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CULTURES COMUNICACIÓ

Ràdio Associació dona els seus
premis després de mig any

Els periodistes Anna Punsí, Maria Núria Revetlle i Benet Íñigo, entre els premiats

ACN BARCELONA

La gala dels 20ns Premis Ràdio
Associació es va poder celebrar finalment ahir al Foyer del Liceu,
amb públic limitat als organitzadors, jurat, autoritats i premiats.
La trobada, que es va poder seguir
per streaming, es va haver de suspendre el 25 de març per la pandèmia i fins ahir els premiats no
van poder alçar el guardó.
Entre els professionals i espais
distingits hi ha els periodistes de
tribunals Anna Punsí (SER-Catalunya), Maria Núria Revetlle (Catalunya Ràdio) i Benet Íñigo
(RAC1), La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, el magazín de cap de

setmana Via Lliure, de RAC1, i el
programa local Un dia més, d'UA1
Lleida Ràdio, entre d’altres.
Els 20ns Premis Ràdio Associació van guardonar com a millor
professional els periodistes de tribunals Anna Punsí, de SER-Catalunya; Maria Núria Revetlle, de
Catalunya Ràdio; i Benet Íñigo de
RAC1.
El periodista Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona,
va rebre el premi a l'excel·lència
pel seu seguiment de les emergències a la zona. El Guardó 1924
el va obtenir La Marató de TV3 i
Catalunya Ràdio; el premi al millor programa de ràdio, Via Lliure,

de RAC1; el millor programa de
ràdio local Un dia més d'UA1 Lleida Ràdio, i el premi a la inclusió,
La Casa Ofala de Ràdio Begues.
Manolo Oliveros ha rebut una
menció d'honor, així com El Balcó
de SER-Catalunya.
La gala es va fer al Foyer del Liceu
La gala dels 20ns Premis Ràdio Associació, ajornada per la crisi sanitària més de mig any, es va haver
de celebrar gairebé sense públic i
seguint tots els protocols de seguretat. L'esdeveniment va tenir lloc
al Foyer del Liceu i el van conduir
els Òscars (Òscar Andreu i Òscar
Dalmau).

L’especial de l’«InfoK»
sobre el coronavirus,
guardonat als CIRCOM
L’organització

internacional té com a
objectiu estudiar les
televisions d’Europa
REDACCIÓ MANRESA

La 30a edició dels Premis CIRCOM, l’Associació Europea de Televisions Regionals, va fer públic
ahir els guardonats. L’especial sobre coronavirus que el programa
InfoK va emetre el 26 de febrer al
canal Super3, i que es va poder
veure uns dies després també a
TV3, ha estat distingit amb una
menció especial en la categoria de
programes informatius. Segons el

veredicte del jurat, «els valors i les
característiques del programa el
converteixen en un exemple a seguir» i va destacar que «és un impressionant programa explicatiu
per als nens i nenes sobre el coronavirus». Els jutges van quedar
impressionats pel fet que el programa es fes al febrer, en una fase
molt prèvia de l’expansió del coronavirus i ho van valorar com
una raó important.
CIRCOM és una organització
internacional que té com a objectiu estudiar de manera pràctica,
concreta i innovadora les televisions d’Europa i contribuir al desenvolupament de la cultura i les
identitats regionals.

LA PROGRAMACIÓ DE TV
«Punts de vista» parla
amb l’actriu Ariadna Gil

Victòries que no acaben
sent-ho, a «Zona Zàping»

El ritual de Nacho Vidal, a
«Equipo de investigación»

LA 2 | 19.10 H

TV3 | 22.05 H

LA SEXTA | 22.30 H

Tània Sarrias parlarà del projecte documental Encara hi ha algú al bosc
amb la directora Teresa Turiera, i l'actriu Ariadna Gil. El programa també
entrevistarà Samuel Aranda.

El programa mostrarà per què sempre
és desaconsellable celebrar les victòries abans de temps. A més, Novak
Djokovic explicarà a la seva manera la
seva reincidència enviant una pilotada.

L'equip dirigit per Glòria Serra investiga
aquesta nit els misteriosos rituals pels
quals l'exactor del porno Nacho Vidal
ha estat acusat d'homicidi. En què consisteixen? Per a què volen servir?

TV3

Super3/33

07.30 TN matí. O
08.30 Els matins. O Lídia Heredia entrevista la portaveu de
Jutgesses i Jutges per a la Democràcia a Catalunya, Maria del
Prado; el fiscal Salvador Viada,
de l'Associació Professional, i Independent de Fiscals, i el catedràtic de Dret Processal Jordi
Nieva valoren la utilització de la
justícia per marcar l'agenda política.
11.00 Planta baixa. O
13.55 Telenotícies comarques.

09.27 Kiwi.
09.37 BabyRiki. O
09.47 Zoobabu.
09.54 The baby triplets.
10.00 Veterinaris. O
10.30 Kukurota. O «Els plomats».
10.57 Wowzzy Baboom fet a
casa.
11.07 Wowzzy Baboom. O
11.33 Dinàmiks. O «El missatge
secret».
12.01 En Grizzy i els lèmmings.

O

14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Cuines. O «Coca de iogurt».
16.00 Com si fos ahir. S O
16.40 Tot es mou. O
20.20 Està passant. O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 Zona zàping. O L'espai
mostra com en ciclisme sempre
és desaconsellable celebrar les
victòries abans d'hora. A continuació, Novak Djokovic explica,
a la seva manera, la seva reincidència en enviar una pilotada a
un jutge de línia.
22.45 La gran pel·lícula. P O
El metge. Narra la història de
Rob Cole, un jove que es queda
orfe en morir sa mare, víctima
d’una malaltia estranya. Aquesta
circumstància l’anima a anar-se’n
a Pèrsia a estudiar Medicina sota
la tutela del savi doctor Ibn Sina.
Tot i les innombrables adversitats
que troba en el seu camí i els dolorosos sacrificis que ha de fer, el
Rob es manté ferm en la seva
obstinació. Aquesta incansable
recerca de coneixement el porta
finalment a trobar l’amistat i
l’amor veritable.
01.25 Més 324. O

O

12.42 Quin crac, l’Angelo! O
13.30 Les Sisters. O
14.16 El xai Shaun.
15.05 El detectiu Conan. O
15.53 Les tres bessones. O
16.41 El xai Shaun.
17.00 Pingu.
17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 Una mà de contes. O
18.15 El dia que el Henry va conèixer... O
18.30 Bob, el manetes. O
18.49 La família Teixó-Guineu.
19.14 Pat, el gos. O
19.37 Set nans i jo. O
20.24 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
21.00 La pitjor bruixa. S «El
Clapat».
21.28 Lucas etc.
21.42 Les regles de la Floor. S
«Impitigen».
21.51 Mike el magnífic.
21.55 El gran dictat. O
22.10 Premis Vinari 2020.
Transmissió dels Premis Vinari
organitzats per la revista de vins
Vadeví i que reconeixen els millors
vins de Catalunya de l’any 2020.
23.10 Bosch i Morata. Sempre
els quatre.
00.20 60 minuts. O «El renaixement de Notre-Dame».

La 1
06.30 Telediario matinal. O
Inclou El tiempo.
08.00 La hora de La 1. O
10.00 La hora de la actualidad.

O

13.00 Cocina al punto con Peña
y Tamara. O «Gazpachos manchegos».
13.55 L’informatiu. O
Inclou el temps.
14.10 Como Sapiens. «Estamos
de dulce».
15.00 Telediario 1. O
15.55 L’informatiu. O
Inclou el temps.
16.15 El tiempo. O
16.30 Mercado central. S O
17.15 Servir y proteger. S O
18.15 Acacias 38. S O
19.10 El cazador. O
20.00 España directo. O
20.30 Aquí la Tierra. O
21.00 Telediario 2. O
Inclou El tiempo.
22.10 Historias de Alcafrán. S
Alcafrán es prepara per començar
les seves festes patronals, però
es converteixen en una gran odissea perquè gairebé tothom ha
de mentir abans que es descobreixi que ningú diu la veritat,
llevat de la Marina que, quan
creu que torna a estar enamorada,
descobreix que també l’Alex l’ha
traït. (Últim capítol de la temporada.)
23.00 Donde viajan dos. «Canarias». Jesús Vidal i El Langui
volen a Canàries per portar el
missatge del programa fins ben
amunt: el cim del Teide.
23.50 Donde comen dos. (R)
O «Valencia».
00.40 El legado de Sven. P

O

02.10 Hospital Valle Norte. S

O «Tiempo cero».

Antena 3

Telecinco

06.15 Las noticias de la mañana. O
Inclou Deportes y El tiempo.
08.55 Previo Espejo público.
O Amb Susanna Griso.
09.00 Espejo público. O
13.20 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. O
13.45 La ruleta de la suerte.

O

O

15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes. E O
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R) O
16.02 El tiempo. O
16.30 Amar es para siempre.
S O El Fabián no està gaire
content amb la Virginia, la seva
nova companya de feina. Paral·lelament, l’Amparo exerceix de tutora protocol·lària del Manolín.
L’Estefanía, per la seva banda, se
sent malament per haver d’espiar
l’Abel. Mentrestant, l’escissió al
despatx laboralista es fa cada vegada més evident. D’altra banda,
la Manolita i el Marcelino, units,
elaboraran un pla per aclarir la
mort de la Marisol.
17.45 Ahora caigo. O
19.00 ¡Boom! O
20.00 Pasapalabra. O
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes. E O
21.55 El tiempo. O
22.10 La Voz. Aquesta nit s'assisteix a grans actuacions que
fan vibrar els coaches i els espectadors. Veus amb personalitat,
caràcter o melòdiques. Artistes
que s'enfronten per primera vegada a les seves pors en pujar a
un escenari i altres amb més bagatge, que lluiten per unir-se a
un dels quatre equips.
01.00 La Voz: mejores momentos.

07.00 Informativos Telecinco.

Inclou El tiempo.
08.55 El programa de Ana Rosa.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.

O

15.40 Deportes. E O
15.50 El tiempo. O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame tomate.
21.00 Informativos Telecinco.

O

21.40 El tiempo. O
21.50 Deportes. E O
22.00 Mi casa es la tuya. «Concha Velasco». Va debutar a la
gran pantalla amb quinze anys i
fa més de sis dècades que té ima
carrera artística exitosa i extensa
al cine, a la televisió i al teatre,
abastant tota mena de registres.
Concha Velasco, un dels grans
icons de la interpretació nacional
i medalla d’or de Madrid, és la
protagonista de la nova entrega
del programa. L’actriu rep el presentador al balcó de l’Ajuntament
de Valladolid i rememora la seva
joventut, els seus inicis en el món
de la interpretació i la seva prolífica trajectòria professional al
Saló de Recepcions del Consistori.
A més, Ana Milán i Elena Furiase,
intèrprets i admiradores incondicionals de la carrera de Velasco,
s’encarreguen d’elaborar el menú
del dinar a base d’ous fregits i
lletó. Totes dues comenten com
és la seva relació personal amb
ella en una vetllada en què Bertín
i les tres actrius comparteixen
anècdotes curioses sobre les seves
carreres artístiques.
00.30 Mi casa es la tuya. (R)
«Norma Duval».

La 2
09.55 UNED. O
10.50 Aquí hay trabajo. O
11.20 Atención obras. O
11.50 El día en que caminamos
sobre la Luna.
12.40 Mañanas de cine. P O
Fort Massacre.
13.55 La 2 express. O
14.15 L’informatiu. O
Inclou el temps.
14.35 La metro.
14.50 Clip on.
14.55 Desmarcats. E
15.45 Saber y ganar. O
16.30 Grandes documentales.
O «El viaje a la India de Joanna
Lumley».
18.10 El escarabajo verde. O
18.40 Nacido explorador. O
19.10 Punts de vista.
20.00 El vespre. Amb Marta
Sugrañes.
20.30 Días de cine. O
21.30 Qué es la belleza. O
«Asia».
21.55 La suerte en tus manos.

O

22.15 Historia de nuestro cine.

P O Nadie hablará de nosotras

cuando hayamos muerto. Gloria
Duque, alcohòlica, va abandonar
el seu marit, un torero que va
quedar en coma per una cornada,
i se’n va anar a Mèxic, on canvia
copes per serveis sexuals. Allà la
Gloria és testimoni d’un tiroteig
entre clans de delinqüents. Torna
a Madrid, al costat del seu marit
malalt i la seva sogra. Però els
assassins han seguit el seu rastre.
23.45 Historia de nuestro cine.
P O Baton Rouge.
01.45 Las Noches del Monumental.
02.50 Amor entre portadas.
(R)

Cuatro
08.00 ¡Toma salami!
08.35 El Bribón. (R)
09.30 Alerta Cobra. S Inclou
«Los guardianes de Engonia»,
«Culpa», «En la línea de fuego» i
«¡Más alto, más rápido, más lejos!».
13.10 Mujeres y hombres y viceversa.
14.10 El concurso del año. (R)
15.10 Noticias Deportes Cuatro.

EO

15.35 Deportes Cuatro. E O
15.45 El tiempo. O
15.50 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día. O
20.00 Cuatro al día a las 20 h.

O

20.45 Deportes Cuatro. E O
20.55 El tiempo. O
21.05 First Dates. (R)
22.45 Los Gipsy Kings. En l'entrega d'avui, Omar Montes ajuda
els seus amics Elías i Moncho,
dels García Losada, a muntar un
cor pel culte de l'església de Raúl.
Trobar un local per a l'església
està resultant complicat i decideixen buscar solucions pràctiques
per resoldre el problema econòmic que suposa. Mentrestant, les
Salazar aborden el seu retrobament amb la Raquelita amb una
professional que els aconsella
per aconseguir tancar les velles
ferides del passat. La Raquel i la
Noemí tenen intenció de fer tot
el que calgui, però no saben si la
Raquelita s'hi implicarà de la mateixa manera. Paral·lelament, els
Jiménez van a passar el dia a la
fira de Cabezuela del Valle, en la
qual el petit Danielito gaudeix
per primer cop de les atraccions
infantils de les festes.
00.25 Los Gipsy Kings. (R)

