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UN XUÑO DE
SERIES / EL PUEBLO / ALTA MAR 
/ DEEP STATE  / PEQUEÑOS 
PARAÍSOS / MARVEL’S AGENTS OF 
S.H.I.E.L.D. / CINE / HA NACIDO UNA 
ESTRELLA / SUNDANCE LONDON 
FESTIVAL / 3 METROS SOBRE EL 
CIELO / DEPORTES / LE MANS / 
COPA ÁFRICA / DOCUMENTAIS 
/ SALVEMOS NUESTRO 
MEDITERRÁNEO / EL MISTERIO 
DE LAS PIRÁMIDES / RESCATES 
EXTREMOS /ESTILO DE VIDA / 
PRODUCTOS ARTESANOS / MIS 
HOTELES FAVORITOS: ESTEBAN 
MERCER / INFANTÍS / LA GATA 
MARIPOSA UNICORNIO ARCO IRIS 
/ VAMPIRINA
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El Pueblo 
Un grupo de urbanitas chega a 
unha pequena vila atraído pola 
promesa dunha nova vida afastada 
do mundanal ruído.

NOSA42 
Vic posúe a estraña habilidade 
de atopar obxectos perdidos 
traspasando unha lonxana ponte 
que a leva a un mundo paralelo.
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Alta Mar 

Toda la verdad 

Elementary

Dúas irmás descobren sinistros segredos 
familiares tras unha onda de misteriosos 
asasinatos nun barco de luxo que parte 
dende Galicia rumbo a Brasil nos anos 40.

Joanna representa unha empresa 
farmacéutica tras a denuncia dunhas 
estudantes de instituto que enfermaron. 
Aínda que gaña, o seu olfacto dille que algo 
non está ben.

A serie protagonizada por Jonny Lee Miller 
e Lucy Liu reinventa o mítico personaxe de 
Sherlock Holmes para levalo ao Nova York 
de hoxe en día.
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Deep State 

Superstore

City on a Hill 

O suspense e a acción marcan as tramas 
principais deste thriller político, no que os 
conflitos internacionais en África e Oriente 
Medio cobran un protagonismo especial.

O día a día do particular grupo de 
empregados dun xigantesco supermercado, 
entre eles a fiel Amy e o soñador Ben.

O axudante do fiscal do distrito únese a un 
veterano e corrupto axente do FBI nun caso 
que transforma o sistema xudicial de Boston 
nos anos 90.
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Candice Renoir 

Janet King 

Pequeños Paraísos 

Candice mostraranos a importancia dos 
lazos de sangue, tanto entre os personaxes 
como nas intrigas policiais ás que se van 
enfrontar.

Janet King enfróntase a un caso de 
asasinato. Na súa investigación, toparase 
cunha conspiración que involucra os máis 
altos niveis de poder. 

Novo formato de construción de casas no 
que diferentes parellas fan os seus soños 
realidade construíndo o seu pequeno 
paraíso. 
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FTWD

No Limit 

Marvel’s Agents of 
S.H.I.E.L.D. 

Os protagonistas son levados a unha misión 
nas alturas e terminan de xeito accidentado 
nun estraño páramo post-apocalíptico 
repleto de novos e inesperados perigos. 

Un axente que sofre unha enfermidade 
incurable acepta unha oferta dunha 
misteriosa organización secreta 
gobernamental a cambio dun tratamento 
experimental.

Os axentes reúnen o valor suficiente para 
levar a cabo o seu maior desafío: aceptar que 
dobrar as leis do espazo-tempo serviulles para 
salvar o planeta, pero non a Fitz.
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Cassandre
Unha muller policía brillante 
sacrifica a súa carreira en París e 
trasládase a unha pequena cidade 
para estar preto do seu fillo.

Rogue
Grace é unha oficial de policía de 
San José que se infiltra nunha 
organización criminal encabezada 
por Jimmy Laszlo e a súa familia 
de mafiosos.
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Aventuras de vértigo 

Las Kardashian 

Double shot at love 

Varias persoas enfróntanse aos seus 
maiores medos participando en actividades 
con moita adrenalina, como subirse en 
montañas rusas ou facer puenting.

O reality contará nesta ocasión coa aparición 
estelar de Jordyn Woods, a polémica amiga 
de Kylie que tivo un romance co seu cuñado. 

DJ Pauly D & Vinny, de “Jersey Shore: 
Vacaciones en familia”, brindan a 20 
participantes a oportunidade de chegar aos 
corazóns deste dúo icónico. 
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Vacaciones de cine 
Durante este verán, non 
durmirás a sesta para desfrutar 
das aventuras máis divertidas 
con títulos como “Asterix y  
Obelix”, “Los goonies” ou “Los 
cazafantasmas”.

Ha nacido una 
estrella 
Jackson Maine, unha estrela 
consagrada da música, coñece a 
Ally, unha nova artista que loita 
por saír adiante no mundo do 
espectáculo.
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Play-Doc TV 
Catro títulos de temáticas e 
procedencias moi próximas: 
“Janis: Little Girl Blue”, “Sueñan 
los androides”, “Os fillos da vide” e 
“In Memoriam”.

Sundance London 
Festival 
Sundance London Festival 
celébrase do 30 de maio ao 2 de 
xuño. Está considerada a versión 
europea do maior festival do cine 
independente.
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Los padres de 
Chucky 
Películas que foron pioneiras 
e axudaron a confeccionar un 
imaxinario colectivo no que os 
xoguetes son seres aterradores.

Friedkin sin 
censuras 
Un documental de produción 
propia que repasa a filmografía do 
director de ‘El Exorcista’.
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Especial “3 metros 
sobre el cielo” 

Especial “Spiderman” 

Programado por: 
Los guionistas 

Un especial que inclúe “Tres metros sobre 
el cielo” e “Tengo ganas de ti”, con Mario 
Casas como protagonista.

Cinco películas da saga protagonizada polo 
mozo Peter Parker, un estudante convertido 
en súper heroe.

TCM rende tributo a esta figura 
imprescindible do cine convidando cinco 
escritores clave da gran pantalla a falar 
sobre as súas películas favoritas.
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Unha viaxe ao redor da costa mediterránea española co obxectivo de 
analizar os seus problemas e buscar solucións para a súa recuperación.

Salvemos nuestro Mediterráneo 
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El misterio de las 
pirámides 
Por primeira vez, un dron filma 
sitios arqueolóxicos de Exipto, 
dende O Cairo ata Meidum, para 
revelar os seus tesouros ocultos.

Océanos salvajes 
Con motivo do Día Mundial dos 
Océanos, que se celebra o 8 de 
xuño, especial de programación 
dedicado aos mares e océanos do 
noso planeta.
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Rescates extremos 
Perigosas misións de rescate 
mariño nas que o factor tempo 
é crucial e onde un erro podería 
significar graves lesións ou 
grandes perdas económicas.

Texas Metal 
Os afeccionados ao motor teñen 
unha nova cita coas construcións 
e as personalizacións de bólidos 
máis incribles da televisión.
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Vacaciones en prisión 
Serie que relata as historias 
dalgúns mozos e desafortunados 
turistas que acabaron encerrados 
en prisións estranxeiras.

Aviones de combate 
Dende a súa aparición durante 
a Primeira Guerra Mundial, os 
avións convertéronse nas armas 
supremas das forzas armadas.
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Escocia desde el aire 

El zoo del Bronx 

Mitos y monstruos 

James Crawford presenta o programa 
que sobrevoa fábricas esquecidas, vilas 
abandonadas e instalacións militares ao 
longo do país.

Hai parques zoolóxicos que, ademais de 
exhibir os animais, teñen unha misión moito 
maior: a conservación de especies.

Un percorrido exclusivo por lendas de varias 
culturas e épocas para tratar de arroxar un 
halo de luz sobre diferentes mitos e as súas 
orixes.
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Copa África 
A Copa Africana de Nacións de 
2019 será a 32ª edición do maior 
torneo internacional de seleccións 
do continente africano e terá lugar 
en Exipto.

24 Horas de Le 
Mans 
A cobertura inclúe os 
adestramentos, a clasificación e 
a propia carreira, en directo e en 
exclusiva.
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Felicity é unha gata pouco corrente. Ten poderes máxicos que lle permiten 
transformarse nun arco iris, nunha bolboreta e nun unicornio.

La Gata Mariposa Unicornio Arco Iris 
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Vampirina
A historia dunha moza vampiro que 
se enfronta ás alegrías e desafíos 
de ser nova na cidade cando a súa 
familia se muda de Transilvania a 
Pensylvania.

Panda y la ciudad 
de cartón 
Panda, Nico e Lola convídannos 
a mergullarnos nun lugar colorido 
e cheo de vida no que dar renda 
solta á creatividade.
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Pingu en la ciudad 

Penny en M.A.R.S. 

Sunny Day 

Pingu é un mozo pingüín de 5 anos ao que 
lle encanta divertirse e facer trasnadas.

Penny, unha moza cuxo gran talento é 
cantar, decide apuntarse á escola de artes 
escénicas M.A.R.S.

Novas e divertidas ocorrencias de Sunny, 
unha intelixente nena que dirixe a súa propia 
barbería.
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Mis hoteles favoritos: 
Esteban Mercer 
O cronista social Esteban Mercer 
segue percorrendo o mundo de 
hotel en hotel.

Productos 
artesanos 
Unha viaxe ao sabor máis 
auténtico do noso país na procura 
dos mellores produtos elaborados 
artesanalmente.
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guía de canles Galicia
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas



guía de canles León e Cantabria


