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Obregón i Igartiburu repetiran Campanades ■ Ana Obregón i 
Anne Igartiburu tornaran a presentar a la nit de Cap d’Any les 
Campanades de TVE, segons va comunicar ahir la cadena públi-
ca. El 2020 van trencar motllos al presentar el format dos dones.

‘Lazos de sangre’ 
retrata Los del Río 
aquesta setmana
■ Lazos de sangre de La 1 
rep Los del Río i molts dels 
seus amics en homenatge al 
duo musical que va fer de Ma-
carena la cançó més venuda 
d’Espanya. Antonio i Rafael 
fan 60 anys sobre els escenaris 
i explicaran la seua història. 
A El debate de Boris Izaguir-
re hi haurà Francisco Rivera, 
Norma Duval, Paloma García 
Pelayo, José Miguel Fernández 
Sastrón i Joaquín Hurtado.

LA 1
TVC

‘Joc de cartes’ de TV3 busca xef ■ Marc Ribas visita l’entorn de 
Barcelona a la recerca de la millor cuinera. La primera parada 
és el Dtaping de Sant Andreu de la Barca, després, Mamarratxa 
Bistrot i Calasanz de Molins de Rei i acaben al Brau.

RTVE, l’associació de Pro-
motors Musicals, el WiZink 
Center i el Cabildo de La Pal-
ma organitzen un concert per 
al proper 8 de gener, els be-
neficis del qual es destina-
ran als damnificats pel volcà. 
Sota el lema “La música con 
La Palma: Más fuertes que 
el volcán”, hi participaran 
grups de diferents gèneres 
musicals.

La gala de dilluns de Mas-
terChef de La 1 va viure mo-
ments singulars i decisions inè-
dites del jurat. L’empat de Miki 
Nadal i Juanma Castaño amb 
un plat japonès els va deslliu-
rar de l’eliminació i, davant de 
2.249.000 seguidors –20,7% 
de share– Verónica Forqué va 
tensar la prova d’exteriors i es 
va retirar, fet que obre la in-
cògnita sobre la seua tornada.

RTVE prepara un 
concert solidari  
amb La Palma

Nadal i Castaño 
empaten i Verónica 
Forqué es retira

VOLCÀ

MASTERCHEF

Foto de família dels guardonats, organitzadors i autoritats, que van recuperar ahir la trobada matinal al Palauet Albéniz.

CADENA SER

Després del parèntesi de l’any 
passat a causa de la pandèmia, 
Barcelona va acollir ahir la ga-
la dels Premis Ondas correspo-
nents al 2020 i el 2021, amb la 
tradicional trobada matinal dels 
premiats al Palauet Albéniz i la 
gala d’entrega, que va tenir lloc 
a la tarda al Teatre Coliseum, 
conduïda pel periodista Carles 
Francino, i amb les actuacions 

de Raúl Pérez, Mikel Erentxun, 
Aitana i Pablo López. 

Els premis que concedeix 
Ràdio Barcelona de la Cadena 
SER van reconèixer el perio-
dista Iñaki Gabilondo amb un 
Ondas especial; el programa 
Crims, que dirigeix el lleidatà 
Carles Porta a Catalunya Rà-
dio; el documental Eso que tú 
me das de Jordi Évole amb Pau 

Donés, emès a La Sexta, i la pe-
riodista Ángeles Afuera, de la 
Cadena SER. També van pre-
miar el programa esportiu Què 
t’hi jugues, conduït pel lleidatà 
Sique Rodríguez a SER Cata-
lunya; els serveis informatius 
de la SER a les Canàries, per 
la cobertura de l’erupció vol-
cànica; l’actriu Vicky Luengo 
per la sèrie Antidisturbios, de 

Movistar+, l’actor Álvaro Morte 
per La casa de papel de Netflix 
i Roberto Leal per Pasapalabra 
d’Antena 3. 

Com a millor sèrie van empa-
tar les comèdies Maricón perdi-
do (TNT) i Vamos Juan (HBO), 
el millor drama va ser Antidis-
turbios (Movistar+) i en música 
es va premiar Mikel Erentxun, 
Aitana i Pablo López.

Festa doble dels Premis Ondas
Barcelona va viure ahir l’entrega dels guardons de la Cadena SER || Iñaki Gabilondo, 
Jordi Évole i els lleidatans Carles Porta i Sique Rodríguez, entre els premiats
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