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Vilafranca

El carrer del Nord estarà dilluns i dimarts tallat al trànsit 

Amb motiu de la construcció 
d’una connexió de clavegue-
ram que executa Aigües de 
Vilafranca, el carrer del Nord 
estarà tallat al trànsit dilluns i 
dimarts dies 20 i 21 de febrer. 
Segons ha anunciat l’Ajunta-

ment de Vilafranca, aquest 
tall de trànsit afectarà el tram 
concret entre el carrer Iguala-
da i el carrer Pati del Gall. El 
tall de trànsit estarà operatiu 
entre les 8 del matí i les 8 del 
vespre.

Vilafranca

Bianca Popescu i Ton Díaz-Prieto, de l’Institut Alt Penedès, seleccionats per 
participar a la Sessió Autonòmica del Model de Parlament Europeu

Els alumnes de 1r de Batxille-
rat de l’Institut Alt Penedès Bi-
anca Popescu i Ton Díaz-Prieto, 
tutoritzats pel professor Jaume 
Gaya, han estat seleccionats 
per participar a la XVII Sessió 

Nacional del programa “Mo-
delo de Parlamento Europeo” 
(MEP), que tindrà lloc a la ciu-
tat de Lleó, seu del parlamenta-
risme europeu, de la comunitat 
de Castella i Lleó, formant part 

de la delegació de Catalunya. 
Els temes a tractar són pro-
tagonistes dels grans debats 
actuals: la crisi dels refugiats, 
el treball irregular i la trans-
parència empresarial a la UE.

L’emissora Catalunya Ràdio va celebrar dilluns 
el Dia Mundial de la Ràdio amb l’emissió dels 
seus programes des de l’exterior dels estudis 
a Barcelona i ho va fer majoritàriament a casa 
d’oients, com va ser el cas de l’informatiu Ca-
talunya Vespre, emès en directe des del domi-
cili del periodista vendrellenc Jordi Graell. 
Entre les 21 i les 23 h, tota l’audiència de Ca-
talunya Ràdio va poder escoltar els periodis-
tes Kílian Sebrià i Sílvia Cóppulo com infor-
maven i participaven en la tertúlia habitual 
del programa des del menjador de la família 
Graell-Calulla.
Jordi Graell, de 23 anys, periodista del dia-
ri digital Delcamp.cat i de les transmissions 
de l’hoquei del CE Vendrell per a la televisió 
local, i el qual anteriorment havia treballat 
a Esports Penedès, al diari Ara i precisament 
havia fet pràctiques l’estiu passat a Catalu-
nya Ràdio, va explicar al 3d8 que va demanar 
a l’emissora nacional poder acollir una emissió 
del programa esportiu El Club de la Mitjanit. 
Amb tot, el fet que aquest espai també inclou 
la televisió va fer-ho impossible i dilluns de la 
setmana passada li van proposar de rebre tot 
l’equip del Catalunya Vespre. Graell també va 
comentar que ha estat de sort en altres ocasi-
ons en què, per exemple, se sortejaven entra-
des per a esdeveniments esportius.
A mitja tarda, l’oient vendrellenc va enregis-
trar el que es coneix com a “fals directe” amb 
Kílian Sebrià parlant d’hoquei patins a la seu 
del CE Vendrell i l’emissora de la Generalitat 

també va fer una divertida promoció prè-
via del programa a les xarxes socials amb el 
cantant dels Buhos i company de Graell a Te-
levisió El Vendrell, Guillem Solé, com a veí 
“espontani” que s’ofereix per acompanyar 
Sebrià a casa de l’oient al carrer Roquetes del 
Vendrell.

Amb molta naturalitat

A mitja tarda es van desplaçar a casa de Jordi 
Graell i els seus pares (Josep Graell –profes-
sor jubilat– i Roser Calulla –mestra en actiu 
i directora del CEIP Santa Creu de Calafell–) 
diversos tècnics i el mateix Kílian Sebrià, 
mentre que entre les 20 i 21 h van començar a 
arribar-hi els diversos convidats del programa 
de dilluns i, per exemple, el cap d’Informatius 
de Catalunya Ràdio, Francesc Cano. A les 21h 
en punt, Kílian Sebrià va trucar a la porta de 
la casa i va començar l’emissió del programa 
tot pujant les escales del passadís fins al men-
jador, on hi havia instaŀlat l’estudi improvi-
sat. Durant la primera hora informativa del 
Catalunya Vespre, Sebrià també va sortir al 
balcó per parlar de la previsió meteorològica 
o va estar amb la família Graell a la cuina per 
“cuinar notícies”, va dir, durant una emissió 
radiofònica amb molta naturalitat tot i la den-
sitat informativa del dia. Així, per exemple, 
el programa va parlar de les declaracions de 
l’exministra Ana Mato sobre el cas Gürtel o de 
la implicació de l’exgovernador del Banc d’Es-
panya Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el 

cas Bankia.
I a la segona part del Catalunya Vespre, con-
duïda per Sílvia Cóppulo, la tertúlia va comp-
tar amb la presència de l’exdiputat d’ERC Jo-
sep Lluís Carod Rovira, el periodista Vicent 
Sanchis, l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, 
el qual precisament viu a pocs metres de la fa-
mília Graell; l’excantant del grup Lax’n’Busto i 
activista solidari a l’Àfrica i d’altres indrets del 
món Pemi Fortuny, també curiosament veí del 
barri del Tancat; el periodista de Catalunya Rà-
dio de la secció de Política Martí Farrero i la 
delegada de l’emissora a la demarcació de Tar-
ragona, Coia Ballesté.
Entre les anècdotes de la conversa hi va haver 
una trucada telefònica a Roser Graell, germa-
na de l’oient afortunat i que escoltava el pro-
grama per internet des de París, on viu. A més, 
Josep Lluís Carod Rovira i la mare de Graell, 
Roser Calulla, van recordar que havien estat 
mestre i alumna a la Universitat de Tarragona; 
i l’exdiputat i l’alcalde del Vendrell van parlar 
de la seva coincidència amb 111 persones més 
a la presó durant la dictadura franquista en 
l’època que Johan Cruyff debutava amb el Bar-
ça com a jugador, l’octubre de l’any 1973. De la 
seva banda, Pemi Fortuny va explicar el pro-
jecte de ràdio que va impulsar a Sierra Leone i 
es va mostrar molt crític amb la venda d’armes 
de països com a Espanya a zones en conflicte 
que després origina la problemàtica al voltant 
dels refugiats de guerra. I l’alcalde va respon-
dre a Coia Ballesté que “ens entendrem” al 

Penedès en la tria de la capitalitat de la futura 
vegueria, va reiterar que pel que fa al procés 
sobiranista està “a favor de fer un referèndum 
legal perquè el puguem acceptar tots i també 
la comunitat internacional”, va destacar que es 
veu obligat a “parlar molt” per tirar endavant 
el seu govern en minoria i que al Vendrell no 
hi ha més immigració que a la mitjana del país, 
però que PxC “fa que pugi una mica el to” en 
abordar aquesta temàtica.

Impressions de Sílvia Cóppulo

En acabar el programa, Sílvia Cóppulo es mostra-
va al 3d8 molt satisfeta de l’experiència a casa de 
la família Graell-Calulla. “D’entrada penses que 
molestaràs a qui t’ofereix casa seva, amb tot un 
desplegament de cablejat, i et sembla que ets poc 
amable perquè no pots estar gaire pels teus am-
fitrions”, va dir Cóppulo, que també es va referir 
tot seguit a la voluntat de “lligar la generositat 
dels de la casa amb haver de fer un programa de 
ràdio. Al final, però, in situ tot és més fàcil i ha 
estat una experiència intensa. Emociona molt la 
generositat dels oients, com ha estat el cas d’avui. 
Fins i tot ens han ofert el logotip de Catalunya 
Ràdio fet amb botifarra blanca i negra”. Cóppulo 
va concloure: “Estic disposada a anar de gira i re-
petir l’experiència d’aquest dilluns perquè quan 
fas el programa amb els oients veus que la seva 
història és, sovint, més interessant que el que 
t’havies preparat. T’adones de lligams com els 
que han explicat en Carod i la Roser i el mateix 
Carod amb en Carnicer”.

Catalunya Ràdio, 
al menjador de 
Jordi Graell
// L’emissora catalana va 
emetre dilluns l’informatiu 
‘Catalunya Vespre’ des de 
casa de l’oient vendrellenc

REPORTATGE    Ricard Vinyals

Kílian Sebrià, nascut fa 52 anys a 
Igualada i resident a Vilanova i la Geltrú 
des de fa 15 anys, du també quinze 
temporades al capdavant del ‘Catalunya 

Vespre’, un dels espais informatius de 
referència a Catalunya Ràdio. En la 
conversa que va mantenir dilluns amb 
el 3d8 aprofitant la singular iniciativa 
de fer el programa des d’un domicili 
del Vendrell es mostra molt satisfet 
de la recent aprovació del Parlament 
per crear la vegueria del Penedès.

Per què han volgut celebrar el Dia 
Mundial de la Ràdio a casa d’oients?
Per potenciar la filosofia de fer ràdio pensant 
en els que ens escolten. A l’estudi estàs tancat, 
i hem de fer l’exercici de pensar que algú t’es-
colta, i això ho fa des de qualsevol lloc. La idea 
va sorgir en voler posar a la pràctica aquesta 
filosofia. Jo defenso molt la ràdio de fora i així 
ho transmeto també a la universitat [Sebrià 
és professor a la Universitat Internacional de 
Catalunya].

Com valora el resultat final del 
programa a casa de Jordi Graell?

Molt bé, perquè a mi m’agrada molt l’acció i, 
per exemple, he arribat a fer la portada del 
programa sortint del metro i en altres indrets. 
Avui volia explicar les coses de manera senzi-
lla i potser m’hauria agradat explicar les notí-
cies en més escenaris, com posant una renta-
dora, aparcant el cotxe o fent el sopar...

Quina ha estat la logística necessària 
per emetre el seu informatiu 
d’aquest dilluns des del Vendrell?
Hem vingut amb tres tècnics, una productora i 
jo mateix per a la primera hora, i per a la segona 
hi havia una coordinadora i el segon de la Síl-
via Cóppulo. I pel que fa a l’estudi a Barcelona, 
hi havia tot l’equip doblat; és a dir, dos tècnics 
més, la productora i la Montse Cuadreny (sego-
na del periodista penedesenc).

Vostè és un igualadí amant de l’hoquei 
patins –amb un fill jugant a l’aleví del 
Barça i sent vocal de l’HC Igualada– i 
resident a Vilanova. Què en pensa, 

de la nova vegueria Penedès?
Estic molt content de la seva creació, perquè 
és una demanda justa que responia a una reali-
tat, sense menystenir altres territoris. L’hoquei 
patins, per exemple, et demostra que aquesta 
vegueria ha d’existir. I en el futur, quan les 
vegueries siguin efectives, el país estarà ben 
endreçat.

“Estic molt 
content de la 
creació de la 
vegueria Penedès”
// El presentador del 
‘Catalunya Vespre’ és 
igualadí i viu des de fa 15 
anys a Vilanova

ENTREVISTA Kílian Sebrià, periodista Ricard Vinyals

Kílian Sebrià, dilluns a la cuina amb Jordi Graell 
i Roser Calulla | 3D8

Fotografia de grup al final del Catalunya Vespre emès des del Vendrell | 3D8 La família Graell Calulla amb Kílian Sebrià i Sílvia Cóppulo | 3D8


