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Gonzo substituirà Évole  
al capdavant de ‘Salvados’ 

çuela, Nicolás Maduro, deu dies 
després que Juan Guaidó s’auto-
proclamés president del país.  

Évole, per la seva banda, con-
tinuarà vinculat a Atresmedia, 
amb qui ha renovat contracte re-
centment. Segons el grup audio-
visual, el periodista ja treballa en 
un nou projecte per a La Sexta, en 
el qual “se submergirà en grans 
històries, de rellevància social, i 
farà de l’entrevista la seva eina 
fonamental”. Atresmedia asse-
gura que amb aquest nou espai el 
periodista mostrarà “un nou re-
gistre”, amb el qual “mantindrà 
l’aposta de La Sexta per la infor-
mació, l’actualitat i el compromís 
ciutadà”. De fet, els últims anys 
Évole ja havia presentat alguns 
programes especials, com ara Bi-
envenidas al norte i Bienvenidas 
al sur, a La Sexta, i Familias rea-
les i Hasta los 100 y más allá, a 
Antena 3.  

El periodista s’acomiadarà de 
Salvados demà, amb l’última en-
trega de la temporada, un espe-
cial titulat Mi barrio i que s’ha 
rodat al barri natal d’Évole, Sant 
Ildefons, a Cornellà de Llobre-
gat. El programa s’estructurarà a 
partir d’imatges filmades amb 35 
anys de diferència: les primeres, 
rodades pel mateix Évole quan 
tenia nou anys, al costat del seu 
pare; les segones, en l’actualitat, 
quan aquell nen s’ha convertit en 
un dels noms més populars del 
periodisme espanyol i està con-
siderat un referent sobretot per 
les esquerres.e 

L’espai seguirà a La Sexta per dotzè curs consecutiu

Fernando González, Gonzo, serà el 
nou presentador de Salvados en 
substitució de Jordi Évole, segons 
va revelar ahir Atresmedia. Évole 
havia anunciat per sorpresa dijous 
a la nit, en una entrevista a El hormi-
guero, que deixa el programa de La 
Sexta. El nou presentador té una 
llarga experiència com a reporter, 
especialitzat en temes de denúncia 
política i social com els que sol abor-
dar Salvados.  

Gonzo es va donar a conèixer 
l’any 2005 a l’espai Caiga quien cai-
ga, i el 2008 va fitxar per Antena 3 
per presentar-hi el seu primer pro-
grama en solitari, El método Gonzo. 
Durant la seva etapa en aquesta ca-
dena va fer també diversos docu-
mentals sobre temes com les bom-
bes de Palomares o les víctimes de la 
Guerra Civil enterrades contra la 
seva voluntat al Valle de los Caídos.  

Des del 2010 se’l pot veure a La 
Sexta, com a reporter d’El interme-
dio, i aquest gener va presentar el 
documental Detrás del muro, que 
analitzava els motius que han por-
tat milers d’habitants de països de 
l’Amèrica Central a intentar emi-
grar als Estats Units.  

Ara el periodista gallec agafarà les 
regnes d’un dels espais més emble-
màtics de la cadena, que ja acumula 
onze anys en antena i que aquesta 
temporada ha aconseguit fites com 
l’entrevista al papa Francesc o la 
conversa amb el president de Vene-
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Fernando González, Gonzo, és un dels reporters que col·labora habitualment amb el 
programa El intermedio de La Sexta. ATRESMEDIA
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nics “involucrar” Gordillo en el que, 
segons ell, intuïen que “podria cons-
tituir a la fi la comissió d’un delicte 
de desobediència”. També van tei-
xir, diu, un “pla premeditat” per 
“ampliar o expandir” les possibles 
responsabilitats penals involucrant 
altres persones en la seva estratègia 
de “socialització del dany” en cas 
que les seves accions arribessin al 
jutjat. Per això, l’escrit retreu les 
“maniobres” de Llorach i lamenta 
que Patxot aportés a la jutge alguns 
dels correus que van intercanviar 
però obviés “maliciosament” i de 
manera “premeditadament tenden-
ciosa” els que, segons l’advocat, dei-
xaven clara la innocència de Gordi-
llo. La defensa aporta la sèrie com-
pleta de correus que tots ells es van 
intercanviar dies abans de l’1-O i els 

més enllà i la farà desaparèixer en 
totes les franges i en tots els seus 
mitjans. La nova política entrarà en 
vigor el 30 de juny perquè fins a 
aquella data ja hi ha “publicitat ve-
nuda”, vinculada a espais esportius, 
que “no es pot retirar”.  

En un estudi publicat al gener, el 
CAC va assenyalar que, a la televi-
sió, el 45,3% de la publicitat de joc 
i apostes en línia s’emet en horari 
protegit, un percentatge que a la rà-
dio s’eleva fins al 84,5%. L’informe 
(que reclamava la prohibició total 
d’aquest tipus de publicitat) analit-
zava dos dies d’emissions, durant 
els quals només van detectar sis 
d’aquests espots en mitjans de la 
CCMA, concretament a Esport3 i 
fora de l’horari protegit. Tot i així, 
TV3 sí que emet, en algunes ocasi-
ons, publicitat d’aquestes caracte-
rístiques. El desembre del 2018, el 
Parlament, en una resolució sobre 
els drets dels infants, ja havia ins-
tat la Corporació a eliminar aquest 
tipus d’anuncis dels mitjans públics 
en horari protegit i li “recomanava” 
que no en difongués tampoc en la 
resta de franges.  

Recurs al Suprem 
D’altra banda, Llorach va revelar 
que aquest dijous el consell de go-
vern de la CCMA va aprovar presen-
tar un recurs contenciós adminis-
tratiu al Tribunal Suprem contra la 
resolució de la Junta Electoral Cen-
tral (JEC) que va obligar TV3 i Ca-
talunya Ràdio a compensar els par-
tits que no donaven suport a la ma-
nifestació del 16 de març a Madrid 
a favor del dret a l’autodetermina-
ció. De totes maneres, aquest espai 
compensatori ja es va emetre, en 
una decisió que ahir va criticar la di-
putada de la CUP Natàlia Sànchez.  

Encara en l’àmbit dels tribunals, 
el director de TV3, Vicent Sanchis, 
va assegurar que manté la intenció 
de querellar-se contra el president 
de Ciutadans, Albert Rivera, per ha-
ver afirmat, falsament, que des de la 
televisió pública s’havia dit “puta” a 
Inés Arrimadas. Segons Sanchis, les 
demandes es presentaran després 
de les eleccions del 26 de maig, per 
no interferir en la campanya.e

La Diputació de Lleida va celebrar ahir la 
gala de lliurament del 30è Premi Turístic 
Internacional Pica d’Estats de Premsa, 
Ràdio, Televisió i Internet. El principal 

guardó, dotat amb 10.000 euros, va recaure 
en el reportatge Pirineus catalans. Bellesa 
desconeguda plena de silenci, publicat l’any 
passat a la revista alemanya Panorama. 

Entre els premiats hi ha també el fotògraf 
Santi Iglesias, que va ser distingit per una 
col·lecció de fotografies publicada al 
Mirades de l’ARA entre el 2017 i el 2018. 
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missatges de WhatsApp que Gordi-
llo es va enviar amb Monguilod, per 
constatar que l’estaven pressionant 
i que no es volia involucrar en la de-
cisió sobre l’emissió dels anuncis 
del referèndum perquè no entrava 
en el seu àmbit competencial. 

En un correu del 16 de setembre, 
Llorach exigia a Gordillo que assu-
mís les seves “responsabilitats”, 
com ja havien fet Sanchis, Patxot i 
ella. “Tu i la teva consciència ja sa-
breu què feu, però recorda que vas 
entrar a la direcció de Catalunya Rà-
dio avalat pel teu compromís i la 
confiança que determinada gent va 
dipositar en tu”, li deia la presiden-
ta.  Finalment, l’endemà Gordillo va 
respondre: “Per desbloquejar la si-
tuació. No tinc objecció dins les me-
ves competències. Endavant”.e

Xavi Coral i Ariadna 
Oltra moderaran 
els debats del 26-M

El corresponsal de TV3 a Brus-
sel·les, Xavi Coral, serà l’encar-
regat de moderar el debat entre 
els candidats de les eleccions 
europees que TV3 i Catalunya 
Ràdio oferiran el 14 de maig a les 
22 h. Una setmana més tard, el 
dia 21, els mitjans públics oferi-
ran un altre debat amb els can-
didats a l’alcaldia de Barcelona, 
que serà moderat per Ariadna 
Oltra. Aquests són els dos con-
tinguts més destacats del pla de 
cobertura per a la campanya de 
les eleccions del 26 de maig que 
ha presentat la CCMA. 

Coral i Oltra, doncs, agafaran 
el relleu de Vicent Sanchis, que 
va presentar el debat de les elec-
cions generals que TV3 va oferir 
la setmana passada. Precisa-
ment, l’elecció del director de la 
cadena per conduir aquell espai 
va ser qüestionada ahir pel di-
putat de Catalunya en Comú - 
Podem Marc Parés i pel socialis-
ta David Pérez. “Decidir que fos 
vostè [el moderador], que ha es-
tat reprovat pel Parlament i que 
ha estat a la picota de moltes crí-
tiques, no ens sembla prudent. 
S’hauria hagut d’evitar la situa-
ció que vam viure al principi del 
debat”, va dir Parés, en referèn-
cia a les acusacions directes que 
Sanchis va rebre de les candida-
tes de Ciutadans, Inés Arrima-
das, i del PP, Cayetana Álvarez 
de Toledo.  

En tot cas, Núria Llorach va 
deixar clar que, si Sanchis s’ha-
gués volgut posar també al cap-
davant dels debats de les elecci-
ons europees i municipals, ella 
no s’hi hauria oposat. David Pé-
rez ho va lamentar. “Vostè li 
hauria hagut de dir que no. Ser 
el protagonista del programa i 
no poder-hi participar és difí-
cil”, va ironitzar el diputat. 
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