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08.50 Comando actualidad. 

Pueblos que reviven.
09.55 Maestros de la costura.
13.25 Audiencia abierta.
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.

tArdA

15.00 telediario 1. 
16.00 Sesión de tarde. Demasi-

ado cerca del sol (2013). Dir.: 
Stefan Bartmann. 

17.30 Sesión de tarde. No sin mi 
hija (1991). Dir.: B. Gilbert.

19.20 Cine de barrio. Manolito 
gafotas (1999). Dir.: Miguel 
Albadalejo.

nit

21.00 telediario 2.
21.30 informe semanal. Entre-

vista a Obama i Sombras 
en la luz.

22.00 Cine. Así nos va (2014). 
Dir.: Rob Reiner.

23.30 Cine. Samba (2014). Dir.: 
E. Toledano, O. Nakache.

01.50 Cine. Rasmus y Johana 
(2008). Dir.: Gunter Krää.

06.00 notícies 3/24. 
11.10 Adolescents XL. 
12.10 Programa de videoclips. 
12.45 Batalla monumental. 

Batalla del romànic. Sant 
Pere de Rodes-Sant Climent 
de Taüll.

13.45 Zona zàping. Humor.

tArdA 

14.30 telenotícies migdia. Amb 
Ramon Pellicer i Cristina Ri-
ba. El temps: Eloi Cordomí 
i Dani Ramírez i Esports: 
Artur Peguera.

15.40 tarda de cine. La mort 
arriba suaument (2016). 
Dir.: Marco Kreuzpaintner.

17.25 tarda de cine. Un casament 
vermell de sang (2016). Dir.: 
Marc Angelo.

19.00 Persona infiltrada. Manu-
al de l’engany. Especial en 
què l’escriptor Màrius Serra, 
l’experta en comunicació 
personal Teresa Baró, l’actor 
Fermí Fernández i l’inves-
tigador policial i escriptor 
Marc Pastor analitzen les 
millors persones infiltra-
des i els millors investiga-
dors. Red.

20.00 Atrapa’m si pots. Concurs 
de cap de setmana.

nit

21.00 telenotícies vespre. Pre-
senten Ramon Pellicer i 
Cristina Riba.

22.05 Preguntes freqüents. 
Programa setmanal d’ac-
tualitat política i social, 
amb Cristina Puig. 

01.30 notícies 3/24. Noticiari 
informatiu.

06.15 documental. Pingüino rey.
07.10 La 2 Express.
07.30 UnEd.
08.00 Los conciertos de La 2.
09.30 documental. Odiseas vol-

cánicas. Los fuegos de Pele.
10.00 Agrosfera.
10.35 Para todos, La 2. Los efec-

tos socioeconómicos de la 
pandemia.

11.00 La 2 Express.
11.25 El hombre y la tierra. 
12.25 Jara y sedal.
12.55 tendido cero.
13.40 Perseguint cognoms.
14.10 Cinc dies a...
14.35 noms propis.
15.05 Huellas trashumantes. 

Cabañera. Pirineo aragonés. 

tArdA

15.35 Saber y ganar. Concurs.
16.20 Grandes documentales.
18.15 Jardines con historia. 

Guipúzcoa. Chillida-Leku.
18.45 Las rutas de Ambrosio. 

La Raya de María la Por-
tuguesa. 

19.40 documental. Urartu, el 
reino olvidado. 

nit

20.30 turismo rural en Euro-
pa. Vía Augusta. Itinerario 
romano al sur de España.

21.05 España entre el cielo y la 
tierra. Las islas de la Luna.

22.00 El cine de La 2. The Guilty 
(2018). Dir.: Gustav Möller.

23.35 La noche temática. Fir-
mado: Dalí. Amb els do-
cumentals Las dos caras 
de un genio i La firma de 
los cuatro trazos. 

01.15 Guggenheim. Kandinsky.

06.40 i love tV. Lo mejor.
07.45 Mejor llama a Kiko.
08.15 Got talent España. A la 

tercera gala d’audicions 
comencen a aparèixer les 
primeres friccions entre el 
jurat. Edurne se les veurà 
amb Risto per diferències 
de criteri. Red.

11.00 Más que coches. Programa 
setmanal dedicat al món 
del motor.

12.00 Got talent España. Mo-
mentazos.

13.30 Socialité. María Patiño 
condueix aquest programa 
sobre els famosos i perso-
natges de la televisió.

tArdA

15.00 informativos telecinco.
15.40  deportes.
15.50  El tiempo.
16.00 Viva la vida. Revista set-

manal d’entreteniment 
que presenta Emma García, 
amb entrevistes i una ac-
tuació musical. El convidat 
és l’humorista Carlos Latre.

nit

21.00 informativos telecinco. 
21.45 deportes. Informació 

esportiva.
21.55 El tiempo.
22.00 Sábado deluxe. Programa 

setmanal amb Jorge Javier 
Vázquez en què entrevis-
taran els personatges més 
destacats de la setmana del 
món del cor i dels progra-
mes de Mediaset.

02.30 El horóscopo.

06.00 Minutos musicales. 
07.00 Pelopicopata. Format so-

bre el món de les mascotes, 
els seus gustos, manies i els 
vincles que són capaces 
d’establir amb les famílies 
d’acollida.

08.15 Los más... Els moments 
més divertits, sorprenents 
i comentats de la setmana 
a la cadena.

12.30 Cocina abierta de Karlos 
Arguiñano. Receptes fàcils 
i per a tota la família.

13.50 La ruleta de la suerte. 
Concurs.

tArdA

15.00 noticias. Amb Matías Prats 
i Mónica Carrillo.

15.45 deportes. L’actualitat es-
portiva del cap de setmana.

15.55 El tiempo. Les previsions 
meteorològiques de la mà 
d’Himar González.

16.00 Multicine. Un marido en la 
sombra (2017). Dir.: Philippe 
Gagnon.

17.45 Multicine. No me perteneces 
(2014). Dir.: I. McCrudden.

19.30 Multicine. Amor, celos, 
locura (2017). Dir.: Denise 
di Novi.

nit

21.00 noticias. 
21.45 deportes. 
21.55 El tiempo.
22.10 El peliculón. The Town 

(Ciudad de ladrones) (2010). 
Dir.: Ben Affleck.

01.50 Cine. Ciega obsesión (2001). 
Dir.: Robert Malenfant. 

14.22 Vela. Vendée Globe 2020. 
15.40 Waterpolo. CE Mediterra-

ni-CN Barcelona.
16.50 temps de neu. 
17.20 Zona zàping. 
17.55 Futbol. 2a B. L’Hospita-

let-Llagostera.
19.55 Esport Club. 
20.45 AMA Supercross. Houston.
22.05 Programes externs. 
22.35 roda de premsa. 
23.00 Gol a gol. 
00.30 324 Esports.

06.50 Misha, la gata violeta. 
07.11 El dia que el Henry va... 
07.32 Bob, el manetes. 
08.10 La Franny i les sabates. 
08.32 El Mic i els seus amics.
09.20 Perduts a Oz. 
10.03 Pat, el gos. 
11.00 La família del Súper 3. 
11.26 Oddbods. 
12.01 Els germans Kratt. 
12.44 Pingüins de Madagascar. 
13.29 robin Hood, el trapella.

tArdA

14.14 La Pantera rosa. 
14.51 El xai Shaun. 
15.30 Herois amb cua. 
15.55 Sam Fox. Aventures ex-

tremes. 
16.20 Spirit, cavalcant en lli-

bertat. 
17.06 Jo, Elvis riboldi. 
17.40 Quin crac, l’Angelo! 
18.10 L’Alícia i en Lewis. 
18.55 Prodigiosa. 
19.38 Pat, el gos. 

nit

20.13 Gos pudent. 
20.38 Mike el magnífic. 
21.27 La Pantera rosa. 
21.55 Còmics. Imitadors. Des de 

Santi Sans fins a les recrea-
cions lúcides i sarcàstiques 
de Polònia, a Catalunya hi 
ha grans imitadors.

23.08 de bon humor. Humor al 
teatre i L’humor a les sèries. 
Sembla que l’humor i el 
teatre van de la mà, i les 
sèries de comèdia sempre 
funcionen.

00.50 rumba a l’estudi. Pro-
grama musical. Sant Pau 
Rhum Band.
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L’habitatge cooperatiu 
arriba per quedar-se, avui a 
‘El debat de Lleida Activa’

LLEidA tELEViSió ECOnOMiA

És la primera experiència a 
les comarques de Lleida d’ha-
bitatges cooperatius en cessió 
d’ús, un model que aterra per 
quedar-se i créixer. Són tren-
ta pisos en un edifici nou del 
carrer del Bruc, a Cappont, 
que els cooperativistes ocupa-
ran, si volen, tota la vida, amb 
quotes raonables i per sota dels 
preus del mercat de lloguer. Es 
tracta d’un model que en altres 
països europeus ja fa anys que 
funciona òptimament i que treu 
del mercat especulatiu un dret 

com el de l’habitatge. El debat 
de Lleida Activa, que Lleida TV 
emet a les 15.00 hores, presenta 
aquesta iniciativa de la mà de 
Glòria Rubió, membre de l’equip 
tècnic de La Dinamo Fundació, 
l’entitat que ha adquirit els pisos 
a un banc; Diana Calvo, coope-
rativista de La Closca, Coope-
rativa d’Habitatge, la societat 
que gestionarà els immobles, i 
Marcel Vidal, tècnic de Ponent 
Coopera, una altra de les enti-
tats compromeses amb aquest 
projecte.

El geni de Dalí 
protagonitza 
aquesta setmana 
‘La noche temática’

LA 2 PErSOnAtGES

Salvador Dalí, excèntric, ge-
nial, provocador i subversiu, 
va ser un dels artistes clau del 
surrealisme. Poc convencional, 
sembrava confusió perquè se’l 
recordés fins i tot després de la 
seua mort. Amb el títol Firma-
do: Dalí, el programa La noche 
temática de La 2 aprofundeix 
en el laberíntic món del pin-
tor amb dos documentals. El 
primer, Salvador Dalí: las dos 
caras de un genio, indaga en 
qui va ser realment i què n’ha 
quedat. Guiat per les seues ob-
sessions i fantasies, ningú trac-

ta com ell la sexualitat, el desig 
i l’amor. Després, La firma de 
los cuatro trazos presenta Ni-
colas Descharnes, un expert 
a autentificar l’obra de Dalí. 
El seu pare va ser col·labora-

dor del pintor, i als anys 80 el 
mateix pintor li va encarregar 
detectar les falsificacions que 
tant perjudicaven les dos coses 
més sagrades per a ell: la seua 
reputació i les seues finances.

TVE

Un fotograma del documental ‘Las dos caras de un genio’.
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