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UN ABRIL DE
SERIES / HANNA / CÓMO 
DEFENDER A UN ASESINO / THE 
PASSAGE / THE LAST ORIGINAL 
GANGSTER / CINE / NOCHES 
DE TRIBECA / YUCATÁN / 
SUEÑOS EN LA CARRETERA 
/ MENTES PERVERSAS / 
DEPORTES / VUELTA AL PAÍS 
VASCO / SUPERBIKES / FERRARI 
CHALLENGE EUROPE-VALENCIA 
/ DOCUMENTAIS / ESPECIAL 
SEMANA SANTA / PLANETA HOSTIL  
/ ESTILO DE VIDA / HERMANOS 
SCOTT / LOS MEJORES POSTRES 
DEL MUNDO / INFANTÍS / 
GIGANTOSAURUS / AVANCE: 
VENGADORES END GAME
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agora, en aberto*, en rebobina
*a partir de maio, gratuíto para os clientes de tv familia

| o noso cine | selección cos realizadores máis interesantes do actual panorama 
cinematográfico en galicia | música | documentais ou películas coa música como 
protagonista | ciclo autor | reservado a grandes nomes de la cinematografía mundial

O teu festival de cine,
na casa,
365 días ao ano.
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The OA 
Despois de sete anos 
desaparecida, unha moza volve 
á casa cunhas misteriosas 
capacidades e recruta a cinco 
estraños para unha misión secreta.

Hanna 
Hanna é unha nena criada no 
bosque que busca a verdade 
sobre si mesma. Ao mesmo tempo, 
ten que evitar a persecución dun 
axente da CIA.
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The Enemy Within
Erica Shepherd destacou como 
unha das mellores axentes da  
CIA, pero agora pasa os seus días 
nun cárcere de máxima seguridade 
convertida en traidora.

Cómo defender a 
un asesino 
Annalise selecciona estudantes 
para o seu novo despacho en 
Middleton. Michaela, Connor, 
Asher e Laurel continúan coas 
súas vidas tras a vitoria colectiva 
no Tribunal Supremo.
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22:00

Happy Together 
Jake e Claire son unha parella 
que vive instalada na comodidade 
do seu matrimonio ata que chega 
ás súas vidas a estrela do pop 
Cooper James. 

CCN
A nova tempada está presentada 
por Pantomima Full e trata temas 
como ‘Drogarse en tempos 
de crise’, as tribos urbanas ou 
cociñeiros rockeiros, entre outros.
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Into the Badlands 
Que será das novas alianzas 
creadas? Quen se fará co control 
de Badlands? A última tempada da 
serie promete emocións fortes.

The Passage 
O Proxecto NOAH experimenta 
cun virus perigoso que podería 
levar á cura de todas as 
enfermidades, pero que tamén 
ten o poder de aniquilar a raza 
humana. 
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Proven Innocent 

Frankie Drake 
Mysteries 

The Last Original 
Gangster 

Un equipo de avogados algo peculiar: a súa 
especialidade é revisar e investigar centos 
de casos de condenados a prisión cuxas 
probas non son contundentes. 

Estamos nos anos 20 e a primeira axencia 
de detectives feminina investiga os casos 
que a policía non é quen de resolver.

Tray seguirá perseguindo o seu soño de 
ser cociñeiro ao mesmo tempo que trata de 
reconciliarse co seu pasado.
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Oro

Jack Iris 

Strike Back 

O exxeólogo Vincent, tras o seu paso pola 
empresa mineira e coñecer ao ‘padriño do 
Ouro’ (Serra), convértese nunha das pezas 
clave do tráfico do prezado metal.

Jack topa con institucións educativas 
corruptas dirixidas a estudantes 
internacionais desesperados por obter unha 
educación occidental. 

Seis meses despois da súa última misión, 
tres membros do equipo da sección 20 
reúnense para o que pensan que é un 
exercicio rutineiro en Malaisia. 
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22:00

Game of Clones 
Estamos ante o experimento de 
citas máis radical da televisión. Os 
participantes deben ver máis aló 
dunha imaxe similar. 

Cherif
Kader Sharif é capitán na Brigada 
Criminal da policía de Lyon. É 
un home de acción, apaixonado 
polo seu oficio, ou quizá un tanto 
obsesionado. 
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22:00

Noches de Tribeca 
Cita obrigada para os amantes do 
cine independente este especial 
que inclúe títulos como ‘Adult Life 
Skills’ ou ‘Maine’.

Viaja con Canal 
Hollywood 
Unha viaxe de cine á Antiga Roma 
e a Exipto, ao mundo da arte, ao 
futuro apocalíptico, a un país de 
fantasía e mesmo ao sétimo ceo.
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Sueños en la 
carretera 
Isa Segura e Carmelo López 
decidiron facer realidade o seu 
soño: ensinar que é o cine a 
persoas que non viran xamais 
unha película.

Yucatán
Lucas e Clayderman, dous 
estafadores profesionais que 
traballaban como socios en 
cruceiros de luxo, repartíronse 
o mercado. Pero agora un deles 
rompe o acordo. 
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Mentes Perversas 

Brit Horror 

Cumpleaños del mes: 
Jennifer Garner 

Ciclo de cine que inclúe as películas 
‘Premonición’, ‘Criminal’, ‘Riddick’ e ‘3 días 
para matar’. Nestes casos, a maldade é 
imprevisible.

Os británicos son capaces de plasmar a 
súa particular idiosincrasia en películas de 
xénero que farán as delicias dos amantes do 
fino terror “british”.

Emisión da película ‘Los fantasmas de mis 
exnovias’ coincidindo co aniversario dunha 
das actrices máis coñecidas de Hollywood.
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Varios expertos de diferentes disciplinas ofrécennos a súa visión sobre esta 
histórica celebración, as súas orixes, a súa expansión, a súa integración 
cultural...

Especial Semana Santa 

19R

ESTREA MAR52
22:00



Planeta Hostil 

Into Alaska 

Knight Fight 

Un percorrido ao redor do globo na procura 
dos estragos causados polo cambio 
climático.

Os Refuxios Nacionais de Kenai e Kodiack 
son admirados polas súas espectaculares 
paraxes e a súa riqueza en flora e fauna 
autóctonas. Pero atópanse en constante 
perigo.

Modernos loitadores teñen a oportunidade 
de loitar participando na liga de Combate 
Medieval, cuxos membros bátense en 
auténticos duelos entre cabaleiros.
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Equipo de homicidios 

La Semana más letal 

Exploradores del 
planeta 

Nova serie que acompaña, durante seis 
meses, unha unidade de homicidios no 
centro cultural de Atlanta, Xeorxia. Cada 
episodio mostra casos reais.

Especial que recompila as loitas máis 
espectaculares entre presa e depredador. 
Inclúe dúas estreas: ‘Aún más peligrosos’ e 
‘Los más peligrosos de África: Botsuana’.

Seguindo a tradición das grandes 
expedicións científicas, un equipo de 
exploradores puxo en marcha o primeiro 
inventario do Planeta.
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Cazatesoros retro 

Egipto con los Fiennes 

Chris Brown al rescate 

Bo e Shaun van sempre á caza da 
tecnoloxía máis rara e nostálxica. Para os 
verdadeiros coleccionistas, eses obxectos 
valen unha auténtica fortuna.

Sir Ranulph Fiennes rememora a súa 
famosa expedición a Exipto. Nesta nova 
aventura, acompáñao o seu curmán, o actor 
Joseph Fiennes.

A vocación das persoas que se encargan 
de curar e coidar doutros comporta grandes 
sacrificios. É o caso do veterinario Chris 
Brown.
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Edición número 59 dunha proba que naceu en 1924 baixo o nome de “Gran 
Premio Excelsior”. Este ano comeza na localidade de Zarautz e finaliza en 
Eibar.

Vuelta al País Vasco 
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eNews

Ferrari Challenge 
Europe–Valencia 

Campeonato del 
Mundo Superbikes 

A actualidade do mundo dos eSports: 
competicións, personaxes, eventos, retos…

Despois da primeira rolda en Sakhir, os 
equipos e pilotos do Ferrari Challenge 
Europe 2019 volven ao Circuíto ‘Ricardo 
Tormo’ de Valencia.

Trátase da proba máis tradicional en canto 
a resistencia. Os pilotos levan as súas 
capacidades ao límite para alzarse coa 
vitoria.
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Maratón cos carismáticos expertos en reformas e compravenda de casas.
Hermanos Scott 
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Los mejores postres 
del mundo 

Cruceros de ensueño 

Con el toque de Chus 

Un delicioso percorrido pola pastelaría 
internacional da man da moza reposteira 
Andrea Dopico.

Percorrido por distintas opcións de grandes 
cruceiros. Unha das novidades é a inclusión 
de cruceiros fluviais, dende o Danubio ao 
Rin, cun episodio dedicado ao Douro.

Chus enfróntase ao reto de decorar dous 
recunchos diferentes das casas que visita, 
aqueles nos que os seus propietarios atopan 
dificultade para tirarlles partido.
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Os curmáns Ivy e Stuart empezan a vivir baixo o mesmo teito. Non sempre 
están de acordo pero cando se unen son imparables.

Primos de por vida 
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Banda de Grandes 
Bichitos 
Unha viaxe ao mundo da música 
adaptada especialmente para os 
oídos máis pequenos.

Monchhichi
Os Monchhichi viven nun universo 
cheo de cor, maxia e cooperación. 
A Árbore dos Soños é o seu centro 
de operacións.
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guía de canles
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