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El guardó al millor tractament 
informatiu en ràdio és un premi 
col·lectiu. El jurat dels Ondas l’ha 
concedit a totes les emissores de 
ràdio a Catalunya –Catalunya Rà-
dio, RAC1, Cope, Onda Cero, RNE 

i SER Catalunya– per la cober-
tura informativa dels atemp-

tats jihadistes de Barcelo-
na i Cambrils perpetrats 

a l’agost. Segons el ju-
rat, “la feina de totes 
les ràdios catalanes 
durant aquestes jor-
nades desafortuna-
des constitueix el 
millor exemple de la 
capacitat de reacció, 
de la resposta rigoro-

sa durant moltes ho-
res en directe i de la 

vocació de servei pú-
blic de la ràdio”.  

El reconeixement del 
jurat es fa extensible a totes 

les emissores locals “que van 
informar els seus oients amb cri-
teris d’immediatesa i rigor.”  
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Josep Cuní i Susanna Griso,  
entre els guardonats dels Ondas

Àngels Barceló rep el reconeixement com a millor presentadora d’un espai radiofònic

Els guardons televisius dels premis 
Ondas d’aquest any tenen emprem-
ta catalana. Josep Cuní i Susanna 
Griso han sigut distingits com els 
millors presentadors de televisió, 
segons va anunciar ahir la Cade-
na SER. En el cas de Cuní, que ha si-
gut reconegut per la seva tasca al 
capdavant de 8 al dia, programa que 
va deixar a final de temporada, es 
tracta d’un premi ex aequo que com-
parteix amb Xabier Fortes, membre 
de l’equip de TVE a la delegació de 
Galícia. El jurat ha decidit atorgar el 
premi a Cuní per “sis anys d’una ex-
cel·lent cobertura informativa, amb 
anàlisi i debats caracteritzats per la 
pluralitat i l’equilibri”.  

Susanna Griso ha rebut el premi 
“per la seva professionalitat i bona 
tasca periodística”, segons ha ma-
nifestat el jurat. “Això arriba 
en un moment molt com-
plicat com a periodista 
catalana”, va assegurar 
Griso al programa La 
ventana de la Cade-
na SER en conèixer 
la notícia del seu 
premi. “Amb l’ac-
tualitat política 
tots tenim les 
emocions a flor de 
pell i això és molt 
esgotador”, va ex-
plicar la periodista, 
que ja va rebre un 
Ondas l’any 2010 com 
a presentadora d’Espe-
jo público, programa pel 
qual també ha sigut premi-
ada aquest any.  

Xabier Fortes, que comparteix el 
premi amb Josep Cuní com a millor 
presentador, ha sigut premiat per 
“la seva valentia en defensar la ve-
ritat a la redacció de TVE de Galí-
cia”. El periodista ha dedicat el 
premi al Consell d’Informatius 
de RTVE per empènyer una llei 
que garanteixi la independència 
de RTVE. “Jo crec que és possi-
ble fer una televisió pública de 
qualitat”, va assegurar ahir.  

En l’àmbit de la ficció televisi-
va també hi hagut reconeixement 
per als professionals catalans. La 
sèrie Sé quién eres, escrita per Pau 
Freixas i emesa a Telecinco, ha si-
gut seleccionada com la millor fic-
ció nacional. El jurat ha destacat 
que la trama d’intriga i suspens de 
la ficció protagonitzada per Fran-
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cesc Garrido “no té res a envejar a 
les millors sèries anglosaxones”.  

En la categoria de millor actor 
en una ficció emesa per una tele-
visió autonòmica el premiat ha si-
gut Josep Maria Pou per la seva in-
terpretació a Nit i dia de TV3. El ju-
rat ha destacat la “convincent en-
carnació del personatge de Benet 
Muntada”, un criminal letal però 
també sensible.  

En l’àmbit de les sèries d’abast 
estatal, els guardons a les millors in-
terpretacions han recaigut en Javi-
er Gutiérrez, per Estoy vivo (TVE), 
i Blanca Suárez, per Lo que escondí-
an sus ojos (Telecinco). L’actriu 
també forma part del repartiment 
d’una altra ficció amb premi: Las 
chicas del cable (Netflix) ha rebut el 
premi a la millor websèrie o progra-
ma d’emissió online.  

Fora de l’àmbit de la ficció, Aquí 
la tierra (TVE) ha sigut premiat 
com a millor programa d’entreteni-
ment i Ochéntame otra vez: el sueño 
olímpico, espai que recuperava tes-
timonis audiovisuals dels Jocs 
Olímpics de Barcelona, com a mi-
llor programa d’actualitat o cober-
tura especial.  

Premis radiofònics femenins  
Feia temps que Àngels Barceló de-
sitjava el seu Ondas, tal com va con-
fessar ahir quan es va assabentar 
que havia sigut distingida amb el 
guardó a la millor presentadora 
d’un espai de ràdio. La periodista, 
que actualment dirigeix i presenta 
Hora 25 a la Cadena SER, ha sigut 
elegida per la seva llarga trajectòria 
i “el rigor, la posada en antena tèc-
nicament perfecta i l’ambició per 
innovar”. Barceló ha assegurat que 
feia temps que esperava que li to-
qués l’Ondas, després de veure com 
molts dels seus companys recollien 
el guardó en anys anteriors. 

No és l’única “dona de ràdio” que 
ha sigut premiada en aquesta edi-
ció. Isabel Gemio, que fa poc va 
anunciar que deixava Onda Cero 
després de catorze anys vinculada a 
l’emissora, ha sigut guardonada 
amb el premi a tota la seva trajectò-
ria. Per a la periodista, el premi ar-
riba en un moment molt especial de 
la seva vida, quan, després de qua-
ranta anys de carrera, ha decidit do-
nar prioritat a projectes compati-
bles amb la seva vida familiar.  

En l’àmbit de la radiofórmula, el 
premi ha sigut per a Virginia Díaz, 
directora i presentadora de 180º de 
Radio 3, per fer “un periodisme mu-
sical renovat”.e 
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