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L’espai conduït per Tània Sarrias mos-
trarà totes les novetats del Festival de
Cinema Fantàstic de Sitges i se centrarà
en el film No matarás amb el seu direc-
tor, David Victori, i l’actor Mario Casas.

El festival de Sitges, 
avui a «Punt de vista»
LA 2 | 19.10 H 

Rafel Nadal serà un dels protagonistes
d’aquesta setmana. Es veurà com reac-
cionen els seus competidors més pro-
pers, Roger Federer i Novak Djokovic, al
tretzè triomf a Roland Garros. 

«Zona Zàping» analitza 
el triomf de Rafa Nadal
TV3 | 22.05 H 

Pablo López, Antonio Orozco, Alejan-
dro Sanz i Laura Pausini exerceixen de
coaches en aquesta nova edició del
concurs musical. Els nervis sovint po-
den fer fracassar els concursants.

«La Voz» segueix buscant
talents musicals
ANTENA 3 | 22.10 H 

DdGGIRONA

n Més de set anys després del seu
final, el setembre del 2013, amb
una temporada que va provocar
tants elogis com crítiques, el foren-
se especialitzat en la sang més fa-
mós de la televisió tornarà per, ara
sí, posar punt final als seus malvats
plans. El canal nord-americà
Showtime ha confirmat la produc-
ció d’una nova temporada de Dex-
ter, la  sèrie que es va erigir en un
dels grans èxits de la ficció televi-
siva de principi de l’ultima dècada.

D’aquesta manera, i segons ha in-
format The Hollywood Reporter,
l’actor Michael C. Hall tornarà a
posar-se en la pell del personatge
en una tanda que constarà d’un to-
tal de deu episodis. 

Els nous episodis, que tindran
com a showrunner Clyde Phillips,
seran la continuació de la història
ja narrada en les anteriors tempo-
rades, i començaran on va finalit-
zar l’últim lliurament. Gary Levi-
ne, el president de Showtime En-
tertainment, ha expressat el seu

entusiasme pel projecte. «Dexter
és una sèrie especial, tant per als
seus milions de fanàtics com per a
la cadena, ja que va ser revolucio-
nària i va ajudar a posar-nos al
mapa», ha assegurat el directiu, en
declaracions recollides per l’es-
mentat mitjà de comunicació.

«Només estàvem disposats a res-
suscitar Dexter Morgan en el cas
de trobar una via creativa que fos
veritablement digna de la brillant
i original sèrie. Bé, em complau in-
formar que Clyde Phillips i Mi-
chael C. Hall l’han trobat», ha afe-
git Levine.

«Dexter» tornarà a
Showtime amb una
temporada especial
El forense ressuscitarà en una tanda de deu
episodis que continuaran la història original

SHOWTIME

Michael C. Hall tornarà a ser Dexter Morgan 

REDACCIÓMANRESA

nCanal Taronja i la resta de cade-
nes de La Xarxa ofereixen espec-
tacles de la Fira Mediterrània de
Manresa. Demà,  a les 22 h en di-
recte, els espectadors podran gau-
dir de la música de la violinista
Coloma Bertran i el seu primer
treball en solitari, Nocturns i dia-
mants, al teatre Conservatori,
amb Sergi Lladó. El concert tindrà
la participació d’artistes com Ar-
nau Tordera i Gemma Humet, en-
tre d’altres. I el dissabte 25 d’octu-
bre a les 22 h oferiran el documen-
tal Brots transhumants, una trans-
humància artística pel territori ca-
talà del músic Arnau Obiols i el
ballarí Magí Serra, amb el creador
audiovisual Pepe Camps.

Canal Taronja
retransmet
espectacles de la
Fira Mediterrània

09.37 BabyRiki.O
09.47 Zoobabu.
09.54 The baby triplets.O
10.00 Veterinaris.O
10.33 Kukurota.O «Els man-
drosos». 
10.58 Wowzzy Baboom fet a
casa.
11.05 Wowzzy Baboom.O
11.34 Dinàmiks. O «Ballarina
magnètica». 
12.01 En Grizzy i els lèmmings.
O
12.42 Quin crac, l’Angelo! O
13.30 Les Sisters.O
14.16 El xai Shaun.
15.05 El detectiu Conan.O
15.53 Les tres bessones.O
16.40 El xai Shaun.
17.00 Pingu.
17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 Una mà de contes.O
18.12 El dia que el Henry va co-
nèixer...O
18.27 Bob, el manetes.O
18.48 La família Teixó-Guineu.
O
19.13 Pat, el gos.O
19.37 Set nans i jo.O
20.24 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
21.00 La pitjor bruixa.S
21.28 Lucas etc.
21.42 Les regles de la Floor.S
21.50 Mike el magnífic.O
21.55 El gran dictat.O
22.10 1491, la història mai ex-
plicada de les Amèriques abans
de Colom.O «L’agricultura i la
caça». Aquest episodi explora a
fons el tema de l’agricultura i la
caça a l’època dels primers pobles
indígenes. 
23.00 La història de Cuba lliure.
O«Un paradís per als gàngsters». 
23.50 60 minuts.O «Orfes de
l’Estat Islàmic».

06.15 Las noticias de la maña-
na.O
08.55 Previo Espejo público.
O
09.00 Espejo público.O
13.20 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
13.45 La ruleta de la suerte.
O
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
SO Després de descartar pos-
sibles malalties, l’Abel aconsella
el Pelayo unir la família en una
teràpia familiar, que no surt se-
gons que s’esperava. Paral·lela-
ment, l’Emma dona una grata
sorpresa el Manolín, i l’Abel i el
Beltrán acosten postures. La Cris-
tina, per la seva banda, segueix
sense creure que el Guillermo no
sigui el responsable de la filtració
i s’engrandeix la bretxa entre ells. 
17.45 Ahora caigo.O
19.00 ¡Boom!O
20.00 Pasapalabra.O
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.45 Deportes.EO
21.55 El tiempo.O
22.10 La Voz. Queden quatre
buits a l'equip de Laura, que troba
a faltar algun timbre vocal d'home;
tres al de Pablo, que busca guiar-
se pel cor; i dos al d'Alejandro,
que es deixa portar per la intuïció
per completar el seu equip. An-
tonio s'enfronta a aquestes últimes
Audicions amb tan sols una plaça
lliure que intenta omplir amb una
veu diferent que marqui la dife-
rència.
01.00 La Voz: mejores momen-
tos.

07.00 Informativos Telecinco.
O Inclou El tiempo.
08.55 El programa de Ana Rosa.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
O
15.40 Deportes.EO
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame tomate.
21.00 Informativos Telecinco.
O
21.40 El tiempo.O
21.50 Deportes.EO
22.00 Mi casa es la tuya.«Vicky
Martín Berrocal». En aquest pro-
grama, la dissenyadora sevillana
Vicky Martín Berrocal descobreix
aspectes inèdits de la seva família,
rememora els anys de matrimoni
amb Manuel Díaz El Cordobés i
parla per primer cop de João Vie-
gas Soares, l’empresari portuguès
amb qui comparteix la seva vida.
Va iniciar la seva carrera profes-
sional treballant com a repre-
sentant de toreros al costat del
seu pare, el ramader i empresari
taurí José Luis Martín Berrocal,
però aviat es va adonar que la
seva veritable vocació era la moda.
La seva conversa amb Osborne
s’inicia davant de la Torre del
Oro, enclavament emblemàtic de
la capital sevillana on la recone-
guda dissenyadora rep el pre-
sentador i li revela els seus orígens.
Més tard, a la seva Sevilla natal,
Vicky Martín Berrocal confessa a
Bertín aspectes desconeguts de
la seva família i recorda amb una
estima especial els anys de ma-
trimoni amb el dretà Manuel Díaz.
00.30 Mi casa es la tuya. (R)
«Manuel Díaz y Julio Benítez». 
02.40 La tienda en casa.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.30 Mejor llama a Kiko.
08.00 ¡Toma salami!
08.35 El Bribón. (R)
09.25 Alerta Cobra.S Inclou
«Asuntos de familia», «Bebé de
alarma» i «Noche fatídica».
12.15 Mujeres y hombres y vi-
ceversa.
13.10 El concurso del año. (R)
14.10 El concurso del año. (R)
15.35 Deportes Cuatro.E O
15.45 El tiempo.O
15.50 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.O
20.00 Cuatro al día a las 20 h.
O
20.45 Deportes Cuatro.EO
20.55 El tiempo.O
21.05 First Dates. (R)
22.50 Los Gipsy Kings. Els García
Losada organitzen a Caño Roto
el cinema d'estiu amb què volen
aconseguir els diners per a la
nova església. Tant l'Elías com
els cosins d'en Raúl hi deixen la
pell en la projecció de la pel·lícula
Yo, el Vaquilla que, segons en
Raúl, és la millor pel·lícula de la
història. I no ho diu perquè sí. Ho
diu perquè ell en va ser el prota-
gonista. Paral·lelament, els Jimé-
nez s'han endut un gran ensurt
amb la visita obligada d'en Da-
nielito a l'hospital. Superat això,
tota la família en fa un balanç
positiu i reprenen els seus diversos
projectes. La Noemí, per la seva
banda, es troba en un moment
fabulós tant personalment com
professionalment, però una no-
tícia trista fa que tot trontolli. 
00.40 Los Gipsy Kings. (R)
02.10 Los Gipsy Kings. (R)
03.30 Puro Cuatro.

09.55 UNED.O
10.50 La 2 express.O
10.55 Aquí hay trabajo.O
11.20 Atención obras.O
11.50 Viaje al pasado de las
ciudades. (R)O
12.35 Mañanas de cine.PO
Sudán: la Reina del Nilo.
13.50 L’informatiu.O
Inclou el temps.
14.35 La metro.
14.50 Clip on.
14.55 Desmarcats.E
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
O Inclou «La aventura de Joanna
Lumley en la Ruta de la Seda» i
«Expedición con Steve Backshall».
18.10 El escarabajo verde.O
18.40 Nacido explorador. O
19.10 Punts de vista.
20.00 El vespre.
20.30 Días de cine.O
21.30 Qué es la belleza.O «Is-
landia». 
21.55 La suerte en tus manos.
O
22.15 Historia de nuestro cine.
PO El día de la bestia.
23.45 Historia de nuestro cine.
PO Mil gritos tiene la noche.
En una universitat dels Estats
Units, una noia és assassinada i
el seu cadàver apareix sense el
cap. Poc temps després, una altra
noia és assassinada a la piscina
de la universitat i el seu cos està
destrossat. La policia decideix
posar una dona policia al campus,
camuflada com a professora de
tennis. Posteriorment, una pe-
riodista que investiga les morts,
és també assassinada, i dues
noies moren i els seus cadàvers
queden horriblement mutilats.
01.45 Las Noches del Monu-
mental.O

06.00 Notícies 3/24.O
07.30 TN matí.O
08.30 Els matins.OEn aquesta
ocasió s'entrevista l'economista
José García Montalvo per parlar
de si els joves són els principals
damnificats per la crisi provocada
per la pandèmia.
11.00 Planta baixa.O
13.55 Telenotícies comarques.
O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.O «Pastís de xo-
colata negra i sal». 
16.00 Com si fos ahir.SO
16.35 Tot es mou.O
20.15 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 Zona zàping.ORafa Na-
dal és un dels protagonistes
d'aquest lliurament, que veu com
reaccionen els seus competidors
més pròxims, Roger Federer i
Novak Djokovic, al seu tretzè
triomf a París. A continuació, la
setmana en què els Lakers han
aconseguit el títol de campions
de la NBA, es mostra un nou in-
vent: una cistella de bàsquet que
es mou automàticament. A més,
els futbolistes Ansu Fati i Adama
Traoré practiquen free-style i es
mostren els simpàtics records de
Mascherano de la seva etapa com
a jugador del Barça.
22.50 La gran pel·lícula.PO
Durant la tempesta.Una interfe-
rència entre dos temps fa que la
Vera, una mare feliçment casada,
salvi la vida d’un noi que va viure
a casa seva 25 anys abans. No
obstant això, les conseqüències
de la seva bona acció provoquen
una reacció en cadena que fa
que desperti en una nova realitat
on la seva filla mai ha nascut.
01.00 Més 324.O

06.30 Telediario matinal. O
08.00 La hora de La 1.O
10.00 La hora de la actualidad.
O
13.00 Cocina al punto con Peña
y Tamara.O «Sopa de cebolla».  
13.55 L’informatiu.O
Inclou el temps.
14.10 Como Sapiens.O «En un
lugar de La Mancha».
15.00 Telediario 1.O
15.55 L’informatiu.O
Inclou el temps.
16.15 El tiempo.O
16.30 Mercado central.S O
17.15 Servir y proteger.S O
La Lara proposa a la Lidia mu-
dar-se a viure al pis compartit i
ella accepta. Mentrestant, la Mi-
ralles, l’Elías i el Salgado arriben
a la conclusió que qui va assassinar
el Laínez i va intentar matar el
Santiago és un assassí de policies. 
18.15 Premios Princesa de As-
turias. Cerimònia de lliurament
dels Premis Princesa d’Astúries.
Des del Saló Covadonga de l’hotel
de La Reconquista, Oviedo.
20.00 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
Inclou El tiempo.
22.10 Dos policías rebeldes II.
P Els detectius de narcòtics
Mike Lowrey i Marcus Burnett
són assignats a un nou cas a Mia-
mi, on un narcotraficant ha iniciat
una guerra sagnant. A més, la
relació dels dos agents es complica
quan el Mike comença a sentir
alguna cosa per la germana del
Marcus.
00.25 Donde viajan dos.«Sevilla
y Cádiz». 
01.15 Donde comen dos. (R)O
«Madrid». 
02.05 Hospital Valle Norte.S

Sònia Parra Garcia


