el pes i les pressions 
del seu passat, relacionat molt íntimament amb el seu 
amic Salim –interpretat per Henrique Santana–, i tam-
bé amb els innombrables reptes empresarials que li to-
carà emprendre per tirar endavant el seu innovador 
negoci. La ficció, de deu capítols, té com a rerefons el 
debat sobre la legalització del cànnabis.◆
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