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- La nova temporada de Catalunya Ràdio arrenca dilluns que ve amb una entrevista en 
exclusiva a Leo Messi, en el programa "Tot costa", i amb nous programes com "Crims", dirigit i 
presentat per Carles Porta, "Un restaurant caníbal a Berlín" i el canvi de presentador d'"El 
suplement". 
   El director de l'emissora pública, Saül Gordillo, al costat del cap de Continguts, Santi Faro, ha 
donat a conèixer avui les principals línies de la programació dels pròxims mesos, "amb 
elements de continuïtat, perquè molts puntals segueixen", com Mònica Terribas al capdavant 
d'"El matí de Catalunya Ràdio".    No obstant això, també hi haurà "innovacions", com el relleu 
de Joaquim Maria Puyal al capdavant de les retransmissions del Barça per un equip encapçalat 
per Ricard Torquemada i Bernat Soler. 
   Gordillo no ha obviat que els pròxims mesos "tampoc seran avorrits", en referència a la 
situació política de Catalunya, i s'ha referit "als atacs i agressions a periodistes": "Sembla que 
també estarem en el punt de mira". 
   Respecte a les novetats i a allò que es podrà escoltar, els responsables de "Tot costa", Jordi 
Costa i Sònia Gelmà, han anunciat que dilluns, a partir de les 19.00 hores, oferiran una 
entrevista a Leo Messi, la primera que concedeix com a capità, i que ja han gravat. 
   En aquest punt, han revelat que "està molt agradable i simpàtic". 
   "Crims" serà un nou espai, els dissabtes de 21.05 a 22.00 hores, presentat pel periodista 
Carles Porta, després que aquest estiu estigués al capdavant de "Tor, tretze cases i tres morts", 
amb el qual es vol "entretenir l'oient amb relats de no ficció", com el crim de la bibliotecària de 
Sentmenat, un cas encara obert. 
   Una altra de les novetats de la graella és "Un restaurant caníbal a Berlín", els dissabtes entre 
15.05 i 16.00 hores, presentat per Paula Molés, amb el qual es vol reivindicar que "la 
gastronomia és cultura" i "menjar-nos les persones que més saben del menjar, des de cuiners, 
historiadors a antropòlegs". 
   El periodista Roger Escapa es posarà al capdavant d'"El suplement", el programa estrella dels 
caps de setmana, entre les 6 i les 13 hores, on prendrà el testimoni a Ricard Ustrell. 
   Escapa ha destacat la incorporació de nous col·laboradors com Mayka Navarro i Jon Sindreu, 
Núria Graham, David Carabén, i una atenció especial cap a temes culturals amb Llúcia Ramis, 
Anna Pérez Pagès, Laura Serra o Desirée de Fez. 
   En la seva intervenció, Mònica Terribas, capitanejant el vaixell insígnia d'"El matí de 
Catalunya Ràdio" de nou des de dilluns, ha remarcat que "la clau de qualsevol programa de la 
casa és que estigui preparat perquè la realitat ens atropelli" i ha revelat que "fitxarà" oients, 
després que els últims anys a Catalunya "al carrer hi ha hagut la voluntat de la gent de ser 
escoltada en molts sentits".    És per això que, tots els dimarts, hi haurà un apartat d'una hora 
titulat "En primera persona del plural" i els dijous, "No hi ha drets", a càrrec de la sociòloga 
Iolanda Fresnillo. 
   Mariola Dinarès continuarà al capdavant de "Popap"; Òscar Fernández i Empar Moliner en 
l'informatiu "Catalunya migdia"; Roger de Gràcia en el programa de tarda "Estat de Gràcia", amb 
col·laboradors com Carlos Enrique Bayo; i Kilian Sebrià tornarà a dirigir i presentar el 
"Catalunya vespre". 
   L'esport tindrà el seu pes diàriament amb "El Club de la Mitjanit" i durant el cap de setmana 
amb espais com "Tot gira". 
   La graella manté altres espais com "APM?", "La nit dels ignorants 3.0", "El divan", "La finestra 
indiscreta" o "Solidaris". EFE 


