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periència li va “canviar la vida”, i va 
afirmar que li feia “especial il·lusió” 
tornar a La Marató “reprenent el 
fil” de fa deu anys. En opinió de Bas-
té, aquest programa demostra “la 
grandesa de la ràdio i la televisió pú-
bliques de Catalunya”. El periodis-
ta, que no havia presentat mai La 
Marató, explica que sempre li havia 
fet molta il·lusió poder-ho fer: “Per 
a mi és com jugar una final a Wem-
bley”, diu. Per la seva banda, Terri-
bas –que fa cinc anys va fer parella 
amb Masferrer en la conducció del 
programa–, considera que amb el 
nou plantejament “La Marató con-
necta amb allò que és: no és un pro-
grama de televisió, és un projecte de 
país, un compromís de tots plegats 
per tirar endavant la recerca”.  

En aquest sentit, Masferrer va po-
sar un exemple del que per a ell sig-
nifica La Marató: “L’autocar el con-
duirà el Martí, un xofer que s’havia 
de jubilar però que va decidir espe-
rar-se per poder participar en el pro-
grama. Aquest serà el seu últim tra-
jecte”, explica. Al vehicle, per cert, hi 
viatjaran una trentena de persones, 
entre les quals hi haurà les membres 
de la Balkan Paradise Orchestra, que 
amenitzaran el trajecte. A més, en 
diferents punts del recorregut hi pu-
jaran testimonis que conversaran 
amb el presentador.  

Subirà destaca la “sort” que supo-
sa haver pogut assumir un projecte 
d’aquestes característiques i agra-
eix la gran predisposició a col·labo-

rar que s’han trobat, tant dels pre-
sentadors com les empreses priva-
des, els ajuntaments dels municipis 
on es desenvoluparà el programa i la 
Xarxa Audiovisual Local (XAL), que 
hi aportarà recursos tècnics per po-
der donar cobertura a tot el territo-
ri. En aquest sentit, remarca que 
més enllà de les quatre seus també 
es mostraran algunes de les més de 
3.000 activitats populars que s’han 
organitzat arreu del país per recap-
tar fons.   

Blasco afegeix que, més enllà del 
repte tècnic i de producció que re-
presenta el nou format, el tema cen-
tral d’aquesta Marató també és es-
pecialment complicat de tractar, ja 
que engloba més de 7.000 malalti-
es amb casuístiques molt diferents. 
Segons ell, el programa comptarà 
amb “més testimonis que mai”, es-
collits perquè siguin com més re-
presentatius millor pel que fa a 
edats, sexe i territori. Alhora, s’ha 
intentat que els metges i investiga-
dors que hi apareguin no estiguin 
vinculats a un pacient concret, sinó 
que puguin explicar “qüestions 
transversals”. Les aportacions de 
tots s’intercalaran amb nombroses 
actuacions musicals i també amb 
números de dansa, màgia, ballet, te-
atre i arts plàstiques.e

Una ‘Marató’  
de 16 hores i  

500 quilòmetres
Quim Masferrer presenta diumenge el programa 

solidari de TV3, dedicat a les malalties minoritàries

Un autocar de dos pisos convertit en 
un plató de televisió, amb un con-
trol de realització a l’interior, volta-
rà diumenge per Catalunya. A dins 
hi viatjarà Quim Masferrer, el pre-
sentador de la 28a edició de La Ma-
rató, la primera que no s’emetrà des 
de les instal·lacions de TV3, sinó des 
d’aquest plató mòbil i des de quatre 
punts de la geografia catalana, que 
Masferrer anirà visitant al llarg de 
les 16 hores que durarà l’emissió. El 
vehicle sortirà de Sant Joan Despí 
en direcció Olot, després anirà cap a 
Tàrrega i Reus, i finalment arriba-
rà al Casino L’Aliança del Poblenou, 
a Barcelona, en què es desenvolupa-
rà la part final del programa, desti-
nat a recaptar fons per a la recerca 
sobre les malalties minoritàries.  

“No volem que Barcelona sigui 
l’única protagonista de tot el que 
fem a TV3”, explicava ahir, durant la 
presentació del programa solidari, 
el director de la televisió pública, Vi-
cent Sanchis. “Anem allà on passa 
La Marató, al país”, va afegir Paulí 
Subirà, que, juntament amb Ximo 
Blasco, ha ideat el nou format del 
programa i el dirigeix. Segons San-
chis, la intenció és que la proposta 
d’aquest any “obri camí” de cara a 
futures edicions de La Marató. “Per 
poc bé que funcioni, intentarem re-
petir-ho”, va anunciar.  

Al llarg del dia, doncs, l’autocar 
recorrerà prop de 500 quilòmetres 
i, quan arribi a la destinació final, 
encara quedaran “set hores de di-
recte”, com recorda, aclaparat, el 
presentador. Tot i així, Masferrer 
assegura que se sent “preparat” per 
“ser un voluntari més d’una de les 
coses més extraordinàries que fem 
en aquest país”. “Veient tota la fei-
na que hi ha al darrere, seria molt 
injust que jo no estigués preparat, 
seria de jutjat de guàrdia!”, exclama 
el presentador, que considera que és 
“un honor immens” poder tornar a 
liderar el programa, com ja va fer 
l’any 2014. “És de les coses més 
apassionants que m’han passat a la 
vida”, confessa.  

Tres copresentadors 
De totes maneres, Masferrer no es-
tarà sol: a cadascuna de les localitats 
on s’aturi l’autocar s’hi trobarà una 
“bèstia de la ràdio”, en paraules se-
ves, que l’acompanyarà en la pre-
sentació d’aquell tram del progra-
ma. Així, a Olot hi haurà Jordi Bas-
té; a Tàrrega, Mònica Terribas, i a 
Reus, Josep Cuní. Aquest últim, que 
fa justament una dècada va presen-
tar una altra edició del programa 
dedicada a les malalties minoritàri-
es, assegurava ahir que aquella ex-
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Quim Masferrer presentarà La Marató amb la col·laboració de Jordi Basté (des d’Olot), 
Mònica Terribas (des de Tàrrega) i Josep Cuní (des de Reus). CCMA
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Descentralitzar  
“No volem que Barcelona sigui 
l’única protagonista del que 
fem a TV3”, diu Sanchis

Sinergies  
‘La Marató’ compta amb la 
col·laboració de la XAL, que hi 
aporta recursos tècnics 

Ràdio, xarxes i més minuts de televisió

A part de més complexa tècnicament, La 
Marató de diumenge també serà una mica 
més llarga que les anteriors, ja que comen-
çarà mitja hora abans, a les 9.30 h, i man-
tindrà el punt final al voltant de la 1.30 h. 
Seran, doncs, 16 hores de programa, inter-
rompudes només pels Telenotícies.  

Igual que els últims anys, però, La Ma-
rató arrencarà a Catalunya Ràdio, amb una 
edició especial d’El suplement. El progra-
ma que presenta Roger Escapa començarà 
a les 6 h, però a partir de les 8 h es traslla-
darà al vestíbul del Casino L’Aliança i, fins 
a les 14 h, oferirà continguts vinculats a La 
Marató, com ara entrevistes a testimonis i 

a investigadors o actuacions d’artistes que 
han participat al disc de La Marató.   

A més, el programa vol potenciar la seva 
presència a les xarxes socials, amb diver-
ses iniciatives. Per exemple, des de la web 
de TV3 es podrà veure tot el que passa a 
l’autocar en tot moment, i Lluís Marquina 
farà directes a través d’Instagram per mos-
trar “l’altra cara” del que es mostri per te-
levisió, segons el director de mitjans digi-
tals de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), Saül Gordillo. Així 
mateix, a la web de la cadena un únic fil 
agruparà tots els continguts que La Mara-
tó generi a la televisió, la ràdio i la xarxa. 


