


07.00-12.00 - “El matí 
de Catalunya Ràdio”, 
amb Mònica Terribas, 
inaugurarà el Dia Mundial 
de la Ràdio des del Mercat 
de la Boqueria, a Barcelona.

12.05-13.00 - “APM?”, 
amb Xavi Cazorla, des de 
l’Escola Mare de Déu de la 
Salut de Sabadell (Vallès 
Occidental).

13.05-14.00 - “Popap”, amb 
Mariola Dinarès, es farà des 
del Col·legi Pompeu Fabra 
de La Bressola, a Perpinyà 
(Rosselló).

14.00-16.00 - “Catalunya 
migdia”, amb Òscar 
Fernández i Empar 
Moliner, s’emetrà a des de 
la cafeteria El Trabuc, a 
Centelles (Osona). 

16.05-19.00 - “Estat de 
Gràcia”, amb Roger de 
Gràcia, des del Celler 
Cooperatiu de Nulles (Alt 
Camp).

19.00-21.00 - “Tot costa”, 
amb Jordi Costa i Sònia 
Gelmà, des de casa d’un 
oient de Blanes (Selva).

21.00-23.00 - “Catalunya 
vespre”, amb Kílian 
Sebrià, des de la Fundació 
Francesc Pujols, “La Torre 
de les Hores”, a Martorell 
(Baix Llobregat).

23.00-01.00 - “El Club de 
la Mitjanit”, amb Francesc 
Garriga, acabarà la jornada 
radiofònica al plató de Sant 
Joan Despí des d’on s’emet 
per ràdio i televisió.

01.05-03.00 - “La nit dels 
ignorants”, amb Xavier 
Solà, des de l’obrador del 
forn de pa artesà de Ramon 
Giraval, a Sant Andreu 
(Barcelona).

El dimarts 13 de febrer, la ràdio pública serà present en diferents indrets del territori, des del Mercat de la Boqueria de Barcelona fins a Nulles, Sabadell, 
Centelles, Perpinyà, Blanes, Martorell i el districte barceloní de Sant Andreu. La tria dels espais s’ha fet a partir de les propostes presentades pels 
oients.



El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i Catalunya Ràdio ho celebra per segon any consecutiu amb les persones que, dia a dia, ajuden l’emissora a ser el que 
és. Durant tota la jornada, Catalunya Ràdio es mourà per anar allà on és l’audiència i emetrà els programes des del costat de les persones que els segueixen cada 
dia. La tria dels espais s’ha fet a partir de les propostes presentades pels oients a través del web de Catalunya Ràdio des del 22 de gener.

L’espai “Catalunya migdia”, amb Òscar Fernández 
i Empar Moliner, s’emetrà a partir  de les 14.00 des 
de la cafeteria El Trabuc, de Toni Riera, a Centelles 
(Osona), des d’on faran l’informatiu i la tertúlia “entre 
cafès i quintos”, diuen. Amb rigor i immediatesa durant 
la primera hora, que es combinarà amb l’anàlisi de la 
segona part del programa, sempre amb el punt de vista 
peculiar d’Empar Moliner. 

L’equip de l’“Estat de Gràcia”, amb Roger de Gràcia 
al capdavant, faran “la ràdio al revés” des del Celler 
Cooperatiu de Nulles (Alt Camp), a partir  de les 16.05. 
El celler modernista, que tot just acaba de celebrar el 
seu centenari, serà l’escenari des d’on l’estat major del 
programa repassarà l’actualitat des de l’entreteniment, 
la curiositat i la passió pel coneixement que el 
caracteritzen.

A partir de les 19.00, el programa esportiu “Tot costa”, 
amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, vol “marcar el gol del dia 
de la ràdio, fent realitat el somni d’Albert Isanta, un noi 
de 13 anys que ens ha convidat a casa dels seus pares, a 
Blanes, per explicar-nos que vol ser periodista esportiu”.  

“El matí de Catalunya Ràdio”, amb Mònica Terribas, 
inaugurarà a les 7.00 el Dia Mundial de la Ràdio al Mercat 
de la Boqueria, convidat pel Pere de Cal Neguit, a 
l’espai que hi ha davant del Bar del Quim. Amb aquesta 
sortida, Catalunya Ràdio dedicarà el Dia de la Ràdio a 
recordar els atemptats jihadistes del 17 d’agost i a fer 
un reconeixement públic a la Rambla, un dels punts 
neuràlgics i centre d’activitat de la ciutat de Barcelona.

L’equip del programa “APM?”, amb Xavi Cazorla al 
capdavant, desplegarà a partir de les 12.05 el seu 
humor entre els estudiants de l’Escola Mare de Déu 
de la Salut de Sabadell (Vallès Occidental). Cazorla, 
amb la imprescindible col·laboració de Jordi Asturgó, 
Oriol Dalmau i Montse Barcón, i la participació especial 
d’en Peyu, repassaran els millors i pitjors moments del 
dia de la tele i de la ràdio, amb humor, cançons i els 
protagonistes de l’actualitat.

El programa “Popap”, amb Mariola Dinarès, serà a partir 
de els 13.05 al Col·legi Pompeu Fabra de La Bressola, 
a Perpinyà (Rosselló), on nens i nenes treballen en un 
projecte de pàgines web en català. A més, els alumnes 
de 6è de Primària i 1er d’ESO col·laboren amb diversos 
mitjans de comunicació, com France 3, que fa un 
informatiu setmanal en català, la continuïtat del qual 
està, a hores d’ara, en entredit.



A partir de les 21.00, l’informatiu nocturn “Catalunya 
vespre”, amb Kílian Sebrià, “farà honor a l’escriptor 
i filòsof Francesc Pujols des de la que va ser la seva 
residència, La Torre de les Hores”, a Martorell (Baix 
Llobregat), on Pujols va tenir converses amb Pau Casals, 
Josep Pla, Salvador Dalí, Eugeni d’Ors o Josep M. de 
Sagarra. El magazín informatiu fa un repàs exhaustiu 
de les notícies més importants del dia amb una mirada 
serena i reflexiva i amb l’anàlisi d’experts que ajuden els 
oients a tenir una visió crítica de l’actualitat.

“El Club de la Mitjanit”, amb Francesc Garriga, 
convidarà tres oients al plató des d’on cada nit, a partir 
de les 23.00, s’emet el programa per ràdio i televisió. 
Si l’any passat van anar a casa d’un oient, aquest cop 
la invitació la fa l’equip del programa en un espai on es 
troba com si fos casa seva.

El programa “La nit dels ignorants”, amb Xavier Solà, 
s’emetrà a partir de la 1.05 des de l’obrador del forn de pa 
artesà de Ramon Giraval, un oient del districte barceloní 
de Sant Andreu que fa 30 anys que escolta el programa 
mentre treballa.

Tenint en compte l’èxit que va tenir aquest format de celebració del Dia Mundial de la Ràdio del 2017, Catalunya 
Ràdio ha decidit tornar aquest any a casa dels oients. Segons el director de l’emissora, Saül Gordillo: “Es tracta de 
ser presents al territori, oberts a les peticions dels nostres oients i adaptant els nostres continguts de cada programa a 
l’entorn on es fa; per tant, és una acció de proximitat, de participació i també és un desplegament tècnic i tecnològic 
espectacular”.

“En un any en què els equips de Catalunya Ràdio han viscut l’actualitat amb una gran intensitat informativa i en què 
els mitjans públics han patit una situació d’estrès sense precedents, volem aprofitar aquesta excel·lent oportunitat 
per escenificar els nostre agraïment a totes les mostres de suport i calidesa que hem rebut durant els últims mesos”, 
destaca el director de Catalunya Ràdio.    

La Unesco va proclamar el 13 de febrer Dia Mundial de la Ràdio, perquè és el dia que es va crear la Ràdio de les 
Nacions Unides, el 1946. 

catradio.cat
facebook.com/catradio
twitter.com/catalunyaradio

Nota: les imatges són del Dia Mundial de la Ràdio 2017

http://www.ccma.cat/catradio/a-catalunya-radio-el-dia-mundial-de-la-radio-venim-amb-tu/noticia/2836752/
http://www.facebook.com/catradio
http://www.twitter.com/catalunyaradio

