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#0
15.35 Pel·lícula: Un
pequeño cambio.17.14
Pel·lícula: El becario.
19.13 Blue Bloods: fa-
milia de policías: Asuntos
personales.20.00 Scott y
Milá.21.00 LosWindsor:
una historia de poder y
escándalos.22.00Agatha
Christie: elmisterio de
Pale Horse.

#VAMOS
15.15Gol de Cuba.16.30
¿Qué hacías el 11 de julio
de 2010?17.30Historias
de los Playoffs.18.30
Universo Valdano: Vicente
del Bosque.19.30Vamos
sobre ruedas.20.30
Noticias #V 20:30.21.30
El día después.23.00 El
tercer tiempo.

MOVISTAR
CINEDOC&ROLL
15.00 Pel·lícula: Tan cerca,
tan lejos.16.50Hogar,
dulce hogar.17.03 Chico
púrpura.17.17 El entre-
nador de caballitos de
mar.17.29Ola de Calor.
17.36 Lursaguak. Escenas
de vida.17.48 Korn. Loud
Krazy Love.19.18Queen.
El concierto de Budapest.
20.55 La Resistencia.
22.00 Pel·lícula: Curiosa.

MOVISTAR LIGADE
CAMPEONES
16.50 Serie A: FC Inter-
nazionaleMilano-Torino
FC.18.45 Resumen Serie
A.19.45 Inside Serie A.
20.15Resumen Serie
A.21.15 Inside Serie A.
21.45 Serie A: Atalanta
Bergamasca Calcio-Brescia
Calcio. .

DECASA
15.30Decoración cre-
ativa.16.00 CasaTalentos.
16.30 Con el toque de
Chus.17.00 Los gemelos
reforman dos veces.
18.00Redecora con
Raquel.18.30De sin a
con.19.00 CasaTalen-
tos.19.30Decoración
creativa.20.00 Celebra-
ciones fáciles.20.30 Con
el toque de Chus.21.00
La casa demis sueños.
22.00Reciclarte.

HISTORIA
11.12 La comida que
cambió elmundo.14.17
Forjado a fuego.15.58
Top 10 de la antigüedad.
19.15Mundos perdidos.
22.00 La pirámide
perdida.23.52 Top 10 de
la antigüedad.

DISNEY CHANNEL
14.50 Los Green en la
gran ciudad.15.50 Lab
Rats.16.40 Phineas y
Ferb.17.40 Prodigiosa:
Las aventuras de Ladybug.
18.30 Los Green en la
gran ciudad.19.30Anfibi-
landia.20.20 ¡¡¡Alvinnn!!!
y las Ardillas.21.55 Los
Green en la gran ciudad.
22.55 Entre hermanos.

NICKELODEON
16.16Agencia de asuntos
mágicos.16.41Una
pizca demagia: Una
pizca de cerebro.17.04
Los Thundermans.17.51
Henry Danger.18.38
Bob Esponja.19.26Una
casa de locos.20.25 Los
Casagrande.20.38Una
pizca demagia: Una pizca
de cerebro.

12.00 Ben tornat, Saras.
12.15 EuroLeague: Barça-
Benetton Treviso (02/03).
14.15 El 9: Sonny
Anderson.14.45 Barça
Highlights: Real Valladolid
CF-FC Barcelona (19/20).
15.00 Barça News
Flaix.15.15 El partit: FC
Barcelona-CAOsasuna
(93/94).17.00 Barça
News Flaix.17.15 Tots els
gols de...: Bakero.18.00

El partit: FC Barcelona-CA
Osasuna. Elsmillors prec-
edents.19.00 El 9: Steve
Archibald.19.30 Jugadors
de llegenda: Gary Lineker.
20.00 BarçaNews Flaix.
20.15Hora B. La tertúlia.
21.00 L’últim partit del
Barça: Real Valladolid
CF-FC Barcelona (19/20).
22.45Històries delMini:
L’avi del Barça.23.00
BarçaNews Flaix.

10.00 Bàsics BTV. (Rep.)
10.45Reset. (Rep.)11.15
25 anys.12.20 Àrtic.
(Rep.)12.45Va passar
aquí. (Rep.)13.15 Slow
BTV.13.30Ambels teus
ulls. (ST)14.00 BTVNotí-
ciesmigdia. (ST)14.15
BTVNotícies 73.14.30 La
porteria.15.30 Primera

sessió (Rep.)17.5025
anys.18.45 SlowBTV.
19.00 Curtmetratges.
19.30Reset.20.00 BTV
Notícies vespre. (ST)
20.25 El temps.20.30
BTVNotícies 73.20.40
Bàsics BTV.21.30Àrtic.
21.55Obrim el Grec.0.00
Primera sessió

6.00 Tork.6.10 Les tres
bessones. (ST)6.59
Pirata i Capitano. (ST)
7.32 Les investigacions
de laMirette. (ST)7.55
Robin Hood, el trapella
de Sherwood. (ST)8.30
Pingu. (ST)9.00 ElMic i
els seus amics.9.26 Baby-
Riki. (ST)9.31 Counting
with Paula.9.41 BabyRiki.
(ST)9.52 Els germans
Kratt. (ST)10.14 ElsMini
Ninges. (ST)10.58Mike
elmagnífic.11.20 Espies
de veritat. (ST)12.05 Les
aventures de Riff i Flat.
(ST)12.18 L’inspector
Gadget. (ST)13.00 En
Grizzy i els lèmmings. (ST)
14.00 Les Sisters. (ST)
14.56 El detectiu Conan.
(ST)15.42 El xai Shaun.
16.09 Les tres bessones.
(ST)17.00Pingu.17.30 El
Mic i els seus amics.17.56

Unamàde contes. (ST)
18.15 Bob, elmanetes.
(ST)19.00 El xai Shaun.
19.45Robin Hood, el
trapella de Sherwood.
(ST)20.35Mike elmag-
nífic.20.57Dinàmiks.
(ST)21.22 Léonard.
21.55 El gran dictat. (ST)
22.10 Cronos.22.55 Xoc
d’anhels 1918-1939. (ST)
23.50Arròs covat. Emissió
dels capítols Arròs infidel,
Arròs responsable i Arròs
amb llamàntols i una
gamba. (ST)0.25 Cronos.
(Rep.)1.10 Xoc d’anhels
1918-1939. (ST) (Rep.)
2.00 Els habitants de la fi
delmón. (ST)2.45 Elmón
des de l’aire. (ST)3.10
L’aventura del Catalunya.
4.10 Xarxa natura. (ST)
4.20 L’illa del tresor. (ST)
4.5024h Europa. The
Next Generation. (ST)

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

El reiFelip elogia el periodisme,
“oxigenquevivifica lademocràcia”
El fotògraf de ‘La Vanguardia’ Daniel Duch rep el premiMingote

PEDRO VALLÍN
Madrid

ElreiFelipVIvadestacarahira
la nit la transcendència de la
professióperiodísticaenel fun
cionament ordinari i virtuós de
les societats democràtiques,
però d’especial valor en perío
des d’extraordinària incertesa
com la pandèmia actual. Du
rant el sopar de gala del lliura
mentdelspremisCaviadePeri
odisme, que lliura anualment el
diariABC iqueahira lanit feien
centanys,elReivarecordarque
durant les setmanes més dures
de l’epidèmia i el confinament
“les redaccions es van buidar i
va ser necessari implantarnous
sistemes de teletreball, i assu
mirundesafiament tecnològic i
organitzatiu inèdit”, va elogiar.
“Els diaris van continuar arri
bant als lectors, es van reforçar

lesedicionsdigitals,quehanas
solit audiències extraordinàri
es”, va dir, i s’ha aconseguit que
en“les jornadesmésduresde la
pandèmia, la informació, en su
ma, no ha deixat mai de fluir” i
“la premsa ha continuat exer
cint la seva tasca com la consci
ència crítica d’una societat di
versa i plural, característica fo
namental del periodisme
exercit en llibertat i democrà
cia”. En aquest sentit va recor
dar que “el periodismeno és un
oficimés: la llibertat de premsa
aporta un oxigen que vivifica
les democràcies”.
A la gala el fotoperiodista de

La Vanguardia Daniel Duch
(Cassà de la Selva, Gironès,
1962)varebredemansdelsReis
el premi Mingote de perio
disme gràfic. Juntament amb
ell, premiat per una singular
imatgedelapresidentadelaco

munitat de Madrid presa en la
sessió d’investidura d’agost de
l’any passat, també van ser pre
miats amb elMariano de Cavia
de periodisme l’escriptor i aca
dèmic de la llengua Arturo Pé
rezReverte –per l’article titu

latLaPosadadeDickens, queva
dedicar el seu premi al desa
paregutDavidGistau–, i amb el
premi Luca de Tena, la repor
tera i columnista Maruja Tor
res –pel seu dietari del confi
nament Vella, amortitzada i a

casa–. A tots ells els va elogiar
per la seva feina el Monarca,
que havia començat el discurs
referintse a la pandèmia, no
tansolscomunaprovadesacri
fici i compromís de la societat
espanyola, sinó també comuna
invitació “a l’esperança”: “Hem
donat proves reiterades de la
nostra voluntat de superació en
les circumstàncies més adver
ses amb confiança, solidaritat i
esforç”. I va afegir que aquesta
crisi sanitària –per la qual va
elogiar els treballadors públics
que s’han destacat en la lluita
contra la malaltia, que “es me
reixen tot el nostre respecte, la
nostra gratitud i la nostra ad
miració”– també és una “opor
tunitat de respondre a aquest
envit amb un impuls moder
nitzador, que ens permeti con
tinuar avançant en la indub
tablehistòriad’èxitquehaestat
l’Espanya democràtica”. El rei
va fer unamenció per als grans,
elsmésafectatsper laCovid19,
“una generació excel∙lent, es
pecialment afectada pel virus,
que va fer de la convivència i el
progrés un compromís amb el
seupaís”.
El sopar de gala, que cele

brava el centenari d’aquests
premis, va serpresidit perFelip
i Letícia, amb els presidents de
l’ABC, Catalina Luca de Tena, i
del grup Vocento, Ignacio
Ybarra, i hi van anar, entre
altres autoritats, la presidenta
del Congrés,Meritxell Batet; la
vicepresidenta del Govern,
Carmen Calvo, i els ministres
de Cultura, José Manuel Ro
dríguez Uribes, Defensa, Mar
garita Robles, i Treball, Yolan
da Díaz, a més de la presidenta
de la comunitat deMadrid, Isa
bel Díaz Ayuso, així com nom
broses personalitats de l’eco
nomia, l’empresa i lacomunica
ció, entre els quals els directors
del diari amfitrió, l’ABC, Bieito
Rubido, i de La Vanguardia,
Jordi Juan.c

MARISCAL / EFE

Dani Duch amb el premiMingote, rebut demans del rei Felip

ArturoPérezReverte
iMarujaTorresvan
rebreelspremis
MarianodeCavia
iLucadeTena

VicentSanchis veta lapresència
deSandroRosell aTV3
BARCELONA Redacció

El director de TV3, Vicent
Sanchis, ha vetat una entrevista
aSandroRosellal’espaiPregun
tes freqüents (FAQS)de la cade
na,segonsfontsconsultadesper
aquest diari. L’expresident del
FC Barcelona ha caigut de la
llista de convidats per a l’edició
dedissabte, a què estava previst
queassistísambel seucompany
de cel∙la, Joan Basolí, per ordre
directade ladirecciódel canal.
Segons explica el director del

FAQS, Tian Riba, el programa

va demanar una entrevista a
Sandro Rosell l’abril del 2019,
quan va sortir de la presó. L’en
trevista no va ser concedida en
aquell moment, però el seu
entorn la va oferir fa pocs dies a
l’espai. El FAQS va mostrar in
terèsenl’entrevista,però“enels
processos interns de coordina
ció de convidats dels diferents
programes i la direcció de TV3
esvadecidirque lapresènciade
Sandro Rosell havia quedat co
berta amb el documental El cas
Rosell”, afirmaelperiodista.
Altres fonts consultades as

seguren que Sanchis no vol que
Rosell vagi a cap programa de
TV3 en què pugui parlar sobre
el polèmicdocumental, sobre el
qual encara cuegen les sospites
de censura, ni tampoc que faci
promociódel seu llibreUna for
taabraçada.
Precisament divendres, un

diaabansde l’emissiódelFAQS,
Vicent Sanchis i Christian Gar
cia, exdirector d’esports de la
CCMA, que va presentar la di
missió al juny i que és efectiva
des de l’1 de juliol, han de com
parèixer a la comissió de Con

trol de la Corporació al Parla
ment de Catalunya per aportar
noves dades sobre la censura
que podria haver patit el docu
mental, segons va denunciar el
director,VíctorLavagnini.
El cas Rosell, emès el 17 de

maig aTV3, repassava els gaire
bé dos anys de Rosell privat de
llibertat. La polèmica va escla
tar quan Lavagnini va retirar la
firmadesprés que se’n suprimís
un fragment que al∙ludia a una
societat vinculada a Mediapro,
de Jaume Roures, que va ser
condemnada als Estats Units i
que prèviament havia arxivat la
jutgessaCarmenLamela, lama
teixaquevaenviarl’empresaria
la presó. També es va suprimir
l’epíleg en què Rosell llegeix al
gunes pàgines del seu llibre i en
què s’hi feia referència.c


