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mèdia

elradar

elprogramarecomanat

Antena 3 precipita
el final de ’A bailar’,
que s’acaba avui

Esther L. Palomera, acomiadada
divendres de La Razón. ATRESMEDIA

Polèmic acomiadament
d’Esther L. Palomera
de ‘La Razón’
La periodista del diari La Razón Esther L. Palomera, adjunta a la direcció, va ser acomiadada d’aquest mitjà divendres, segons ha pogut saber l’ARA. Eldiario.es explica que el cessament es deu –segons hauria dit el director
del rotatiu, Francisco Marhuenda– a “una
qüestió organitzativa”. Una posició que no
coincideix amb la del comitè d’empresa del diari, que assegura que l’han fet fora arran
d’una purga política. “La freqüència amb què
Palomera expressa opinions polítiques pròpies en les tertúlies en què participa” hauria
fet que l’empresa decidís fer-la fora, apunten
els representants dels treballadors.
Eldiario.es afegeix, a més, que Palomera
s’havia convertit en una periodista poc amable amb el Partit Popular, cosa que l’hauria
portat primer a una llista de “periodistes incòmodes” per a la Moncloa i, finalment, a
l’acomiadament. Present en tertúlies polítiques de molt impacte –Al rojo vivo, a La Sexta;
La Mañana, de la Cope, i El programa de Ana
Rosa, a Telecinco–, ha mantingut enfrontaments en directe amb polítics del PP com María Dolores de Cospedal i Ignacio González.
També ha estat crítica amb l’executiu de Rajoy en temes com la llei de l’avortament i la
corrupció.

Antena 3 emet aquesta nit (22.30 h) la final
del seu concurs de ball, A bailar, que haurà
tingut una durada molt més breu de la prevista inicialment i haurà quedat reduït a només
sis entregues. Darrere d’aquesta retallada hi
ha la important caiguda d’audiència que ha
experimentat, setmana rere setmana, l’espai
que presenta Mónica Naranjo: dels 3.271.000
espectadors i el 18,8% de quota de pantalla
del primer dia ha passat a només 1.750.000
seguidors i un 10,7% de share la setmana
passada. De mitjana, el format ha tingut
2.088.000 espectadors i un 13,1% de quota
al conjunt d’Espanya.
En aquesta última edició, les vuit parelles
participants –formades per un personatge famós i la seva parella real– s’enfrontaran en
quatre duels i la seva actuació serà valorada
pel jurat que formen Sara Baras, Carlos Baute
i Charlie Hussey. Els quatre duets que surtin
triomfadors d’aquests enfrontaments passaran a la ronda final, en què cada parella podrà
triar quina de les coreografies que ha ballat
fins ara vol recuperar. El públic del programa
serà l’encarregat de decidir quina parella mereix la victòria. El cantant Daniel Diges i la seva
dona, Alejandra, seran la parella convidada en
aquesta última gala del concurs A bailar.

TV3 20.45

Champions: Borussia-Madrid
El Signal Iduna Park acull el partit de
tornada dels quarts de final de la
Lliga de Campions entre el Borussia
Dortmund i el Reial Madrid. El 3 a 0
de l’anada fa que el partit sigui pràcticament un tràmit per als blancs,
que encara estan vius en les tres
competicions. Els alemanys, que lluiten per ser segons a la Bundesliga,
intentaran donar la sorpresa i esperen trobar la inspiració gràcies al
retorn del seu màxim golejador,
Robert Lewandowski. El polonès va
marcar quatre gols l’any passat al
mateix rival en aquest escenari.

TV3

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

El programa dedica una
part significativa de
l’edició d’avui al debat
que té lloc al Congrés
dels Diputats sobre la
petició del Parlament
de Catalunya perquè se
li concedeixi la competència per convocar
consultes i referèndums. A més, Lídia
Heredia entrevista els
tres diputats catalans
que a la tarda van a
defensar la proposta
del Parlament: Jordi
Turull, de CiU; Marta
Rovira (foto), d’ERC, i
Joan Herrera, d’ICV.

15.50 La Riera (Telenovel·la).

16.35

18.40

L’exfutbolista Santiago Cañizares i la
seva dona a A bailar. GOYO CONDE / ATRESMEDIA
14.00

lesaudiències

14.21

El documental de la Mancomunitat, líder de la nit
El documental Somiar un país, construir un
somni, amb què TV3 va commemorar el centenari de la fundació de la Mancomunitat de
Catalunya, va ser l’emissió més vista del prime time de diumenge, amb 457.000 espectadors i un 13,6% de quota de pantalla.
Aquest espai, doncs, va superar el Salvados
sobre la tanca de Melilla, que va fer el segon
resultat més baix de la temporada, amb
402.000 seguidors i un 11,9% de share. Tot
i així, el programa de La Sexta va ser el cinquè
més vist del dia i no va tenir problemes per
ocupar el segon lloc de la franja. En canvi, a
Cuatro, Viajando con Chester va tancar la
temporada amb el segon millor resultat: la visita de Risto Mejide a Oriol Junqueras i a Ada
Colau li va permetre reunir 346.000 persones i assolir un 10,3% de quota. A la tarda el
Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 va aportar a TV3 447.000 espectadors i un 20,3%
de share, de manera que el canal públic va superar sense dificultats Antena 3, que també
oferia la cursa però que va quedar-se amb
310.000 seguidors i una quota del 14,1%.

ara

14.30
15.40

Finalment, s’aborda el
Dia Internacional del
Poble Gitano, amb la
presència a plató del
president del Consell
d’Ancians de Catalunya
i una estudiant de Dret
d’ètnia gitana.
Telenotícies comarques.
El medi ambient.
L’altra oportunitat de
les renovables.
Telenotícies migdia.
Cuines (Gastronòmic).
Bacallà amb dues
melmelades.

19.40
20.00
20.25
20.38

La mort del Pedro
sacseja les consciències de la Lídia i la
Mònica. Cadascuna
ho gestiona a la seva
manera. El Claudi, per la
seva banda, explica a la
Judit el que sap sobre el
Simó.
Divendres (Magazín).
Avui el programa
presenta Sí-sí o sí-no,
el llibre en què Vicent
Sanchis i Xavier Sardà
contraposen les seves
visions sobre què votar
a la consulta sobra
la independència de
Catalunya. A continuació, l’equip parla de l’oli
i de les seves propietats.
Murdoch mysteries (Sèrie). Mort a
la fira dels invents:
El Murdoch coneix
l’inventor Alexander
Graham Bell quan un
rival mata un col·lega.
Espai Terra.
Telenotícies vespre.
Zona Champions.
UEFA Champions
League (Esportiu). BV
Borussia DortmundReial Madrid. Quarts de
final: partit de tornada.
Després del 3-0 al
Bernabéu, el Madrid
ho té fàcil per classificar-se per les semifinals de la Champions.
Tanmateix, el conjunt
alemany no l’hi ho

vol posar gens fàcil.
Comentaristes: Bernat
Soler, Gerard López,
Jordi Grau i Agustí
Alavés. En directe des
del Signal Iduna Park.
22.50 Sense ficció. L’altra
cara de les supermodels: Documental que
fa un retrat íntim d’alguns dels rostres més
famosos de la moda del
segle XX. La producció
revela el paper que van
tenir les supermodels
a l’hora de definir el
concepte bellesa.

00.15 Món 324 (Actualitat).

Presentador: Xesco
Reverter.
00.40 Doctor Who (Sèrie).
La fi del món: El Doctor
guia la Rose en el seu
primer viatge a través
del temps, fins l’any
5.000 milions. El Sol
s’està expandint i ha
de trigar poc a engolir
la Terra. Entre les diferents espècies d’alienígenes que s’han reunit
per observar-ho des de
la Plataforma 1 hi ha un
assassí.
02.08 Waterloo Road (Sèrie).
02.59 Cava de blues
(Musical): Blas Picon &
The Junk Express.
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06.00
06.15
06.24
07.10
08.45
09.00
10.49
12.02
12.31

Programes més vistos diumenge a Catalunya
ESPECTADORS

01 Telenotícies cap de setmana vespre
TV3 20.59
624.000
02 Telenotícies cap de setmana migdia
TV3 14.29
466.000
03 Somiar un país, construir un somni
TV3 22.00
457.000
04 Fórmula 1: Gran Premi de Bahrain
TV3 17.04
447.000
05 Salvados
LA SEXTA 21.31
402.000

‘SHARE’

20,5%
23,8%
13,6%

13.02
14.40
15.05
16.40
17.02
17.50
18.00
18.45

20,3%
11,9%

19.30
19.47

Mic.
En Leon.
Martin Mystery.
Els Dalton.
El petit Nicolas.
Mic.
EspieZ! Nova generació.
WordGirl.
Bugs Bunny i els seus
amics.
Sailormoon.
Bugs Bunny i els seus
amics.
Bola de drac Z.
El llibre de la selva.
L’hora del Timmy.
Una mà de contes.
L’Spirou petit.
Els pingüins de
Madagascar.
Info K.
La casa d’Anubis.

20.14 Tom & Jerry.
21.20 La Riera.
22.05 Quèquicom. Inclou

Tres cares del carboni i
Carregar les piles.
23.07 Generació digital.
Aquesta setmana el
programa se centra
en la iniciativa de dos
tarragonins: elcomprador.cat, un supermercat en línia que
promet preus millors
i productes de proximitat.
23.34 Compte enrere, de 5
en 5. Mitjans de comunicació.
00.03 De prop. Anna Roig et
L’ombre de Ton Chien.
01.00 Pel·lícula: El fals
orgasme. Espanya,
2009. Dir.: Jo Sol. Lazlo

02.15
02.21

03.22
04.07
04.51
05.50

Pearlman és un artista
conceptual, un prestigiador dels clixés,
un activista capaç de
dinamitar els prejudicis
sobre sexe i identitat. El
que en aparença és una
reflexió divertida sobre
la vida sexual esdevé
de sobte un discurs
punyent sobre la teoria
de gènere.
Bon viatge.
Quèquicom. Inclou
Tres cares del carboni i
Carregar les piles.
Cava de blues. Emili
Baleriola Blues Quartet.
Fusió i swing a l’estudi: Zona Wells.
Blues a l’estudi. Blas
Picón.
Videoclips catalans.

