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Teatre

El TOAR, fidel 
avui a la 
tradició del 
‘Tenorio’
La Mostra d’Arts 
Escèniques de 
Lleida, amb 
quatre propostes a 
l’Escorxador

Cine

‘Doctor 
Sueño’, el 
malson 
continua
Ewan McGregor, 
en la seqüela de ‘La 
resplendor’, 39 anys 
després del film de 
Stanley Kubrick

Música

Love of 
Lesbian, 
estrelles a 
Balaguer
El grup indie rock 
ofereix demà 
un concert en 
l’‘aperitiu’ de les 
festes del Sant Crist

L’oli nou ja brolla a la Gra-
nadella. La localitat de 
les Garrigues acollirà ai-

xí aquest diumenge una nova 
edició de la Primera Premsada, 
amb la qual s’obrirà la tempora-
da de les fires i festes de l’oli a 
Lleida. Fires que el primer cap 
de setmana de novembre tenen 
també com a protagonistes la 
sal a les Avellanes i el codony 
a Tremp.

El certamen de la Granade-
lla, al Museu de l’Oli de Cata-
lunya, es desenvoluparà durant 
tot diumenge al matí amb una 
fira de productes artesanals de 
proximitat i visites guiades per 
veure en funcionament l’antic 
molí d’oli. A les 9.00, la plaça de 
les Escoles acollirà un esmorzar 
popular de brasa amb oli nou i, 
a les 14.00, el Centre 1 d’Octu-
bre allotjarà el dinar amb menú 
degustació Oleum (25 € adult i 
12 € infantil).

De festes
D’altra banda, la quarta edi-

ció de la Fira de la Sal de les 
Avellanes obrirà diumenge a les 
9.30 a la plaça Major d’aques-
ta localitat de la Noguera, amb 
mercat de productes de proximi-
tat, a banda d’exposicions i acti-
vitats com una actuació country 
a Vilanova de la Sal (11.00). 

Tremp organitzarà demà dis-
sabte la 18 edició de la Fira del 
Codony, jornada gastronòmi-
ca dedicada al codony com a 
producte típic del Pallars Jus-
sà, amb degustacions i concurs 
d’allioli. També estan previstes 
fires comercials i ramaderes de 
Tots Sants avui a Oliana i demà 
a Vilaller.

La Granadella llueix 
ja el primer oli
Fires. La 
Granadella obre la 
temporada del nou 
oli amb la Primera 
Premsada, en un 
cap de setmana 
amb sal a les 
Avellanes, codony 
a Tremp i fires a 
Vilaller i Oliana.

magDalena altisent

Diumenge
La Granadella
Museu de l’Oli de 
Catalunya
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La 1TV3 La 2 Telecinco Antena 3

Esport3

Super3/33
06.00 Noticias 24 h.
08.00 Elecciones.
09.10 Españoles en el mundo. 

Nueva Caledonia. Botsuana.
11.55 Comando actualidad. 

Vaya valle bello.

Tarda

14.00 Informatiu.
14.30 Corazón. Crònica social.
15.00 Telediario 1ª edición.
15.50 El tiempo mediodía.
16.00 Sesión de tarde. El diario 

de Noa (2004). Dir.: Nick 
Cassavetes.

17.55 Sesión de tarde. Las hijas 
de mi hermana (2015). Dir.: 
Marco Serafini.

19.25 Sesión de tarde. El novio 
de mi madre (2007). Dir.: 
Amy Heckerling.

NIT

21.00 Telediario 2ª edición.
21.50 El tiempo.
22.00 debate a siete. Portaveus. 

Eleccions Generals 10-N.
00.10 ara i aquí. La mort. Debat.
02.10 Olmos y robles. Sèrie.

06.00 Notícies 3/24. Informatiu.

Tarda

13.45 Està passant. Humor. 
14.30 Telenotícies migdia. 

Presenten Carles Prats i 
Raquel Sans. El temps: 
Tomàs Molina i Esports: 
Marta Bosch.

15.40 Pel·lícula. 100 metres 
(2016). Dir.: Manel Barrena.

17.30 Pel·lícula. L’Eddie, l’àguila 
(2016). Dir.: Dexter Fletcher.

19.20 Pel·lícula. Joc de menti-
des (2012). Dir.: Christine 
Kabisch.

NIT

21.00 Telenotícies vespre. Amb 
Toni Cruanyes. El temps: 
Francesc Mauri i Esports: 
Quim Robert.

21.55 Zona zàping. El gran Messi. 
La gran actuació de Lionel 
Messi dimarts al Camp Nou, 
amb gols, assistències i un 
túnel espectacular. També 
mostrarà un gol fantasma, 
una jugada en què la pilo-
ta toca els tres pals de la 
porteria, i un porter que 
encaixa dos gols seguits 
des de més enllà de mig 
camp. Les millors imatges 
del Gran Premi de Motoci-
clisme d’Austràlia i l’NBA.

22.35 La gran pel·lícula. An-
nabelle (2014). Dir.: John 
R. Leonetti. 

00.20 Pel·lícula. Annabelle. Cre-
ation (2017). Dir.: David F. 
Sandberg. 

02.16 Gran reserva. Cultura. 
L’illa del tresor.

06.00 documental. Turismo rural.
06.30 That’s English.
06.55 La fábrica de ideas.
07.30 Inglés Online TVE.
08.00 documental. Hunan, el 

otro mundo de Avatar.
09.00 ¡Qué animal! Seducción.
09.30 documental. Novatos.
09.55 UNEd.
11.00 La missa en català.
12.00 Cine. El caballero Don Qui-

jote (2002). Dir.: Manuel 
Gutiérrez Aragón.

Tarda

13.55 Espacios naturales: Hue-
llas trashumantes. Caba-
llos trashumantes de los 
Pirineos.

14.50 Las rutas de... Zamora. 
Sabores de vigilia y pasión.

15.45 Saber y ganar. Concurs.
16.30 Grandes documentales.
18.35 Escarabajo verde. Esos 

hermosos caballos. Cada 
primavera, la Fundació 
Miranda realitza una trans-
humància amb cavalls del 
litoral català al Prepirineu.

19.05 documental. Comida.
20.00 Jara y Sedal.
20.30 días de cine. Estrenes.

NIT

21.30 documental. Novatos.
22.15 Historia de nuestro cine. 

Don Juan, mi querido fan-
tasma (1990). Dir.: Antonio 
Mercero. Don Juan Tenorio. 
(1952). Director: Alejan-
dro Perla.

02.00 Las noches del Monu-
mental. Claudia Yepes i 
Andreas Prittwitz. Espai 
de música.

08.00 Got Talent V. Redifusió 
d’una gala del concurs al 
qual van els més variats 
talents, presentat per Santi 
Millán. El jurat està format 
per Risto Mejide, Paz Padi-
lla, Edurne i Dani Martínez.

13.30 Socialité. Format de cap 
de setmana sobre la vida 
privada de famosos i per-
sonatges de la televisió.

Tarda

15.00 Informativos Telecinco.
15.40 deportes. L’actualitat 

esportiva.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón. Tertúlies, 

entrevistes i reportatges so-
bre famosos i personatges 
de la televisió.

17.00 Sálvame naranja. Versió 
moderada del programa 
anterior.

20.00 Sálvame banana. Inclou 
el concurs El Tirón, en una 
secció que condueix Chris-
tian Gálvez.

NIT

21.10 Informativos Telecinco.
21.45 El tiempo.
21.55 deportes.
22.00 Volverte a ver. El pilot de 

Moto GP Jorge Lorenzo 
animarà Héctor, de 10 anys, 
que després de debutar a 
la competició, va tenir un 
aparatós accident. El pro-
grama també reunirà dos 
germans després de 30 
anys i un home demanarà 
una segona oportunitat a 
la seua parella.

01.30 Gran Hermano VIP. Diari.

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata. Format 

setmanal sobre el món 
de les mascotes, amb les 
històries, les anècdotes i 
els vincles que són capaces 
d’establir amb les famílies 
d’acollida.

08.15 Los más... Resum dels 
moments més divertits, 
sorprenents i comentats 
que s’han vist aquesta 
setmana.

11.15 ahora caigo. Concurs diari 
que condueix Arturo Valls, 
amb una dinàmica tan tre-
pidant que el terra es pot 
obrir, literalment, als peus 
del concursant.

13.45 La ruleta de la suerte. 
Concurs presentat per Jor-
ge Fernández.

Tarda

15.00 Noticias.
15.45 deportes.
16.00 Multicine. La única super-

viviente (2019). Dir.: Je-
an-Marc Rudnicki.

19.30 Multicine. Secretos del 
pasado (2011). Dir.: Gor-
don Yang.

NIT

21.00 Noticias.
21.45 deportes. Informació 

esportiva.
21.55 El tiempo.
22.10 Cine. Falsa evidencia (2017). 

Dir.: Simon Kaijser.
00.20 Cine. Asesinato entre amigas 

(2010). Dir.: W. Klenhard.
01.50 Cine. Secretos en las pare-

des (2010). Dir.: Christopher 
Leitch.

13.56 El Nil. El riu per excel·lència.
14.46 Habitants de la fi del món.
15.35 roda de Premsa. 
16.00 Esport Club. 
16.55 Futbol sala. 
18.45 roda de Premsa. 
19.05 Temps d’aventura. 
19.30 Programes externs.
19.50 Programes externs. 
20.35 OK Lliga. 
22.25 actius.
22.35 roda de Premsa. 
23.00 El Club de la Mitjanit. 

06.01 Mic. 
06.44 Les Tres Bessones. 
07.10 dinotren.
08.00 El Mic i els seus amics.
08.28 Oddbods (especials).
08.52 aventures de riff i Flat.
09.03 Prodigiosa. 
10.08 Manduka.
10.32 Les Sisters.
11.19 Els germans Kratt.
12.04 En Grizzy i els Lèmmings.
12.46 Pumpkin reports.

Tarda

13.43 Oddbods.
14.26 Prodigiosa. 
15.30 Manduka.
15.54 Les Tres Bessones. 
16.43 dot. 
17.03 El Mic i els seus amics.
17.29 robin Hood, el trapella 

de Sherwood.
18.15 Els germans Kratt. 
19.20 Oddbods.
19.30 InfoK.
19.55 Prodigiosa. 
20.59 aventures de riff i Flat.

NIT

21.12 En Grizzy i els Lèmmings. 
Sèrie d’animació.

21.55 El gran dictat. Concurs 
diari amb Òscar Dalmau. 

22.17 Quan arribin els marci-
ans. Vides documentades, 
poesia i Evaristo Páramos, 
líder de La Polla Records.

22.57 Perfils. La Moda. L’estètica 
i el postureig estan a l’ull 
de l’huracà tant a les xarxes 
com en la moda. 

23.25 diades castelleres. Diada 
de Tots Sants, Vilafranca. 

00.12 Xoc d’anhels 1918-1939. 
Promeses. Sèrie.

Televisió

l’URGELL
               UrgellTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

La transhumància 
de cavalls al 
Pirineu, en dos 
programes de La 2

rEPOrTaTGES

El escarabajo verde de La 2 
emet, a les 18.25, Esos her-
mosos caballos, un reportat-
ge sobre la Fundació Miran-
da, dedicada a rescatar equins 
que pateixen maltractaments o 
abandó. Cada primavera porta a 
terme una transhumància amb 
un ramat des del litoral cata-
là fins al Prepirineu. Es pretén 
reivindicar el manteniment dels 
antics camins ramaders i d’una 
activitat ancestral.

Abans, a les 14.10, la sèrie 
documental Espacios natu-
rales: Huellas transhuman-

LA 2

Un ramat de cavalls travessa un riu, a ‘el escarabajo verde’.

TELECINCO ENTrETENIMENT
MEDIASET

Jorge Lorenzo, a ‘Volverte a ver’
El pilot de Moto GP Jorge Lo-
renzo és el convidat de Volver-
te a ver de Telecinco, ja que 
Carlos Sobera vol que animi 
un apassionat pilot de l’Alcàr-
ria de 10 anys que, després de 

debutar a les pistes, va tenir un 
aparatós accident. A més, dos 
germans es retrobaran, una 
dona vol conèixer el seu germà 
i un jove vol demanar perdó a 
la seua mare.

tes, reemet el capítol Caballos 
transhumantes de los Pirineos, 
protagonitzat pel ramader Jo-
sep Banlles, un enamorat dels 
cavalls. El programa l’acompa-
nya en el trasllat d’un ramat de 

200 cavalls hispanobretons per 
diferents valls del Pallars Jussà, 
en una transhumància circular, 
única a la Serralada Pirinenca, 
a la recerca de les pastures fres-
ques d’altura.

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	S201911011

