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RELLEU A ‘EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO’

Laura Rosel 
substituirà 
Terribas

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

La periodista Laura Rosel diri-
girà i presentarà El matí de Catalu-
nya Ràdio a partir del 31 d’agost, 
segons van confirmar ahir fonts 
de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA). El 
responsable del programa els dos 
últims estius, Albert Segura, serà 
el subdirector de l’espai. És 
l’aposta del director de Catalu -
nya Ràdio, Saül Gordillo, per a la 
nova etapa del programa després 
de la sortida de Mònica Terribas, 
que ella mateixa va anunciar el 
17 de juliol. El Consell de Govern 
de la CCMA aprovarà el 29 de ju-
liol la proposta. 

L’emissora situa l’arribada de 
Rosel al capdavant del progra-
ma matinal com la «culmina-
ció» del projecte de renovació de 

PER SETGE I RACISME

El xou de 
DeGeneres, 
investigat
L’exitós programa d’Ellen De-
Generes està en el punt de mi-
ra. La companyia WarnerMe-
dia ha iniciat una investigació 
independent després que di-
versos testimonis denuncies-
sin un ambient laboral «tòxic», 
assetjament professional i ra-
cisme en l’equip del programa. 
Estrenat l’any 2003, The Ellen 
DeGeneres show és un dels espais 
més famosos de la televisió 
nord-americana. H

tinal de Jordi Bas-
té a El món a RAC1 i 
va editar l’infor-
matiu 14/15, entre 
altres programes. 

El 2017 va fer el 
salt a la televisió a 
8tv, amb el progra-
ma 8 al dia. Uns 
mesos després es 
va convertir en la 
nova presentado-
ra del programa 
FAQS, de TV-3, que 
va codirigir du-
rant un any. El 
2019 va començar 
a col·laborar amb 
el diari Ara, tasca 
que compaginava 
amb la presenta-
ció de diversos 
programes espe-
cials a TV-3 i la di-

recció de l’editorial Ara Llibres. 
La sortida de Terribas del 

programa matinal va provocar 
que la vicepresidenta del con-
sell de Govern de la CCMA i pre-
sidenta en funcions, Núria Llo-
rach, proposés la destitució del 
director de l’emissora, Saül 
Gordillo, per «pèrdua de con-
fiança» en la gestió de la conti-
nuïtat de la periodista al capda-
vant d’El matí de Catalunya Ràdio. 
Llorach, no obstant, va perdre 
la votació al no obtenir els dos 
terços necessaris entre els qua-
tre membres del consell. H

PARELLA FELIÇ

Joe Jonas i 
Sophie Turner 
ja són pares
Sophie Turner, l’actriu de Joc de 
trons, i el cantant Joe Jonas van 
confirmar dilluns el naixement 
a Los Angeles de la seva primera 
filla. «Sophie Turner i Joe Jonas 
estan encantats d’anunciar el 
naixement del seu nadó», va 
anunciar el representant de 
l’artista. Segons TMZ, l’actriu, 
de 24 anys, va donar a llum di-
mecres a una nena a qui han po-
sat de nom Willa. H

PREMI AL SEU SUPORT A LA CULTURA HEL·LENA

Els Hanks ja són grecs
EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Grècia acaba de guanyar dos ciu-
tadans molt especials. Els actors 
Tom Hanks i la seva dona, Rita 
Wilson, han passat de ser ciuta-
dans grecs honoraris a «ciuta-
dans grecs oficials», segons ha do-
nat a conèixer el primer ministre 
de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, 
en el seu compte d’Instagram. Ell 
i la seva dona, Mareva Grabows-
ki, van posar el cap de setmana 
amb la parella d’estrelles de Ho-
llywood, els qui orgullosament 
brandien els seus nous passa-
ports. Aquest estatus que, segons 
la llei grega, es dona als que «han 
prestat serveis excepcionals al 
país o la nacionalització dels 
quals serveix d’interès públic». 

Al mes de gener, els Hanks i 
els seus fills van ser nomenats 
«ciutadans honoraris» després 
que les autoritats gregues 
agraïssin la seva tasca al cridar 
l’atenció a nivell internacional 
sobre els esforços de recupera-
ció que havia realitzat Atenes 
després d’un devastador incendi 
forestal en el qual havien mort 
cent persones. 

El 2012, Wilson, la mare del 
qual és grega, havia explorat la 

INSTAGRAM

gràfica sobre Elvis Presley que 
dirigirà Baz Luhrmann, en la 
qual Hanks actua com el repre-
sentant de l’ídol musical. Des de 
la seva recuperació, Hanks ha 
parlat sobre les seves experièn-
cies amb la malaltia respira -
tòria, i sobre la importància 
d’utilitzar la mascareta i de 
mantenir la distància social per-
què tots estiguem fora de perill 
de la pandèmia. H

Hanks en un altre post. «Kronia po-
la! (Més o menys, ¡feliç any!)». 

No obstant, un parell de me-
sos després de celebrar la seva 
ciutadania honorària, el 2020 va 
prendre un gir inesperat per als 
Hanks, ja que van ser dels prime-
res famosos en donar positiu per 
Covid-19, al març. El matrimoni 
estava de viatge a Austràlia per 
participar en les tasques de pro-
ducció de la pròxima cinta bio-

seva herència hel·lena en un epi-
sodi de la sèrie de la NBC Who Do 
You Think You Are? (¿Qui et creus que 
ets?), que convida a famosos a ras-
trejar en els seus arbres ge-
nealògics. «Gràcies, Grècia, per la 
ciutadania honorària juntament 
amb [Tom Hanks]», va escriure 
Wilson a Instagram al gener. 
«¡Realment som honrats!». «¡A 
partir del 2020 com a ciutadà ho-
norari de tot Grècia!», va escriure 

la graella de Catalunya Ràdio 
iniciat el 2016. 

Després de set temporades, 
Terribas va anunciar per sorpre-
sa la seva sortida del programa 
tot i que encara tenia un any 
més de contracte. L’aposta de la 
direcció de l’emissora per substi-
tuir-la passa per dues veus ja co-
negudes pels oients de la casa. 
Rosel copresenta fins ara el pro-
grama Catalunya nit juntament 
amb Kilian Sebrià, assumint la 
segona hora del programa d’ac-
tualitat, mentre que Segura és la 
veu del programa els dies fes-
tius, i ha assumit el programa 
durant els dos últims estius i des 
del 2017 ha sigut el responsable 
de l’espai Solidaris. 

A partir del 31 d’agost, tots 
dos es posaran al capdavant del 
programa matinal amb un 

equip «renovat, jove i dinàmic». 
En la nova etapa, el programa 
mantindrà el seu horari de sis 
del matí a una del migdia i conti-
nuarà comptant amb el concurs 
diari L’apocalipsi, que presenten 
Elisenda Carod, Elisenda Pineda 
i Charlie Pee. Aquest espai ocupa 
l’últim tram del programa, de 
dotze a una. 

Laura Rosel (Sabadell, 1980) 
és llicenciada en Periodisme per 
la UAB, va començar a fer ràdio a 
Ràdio Sabadell i el 2007 va fer el 
salt a RAC-1. En aquesta emisso-
ra, va formar part de l’equip ma-


