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MOTA I SEGURA
FARAN HUMOR
A LA 1
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mèdia

Televisió Espanyola ha anunciat que posa en marxa un nou
programa. Es dirà Hoy no, mañana i serà una compilació de
gags dirigits per José Mota i presentats per Santiago
Segura. El format aplegarà imitadors, actors de comèdia i

monologuistes. Entre els fitxatges hi ha Raúl Pérez, Javier
Quero, Paco Collado o Marta González de Vega. La idea és
passar el món actual pel sedàs de l’humor, a partir dels
diferents angles de la comèdia.

RÀDIO

Albert Segura assumirà l’estiu
a ‘El matí de Catalunya Ràdio’
Montse Virgili i Adam Martín, a les tardes i ‘El suplement’

El Parlament vol que
Albert Rivera expliqui
els seus atacs a TV3
À.G.
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No se’n podrà culpar el canvi climàtic, d’això, però l’estiu radiofònic arribarà tard. A Catalunya Ràdio, la
temporada estival començarà el 22
de juliol. La novetat més destacada
és l’estrena, al capdavant d’El matí
de Catalunya Ràdio, d’Albert Segura. Conegut pels oients de l’emissora com a presentador del programa
Solidaris, el periodista liderarà durant sis setmanes el programa, que
començarà a les set del matí –una
hora més tard– i s’allargarà fins a la
una, integrant l’humor de l’Alguna
pregunta més? Segura és, de fet, el
presentador d’aquest format durant
els festius intrasetmanals. És, també, subdirector de l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Pel que fa a les tardes, Montse Virgili és qui ocuparà la presidència de
l’Estat de Gràcia, entre les quatre i les
set de la tarda, en substitució de Roger de Gràcia. La periodista, una de
les veus més veteranes d’iCat fm, és
responsable actualment del programa Interferències, a Catalunya Ràdio.
El suplement, del cap de setmana,
també canvia de veu. Roger Escapa
descansarà i li cedeix el relleu a Adam
Martín. Serà cada dissabte i diumenge, entre les 9 del matí i les 12 del migdia. El periodista, especialitzat en alimentació sana i equilibrada, incorporarà aquest vessant al format.
La gastronomia, de fet, trena altres parts de la graella estival. La fonda, de Pep Nogué, muntarà uns menús de dilluns a divendres, d’una a

Albert Segura, Montse Virgili i Adam Martín conduiran els principals
programes de l’emissora durant la temporada estival. CATALUNYA RÀDIO

dues del migdia. Paula Molés presentarà Un restaurant caníbal a Berlín a
aquella mateixa hora, però durant els
caps de setmana, i Empar Moliner hi
posarà el vi amb el programa Tast
vertical, de 12 a 1 del migdia, tant els
dissabtes com els diumenges.
Una de les propostes més singulars és el programa La cinema, presentat per Àlex Gorina. Aquest espai
vol reivindicar la feina de les dones
en el setè art i, per tant, entrevistarà exclusivament dones que han
contribuït al cinema català. S’emetrà els dissabtes i diumenges a les
deu del vespre.

D’altra banda, David Guzman deixa el Cafè Àsia de la temporada anterior i canvia de continent per presentar Cafè Amèrica, amb Joan Ollé. Serà els diumenges a la mitjanit. També a la mitjanit, però els dissabtes,
Albert Galceran i Pedro Pardo radiaran Els homes clàssics, un programa
dedicat a la música clàssica.
La programació la va anunciar
ahir el director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo: “És una graella amb
fort accent cultural que, a més, ens
permet posar programes d’iCat i
Catalunya Música a la primera antena”, explicava a l’ARA.e

“Porta quatre anys cargolada a la cadira. És la provisionalitat més llarga que he vist. Tant de bo ens
hagués fet cas, que miri’s com acabarà: processada per organització criminal. I, si forma part
d’una organització criminal, ¿qui és el capo?
¿Vostè?” Sonia Sierra va elevar (més) el to agre
que domina les últimes sessions de control a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En
la d’ahir, tant ella com el diputat Nacho Martín
Blanco van voler pouar políticament en la guerra
oberta entre la presidenta en funcions de l’ens,
Núria Llorach, i el director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, arran de l’aparició de correus entre tots dos que mostren la pressió des de Presidència perquè el director de Catalunya Ràdio posés l’anunci institucional de l’1-O i la resistència
de Gordillo a fer-ho, al considerar que era competència del director comercial. Tots dos, tanmateix, van evitar cap retret i van coincidir a dir que
la imputació no era matèria de la comissió.
D’altra banda, Albert Rivera haurà de comparèixer al Parlament per explicar els seus continus
atacs a TV3, segons una proposta d’ERC que va
obtenir 11 vots a favor i 9 abstencions. La diputada Raquel Sans exposava: “Fan atacs ferotges
i partidistes. Ens alliçonen i parlen de respecte
a les lleis, però s’obliden sovint del respecte a l’ètica”. La republicana demanava que es retractés
d’haver afirmat que a TV3 li havien dit “puta” a
Inés Arrimadas (quan es tractava d’un tuit al
compte personal de l’excol·laborador del Polònia
Toni Albà). En canvi, Cs va perdre la votació en
què demanava fer comparèixer Llorach, Gordillo
i el director de TV3, Vicent Sanchis. Els taronges volien debatre sobre el seu processament judicial però fins i tot partits no independentistes
com els comuns o el PSC van abstenir-se o van votar-hi en contra, respectivament, argüint que era
un assumpte judicial i no parlamentari.e

