
tele+ràdio 13 DE GENER DEL 2016 61DIMECRES

33 Buenafuente i Puigdemont.

Buenafuente, 
l’àlter ego
de Carles 
Puigdemont

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

A falta de veure com serà el Carles 
Puigdemont del Polònia, Andreu 
Buenafuente ja es va transformar 
dilluns a la nit en l’acabat d’elegir 
president. Ho va fer en el debut 
del seu nou programa a Movis-
tar+, Late motiv. El showman cata-
là va obrir l’espai amb el seu ha-
bitual monòleg, però en aquesta 
ocasió anava caracteritzat amb 
una perruca a l’estil Puigdemont. 
«De nit faig riure a la tele, i de dia, 
al Parlament», va fer broma Bu-
enafuente, ressaltant les simili-
tuds entre tots dos de què s’ha 
parlat a les xarxes socials. «Sóc 
com Samsó. Aquests cabells em 
donen una força... Ja m’he carre-
gat Mas i la CUP», va ironitzar. H

debut A MovistAr+

El nou 
president 
desplaça el 
Mas ‘polac’

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La designació del nou president 
va provocar canvis en la progra-
mació de TV-3, que va anunciar 
per demà, dijous, una entrevis-
ta amb Carles Puigdemont (22.00 
h). Aquest programa especial va 
obligar a sacrificar una de les ci-
tes més esperades, el Polònia en el 
qual s’havia d’acomiadar l’Artur 
Mas polac. Aquesta emissió no se 
suspèn, sinó que es trasllada a dis-
sabte que ve. H

CAnvis A tv-3

Movistar+ emetrà des del 
febrer tota la Champions
3La plataforma de telefónica i Mediapro arriben per fi a un acord

teLevisiÓ de PAGAMent

EL PERIÓDICO
BARCELONA

D
esprés de més de sis mesos 
de negociacions i desavi-
nences, per fi ha esclatat 
la pau en l’enèsima guer-

ra del futbol espanyol: Movistar+ i 
Mediapro van arribar a un acord pel 
qual la plataforma de pagament de 
Telefónica inclourà en la seva oferta 
els canals de Bein Sports (que gestio-
na Mediapro). Això permetrà que els 
abonats de la principal oferta de te-
levisió codificada (amb gairebé dos 
milions de clients) tinguin accés a 
tots els partits de la Lliga (i també de 
la Champions, des d’aquest mateix 
mes de febrer), per a les pròximes 
temporades.
 Fonts pròximes a les negociaci-
ons entre les dues empreses van as-
senyalar que l’acord podia haver ar-
ribat després que Telefónica hagués 
desemborsat una suma que estaria 
entre els 2.000 i els 2.500 milions 
d’euros.

OFERTA SUPERIOR / Segons un comuni-
cat de Mediapro, la productora cata-
lana va decidir «adjudicar la distri-
bució per a les tres pròximes tempo-
rades (des de la 2016-2017) del nou 
canal Bein Sports La Liga a Movis-
tar+», ja que «l’oferta presentada» 
per aquesta plataforma «supera cla-
rament la de la resta d’operadors». 
Mediapro explica en la seva nota que 
el 18 de desembre passat va obrir el 
termini perquè tots els interessats a 
distribuir el nou canal presentessin 
les seves ofertes.
 Gràcies a la consecució d’un dels 

lots més importants de partits –que 
va posar a concurs la Lliga de Futbol 
Professional (LFP) a finals de l’any 
passat–, Mediapro ha pogut disse-
nyar el nou canal Bein Sports La Li-
ga, que transmetrà en directe i en 
exclusiva vuit partits per jornada 

de Primera Divisió, incloent-n’hi 
sempre un del Reial Madrid o del FC 
Barcelona. A més, cada temporada 
transmetrà, també en directe i en ex-
clusiva, un dels dos grans clàssics Re-
ial Madrid-FC Barcelona.

EL MILLOR PARTIT / Aquesta oferta es 
complementarà amb el lot de par-
tits que també va aconseguir Movis-
tar+, que li permet oferir el millor 
partit de la jornada, sempre un Bar-
ça o un Reial Madrid, i, a més, l’altre 
clàssic que no ofereix Bein Sports.
 Mediapro va avançar també que 
el seu nou canal emetrà «24 hores al 
dia els set dies de la setmana» i que, 

a més dels partits, «inclourà altres 
continguts exclusius al voltant de 
la Lliga espanyola i es convertirà en 
el segon canal a Espanya de la mar-
ca Bein Sports, complementant el 
ja llançat a principis d’aquesta tem-
porada amb els partits de la UEFA 
Champions League, la UEFA Europa 
League i altres competicions inter-
nacionals». Al final del seu comuni-
cat, la productora catalana va preci-
sar que l’acord «és per al que queda 
d’aquesta temporada i les dues se-
güents». És a dir, a partir del febrer, 
els abonats de Movistar+ podran dis-
frutar de tota la Champions des dels 
vuitens de final. H

El nou canal
Bein Sports La Liga 
transmetrà en directe
i en exclusiva vuit 
partits per jornada

33 Un càmera de televisió en la final de la Copa del Rei que va enfrontar el Barça i l’Athletic el maig del 2015.

IGNASI PAREDES

Saül Gordillo, nou director 
de Catalunya Ràdio
3el Consell de Govern de la CCMA ratificarà avui el càrrec

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El periodista Saül Gordillo se-
rà proposat avui com a nou direc-
tor de Catalunya Ràdio per Brauli 
Duart, president de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals  
(CCMA). Si bé el càrrec l’ha d’aprovar 
el Consell de Govern de la Corpora-
ció, fonts pròximes a aquest organis-
me han confirmat a EL PERIÓDICO 
que Gordillo serà el responsable de 

dirigir la nova etapa de les Emissores 
de la Generalitat. Es dóna la circum-
stància que el càrrec de director de 
Catalunya Ràdio estava vacant des 
del juliol de l’any passat, quan Fèlix 
Riera (militant d’UDC) va ser desti-
tuït per «canvis empresarials de la 
Corporació», segons va explicar la  
CCMA, que va plantejar un futur 
«amb una televisió i una ràdio jun-
tes en un sol espai, i fins i tot compar-
tint una sola direcció».

noMenAMent  El setembre del 2011, Gordillo es 
va incorporar a EL PERIÓDICO com a 
consultor en matèria de social media 
i posteriorment va ser nomenat res-
ponsable de l’àrea de Continguts Di-
gitals, funció que ha estat simulta-
niejant amb la de comentarista polí-
tic del diari, en la secció Mirador. La 
seva feina ha ajudat a potenciar la 
presència i imatge d’EL PERIÓDICO 
en les noves formes de consum de la 
informació, a través d’internet i les 
xarxes socials.
 De fet, Saül Gordillo (Calella, 
1972) és un dels referents de la in-
formació a través de la xarxa a 
Catalunya, on ha sigut un dels im-
pulsors del domini .cat. Va ser el fun-
dador del portal Poliblocs i, abans 
d’incorporar-se a EL PERIÓDICO, va 
treballar al rotatiu El Punt i, després, 
va dirigir l’Agència Catalana de No-
tícies (ACN) entre el 2007 i el 2011. 
El 2015 va publicar Revoltats –en cas-
tellà, Sublevados–, en què va enfrontar 
Oriol Junqueras i Justo Molinero. H33 El periodista Saül Gordillo.
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