
17mèdia3 1 / 0 7 / 2 0 1 9  d i m e c r e s

La periodista Laura Rosel s’incorpora a 
Catalunya Ràdio i assumirà al setembre 
la segona hora del Catalunya vespre, 
l’informatiu nocturn que l’emissora pú-
blica emet entre les 9 i les 11, segons ha 
pogut saber en exclusiva l’ARA. Kílian 
Sebrià seguirà com a director d’aquest 
programa i encarregat de la primera ho-
ra, centrada en el resum de l’actualitat 
de la jornada. Rosel, per contra, serà 

l’editora i conductora de la segona part, 
dedicada a la reflexió i l’anàlisi. 

La idea rere aquest fitxatge és rejo-
venir un format insígnia de l’emisso-
ra, pionera a l’hora d’adoptar el gène-
re d’informatiu d’autor. Rosel incor-
porarà col·laboradors i experts que no 
formin part del circuit habitual i que 
ajudin a visualitzar la intenció de la di-
recció de l’emissora de ser més com-
petitiva entre l’audiència més jove. A 
més, el programa experimentarà un lí-
fting en forma de noves sintonies i 

Laura Rosel fitxa per 
Catalunya Ràdio
Assumirà la segona hora del ‘Catalunya vespre’, més analítica, després 
d’una primera hora centrada en l’actualitat de la mà de Kílian Sebrià

Laura Rosel té una àmplia experiència radiofònica, tant a Ràdio Sabadell com a RAC1. MARC ROVIRA

més –de 7 a 10 del vespre–, la qual cosa 
el beneficiava a les audiències: en el mo-
ment d’acomiadar-se d’aquest horari va 
aconseguir situar-se en 78.000 segui-
dors. A l’emissora rival, el No ho sé va re-
gistrar 98.000 oients. En aquest cas, en 
baixava 3.000 respecte al juny del 2018. 
Per la seva banda, el Tu diràs va pujar de 
101.000 a 105.000 fidels. 

De nou als micròfons 
Laura Rosel torna així als micròfons, des-
prés que deixés RAC1 fa tres anys. Nascu-
da el 1980 a Sabadell, va estudiar periodis-
me a la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Entre els anys 2003 i 2007 va exer-
cir com a editora a Ràdio Sabadell. D’allà 
va fer el salt a una emissora nacional de la 
mà de RAC1, on també va ser editora. 
Després de diversos anys presentant al-
guns programes a la casa, va assumir el 
Via lliure, el magazín de cap de setmana 
de l’emissora del Grupo Godó. 

El salt cap a les càmeres el va fer, pri-
mer, com a presentadora del programa 
8 al dia, en substitució de Josep Cuní. 
Però va ser, sobretot, la presentació del 
programa FAQS: Preguntes freqüents 
durant tot el 2018 el que la va convertir 
en una de les estrelles mediàtiques actu-
als. La seva etapa al capdavant de l’info-
xou va ser la que va recollir millors audi-
ències. El fet que se la rellevés per sor-
presa i sense aportar una explicació cla-
ra –les desavinences de la productora El 
Terrat amb Rosel van ser determinants, 
però es va vendre l’operació com la vo-
luntat d’acostar l’espai cap a l’entreteni-
ment– van provocar que una part de 
l’audiència girés l’esquena al programa. 
Durant la seva etapa, Rosel va aconse-
guir un 19,6% de quota de pantalla. 
Aquest 2019, sense ella en el doble paper 
de conductora i codirectora, el progra-
ma ha caigut fins al 16%, per bé que se-
gueix sent líder indiscutible dels dissab-
tes a la nit. Des del programa, en tot cas, 
se cita la pèrdua de tensió en l’actuali-
tat informativa com a principal motiu 
per a la caiguda. Rosel és també col·labo-
radora de l’ARA, on firma –en paper i ví-
deo– una entrevista quinzenal a l’Ara 
Diumenge que aquest mes d’agost varia 
de format per ser setmanal. 

Rosel farà tàndem, doncs, amb un 
dels històrics de la casa. Kílian Sebrià 
(Igualada, 1964) edita i presenta el Ca-
talunya vespre des del 2005. Anterior-
ment, s’havia fet càrrec de l’Informatiu 
migdia i havia exercit també de cap de la 
secció de política i de corresponsal als 
Estats Units. Va ser, també, un dels fun-
dadors de Catalunya Informació, el 
1992. Sota la seva batuta, el Catalunya 
vespre ha rebut el Premi Ondas 2010 
(per la cobertura especial de les nevades 
del març) i els premis Ràdio Associació 
de Catalunya el 2005 i el 2014.◆

TEXT ÀLEX GUTIÉRREZ

Un concurs per a la franja de 12 a 1 del migdia

Catalunya Ràdio reformula els migdies a partir del setembre. La franja 
de 12 a 1 seguirà formant part d’El matí de Catalunya Ràdio, però si fins 
ara era l’APM? qui omplia aquesta hora, la nova temporada portarà un 
concurs (també en clau d’humor). Les presentadores d’aquest nou es-
pai seran Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee. El format serà 
una evolució del projecte que es va presentar en el seu moment a RAC1, 
tot i que l’emissora privada es va decantar per fitxar Marc Giró. Elisen-
da Carod va ser una de les veus del Fricandó matiner, de RAC105, i ha 
sigut membre de l’Està passant, de TV3. Elisenda Pineda ha fet última-
ment de guionista d’Islàndia, d’Albert Om, a RAC1. Charlie Pee és una 
de les veus més celebrades de la nova escena monologuista catalana.

imatge. El fitxatge es debatrà avui al 
consell de govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) i és previsible que s’aprovi. 

Rosel haurà de competir, pel que fa 
a RAC1, contra la mitja hora final del 
programa No ho sé, d’Agnès Marquès, i 
la mitja hora inicial de l’esportiu Tu di-
ràs. En l’últim EGM, el Catalunya ves-
pre va marcar 64.000 oients: eren 3.000 
més que l’any anterior i 18.000 més que 
el 2017, quan va estrenar el seu horari 
actual. Anteriorment, durava una hora 

L’‘APM?’ se’n va a les tardes

L’arribada d’un nou concurs als migdies de Catalunya Ràdio comporta 
un ball de cadires. L’equip de l’APM? se’n va a les tardes i deixa la fran-
ja de 12 a 1 del migdia, segons ha pogut saber l’ARA. La seva digestió hu-
morística de l’actualitat es podrà seguir, a partir de la nova tempora-
da, entre les 6 i les 7 del vespre. Fins ara, aquesta franja l’ocupava Es-
tat de Gràcia, de Roger de Gràcia, que es quedarà amb una hora menys 
de programa, ja que seguirà començant a les 4 de la tarda. 

L’APM? estarà presentat per Xavi Cazorla, Oriol Dalmau i Ernest Co-
dina, aquest últim en substitució de Jordi Asturgó, que marxa al nou pro-
grama del migdia a TV3 amb Ricard Ustrell. En la seva nova etapa, l’APM? 
competirà amb un dels tòtems imbatibles de la ràdio: Toni Clapés.


