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#0
15.03 La Resistencia.
16.05 Pel·lícula: Sigo
comoDios.17.38
Pel·lícula: El hombre
de acero.19.57 El cielo
puede esperar.21.02 El
Palmar de Troya.22.00
Volver para ser otros.
23.00 LateMotiv.0.05 La
Resistencia.

#VAMOS
14.51 El tercer tiempo.
15.49GeneraciónNu-
mancia.17.01 Clásicos
UEFA Champions League:
RCDeportivo-ACMilan
(03/04).18.52 Especial
Liga: La sonrisa del
flaco.19.34NBA: Raptors-
Warriors.20.30Noticias
#V 20:30.21.00 Bakalá.
21.25Vamos sobre rue-
das.22.10 Los otros.

MOVISTARDRAMA
12.35 Trifulca de cine.
La Script.12.45 Jerry
Maguire.15.00Más allá
de la vida.17.10 Juana de
Arco.19.45 El imaginario
del Doctor Parnassus.
21.45 Invitados, La Script.
22.00 Trainspotting.
23.35 Trifulca de series.
La Script.

MOVISTAR ESTRENOS
11.40 Pel·lícula: Senderos
de honor.13.30 Pel·lícula:
Destroyer. Unamujer
herida.15.30 Pel·lícula:
Searching.17.10 Informe
cine.17.20 Pel·lícula: Su-
perlópez.19.10 Pel·lícula:
El arte de vivir bajo la
lluvia.21.00 Pel·lícula:
Hunter Killer.23.05
Informe cine.23.20
Pel·lícula: Keepers.

CANAL PANDA
17.09 Cleo y Cuquin.
17.28Mölang.17.36
Los hermanos Kratt.
18.00 ¡Cómomola tu
escoba!18.27 Pel·lícula:
Hombre Rama.18.55 Los
superminihéroes.19.18
¡Vete ya, Unicornio!19.42
HeyDuggee.20.25 Las
canciones deMasha.

NICK JR.
15.42 Butterbean’s Café.
16.06 Bubble Guppies.
16.30 La Patrulla Canina.
16.55Rusty Rivets.17.20
Blaze y losMonsterMa-
chines.18.06 TopWing.
18.27 La Patrulla Canina.
19.30 Pistas de Blue y tú.
19.54 Peppa Pig.20.14
Preparados, listos, a bailar.
20.19 Bubble Guppies.
20.43 Blaze y losMonster
Machines.21.29 Top
Wing.22.17 Blaze y los
MonsterMachines.

MTV ESPAÑA
11.42 Embarazada a los
16.13.07 Ya no estoy
gordo.14.32 Catfish,
mentiras en la red.18.02
La venganza de los ex.
19.37 Los vídeosmás
divertidos delmundo.
20.23Vergüenza ajena.
22.30 Catfish,mentiras
en la red.0.42 Vergüenza
ajena.

TCM
12.21 La leyenda del in-
domable.14.24M.A.S.H.
16.17Grupo salvaje.
18.37 Swiss ArmyMan.
20.12 El espinazo del
diablo.21.57 Producción
TCM.22.00 Apocalypse
NowRedux.

13.00 Barça Highlights:
FC Barcelona-RealMadrid
(09/10).13.15Gols
de clàssic.14.15Barça
Highlights: RealMadrid
CF-FC Barcelona (08/09).
14.30 El partit de la Lliga:
FC Barcelona-RealMadrid
CF(08/09).16.15Barça
Highlights: RealMadrid
CF-FC Barcelona (05/06).
16.30 Seguim en joc:
Abril 2020.17.00 El partit

de la Lliga: RealMadrid
CF-FC Barcelona (03/04).
18.45 Tots els gols de...:
Luis Enrique.19.45Barça
Highlights: FC Barcelona-
RealMadrid CF (08/09).
20.00 Barça -Madrid.
Història d’una rivalitat
(1899-2004).21.00
El partit de la Lliga: FC
Barcelona-RealMadrid CF
(00/01).23.00 Recorda,
míster: Serra Ferrer.

11.0525 anys. (Rep.)
11.3025 anys.12.00
Feeel.12.30 Lògic.13.05
SlowBTV.13.30Ambels
teus ulls. (ST)14.00Què
faig avui per sopar?14.05
CiutadàNovell.14.50
Va passar aquí.15.20
Primera sessió (Rep.)
16.5525 anys.18.10

SlowBTV.18.30 A un
mar de distància.18.45
Primers dies.19.00Amb
els teus ulls. (ST)19.30
BTVNotícies vespre. (ST)
20.00Volcans.20.30 Les
molèsties.20.55 Feeel.
21.25 La família Barris.
22.25 Primera sessió0.20
Ohmy goig!

9.18Robin Hood, el
trapella de Sherwood.
(ST)10.03 Info K. (ST)
10.20 Els germans Kratt.
(ST)11.05Veterinaris.
(ST)11.35 Les aventures
de Riff i Flat. (ST)11.49
Yakari. (ST)12.27
Robin Hood, el trapella
de Sherwood. (ST)13.14
En Grizzy i els lèmmings.
(ST)13.50 Les Sisters. (ST)
14.35Pel·lícula: Axel, el
petit gran heroi. El Planeta
Cacauet està patint una
sequera greu que afecta
el creixement dels cactus
bonta, el seu principal
aliment. Baraboo, una
ciutat al desert, en
pateix especialment les
conseqüències. El jove
Axel, un esvalotador
famós de Baraboo, té una
visió d’un bosc de bontas
que podria salvar la ciutat

i emprèn un viatge amb
el seumillor amic a través
de les pedres flotants de
la Vall de l’Imant Negre.
Durant el viatge, es creuen
amb innombrables perills,
però també entaulen
amistats. (ST)15.50
Manduka. (ST) 16.20
Comptemamb la Paula.
(ST)17.04Unamàde
contes. (ST)17.31 ElMic i
els seus amics.17.57 Les
tres bessones. (ST)18.22
Oddbods. (ST)18.48
Els germans Kratt. (ST)
19.30 Info K. (ST)19.45
Robin Hood, el trapella de
Sherwood. (ST)20.31 Info
K. (ST)20.48 En Grizzy i
els lèmmings. (ST)21.16
Dinàmiks. (ST)21.47 En
Grizzy i els lèmmings. (ST)
21.55 El gran dictat. (ST)
22.10 Ballar. (ST)22.34
La clàusula Balcells.

Pantalles

RAC1, líder i capals20anys
La ràdio del Grup Godó aconsegueix el seu tercer millor
registre, amb 902.000 oients, segons les dades de l’EGM

BARCELONA Redacció

ARAC1 no hi ha qui l’aturi. Just
quan faonzeanysqueesva situ
ar per primer cop com a ràdio
més escoltada, l’emissora del
GrupGodóRAC1nos’hamoguti
l’EGM del primer trimestre de
l’any larefermacomaràdioamb
més oients de Catalunya. Ho ha
aconseguit ambla terceramillor
dada d’audiència de la història.
CadadiaescoltenRAC1902.000
oients.Això són67.000mésque
l’onada anterior. A més, RAC1
supera en 237.000 oients Cata
lunya Ràdio i en 590.000 la Ser,
que són segona i tercera. RAC1
éslacinquenaràdioambmésau
diènciade l’Estat; és líder 23ho
resaldia; és laprimeraenquota,
ambun41,2%; idelsdeuprogra
mes més escoltats a Catalunya,
sis sóndeRAC1. Tot plegat arri
ba quan falta menys d’un mes
perquèRAC1 celebri els 20 anys
d’història, l’1 demaig. Amés, les
boníssimes dades de l’EGMvan
coincidir amb la tornada ahir de
ToniClapésalVersióRAC1.
El món a RAC1, amb Jordi

Basté, puja fins als 696.000
oientsisuperapersisoltotal’au
diència de Catalunya Ràdio. De
8 a 9 del matí, l’hora amb més
oients, en té 371.000, la segona
millor dada de la història de la
ràdio a Catalunya. El món a
RAC1 és el desèprogramade rà
dio més escoltat a tot l’Estat.
Basté reconeix que “RAC1 està
encantada amb aquestes audi
ències.Bufaremles20espelmes
d’aquíunsdiesirecordaremtota
la gentque fa20anysesvacreu
requehihaviaespaiperaunarà
dio privada i en català. Hem de

recordar l’esperit del “Tots som
1” i continuarmirantal futur”.
La competència, amb els Òs

cars Andreu i Dalmau, té
237.000 oients. Andreu diu que
“ara mateix sortiria al carrer,
saltantme totes les normes de
confinament, i abraçaria
237.000 persones i els faria pe
tons. Primer, però, demanaria
permís”. El Vostè primer, de
Marc Giró, té 175.000 oients, la
millordadafinsara.Giróagraeix
els resultats “a la gentqueescol
ta RAC1 i especialment el meu
programa. Em cauen d’allò més
bé.Nom’havia caigutmai ningú
tanbé”.
Toni Clapés va tornar ahir a

presentar el Versió RAC1, des
prés demés de sismesos de bai

xa per culpa d’un limfoma. Du
rant aquest temps el programa
l’hapresentatMarcSerra, ihafi
delitzatels238.000oients.Serra
reconeix que “una de les coses
més maques que m’emporto
d’aquesta etapa és precisament
la fidelitat de l’audiència. Estic
contentíssim, i amés ho celebro
ambla tornadadelClapés”.
També torna a fer història el

Via lliure de Xavi Bundó. És el
més escoltat al cap de setmana,
amb 578.000 oients els dissab
tes, rècordde lahistòriadelpro
grama, i 472.000els diumenges.
Bundóagraeix“alsoientsaques
tesxifres inèditespel capde set
mana aRAC1. I també als treba
lladors,queenplenacrisipelco
ronavirustreballenenlespitjors
condicions tècniques, humanes,
materials i econòmiques, però
ho fanal centpercent”.
L’oferta informativa i esporti

vadeRAC1continuasent lapre
ferida. El 14/15 al migdia té
90.000 oients, i l’esportiu Pri
mer toc, 69.000. Al vespre
97.000 oients escolten el No ho
sé, amb Agnès Marquès, i
116.000 el Tu diràs, amb Roger
Saperas.
Islàndia, amb Albert Om, té

136.000oients.Ahirtambéhova
celebrar des de casa, tenint clar
que “si no estiguéssim confinats
ho hauríem celebrat tots a la re
dacció. Ho celebrem des de la
distànciaperquènohihacapbo
nanotíciaaquestsdiesques’hagi
de deixar de celebrar”. Al seu
torn, el Tot és possible, amb Eli
senda Camps, l’escolten 65.000
persones; RAC1ncentrat, amb
Jordi Beltran, té 134.000 oients
els dissabtes, i el Superesports,
ambXaviPuig, en té257.000els
diumenges.ElmateixdiaLapri
mera pedra arriba als 21.000; el
Tudiràs als 112.000, i elMisteris
als22.000.
Pel que fa RAC105, la ràdio

musical del Grup Godó, té
175.000oients iunincrementde
prop d’un 9%. La primera hora,
amb Quim Morales, millora re
sultats, amb90.000oients.c

RAC1

Presentadors de RAC1 durant la celebració del diamundial de la Ràdio, el 13 de febrer

CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrillatv.lavanguardia.com/

MITJANS

L’emissora,quefa
onzeanysqueeslamés
escoltadaaCatalunya,
obté67.000oientsmés
queenl’onadaanterior

‘La Vanguardia’, tercer diari
d’Espanya i líder a Catalunya

]La Vanguardia es con
solida com el tercer diari
a Espanya i és líder a Ca
talunya, segons l’última
onada de l’Estudi General
deMitjans (EGM), publi
cada ahir. El principal
diari del Grup Godó ha
obtingut 532.000 lectors
demitjana diària i es rea
firma al cap de la premsa
espanyola juntament amb
El País i ElMundo. La
Vanguardia també es
referma com el diari líder
de Catalunya davant
d’El Periódico, amb
362.000 lectors. Amolta

més distància se situen
les capçaleres d’El Punt
Avui, amb 108.000, i l’Ara,
amb 98.000 lectors. El
rànquing de diaris més
llegits d’Espanya, després
d’El País, ElMundo i La
Vanguardia, el completen
La Voz de Galicia,ABC,
El Periódico, El Correo i
La Razón. Per la seva ban
da, el rotatiuMundo De
portivo esmanté com el
diari líder de Catalunya
en esports, amb
367.000 lectors, davant
del seu competidor, Sport,
que n’obté 344.000.


