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DILLUNS INICIA LA TEMPORADA

Catalunya Ràdio  
i l’aposta audiovisual 
3 Renova l’estudi i estrena ‘L’apocalipsi’ i ‘Adolescents iCat’

INÉS ÁLVAREZ 
BARCELONA 

I
nici de curs a Catalunya Rà-
dio amb els deures fets pel 
que fa a la seva aposta pel 
món audiovisual. L’emissora 

pública estrena un estudi amb 
les tecnologies necessàries per 
potenciar la ràdio visual i propo-
sa nous programes, com L’apoca-
lipsi, i un relleu, gairebé un salt, 
generacional de la mà dels nois 
d’Adolescents iCat, a banda de la ir-
rupció d’un espai que reivindica la 
dona, Les dones i els dies. 

Aquests espais s’afegiran a 
ofertes consolidades com El matí 
de Catalunya Ràdio, liderat per 
Mònica Terribas; Catalunya mig-
dia, amb Òscar Fernàndez i Em-

par Moliner; Estat de Gràcia, capita-
nejat per Roger de Gràcia, i Cata-
lunya nit, amb Kilian Sebrià i, ara 
també, Laura Rosel. 

L’apocalipsi (de dilluns a diven-
dres, de 12.05 a 13.00 hores) és un 
concurs en què Elisenda Carod, 
acompanyada per Elisenda Pine-
da i Charlie Pee, posen a prova la 
qualitat moral d’un famós i una 
persona anònima per salvar-ne 
un dels dos. Adolescents iCat sor-
geix d’un contingut digital d’iCat 
que passa a ser diari i a incorpo-
rar-se a la graella de Catalunya 
Ràdio de matinada (de dilluns a 
divendres, de 0.30 a 1.00 h). Lide-
rat per Roger Carandell, acompa-
nyat de cinc joves més, continua 
amb els seus continguts dirigits a 

un públic de 15 a 22 anys. 
Segueix Estat de Gràcia amb 

una quarta temporada en què 
veurà retallada la seva durada 
d’una hora, de manera que ara 
s’emetrà de dilluns a divendres 
de 16.05 a 18.00 h. Aquests 60 
minuts els cedeix al nou APM?, 
que passa a ser de tarda (de 18.05 
a 19.00 h).  

Catalunya vespre serà ara Cata-
lunya nit i de dilluns a divendres 
(de 21.00 a 22.00 h) oferirà infor-
mació i anàlisi. La primera hora, 
la que presenta Sebrià, serà molt 
informativa. Rosel (que va pre-
sentar FAQS a TV-3 i aquest estiu 
ha col·laborat amb El matí de Cata-
lunya Ràdio i El suplement) s’encar-
regarà de la reflexió. 

A la franja del cap de setmana, 
la novetat és un programa sobre la 
dona però no femení, Les dones i els 
dies («necessari i urgent», segons la 
seva directora, Montse Virgili), que 
s’emetrà els dissabtes (de 00.05 a 
01.00 hores). Segueixen, entre al-
tres, El suplement, liderat per Roger 
Escapa, i La TdT, amb Ricard Tor-
quemada i Bernat Soler. 

Quant a novetats tecnològi-
ques, el nou estudi 2 renovat 
compta amb quatre càmeres i la 
il·luminació necessària per fer ví-
deos en dos espais diferents: la 
taula dels locutors i el sofà dels 
convidats, i l’escenari de les actu-
acions. L’emissora també es po-
drà sentir des de dispositius Alexa 
a Amazon. H 

DESPRÉS DE LA DEMANDA PEL SEU SALARI

José Andrés demana 
perdó a una empleada
El cuiner espanyol establert 
als Estats Units José Andrés, 
que va ser denunciat a Nova 
York per no pagar el salari esti-
pulat per llei al seu local nova-
iorquès Mercado Little Spain, 
ha admès «errors» i ha assegu-
rat que els estan «corregint». A 
Twitter, el reconegut cuiner 
asturià assegura que han tro-

EFE  /  MIGUEL  RANJIL

bat errors en la forma en què 
es paguen alguns salaris 
d’aquest espai, obert aquest 
any a Manhattan i en què tam-
bé hi han participat els ger-
mans Adrià, de manera que hi 
ha «alguns [treballadors] mal 
pagats i altres de pagats en ex-
cés», i per això ha demanat 
«disculpes» a tothom. H 

CÀNCER OSSI

Luis Enrique 
comunica  
la mort de  
la seva filla 
de nou anys

EL  PERIÓDICO 
BARCELONA

L’exseleccionador espanyol de 
futbol Luis Enrique Martínez va 
comunicar ahir a la nit la mort 
de la seva filla Xana, de nou anys, 
com a conseqüència d’un càncer 
ossi contra el qual feia cinc me-
sos que lluitava. El mes de març 
passat, Luis Enrique va abando-
nar el seu càrrec al capdavant de 
la selecció al·legant «motius fa-
miliars de força major». 

El que també va ser jugador i 
entrenador del FC Barcelona, 
entre altres equips, va publicar 
a les xarxes socials un comuni-
cat en nom de la família. «La 
nostra filla Xana ha mort aques-
ta tarda a l’edat de 9 anys des-

prés de lluitar durant 5 intensos 
mesos contra un osteosarcoma 
–relata a la seva nota–. Donem 
les gràcies per totes les mostres 
d’afecte rebudes durant aquests 
mesos i agraïm la discreció i 
comprensió». Luis Enrique tam-
bé agraeix al personal dels hos-
pitals Sant Joan de Déu i Sant 
Pau «la seva dedicació i tracte». 

I conclou el missatge dient: 
«Et trobarem molt a faltar, 
però et recordarem cada dia de 
les nostres vides amb l’espe-
rança que en un futur ens tor-
narem a trobar. Seràs l’estrella 
que guiï la nostra família. Des-
cansa Xanita». 

La notícia va sacsejar el fut-
bol espanyol, que es va prodi-
gar en mostres de suport i con-
dolença. Justament avui, el suc-
cessor de Luis Enrique, Robert 
Moreno, ha d’anunciar la nova 
convocatòria de la selecció es-
panyola. H

33Luis Enrique.


