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Cugat, nascuda a Tortosa el 1962, 
és llicenciada en ciències de la infor-
mació per la Universitat Autònoma 
de Barcelona i des del 1993 forma 
part de la plantilla de TV3. Al llarg 
d’aquests anys ha treballat com a re-
dactora i guionista en magazins 
d’entreteniment i en programes di-
vulgatius i ha dirigit especials cultu-
rals. També ha treballat com a di-
rectora de programes durant diver-
ses temporades i ha dut a terme tas-
ques de coordinació de continguts. 
Entre el 2014 i el 2016 va ser cap del 
departament de programes cultu-
rals, i actualment era coordinado-
ra de continguts del departament 
d’entreteniment i culturals.  

A partir d’ara assumeix l’encàr-
rec d’“impulsar cap al futur” una 

emissora creada el 1987 i que és lí-
der d’audiència a Catalunya entre 
les ràdios especialitzades en músi-
ca clàssica. L’última onada de l’Es-
tudi General de Mitjans (EGM) li va 
atorgar 32.000 oients diaris. En la 
nota distribuïda per la Corporació 
–ja que és el consell de govern el 
que ha validat el fitxatge– s’agraei-
xen els serveis prestats per Robles 
i es considera que, durant la seva 
etapa, “Catalunya Música s’ha con-
solidat com a referència cultural 
indiscutible en el seu àmbit”. 

No només àudio 
Catalunya Música forma part de la 
Unió Europea de Radiodifusió 
(UER), la qual cosa li permet eme-
tre “concerts de primer ordre, eu-

Relleu a Catalunya Música per 
renovar-la i abaixar la tensió interna

Pilar Cugat assumeix la direcció de l’emissora, en substitució d’Àlex Robles
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El consell de govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA) va aprovar ahir nome-
nar la periodista Pilar Cugat res-
ponsable de Catalunya Música. El 
nou fitxatge substitueix Àlex Ro-
bles, que ha estat al capdavant de 
l’emissora de música clàssica de Ca-
talunya Ràdio durant els últims 15 
anys i que ara “assumeix noves res-
ponsabilitats en l’àmbit dels progra-
mes culturals a Televisió de Catalu-
nya”, segons informa la Corporació.  

El canvi té dues motivacions, se-
gons ha pogut saber l’ARA: reimpul-
sar l’emissora i buscar-li nous pú-
blics amb un replantejament que la 
faci més oberta i divulgativa. El re-
ferent és l’èxit a TV3 d’un format 
com Òpera en texans, i la intenció 
passa per retenir els melòmans més 
acèrrims però, al mateix temps, que 
no sigui percebuda com a massa for-
mal pels públics més joves interes-
sats igualment en la música clàssi-
ca. El director de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, havia reclamat a Ro-
bles la reformulació del canal, però 
el periodista es resistia a canviar el 
model que ha comandat l’última dè-
cada i mitja. 

Al marge d’aquesta divergència 
de models, el relleu obeeix a la ne-
cessitat de pacificar una emissora 
que, en els últims temps, havia vist 
deteriorat el clima de treball. En 
concret, hi havia dos informes –de 
riscos laborals i del departament de 
recursos humans– que alertaven de 
la divisió interna que afectava el ca-
nal, format per una quinzena de 
persones. L’últim dels informes as-
senyalava que la direcció encarnada 
per Robles no havia pogut resoldre 
els enfrontaments existents.  
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Pilar Cugat (Tortosa, 1962) ha treballat en diversos programes culturals i d’entreteniment. CCMA

El programa ‘Imprescindibles’ de La 2 , Premio Nacional de televisió  
El Premio Nacional de televisió 

es concedeix des de fa 10 anys. 
Abans d’Imprescindibles l’han 
guanyat sèries com Isabel i Cuén-
tame cómo pasó, totes dues de 
TVE, o professionals com Matías 
Prats i Victoria Prego. Aquest 
guardó se suma a la llista de reco-
neixements que ja té Imprescindi-
bles, entre els quals destaca el Glo-
bus d’Or del festival d’Hamburg 
del 2017 pel documental dedicat a 
Carme Ruscalleda.e 

grama que dirigeix Ana María Peláez 
ha dedicat documentals –produïts 
íntegrament per la televisió públi-
ca– a figures destacades de la cul-
tura com el pintor Antonio López, 
l’escriptora Carmen Laforet, el pe-
riodista Iñaki Gabilondo i l’humo-
rista Chiquito de la Calzada. L’últi-
ma entrega, emesa diumenge pas-
sat, va fer un repàs de la trajectòria 
professional de Camilo Sesto.  

Concedit pel ministeri de Cultu-
ra i Esports i dotat amb 30.000 eu-

ros, el guardó ha reconegut a aquest 
espai “la seva importància en la di-
fusió al gran públic de personalitats 
i autors decisius per a la història de 
l’Espanya recent”. A més, el jurat, 
presidit per Adriana Moscoso, di-
rectora general d’Indústries Cultu-
rals i Cooperació, ha destacat “l’ex-
cel·lència del programa pel que fa 
a la utilització de tractaments i 
llenguatges innovadors en el mit-
jà televisiu”, segons va indicar el 
ministeri en una nota de premsa.  

RTVE va ser reconeguda ahir amb el 
Premio Nacional de televisió gràcies 
al programa Imprescindibles, que ac-
tualment s’emet a La 2. L’espai de do-
cumentals culturals, que està a punt 
de complir deu anys en emissió, se 
centra en els personatges més relle-
vants de la cultura espanyola del se-
gle XX. Des que es va estrenar, el pro-
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ropeu i mundial”, i situar les seves 
produccions pròpies a nivell inter-
nacional. Amb tot, el canvi també 
comportarà una fase de més auste-
ritat per a una ràdio que no havia 
patit tant com la resta de canals les 
constriccions pressupostàries (per 
bé que representa només un per-
centatge petit respecte al conjunt 
de les emissores públiques de la 
CCMA). Els canvis en ràdio es veu-
ran ja de cara a la nova temporada 
del mes de setembre, tot i que en 
l’àmbit digital ja començaran a 
aplicar-se abans.  

L’experiència en el camp audio-
visual de la nova directora permetrà 
plantejar projectes que eixamplin el 
perímetre de l’emissora, de manera 
que no es limiti a la ràdio.e

Públics 
L’emissora 
canviarà el to 
per buscar 
una audiència 
més jove

El pintor 
Antonio López 
en una de les 
entregues. RTVE  


