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LídiaHeredia serà la
novapresentadora
del ‘TNmigdia’

■ La periodista Lídia Heredia
serà la nova conductora del Te-
lenotícies migdia en substitu-
ció de Núria Solé, que està de
baixa per la seua pròxima ma-
ternitat. Heredia, que ja ha es-
tat conductora dels serveis in-
formatius deTV3, al 3/24 i al
TNmigdia, s’incorporarà d’aquí
a unes setmanes, coincidint
amb les últimes edicions del
programa Banda ampla, que
finalitzarà a l’abril.

El documental ‘Dones
descalces: tabús i
feminitat’, al 33

■ El 33 emet, a les 18.35 ho-
res,Dones descalces: tabús i fe-
minitat, guardonat amb el pre-
mi Mila de periodisme, en què
diverses dones parlen de temes
que han sigut tabús al llarg de
la seua vida. El treball, basat en
tallers organitzats en les asso-
ciacions de dones de l’Hospi-
talet de Llobregat, parla de la
virginitat, la sexualitat, els an-
ticonceptius, la maternitat i
l’educació.

Teledeporte cobreix
el torneigde tenis
d’IndianWells

■ Novak Djokovic, Rafa Na-
dal, Roger Federer iAndyMur-
ray mesuren les seues forces a
Teledeporte. La cadena ofereix
des d’avui el primer Masters
1000 de la temporada: Indian
Wells. Seran vuit dies de tenis
que culminaran diumenge que
ve, 18 de març, amb la gran fi-
nal a partir de les 21.00 hores.
A més, els internautes podran
veure en directe els partits a
través del web de la cadena.

TV3 CULTURA ESPORTS

La2estrena lanovatemporadade ‘Redes’■ Eduard Punset tor-
na demà amb nous capítols, entregues queTVE mantenia a la
recambra a l’espera de trobar un patrocinador.

Televisió i ràdio

Aquest diumenge es complirà el
primer aniversari del tsunami
que va costar al Japó la vida a
quinze mil persones, va destru-
ir vuit-centes mil cases i va pro-
vocar el segon accident nuclear
més greu de la història. Un any
després d’aquella tragèdia, In-
forme semanal (21.30, La 1) tor-
na a Fukushima. Un equip del
programa ha entrat a la zona
d’exclusió, els vint quilòmetres
que envolten la central nuclear
i on l’alta radiació fa la vida im-
possible.

Vuitanta mil persones vivien
allà abans del desastre en terres
fèrtils, avui abandonades igual
que els seus habitatges, als quals
potser mai ja no podran tornar.
Un informe oficial ha revelat que
el Govern japonès es va arribar

a plantejar fins i tot l’evacuació
deTòquio, amb 35 milions de
persones, davant del temor que
pogués desaparèixer si explota-
ven tots els reactors de la cen-
tral nuclear.Avui, encara tres mil
persones treballen sota altes do-
sis de radiació per refredar-los i
desmuntar-los.A les zones limí-
trofes a la zona d’exclusió la vi-
da tampoc és fàcil; els nens no
poden jugar al carrer i l’econo-
mia de tota la zona s’està veient
molt afectada.
Informe semanal ha parlat

amb els que ho van perdre tot,
testimonis en exclusiva i figures
clau del drama viscut en aquell
complex nuclear, i amb els quals
es continuen enfrontant a la por
d’un enemic tan invisible com
demolidor.

‘Informe semanal’torna a
Fukushimaun any després
Mostrarà les ferides del tsunami a la zona que envolta la central nuclear
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Els equips de salvament rescaten una víctima després del tsunami.

EFE

Pastora Soler
seria novena a
Eurovisió, segons
les apostes

APOSTES

Una setmana després que Pas-
tora Soler elegís la seua can-
çó per a Eurovisió ja arriben
notícies positives respecte a
la seua actuació en el certa-
men de la cançó. Segons re-
flecteix el web oddschec-
ker.com, que concentra les
principals cases d’apostes de
tot el món, la sevillana acon-
seguiria el novè lloc d’entre
les 42 candidates. En cas de
fer-se realitat aquesta aproxi-
mació, aconseguiria la millor
posició per a Espanya des de
la vuitena plaça de Beth a Ri-
ga.

Amés, Suècia guanyaria el
festival amb la cantant Lore-
en i el seu tema Euphoria,
malgrat que encara no ha es-
tat elegida. Les àvies russes,
segones.Al davant de Pasto-
ra Soler, també els bessons ir-
landesos Jedward i una altra
de les grans favorites, Dina-
marca.

Màxima FM
amenitza l’esquí
a Port Ainé

RÀDIO

L’estació d’esquí de PortAi-
né i Màxima FM (Lleida
103.6), l’emissora dance lí-
der en l’àmbit estatal, oferei-
xen aquest cap de setmana
l’oportunitat als oients de dis-
frutar de la neu al ritme
d’aquest estil musical. Discjò-
queis de l’emissora amenit-
zaran les pistes punxant els
millors èxits dance del mo-
ment.A més de ballar men-
tre s’esquia, aquest matí se
celebra una minicompetició
oberta per als esquiadors més
atrevits. La jornada finalitza-
rà a la discoteca Rock-Dur de
Sort, amb els DJ JoseAM i
XaviAlfaro.

‘Boscos’viatja al
Montsec a la
recerca de rouredes

MEDIAMBIENTTV3

El presentador Martí Boada navegarà pel congost deMont-rebei a bord d’un caiac.

Martí Boada viatja aquesta tar-
da, a les 20.25 hores a Boscos,
des del Montsec a les Guilleri-
es, al límit de les comarques de
la Selva i Osona, per mostrar els
diferents tipus de rouredes que
hi ha a Catalunya.Durant el tra-
jecte, Boada navegarà pel con-
gost de Mont-rebei a bord del
caiac de Xavier Bergua, un exe-
cutiu que un bon dia va decidir
canviar l’americana i la corbata
per un negoci al mig de la natu-
ra.

Al programa també hi par-
ticiparà l’antropòleg Jordi So-
là, aprendrà que les papallones
són un indicador del canvi cli-
màtic.
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