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F. PUIG Barcelona

Lacoberturade les ràdios catalanes
durantels atemptatsdel 17d’agosta
Barcelona i Cambrils, els periodis
tes JosepCuní,ÀngelsBarceló, Isa
bel Gemio i Susanna Griso, els ac
tors Josep Maria Pou, Javier Guti
érrez i Blanca Suárez, el grup
musical Jarabe de Palo, el cantant
Alejandro Sanz, el Festival Sónar,
els programes Aquí la Tierra i
Ochentéame otra vez, així com les
sèries Sé quien eres i Las chicas del
cable són alguns dels guardonats de
la 64a edició dels premis Ondas a
Barcelona. Una edició en què han
estat presentades més de 400 can
didatures procedents de més de 15
païsosde tot elmón.

RÀDIO
El jurathapremiatels serveis infor
matius de les emissores de ràdio a
Catalunya per la cobertura dels
atemptatsde l’agostpassat.Esvalo
ra la capacitat de reacció i el rigor
ofert per les redaccions de RAC1,
Catalunya Ràdio, SER Catalunya,
RNE, Cope i Onda Cero, així com
per les ràdios locals que també van
ferespecials.Tambéesdistingeix la
periodista Àngels Barceló, directo
ra d’H25 de la Cadena SER, com a
millor presentadora; Isabel Gemio,

per la seva trajectòria professional;
Virginia Díaz, directora de 180º de
Radio3, com a millor presentador
de ràdio musical; el podcast cientí
ficCatástrofeultravioletacomami
llor programa en línia; i es fa una
menció especial a la figura del rea
litzador radiofònic. La millor cam
panyadepublicitatvaserperaCon
ciencia, de Flex, i la millor agència
va recaure enShackleton.

TELEVISIÓ
Els premiats van ser Aquí la Tierra
(RTVE),perlasevacredibilitatenla
divulgació dels fenòmens naturals;
Ochéntameotravez:elsueñoolímpi
co (RTVE), pel seu treball periodís
tica de recuperació i muntatge dels
documents audiovisuals dels Jocs
Olímpics del 1992; Josep Cuní, per
la seva tasca a 8 al dia (8tv), en què
hacombinatdurant sis anysunaco
bertura informativa amb anàlisi i
debats plurals i equilibrats; Xabier
Fortes, pel seu coratge defensant la
veritat a la redacció d’informatius
de TVE a Galícia; i Susanna Griso,
perlasevafeinadedeuanysaEspejo
público (Antena 3). En l’apartat de
ficció es reconeix les sèriesSéquien
eres (Telecinco) i Las chicas del ca
ble(Netflix), ielsactorsJavierGuti
érrez per Estoy vivo (TVE), Blanca
SuárezperLoqueescondíansusojos

(Telecinco) i Josep Maria Pou per
Nit i dia (TV3).

MÚSICA
JarabedePalo, la bandadePauDo
nés, ha estat guardonada en la cate
goria de trajectòria professional
quan es compleixen 20 anys de la
cançó La flaca, mentre que Alejan
dro Sanz ha estat elegit artista de
l’any per l’impacte del concertMás
que más. En la categoria d’especta
clemusicalelpremirecauenelFes
tival Sónar, que aquest any va cele
brar la sevaXXVedició.Lesmenci
ons especials del jurat són per a
CamaróndelaIsla,enel25èaniver
sari de la seva mort, i per a Carlos
Vives, per la sevacapacitatde ferde
lamúsica local un fenomenglobal.

INTERNACIONAL
El documental dramatitzat d’Arte
France De guerre en fils (conflictes
familiars) s’emporta el premi almi
llorprogramaderàdio, ieldetelevi
sió és per al documental alemany
Die letzten mäner von Aleppo (Els
últimshomesd’Alep) sobre laguer
ra de Síria. La menció especial ha
estat per a Fins que es rendeixin els
àrabsLaguerraoblidadaalMagrib,
un treball periodístic alemany so
bre un capítol de la colonització es
panyoladel nordde l’Àfrica.c
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Pantalles
Lesràdioscatalanesguanyen
l’Ondasper lacoberturadel 17A
Josep Cuní, millor presentador pels seus sis anys a ‘8 al dia’

Josep Cuní, Àngels Barceló, Isabel Gemio i Susana Griso, alguns dels guardonats ahir

BARCELONA Redacció

La mort de presidiaris espanyols a
les presons del Perú obre la segona
temporada de Fuera de cobertura
(Cuatro,22.45h),elprogramadere
portatgesd’investigacióquepresen
ta la periodista Alejandra Andrade.
Lavisita a la central japonesadeFu
kushima sis anys després del desas
trenuclear, la realitat dels narcotra
ficantscolombiansilessevesconne
xions ambGalícia, el turisme sexual

Cuatrodenuncia l’estat
de lespresonsdelPerú

amb menors a Cartagena (Colòm
bia) o el cerclemés íntimdeDonald
Trump són alguns dels temes que
s’abordaranenpròximesedicions.
El programa introduirà les seves

càmeresenllocsdemoltdifícilaccés
on no seran ben rebudes, perquè la
seva finalitat és denunciar el que hi
està passant: “Després de tants anys
treballant en aquest tipus de pe
riodisme,heaprès agestionar situa
cions perilloses o compromeses.
L’experiència i la intuïció em diuen

quan hem de parar de gravar, quan
hem de marxar aviat i, sobretot,
quanhemdecontinuar filmant per
què el que estem veient ha de ser
exposat a la llum pública”, afirma
Andrade.
Enel reportatged’avui, el progra

ma se’n va al Perú, el país del món
amb més quantitat de presos espa
nyols.Sibééscertque lesnegociaci
ons entre els dos països els últims
mesos han accelerat la repatriació
d’espanyols empresonats, no és
menys cert que en els seus presidis
acumulen la taxa d’espanyolsmorts
més alta: nou en tot just els darrers
dos anys. Andrade acompanya al
Perú Juana Martínez, espanyola
mare d’en Luis, va morir fa poques
setmanesenunapresód’allà.c

#011.11 Tesoros al
descubierto.12.00
Lugares singulares.12.59
Todo sobre la carne.14.00
Minuto#0.15.05 Likes.
16.05 Pel·lícula: Payback.
17.43 Pel·lícula: Jumper.
19.09 Blue Bloods:
familia de policías:
Educación superior.20.40
Euroleague: RealMadrid-
CSKAMoscow.23.05 Late
Motiv.0.10Diario Vice.
CALLE 13 11.08
Elementary: Historia del
hombremuerto.13.33
Ley y orden: Unidad de
Víctimas Especiales:
Historias criminales.16.56
Pel·lícula: Adicto.18.33
Ley y orden: Unidad de
Víctimas Especiales: Influ-
encia.22.00 Pel·lícula: Sin
salida (Trabajomortal).
23.15 Pel·lícula: Regreso
inesperado.
TNT 14.15 The Big Bang
Theory: La optimización
de la ansiedad.15.35
Pel·lícula: Qué les pasa a
los hombres.17.55 Las
crónicas de Shannara.
18.50 Elmentalista: En
la lista roja.20.40Mom:
Tres sonrisas y un techo sin
pintar.21.10 The Big Bang
Theory: La solución del
pirata.21.35Rick yMorty:

Asimilación autoerótica.
22.00 The Big Bang
Theory: La guerra de las
cometas.22.30 Pel·lícula:
Somos losMiller.
SYFY 15.02 Pel·lícula:
Death race: la car-
rera de lamuerte.16.50
Pel·lícula: La carrera de la
muerte: el origen.18.29
Buffy Cazavampiros: El
día de la graduación (I).
20.15Merlín: La espada
en la piedra (I).22.00
Pel·lícula: La piedra sa-
grada (Doomsday Device).
23.34 Pel·lícula: La cosa
(The thing).
BABY TV 15.00 Fiesta
animal.15.30 La hora
del arte, la actividad y
lamúsica.16.00 Los
primeros descubrimientos
mágicos.16.30 El patio de
la imaginación.17.00 Ex-
plorando con BabyHood.
17.30Descubriendo con
Vegibugs.18.00 Juega y
aprende con canciones y
nanas.18.30 Juegos de
adivinanzas con Tulli y sus
amigos.19.00 La hora de
la diversión y las nanas en
familia.
CLAN17.10 Yoko.17.22
La Patrulla Canina.17.45
Los Octonautas.17.57
Peppa Pig.18.16 Super

wings.18.39 La Patrulla
Canina.19.03 Blaze y
losMonsterMachines.
19.25Miles del futuro.
19.48Dangermouse.
19.59 Pumpkin Reports.
20.10 Zak storm.20.33
Bob Esponja.21.19 Los
superminihéroes.21.41
Escuela de rock.22.03
Victorious: Tori tortura a
un profe.22.26 Escuela de
rock.22.48 ICarly.23.34
Escuela de rock.
NATIONAL GEOGRAPHIC
11.26Mayday: catástrofes
aéreas.13.09 Las repara-
cionesmás díficiles del
mundo.14.52Mayday:
catástrofes aéreas.16.40
NaziMegaestructuras.
20.13 Las reparaciones
más díficiles delmundo.
22.00Misterios de la
SegundaGuerraMundial.
23.55Apocalipsis: la Se-
gunda GuerraMundial.
0.47 Ciencia para aficio-
nados.
CANALHOLLYWOOD
11.50 Espera al último
baile.13.45 Billy Elliot
(Quiero bailar).15.45
King Kong.18.5040 días
y 40 noches.20.35Última
llamada.22.00 Enemigos
públicos.0.20Asesinato
en la Casa Blanca.

13.45600’’: FC Barcelo-
na-Màlaga CF (15/16).
14.00 Barça News.14.20
La prèvia: FC Barcelona-
Màlaga CF (17/18).14.35
Seguim en joc.15.00
Barça News. (Rep.)15.20
El partit juvenil: Juvenil
A-Olympiakos del Pireu

(17/18). (Rep.)17.00
Barça News. (Rep.)17.20
800’’: Atlètic deMadrid-FC
Barcelona (17/18).17.35
El partit del Barça B: FC
Barcelona B-Llorca FC
(17/18). (Rep.)19.15
800’’: FC Barcelona-Olym-
piakos del Pireu (17/18).

(Rep.)19.30Hora B.
21.00 El partit d’handbol:
FC Barcelona Lassa-Atlètic
Valladolid (17/18).
(Rep.)22.30 La prèvia:
FC Barcelona-Màlaga CF
(17/18).22.45600’’:
FC Barcelona-Màlaga CF
(11/12).23.00Hora B.

14.00 BTVNotícies
migdia.14.25 La porteria.
15.25 Punt demira.
(Rep.)17.05 SlowBTV:
Observant-Una sessió
d’entrenament de boxa.
17.30Rius de tinta:

Com fer créixer lectors
entusiastes. (Rep.)18.05
Deuwatts: L’obesitat infan-
til. (Rep.)18.35 Terrícoles.
19.05 Cases ecològiques.
(Rep.)19.30 Cròniques de
Barcelona: La Barcelona

pop del boom literari.
19.59 BTVNotícies vespre.
20.25 El temps.20.30
BTVNotícies 73.20.45
Bàsics BTV.21.30Àrtic.
22.20 Codi de barris: La
Bordeta.

6.01Mic.6.32 Espies
de veritat. (ST)7.22
Doraemon. (ST)8.12
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. (ST)
8.39Nils Holgersson. (ST)
9.00 L’hora del Timmy.
10.00 Calimero. (ST)
10.40 Les noves aventures
de Peter Pan. (ST)11.30
La Supermots. (ST)11.57
Els Dalton. (ST)12.25
Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles. (ST)13.15 El
detectiu Conan. (ST)

14.11 Shin Chan. (ST)
15.00 Bola de drac. (ST)
15.50Olivia. (ST)16.23
Lulú Brum-brum. (ST)
17.08Raa Raa, el lleó
escandalós. (ST)17.28
Noddy, un detectiu al
País de les Joguines. (ST)
17.55Misha, la gata
violeta.18.10 ElMic i els
seus amics.18.35 Pat, el
carter: Servei d’entregues
especial. (ST)19.05 Kung
Fu Panda: Llegendes
increïbles. (ST)19.30 Info

K. (ST)19.45 Pat, el gos.
20.04 Els germans Kratt.
(ST)20.55 El detectiu Co-
nan. (ST)21.25 Com si fos
ahir: EnQuimes queda
sol. (ST) (Rep.)22.05
Quarts de nou: Desfolrats.
(ST)22.35 El documental.
(ST)0.20 Passió per
caminar: Per la costa
Amalfitana. (ST)1.10 Les
costes franceses des de
l’aire: Le Croisic. (ST)1.20
Còmics: Imitadors. (ST)
2.30Quarts de nou.

CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrillatv.lavanguardia.com/
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Esta madrugada, 02:00 h.
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