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Nou espai radiofònic al mNACTEC
>  Ahir es va inaugurar amb la presència d’autoritats i l’emissió en directe del programa “L’apocalipsi”

Pamela Navarrete 

emà es celebra el 
Dia Mundial de la 
Ràdio, per tant no 
ha estat casualitat 
que aquesta ma-

teixa setmana s’inauguri un nou es-
pai permanent al mNACTEC, dedi-
cat precisament a la Ràdio. 

En aquest cas, l’estudi 17 de Ca-
talunya Ràdio, operatiu fins ara a la 
seu de l’emissora de l’Avinguda Di-
agonal, s’ha desmantellat i s’ha 
traslladat al mNACTEC, “amb l’ob-
jectiu d’oferir als visitants del mu-
seu una experiència immersiva en 
el món radiofònic”, expliquen els 
precursors de la iniciativa. 

Com a primera entrega d’aques-
ta experiència s’ha emès en direc-
te “L’apocalipsi (El matí de Catalu-
nya Ràdio)”, el concurs presentat 
per Elisenda Carod, Elisenda Pine-
da i Charlie Pee. L’emissió ha 
comptat amb la presència de pú-
blic tant a dins com fora d’aquest 
espai. Dins l’estudi hi havia alum-
nes de l’IES Terrassa, i a fora, visi-
tants del museu. Per aquesta edi-
ció especial, el concurs ha convidat 
el meteoròleg terrassenc Francesc 
Mauri i l’actor sabadellenc Marc 
Balaguer. 

Barrejats entre el públic hi havia 
també la directora general del Pa-
trimoni Cultural, Elsa Ibar (que ha 
arribat quan l’emissió ja era ben 
avançada); el director de Catalunya 
Ràdio i dels Mitjans Digitals de la 
CCMA, Saül Gordillo; el regidor 
d’Economia Social i Innovació, 
Universitats, Turisme i Projectes 
audiovisuals de l’Ajuntament de 
Terrassa, Josep Forn, i el director del 
mNACTEC, Jaume Perarnau. 

El mateix Perarnau parla d’”una 
confluència d’interessos. L’estudi 
es desmuntava i ens interessava. Ja 

fa ben bé un any que vam comen-
çar amb el projecte”, destaca. L’es-
tudi “complementa la nostra 
col·lecció de receptors radiofònics; 
a molt pocs llocs es pot veure com 
s’emet.” El de Terrassa podria ser 
un estudi pioner dins un entorn 
museístic, tot i que “a Europa hi ha 
algun museu que també el té.” La 
idea és que la ràdio es pugui enten-
dre tècnicament i l’estudi pugui ser, 
a més, utilitzat. “La intenció és que 
es puguin fer tallers, amb monitors, 
on es pugui tenir l’experiència de 
creació d’un programa de ràdio”, 
especialment pensant en l’alumnat 
de batxillerat i ESO. 

EMISSIÓ EN DIRECTE 
A més a més, Saül Gordillo afegeix 
que està previst que l’estudi sigui 
utilitzat per altres emissores, “des 
de Ràdio Arenys de Mar ens ha de-
manat venir a enregistrar un pro-
grama especial”, i aquesta és una 
possibilitat que es contempla tant 
per altres emissores com per pro-
grames de Catalunya Ràdio. 

Gordillo també valora l’oportu-
nitat d’acostar-se a nens i nenes i 
adolescents, que ara s’apropen als 
continguts musicals per Spotify i 
Youtube, però als que se’ls hi pot 
despertar la curiositat i captivar 
amb la ràdio. 

El projecte té “un punt innova-
dor per nosaltres”, fins ara només 
s’havia cedit material per a una 
emissora de l’Àfrica. “Potser aquest 
tipus de ràdio sí vagi passant aviat 
als museus, ara la tecnologia és 
molt més lleugera i es va reduïnt el 
material.” De fet, “des de 2017 la rà-
dio surt dels estudis i es transmet 
des de casa dels oients”, per exem-
ple, “per trencar la idea que és una 
ràdio nacional, llunyana, i posar-
nos a prop de la gent.” 

L’estudi, instal·lat a la part de sota 

Interior de l’estudi durant l’emissió en directe del programa “L’apocalipsi.” NEBRIDI ARÓZTEGUI

de les oficines del museu, pot ser 
visitat i es complementa amb una 
petita mostra sobre l’evolució de la 

ràdio, des de finals del segle XIX fins 
avui. En aquest apartat, es repassa 
els moments claus de la seva histò-

ria, de la seva evolució, de la seva 
incidència social i s’exposen 10 ob-
jectes de la col·lecció.

Una petita mostra sobre l’evolució de la ràdio complementa l’experiència. 
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
     Cinemacatalunya@terrassa.cat  
     www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ CHRIS EL SUIS 
     22:00 h 
■ 1917 
     16:45 / 19:20 h 
■ JUDY 
     17:00 / 19:30 / 22:00 h 
 

CINEMA 

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Marga-
rida. Tel. d’informació i reserves: 902 333 
231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 

■ AVES DE PRESA 
Digital: 16:30 17:25 18:00 19:15 20:00 20:35 
22:00 
VOSE: 16:00 18:45 21:30 
■ 1917 
Digital: 16:55 18:20 19:35 20:50 
■ ADÚ 
Digital: 16:10 17:50 19:45 22:05 
■ AGUAS OSCURAS 
VOSE: 19:25 
■ BAD BOY FOR LIFE 
Digital: 19:00 22:30 
■ DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS 

HECHO... AHORA? 
Digital: 15:40 
■ DOLOR Y GLORIA 
Digital: 19:00 
■ EL ESCANDALO 
Digital: 16:10 18:25 21:05 
■ ÉRASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD 
Digital: 16:00 
■ FROZEN 2 
Digital: 15:50 
■ JOJO RABBIT 
Digital: 17:50 20:10 22:20 
VOSE: 19:00 
■ JOKER 
Digital: 21:30 
VOSE: 22:10 
■ JUDY 
VOSE: 16:20 
■ LA MALDICIÓN 

Digital: 22:15 
■ LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE 
Digital: 15:45 17:05 18:05 19:30 20:15 21:45  
■ MALASAÑA 32 
Digital: 18:35 20:20 22:10 
■ MUJERCITAS 
Digital: 15:45 21:20 
■ PARASITOS 
Digital: 21:45 
VOSE: 16:20 
■ TE QUIERO, IMBÉCIL 
Digital: 15:40 17:40 22:30 
■ UNA MISIÓN DE LOCOS 
Digital: 16:15 21:15 
■ UNDERWATER 
Digital: 15:40 18:20 20:20 22:25 
■ VIDA OCULTA 
Digital: 18:35   
V OSE: 21:20 

TEATRE 

■  CASAL DE SANT PERE. –XLVIè Premi Ciutat 

de Terrassa de Teatre: “AA LES FOSQUES”, de 

creació pròpia. Per La Corriola Teatre (La Po-

bla de Mafumet). DDiumenge 16 de febrer, a les 

6 de la tarda. Preu entrades: 12 € General, 10€ 

Socis, estudiants i jubilats. Descomptes per a 

grups. CC/ Major de Sant Pere, 59 - 63. casalde-

santpere@gmail.com / www.casalstpere.com 

 

■  FemSala –Amics de les Arts i Joventuts Mu-

sicals - Teatre i música: “UUna altra estrena, un 

musical fet amida”, direcció: Clara Solé, su-

pervisió: Daniel Anglès. DDissabte 15 de febrer, 

a les 21:30. Info a www.amicsdelesarts-

jjmm.cat o al 93 785 92 31. C/ Teatre 2 - Terras-

sa Entrades a: www.entrapolis.com Codi pro-

mocional de descompte per entrades online 

anticipades: FEMSALAPRO2020


