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UN MAIO DE
SERIES / THE TWILIGHT ZONE 
/ NO LIMIT / PROYECTO BLUE 
BOOK  / BIG BANG / WOLF CREEK 
/ CINE / ¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS 
A UNA ISLA DESIERTA? / SEMANA 
CIENCIA FICCIÓN / BOHEMIAN 
RAPSODY / NOCHE BRIAN DE 
PALMA  / DEPORTES / GIRO 
DE ITALIA / ROLAND GARROS 
/ CAMPEONATO FÓRMULA 3 
DE LA FIA / DOCUMENTAIS / 
PRESIDENTES EN GUERRA / 
MEGABARCOS / ESTILO DE VIDA 
/ VENDER PARA COMPRAR / 
CUSTOMIZA TU CASA / INFANTÍS 
/ CHARLIE Y LAS FIGURAS / 
VAMPIRINA
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Unha viaxe ás profundidades da imaxinación que retrata os fracasos e os 
prexuízos da sociedade. Nova versión do clásico da ciencia ficción.

The Twilight Zone 
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22:00

Ad Vitam 
Darius, un policía de 120 anos, 
e Christa, unha muller de 24, 
investigan o misterioso suicidio de 
sete adolescentes.

No Limit 
Un axente que sofre unha 
enfermidade incurable acepta 
participar en difíciles misións 
a cambio dun tratamento 
experimental. Serie de acción e 
espionaxe creada por Luc Besson.
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La Forense 
Jenny Cooper estrea traballo 
como médico forense en Toronto, 
onde investigará varias mortes 
sospeitosas.

Proyecto Blue 
Book 
Serie baseada na historia real das 
investigacións secretas sobre o 
fenómeno OVNI que levaron a cabo 
as Forzas Aéreas estadounidenses 
na década dos 50.
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Sobrenatural

The Fix 

The Gifted 

Os Winchester foron arroxados a un 
aterrador universo alternativo: un mundo 
apocalíptico no que nunca nacerían.

Un asasino que logrou o seu obxectivo. 
Unha fiscal sen nada que perder. É hora de 
facer xustiza. 

Os Mutantes Subterráneos teñen que lidar 
con novos grupos de ideoloxías extremas, 
tanto humanos como mutantes. 

10 R

ESTREA
TEMPADA

DOMINGO
5

ESTREA MAI

ESTREA
TEMPADA

22:00
10



Iron Chef 

Acapulco Shore 

Private Eyes  

Novo formato gastronómico no que sete 
chefs de todo o mundo competirán para 
conseguir o desexado título de ‘Iron Chef’. 

Oito tolos invaden Acapulco. Chegan para 
vivir un verán cheo de historias, festas, 
desenfreo e tolemias...

Malia ver o mundo dende perspectivas 
moi diferentes, Shade e Everett forman un 
tándem moi profesional e logran resolver os 
casos aos que se deben enfrontar.
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Big Bang 

Riviera

Caín

Tras 12 tempadas, 279 episodios e 140 
horas de comedia, os frikis máis adorables 
da tele despídense.

As cousas complícanse para Georgina coa 
aparición dos Elthams, unha familia inglesa 
de aristócratas que conta coa súa propia 
dose de segredos.

Caín é un experimentado e mordaz detective 
de homicidios, tetrapléxico tras un accidente 
nunha misión de servizo. Misteriosos 
asasinatos e humor negro na Costa Azul.
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I’m sorry 

Los 100 

Wolf Creek 

Andrea Warren é unha guionista de comedia 
que non ten reparos en mostrar a súa 
inmadurez e as súas neuras, o que provoca 
divertidas consecuencias.

‘Os 100’ loitaron por sobrevivir e esta loita 
que os dividiu, os enfrontou e mesmo levou 
a vida daqueles que máis querían. 

O sanguinario asasino Mick Taylor volve 
sementar o caos, pero esta vez a vítima, 
Eve, contraataca. 
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Unha comedia dramática sobre os mozos que teñen que mirar fronte a fronte 
ás persoas nas que se converteron.

¿A quién te llevarías a una isla desierta? 
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22:00

Semana Ciencia 
Ficción 
Unha semana con títulos 
emblemáticos da ciencia ficción, 
que ademais culmina coa saga 
enteira de ‘Matrix’.

Festival de Cannes 
Un especial coa mellor selección 
de películas premiadas e 
nominadas no Festival de Cannes.
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Vigalondo 
Midnight Madness 
O director cántabro selecciona 
varios títulos que non foron 
grandes éxitos de taquilla nin 
recibiron eloxios da crítica pero, 
segundo o realizador, merecen ser 
vistos e desfrutados.

Bohemian Rapsody 
Multipremiado biopic sobre a 
mítica banda de música Queen, 
un dos conxuntos de rock máis 
emblemáticos de todos os tempos.
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22:00

Noche Brian de 
Palma 
Especial que inclúe dúas das 
películas máis recoñecidas do 
director: ‘Los intocables de Eliot 
Ness’ e ‘El precio del poder’.

XXV Fant Bilbao 
O Festival Fantástico de Bilbao 
cumpre 25 anos. Este especial 
inclúe títulos que formaron parte 
da súa programación.

18 R

22:00

15:30
2-11ESPECIAL

ESPECIAL 1



Todos quieren a Bill 
Vímolo cazando pantasmas; 
vivindo unha e outra vez o mesmo 
día ou aburrido nun gran hotel de 
Tokio. É o actor Bill Murray.

Cine Día del 
Trabajador 
Especial con Jason Statham que 
inclúe as películas: ‘Transporter 
3’, ‘Caos’, ‘Parker’, ‘Redención’ e 
‘Transporter 2’.
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Expedición al pasado 
Viaxeiro incansable e curioso por 
natureza, o arqueólogo Josh Gates 
propúxose percorrer todo o mundo 
para analizar en profundidade 
os misterios e as lendas máis 
carismáticas.

Presidentes en 
guerra 
Especial sobre a Segunda Guerra 
Mundial dende o punto de vista de 
oito presidentes americanos que 
participaron na guerra.
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22:00

Los tesoros perdidos 
de los mayas 
Unha iniciativa que trata de 
mapear dixitalmente e mediante 
realidade aumentada a selva 
guatemalteca para revelar restos 
arqueolóxicos ocultos á primeira 
ollada.

Megabarcos
Novas e enormes ferramentas 
tecnolóxicas axúdannos a superar 
os grandes obstáculos mariños.
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Alerta desaparecido 

Da Vinci y el retrato 
perdido 

Italia desconocida 

Inquedantes historias reais sobre persoas 
que desapareceron de forma repentina.

Descubriuse no sur de Italia un antigo retrato 
con trazos sorprendentemente familiares. 
Trátase dun autorretrato descoñecido de 
Leonardo da Vinci?.

Un percorrido ao redor de Italia para 
descubrir algún de recunchos máis xenuínos 
do país transalpino.
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22:00

The Irwins 
Terri, Bindi e Robert están 
inmersos na súa rutina diaria 
coidando dos animais que 
habitan no zoolóxico familiar máis 
grande de Australia, situado en 
Queensland.

Locos por las 
ruedas 
Nada se resiste ao enxeño 
deste singular grupo de 
enxeñeiros capaces de facer 
realidade aloucados proxectos a 
contrarreloxo.
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Lugares salvajes 
de América 
Especial dedicado á flora e á 
fauna do continente americano 
que percorre os principais parques 
naturais da rexión.

Asesinatos absurdos 
Estas non son historias de 
calculadores asasinos. Son 
tolemias con personaxes fóra 
do común e xiros sorprendentes 
debidos ás súas ocorrencias.
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Edición número 102 da coñecida carreira de ciclismo en ruta por etapas que 
arrinca en Bolonia e cuxo final espera en Verona.

Giro de Italia 
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22:00

Campeonato 
Fórmula 3 de la FIA 
A tempada 2019 do Campionato 
de Fórmula 3 da FIA será a 
primeira desta categoría, nacida 
da fusión entre a GP3 Series e o 
Campionato Europeo de Fórmula 3 
da FIA.

Roland Garros 
Chega a cita máis importante 
en terra batida e o segundo dos 
Grand Slams tras o Open de 
Australia.

28 R

22:20

LUN-DOM
20-9DIRECTO

ESTREA 26



29R



22:00

Customiza tu casa 
Converter obxectos cotiáns 
en divertidas creacións é a 
especialidade da ‘customizadora’ 
Laura Martínez del Pazo.

Vender para 
comprar 
De novo, os carismáticos irmáns 
Scott despregarán todas as súas 
habilidades para incrementar o 
valor das casas.
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¡Vete ya, unicornio! 

Charlie y las figuras 

Kim Possible 

Alice é unha nena intelixente, resolutiva 
e independente que ten un mellor amigo 
desordenado e amante da diversión: 
Unicornio.

En cada episodio, Charlie agrúpalles ás súas 
amigas as figuras para crear novos obxectos 
e axudarlles a resolver os seus problemas e 
tarefas.

A heroína adolescente Kim Possible e o seu 
compañeiro Ron Stoppable deben salvar 
o mundo e ademais enfrontarse ao seu 
primeiro ano no Instituto Middleton.
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Abby Hatcher 

Knight Squad: 
Academia de Caballería 

Vampirina

Abby Hatcher é unha serie preescolar que 
segue a Abby e ás súas amigas Fuzzlies, 
criaturas incribles e extravagantes que viven 
no hotel da súa familia.

Ciara e Arch son dous mozos dispostos a 
converterse en cabaleiros de elite. Para iso, 
acoden á escola de adestramento do reino 
máxico de Astoria.

Vampirina é unha moza vampira que se 
enfronta ás alegrías e aos desafíos de ser 
nova na cidade cando a súa familia se muda 
de Transilvania a Pennsylvania.
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