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RÀDIO

Laura Rosel s’estrena a ‘El matí de Catalunya Ràdio’, i el ‘Versió RAC1’ guanya una hora cada tarda

Des que va agafar les regnes d’El 
món a RAC1, Jordi Basté ha compe-
tit cara a cara amb Antoni Bassas en 
el seu últim any (2007-2008), Neus 
Bonet (2008-2009), Manel Fuentes 
(2009-2013) i Mònica Terribas 
(2013-2020). A partir d’avui, en la 
seva catorzena temporada al capda-
vant del programa, tindrà una nova 
rival, Laura Rosel, que s’estrena 
com a presentadora d’El matí de Ca-
talunya Ràdio. Divendres, en la pre-
sentació de la nova graella de l’emis-
sora, Rosel es va comprometre a 
deixar de banda les tertúlies “amb 
personatges que hi entenen de tot” 
per “buscar gent que sàpiga del que 
està parlant”, i va avançar que entre 
els col·laboradors del programa hi 
haurà Albert Pla, Queco Novell, Sa-
manta Villar, Dolors Boatella, Xavi-
er Sala i Martín, Carles Porta i Anna 
Guitart. Basté, mentrestant, man-
tindrà la mateixa proposta de les úl-
times temporades, que ha convertit 
El món a RAC1 en el programa de rà-
dio més escoltat a Catalunya, només 
amb alguns “retocs” en la nòmina de 
col·laboradors i tertulians. 

Segons el director de Catalunya 
Ràdio, Saül Gordillo, aquesta tem-
porada l’emissora “culmina el pro-
jecte de renovació” que es va posar 
en marxa amb la seva arribada, l’any 
2016. Més enllà de l’aposta per Ro-
sel, la ràdio pública ha introduït no-
vetats importants a la nit, que per 
primer cop en 25 anys no estarà re-
servada als esports, tal com sí que 
fan, de manera pràcticament unàni-
me, la resta d’emissores generalis-
tes catalanes i espanyoles. A més, es 
redueix a una hora, de 21 h a 22 h, el 
Catalunya nit (presentat ara per Ki-
lian Sebrià en solitari), i la franja de 
22 h a 23 h quedarà en mans de l’hu-
mor transgressor de Peyu i Jair Do-
mínguez, que presentaran El bún-
quer. A continuació, Roger Caran-
dell comandarà Adolescents XL, un 
espai que vol donar visibilitat als te-
mes que més preocupen els joves, 
amb un to desenfadat. En paraules 
de Gordillo, aquests dos espais te-
nen l’objectiu de “captar nous pú-
blics i audiència jove”. La renovació 
de la franja nocturna es completa 
amb el canvi d’horari de La nit dels 
ignorants, que s’avança una hora i 
ara s’emetrà de dotze a dues de la 
matinada, cosa que satisfarà una pe-
tició històrica dels oients, segons el 
seu presentador, Xavier Solà. 

SABADELL
ALBERT CASTELLVÍ ROCA

01. Laura Rosel es posarà aquest matí, per primera vegada, al davant del micròfon d’El matí de Catalunya Ràdio. CCMA 

02. Jordi Basté inicia la seva catorzena temporada a El món a RAC1, el programa de ràdio líder a Catalunya. PERE TORDERA

La resta de la graella es manté 
sense canvis, amb l’excepció de l’es-
trena, els dissabtes de 13 h a 14 h, de 
Kids XS, dedicat a infants de 0 a 10 
anys i a les seves famílies i presentat 
per Pau Guillamet i Txell Bonet. 

Una hora més de ‘Versió’ 
Pel que fa a RAC1, la novetat més re-
llevant té lloc a la tarda: després de 20 
anys ocupant l’espai de 16 h a 19 h, el 
Versió RAC1 de Toni Clapés guanya 
una hora i a partir d’ara començarà 

a les 15 h. Això, al seu torn, compor-
ta la desaparició d’un altre progra-
ma històric, el Tot és possible, que 
acumulava 19 anys en antena però 
que s’havia convertit en la baula 
més feble de la graella de l’emisso-
ra del Grupo Godó. 

A part d’això, Aleix Parisé s’estre-
na avui com a presentador del Tu di-
ràs, mentre que Xavi Rocamora el 
rellevarà al capdavant del Primer 
toc. També canvia de mans el des-
pertador de cap de setmana La pri-
mera pedra, que serà conduït a par-
tir d’ara per Emma Aixalà. 

Continguts digitals 
Tant RAC1 com Catalunya Ràdio 
complementaran les emissions per 
FM amb altres continguts exclusi-
vament digitals. L’emissora pública 
estrenarà a l’octubre els podcasts El 
segrest, en què Carles Porta relata-
rà el segrest de Maria Àngels Feliu, 
i Ja m’entens, de temàtica LGTBI, 
presentat per David Àvila. La priva-
da, per la seva banda, preveu posar 
en marxa RAC+1, una plataforma 
que inclourà continguts específics 
i a través de la qual es transmetran 
també els partits dels equips cata-
lans de Segona Divisió.e
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Canvis  
Catalunya 
Ràdio deixa 
de fer esports 
a la nit i Aleix 
Parisé debuta 
al ‘Tu diràs’

El nou duel matinal marca l’inici 
de la temporada radiofònica

La SER estendrà 
l’oferta en català 
als caps de setmana

SER Catalunya estrena avui la ter-
cera temporada del seu magazín 
matinal, Aquí, amb Josep Cuní, que 
a partir de l’octubre tindrà una 
versió de cap de setmana presenta-
da per Frederic Vincent. Segons el 
director de la Cadena SER a Cata-
lunya, Jaume Serra, això permetrà 
que els oients de l’emissora dispo-
sin “d’una oferta ininterrompuda 
de dilluns a diumenge de ràdio ma-
tinal feta en català i preparada per 
reaccionar amb exigència davant 
dels grans reptes informatius que 
es presenten”. A més, la ràdio del 
grup Prisa dobla la durada del pro-
grama esportiu Què t’hi jugues!, 
que presenten Sique Rodríguez i 
Lluís Flaquer i que a partir d’ara 
s’emetrà de 12 h a 14 h. En canvi, 
desapareix de la graella, després de 
sis temporades, Espècies protegi-
des. El seu presentador, Òscar Mo-
ré, formarà part de l’equip del nou 
espai de cap de setmana.
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