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La Festa dels Súpers celebra la
20a edició aquest cap de setmana
Sota el títol 6Q, l’activitat
coincideix amb el 25è
aniversari del Super3 i tindrà
un munt de sorpreses
DdG | BARCELONA

Torna la Festa dels Súpers a l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc de Barcelona avui i demà.
Aquesta edició, que porta per títol
Q, coincideix amb el è aniversari del Super i tindrà un munt de
sorpreses.
La Festa dels Súpers arriba a la
a edició, consolidada com l’esdeveniment infantil més gran de
tot Europa. Aquest cap de setmana, l’Anella Olímpica del Parc de

Montjuïc s’omplirà de súpers que
podran participar en les més de
 activitats que hi haurà repartides pel recinte de la Festa i gaudir de  espectacles, entre els
quals hi ha l’actuació de la família
del Super, que es podrà veure en
tres ocasions diferents. A més, podran conèixer els presentadors de
tots els programes del canal Super, participar en el Concurs carnet o obtenir una edició especial
i limitada del carnet de súper dedicada al è aniversari del Super.
Entre avui i demà l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc s’omplirà
de propostes esportives, lúdiques,
culturals i solidàries. Com sempre,
la Festa és oberta i gratuïta per a
tothom i ha estat coorganitzada

per l’Ajuntament de Barcelona,
que dins de la campanya L’habitatge, un dret com una casa, proposa l’activitat Omplim de color la
nostra superciutat!
La Festa també es podrà seguir en directe pel canal Super,
amb connexions amb el plató del
programa Info K, instal·lat a l’Anella Olímpica, protagonitzades
per totes les cares del canal. A
més, avui al matí el canal Super
connectarà amb l’escenari de la
Festa entre les . i les .; i el
diumenge, a partir de les ., per
oferir l’espectacle central Tots
junts, protagonitzat per la família
del Super, que també s’emetrà per
TV. Com és habitual, Catalunya
Ràdio també hi serà present amb

LA PROGRAMACIÓ DE TV

Imatge d’arxiu de l’escenari de la Festa dels Súpers al parc de Montjuïc

el seu estand, amb connexions
amb el programa El suplement.
La trama de la festa
La història comença quan l’Àlex, la
mare de la família del Super, vol
dissenyar el robot de cuina perfecte i per això demana ajuda als

CLAU P PEL·LÍCULES S SÈRIES I INFANTIL E ESPORTS

El canal 33 estrena
«Temps de CanVi(e)s»

súpers. Durant l’estiu, molts nens
i nenes han construït un robot de
cuina amb elements reciclats, s’hi
han fet una fotografia i l’han enviat
a super.cat per donar idees a l’Àlex en el seu repte com a inventora que construeix el Q, el protagonista d’aquesta festa.

SUBTITULATS PER A PERSONES SORDES

Les pensions, a debat a
«La Sexta Noche»

Baralla a Los Simpsons
pel «Suport a Cupido»

CANAL 33 | 22.30 H

LA SEXTA | 21.30 H

ANTENA3 | 14.00 H

El programa El documental estrena
Temps de CanVi(e)s, realitzat per alumnes del Taller de Cine Documental de
l’escola DateCuenta, on es presenten
els fets del 26 de maig del 2014.

El programa parlarà sobre les pensions amb l'economista Santiago
Niño, i Iñaki López entrevistarà l'escriptor i acadèmic Arturo Pérez-Reverte per parlar del seu últim llibre.

Els homes de Springfield s'enfaden
quan Apu obsequia Manjula amb
centenars de regals el dia de Sant
Valentí. Homer el segueix per evitar
que la seva dona s'enfadin amb ell.

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

06.00 Notícies 3/24.
09.30 Acció Política
10.00 Valor afegit.
10.30 Fora de sèrie.
11.20 Quarts de nou.
11.50 Quèquicom.
12.25 Tria33 (resum setmanal)
13.05 Cinema 3. Jaume Figueras entrevista Max von
Sydow, amb motiu del Gran
Premi Honorífic que l'actor suec
ha rebut al festival de Sitges.
13.45 Zona zàping.
14.20 Tot un món.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Ja t'ho faràs.
16.25 Tarda de cine. P Els
nens de Huang Shi. Durant la invasió japonesa a la Xina, l'any
1937, el jove periodista britànic
George Hogg mirarà de salvar
un grup d'orfes. Comptarà amb
l'ajuda d'una infermera australiana.
18.35 Pel·lícula. P Els seductors.
20.30 Glops.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Dissabte, pel·li! P
Guillaume i els nois, a taula!
Pel·lícula biogràfica amb tocs de
comèdia sobre el cineasta Guillaume Gallienne, basada a la relació que tenia amb la seva
mare.
23.30 Pel·lícula. P La veritar oculta. Després de la cruenta guerra dels Balcans, Kathryn
Bolkovac, agent de policia de
Nebraska, viatja a Bòsnia i Hercegovina com a observadora de
les Nacions Unides.
01.25 El Faro, cruïlla de camins. S
02.15 Ritmes a l'aula
03.15 Blues a l'estudi

07.10 Calimero
07.55 Loopdidoo
08.30 El Mic i els seus amics
09.00 Doraemon
10.00 Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir
10.40 La Festa dels Súpers.
12.15 Doraemon
12.40 Salve, rei Julien! El rei
Julien està trist, però en Mort
troba un joc que creu que li retornarà l'alegria i fins i tot el farà
feliç, perquè és un joc que es
juga amb diners, i ja se sap que
els diners fan la felicitat.
13.25 Quin crac, l'Angelo!
14.15 Flying Squirrels
14.40 Salve, rei Julien!
15.30 Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir
16.35 Les aventures del gat
amb botes
17.20 El xou del Sr. Peabody i en Sherman
18.10 K3
18.35 Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir
19.00 Zoom, el dofí blanc
19.25 Els germans Kratt
20.10 Tom i Jerry
21.00 La Festa dels Súpers
21.35 Blog Europa.
21.45 Tria 33.
22.00 Cronos La volta al
món de la senyoreta Stinnes.
L'any 1927, l'alemanya Clärenore Stinnes surt de Berlín decidida a ser la primera persona
que faci la volta al món amb cotxe.
23.40 El documental.
00.35 Rutes d'Europa.
01.30 Vius o morts?
02.00 El món des de l'aire.
02.30 Les costes franceses
des de l'aire
02.45 Ritmes a l'estudi

06.05 Noticias 24H
10.00 Flash moda.
10.35 Españoles en el mundo.
12.35 Destinos de película.
(R) Es visita les localitzacions de diverses pel·lícules mítiques.
13.30 Audiencia abierta
14.00 L’informatiu
14.30 Corazón. Magazine
diari, a on es fa un repàs a tota
l'actualitat social del nostre
país. Amb Carolina Casado.
15.00 Telediario 1.
16.00 Sesión de tarde. P
Prometida a la fuga. Després de
quedar-se plantada a l'altar per
tercera vegada i perdre l'amor
de la seva vida, Rosa hereta una
botiga de núvies. Aviat decidirà obrir la seva pròpia agència
per organitzar casaments.
17.30 Sesión de tarde. P
Corazones de hielo.
19.00 Cine de barrio. P
Relaciones casi públicas.
21.00 Telediario 2.
21.30
Informe
Semanal. L’espai inclou els
següents reportatges: PSOE:
La gran decisión, Putin, el nuevo zar ruso i Premios al espíritu de superación.
22.05 Cine. P Nunca es
tarde.
23.45 Cine. P Cómo perder
la cabeza. Amanda viu amb
quatre models que l'ajuden a
conquerir al seu veí. No obstant
això, una nit ella el veu cometent un crim.
01.10 Cine. P El cielo te espera. La dona de Ned va morir
fa tres anys, però ell la segueix
tenint molt present.
02.30 TVE es música

07.10 Pelopicopata.
08.10 Los más...
11.30 Ahora caigo. (R) Amb
Arturo Valls
14.00 Los Simpson. S
15.00 Antena 3 Noticias 1.
Un equip de professionals encapçalats per Matías Prats i
Mónica Carrillo s'acosta a l'actualitat del cap de setmana.
15.45 Deportes. E
15.55 El tiempo
16.00 Multicine. P La mirada del tiempo. Alison i Zach
són una parella a la qual tot en
la vida li va bé, tenen una relació estable i una vida laboral plena. No obstant això, tot canvia
quan entren a robar a casa
seva. Alison vol advertir a Zach
però el lladre el mata a ganivetades.
17.45 Multicine. P Historia
de una obsesión. Des del moment en què un policia es troba cara a cara amb una estrella
del patinatge sent una atracció
irresistible fins al punt que es
torna incontrolable.
19.30 Multicine. P Miedo
al pasado.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
Programa informatiu
21.45 Deportes 2. E
21.55 Tu tiempo
22.10 El peliculón. P Thor:
el mundo oscuro.
00.15 Cine. P Conspiración. Jerry Fletcher, un excèntric
taxista de Nova York, està convençut que el món es regeix per
conspiracions a gran escala de
les que tots som víctimes, i
aquest és el principal tema de
conversa amb els seus clients.
02.30 Comprando en casa
03.00 Minutos musicales

06.20 I love TV: lo mejor
07.25 Cazamariposas VIP
08.30 Más que coches GT. E
Informatiu pesentado per Carolina Alcázar que analitza les
claus de pràctiques esportives
de motor.
09.15 Cazamariposas VIP
10.30 La Voz: los elegidos.
(R)
11.55 La Voz. (R)
15.00 Informativos Telecinco 1
15.35 Deportes. E
15.45 El tiempo
16.00 Cine. P Una nanny
muy especial. Poppy Summerall
és contractada com a mainadera
a Halloween per Ryan Lawson, un executiu vidu amb dos
fills que necessita ajuda.
17.40 ¡Qué tiempo tan feliz!
El programa rebrà aquesta tarda a David Bisbal. Al llarg d'una
entrevista amb María Teresa
Campos, el cantant farà un recorregut pels moments més
importants de la seva vida professional.
21.05 Informativos Telecinco 2
21.35 Deportes. E
21.45 El tiempo
00.15 Gran Hermano 17: resumen diario
22.00 Cine 5 estrellas. P
Acero puro. En un futur proper,
la boxa entre robots és un esport en auge. Charlie Kenton, un
antic boxejador, sent que ha trobat a un clar guanyador en un
exemplar rebutjat al qual decidirà entrenar.
01.15 Gran Hermano: la casa
en directo
02.30 Premier Casino
04.00 Fusión sonora

08.00 Los conciertos de La 2
09.45 Agrosfera.
10.40 España en comunidad.
11.00 Documental.
11.30 La fábrica de ideas.
12.00 Para todos La 2.
12.30 Diario de un nómada.
13.00 Climas extremos.
13.55 Tendido cero. L’espai
aborda aquesta setmana la
sentència que declara inconstitucional la prohibició dels toros a Catalunya.
15.05 80 cm. Des de Tordesillas fins a Medina del Campo, Juanjo Ballesta recorre camins envoltats de vinyes que
formen part del Camí de Santiago.
15.35 Saber y ganar.
16.20 Grandes documentales.
18.20 Documental.
19.15 Documental.
20.10 El cazador de cerebros. La telefonia mòbil i la revolució digital protagonitzen
el programa. El científic i presentador, Pere Estupinyà, entrevista a Núria Oliver, experta
en intel·ligència artificial i visita l'ICFO amb l'objectiu de mostrar com canviarà l'electrònica
que ens envolta.
20.40 Brain Games.
21.10 Documental.
22.00 El cine de La 2. P La
tentación.
23.40 La Noche Temática.
Los pechos al descubierto. Inclou els documentals: La vida
secreta de los pechos i Defender nuestros senos.
01.40 Días de cine. (R)
02.35 TVE es música

06.45 Malas pulgas.
08.45 Si parpadeas... E
Programa d'motor amb marcat
caràcter urbà i transgressor
presentat per Carolina Alcázar.
09.30 Veterinario al rescate.
11.00 Callejeros viajeros.
Nueva Orleans, San Francisco i
Washington DC.
14.00 Noticias Cuatro 1.
14.45 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro Deportes. E
15.25 Deportes Cuatro 1.

E
15.45 Home cinema. P La
conspiración del pánico.
18.10 Home cinema. P
Tormentageddon: Apocalipsis
infernal.
20.05 Noticias Cuatro
2. Programa informatiu
21.00 Deportes Cuatro 2.

E
21.20 El tiempo.
21.30 First Dates: en anteriores citas.
22.15 First Dates: menú especial. Pocholo Martínez Bordiú es convertirà en el primer
VIP que visiti el restaurant del
programa.
23.35 Cine Cuatro. P Jungla de cristal: la venganza. El pànic arriba a Nova York de la mà
de Simón, un terrorista que decideix col·locar bombes al llarg
dels carrers i amenaça amb explotar-les. L'agent John McClane intentarà frenar el pla de l'assassí resolent els misteris que
li planteja.
02.10 Grimm. S El espectáculo debe continuar.
02.45 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

