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AMPLIACIÓ:Andreu Buenafuente i Gemma Nierga, fitxat ges de la nova temporada de Catalunya 
Ràdio 

Albert Segura presentarà i dirigirà la desena tempo rada de 'Solidaris'  

 

ACN Barcelona.-ACN Barcelona .- Catalunya Ràdio ha presentat aquest divendres la temporada 2017-
2018, la “segona” de la renovació que la direcció de l’emissora va engegar fa un any. Mònica Terribas 
continuarà despertant els catalans amb ‘El matí de Catalunya Ràdio’, que incorpora Roger Escapa com 
a segona veu. En la mateixa franja però als caps de setmana, Ricard Ustrell es posarà al capdavant d”El 
suplement’ per tercera temporada i “de culminació del projecte” que, aquest any, avança l’emissió i 
arrencarà a les 6 del matí. Com a novetat, el programa incorporarà Andreu Buenafuente, Gemma 
Nierga i Jair Domínguez com a col·laboradors. Entre les novetats de la graella de la nova temporada 
destaca la incorporació d’Albert Segura, subdirector de l’ACN, com a nou presentador del ‘Solidaris’, el 
programa degà de Catalunya Ràdio sobre drets humans, cultura de pau i cooperació. 

La presentació també ha servit per inaugurar el nou estudi 1 de l’emissora, situat a la planta baixa de la 
seva seu a l’avinguda Diagonal. Segons el director de la cadena, Saül Gordillo, les instal·lacions 
anteriors “no eren prou ajustades al tipus de ràdio que es fa avui en dia”. El cap de continguts, Santi 
Faro, ha explicat que l’espai s’ha renovat per respondre a les necessitats d’“una ràdio connectada i 
multiplataforma”. Així, des de la web i les televisions es podrà fer un “ús de qualitat i immediat” dels 
continguts que s’emetin. Canvis en la graellaEntre les novetats de la nova temporada, destaca la 
incorporació d’Andreu Buenafuente i Gemma Nierga al programa ‘El Suplement’ de Ricard Ustrell. 
Buenafuente conduirà una secció els diumenges en què “sabrem quin és l’estat de la ciutadania a través 
dels seus ulls”, i Nierga entrevistarà personatges amb històries “que no estan al focus informatiu”. A 
aquests dos fitxatges s’hi sumarà el de Jair Domínguez, que sortirà en antena cada dissabte. El 
magazín de cap de setmana també ampliarà una hora el seu horari, que anirà de les 6 a les 13 
hores.Ricard Ustrell ha avançat que aquest serà un any “de culminació del projecte” del programa, que 
arriba a la seva tercera temporada. Per això, ha revelat que durant tot l’any aniran sumant 
col·laboradors per “acabar per la porta gran”. El periodista també ha donat a entendre que aquesta serà 
la seva última temporada al capdavant del programa. “L’objectiu és anar creixent fins que ja no se’m 
trobi a faltar”, ha insinuat. D’altra banda, ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ també incorporarà noves veus. 
Roger Escarpa s’afegirà a l’equip de Mònica Terribas, que tindrà nous tertulians i col·laboradors com la 
periodista de cultura de TV3 Gemma Ruiz o l’exconseller d’Economia, Antoni Castells, a la secció 
‘Secrets econòmics’. A més, Terribas portarà els oients fins a Nigèria, on s’ha desplaçat per conèixer la 
realitat de l’estat de Borno, el centre d’acció del grup terrorista Boko Haram. El programa ‘Solidaris’, 
centrat en drets humans, cultura de pau i cooperació, celebrarà la seva desena temporada amb el 
subdirector de l’ACN, Albert Segura, com a nou conductor. També fa anys ‘La nit dels ignorants’, que 
tindrà continguts especial en motiu del seu 30è aniversari.Finalment, el ‘Catalunya vespre’ mantindrà el 
seu format de dues hores, que conduirà íntegrament Kilian Sebrià. La decisió arriba després que el 
consell de govern de la CCMA rebutgés la incorporació de Cristina Puig com a substituta de Sílvia 
Cóppulo en la segona hora del programa. Segons Saül Gordillo, “el consell creu que es pot cobrir la 
baixa amb talent intern i ho respectem”. De la seva banda, Cóppulo seguirà dirigint ‘El divan’ cada 
dissabte, que també s’emetrà en diferit per TV3. 
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Albert Segura Periodista i presentador del programa Solidaris, de Catalunya
Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

Any nou i vida nova per al 'Solidaris'. El programa de Catalunya Ràdio que explica la implicació de Catalunya
en els grans debats internacionals arriba enguany a la desena temporada amb una nova veu al capdavant:
el periodista Albert Segura. La seva experiència com a corresponsal i enviat especial arreu del món l&#8217;
ha fet un bon coneixedor i comunicador de la realitat internacional i ara aterra a 'Solidaris' per fer d&#8217;
altaveu de tots aquells que treballen per un país obert, inclusiu i sostenible, des de l&#8217;activisme de barri
fins a la solidaritat internacional.

A partir d&#8217;aquesta setmana fas un gir de 180º en la teva vida professional. Passes de cobrir atemptats
en directe a analitzar-los de forma reposada. Què suposa per tu estar al capdavant de Solidaris?

És molta responsabilitat, perquè és la ràdio pública i jo vinc de la privada. La ràdio pública fa una aposta de
servei públic per tractar uns moviments i donar veu a uns ambaixadors que tenim pel món que no tenen veu
als mitjans públics, o si més no als programes mainstream. La meva responsabilitat és, doncs, fer d&#8217;
altaveu d&#8217;aquests moviments i també de ser digne del llegat de la Rita i de l&#8217;Adrià perquè són
deu anys d&#8217;un programa que és referent d&#8217;aquesta casa. Responsabilitat i honor a la vegada.

Què n&#8217;esperes, d&#8217;aquesta temporada?

La idea que tinc és: roda el món i torna al Born. Agafem un problema global, expliquem-lo, i analitzem com
es viu aquí. Per exemple, si estem explicant què està passant al Senegal, després venim aquí i parlem dels
manters. Si parlem de la fam en un país africà, després anem a Lleida i parlem amb els temporers que estan
dormint al carrer i que agafen la fruita o dels agricultors que estan llançant la fruita perquè, mentre a l&#8217;
altra banda del mar es moren de gana, aquí el mercat fa que ho cobrin per sota del preu de mercat i llencen
la fruita.

&#8220;Volem implicar la ciutadania i fer d&#8217;altaveu d&#8217;aquells que treballen per fer un món més
just, solidari, democràtic i pacífic&#8221;

Perquè és important que hi hagi un programa com Solidaris a Catalunya Ràdio?
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El que ofereix Solidaris és un espai de reflexió després dels informatius. Volem fer tot el que no podem fer en
altres programes a causa de la immediatesa i la rapidesa de l&#8217;actualitat. Aquest espai setmanal és,
en definitiva, un reflex d&#8217;un país seriós. Moltes ràdios i televisions públiques dediquen un temps al
què la ràdio privada no ofereix.

És suficient una hora a la setmana -els dissabtes de 15h a 16h- per donar veu als protagonistes de Solidaris?

Sí, però cal que aquests també puguin tenir veu a la resta de programes. Si als informatius parlen del que
està passant a l&#8217;altra punta del món, els ciutadans de l&#8217;altra punta del món que visquin a
Catalunya han de tenir veu aquí. Moltes vegades posem tertulians a parlar de qualsevol tema. El que volem
fer a Solidaris és que, si ha passat alguna cosa al Marroc, puguem convidar marroquins a la ràdio. Però no
només al Solidaris, això hauria de ser a tota la graella. Nosaltres fem de cotxe escombra de tot allò que no
es parla als altres programes.

Què és allò que el programa no hauria de deixar de tractar?

Estem en un moment que Catalunya té un rol i un paper internacional important a jugar. Catalunya vol dir des
dels cooperants fins a les seves institucions, els seus partits, les seves associacions, els seus barris... Tots
els ciutadans s&#8217;han d&#8217;implicar en els grans conflictes i debats internacionals. La missió del
Solidaris és explicar-ho, d&#8217;això sí que no en podem prescindir. Volem implicar la ciutadania i fer
d&#8217;altaveu d&#8217;aquells que treballen per fer un món més just, més solidari, més democràtic i més
pacífic.

Perquè és important parlar dels ambaixadors que té el país arreu del món?

Per un refugiat que està a l&#8217;Àfrica, la imatge del nostre país és la d&#8217;aquella persona que
l&#8217;està ajudant. Tothom qui treballi per fer de Catalunya un país obert i inclusiu ha de tenir veu al
Solidaris. El teixit associatiu i de les ONG a Catalunya és molt potent i evidentment, hauran de participar al
programa. Hem passat un període molt dur i molt difícil a nivell pressupostari, ha estat una crisi molt forta. És
un sector que està molt tocat però ara sembla que surt de la crisi i està treballant a fons.

&#8220;Enlloc d&#8217;entretenir o adoctrinar el que farà el Solidaris és ajudar a reflexionar, a pensar&#8221;

Solidaris seguirà la mateixa línia i estructura que la temporada passada?

Volem apostar per fer monogràfics setmanals. És a dir, cada setmana parlar d&#8217;un tema diferent i fer
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que sigui un programa no tant per especialistes del món de la solidaritat i la cooperació com per gent no
iniciada en els moviments socials, la gent del carrer. Per això, també m&#8217;agradaria establir sinergies
amb personatges de la casa que puguin fer seccions. Parlar de llibres, de cinema, de música... Que tothom
pugui aportar el seu granet de sorra per ajudar-me a explicar com Catalunya és un país obert, inclusiu, i com
treballa per fer un món més just.

A banda de l&#8217;estructura del programa, hi haurà més novetats?

A banda d&#8217;això, també canviem la sintonia del programa. Ara serà més alegre i això respon al fet que,
més que parlar de problemes, tenim la intenció de debatre possibles solucions. Enlloc d&#8217;entretenir o
adoctrinar el que farà el Solidaris és ajudar a reflexionar, a pensar. No serà un programa d&#8217;
entreteniment.

Ens pots avançar de què parlareu al primer programa?

De refugiats i de tot el que està passant amb les ONG al Mediterrani. I, en aquest cas, a banda d&#8217;
explicar el que passa a nivell internacional, parlarem de com viuen aquí els refugiats que han aconseguit
arribar. Els d&#8217;ara i els de Bòsnia als anys 90. Els de Síria i els centreamericans. Sempre ho explicarem
des de fora i des de dins.

Els atemptats que ha viscut Catalunya els últims dies, de quina forma creus que han fet reflexionar a la
ciutadania?

Amb l&#8217;atemptat Catalunya ha patit el terrorisme en primera persona. Ara Catalunya sap què és el
terrorisme i per això ara més que mai vol acollir els refugiats que en fugen. Aquest atemptat ens ajuda a
entendre de què fugen. I per això crec que un bon tema per engegar la desena temporada de Solidaris és la
crisi de refugiats. Poder parlar amb els que vénen, i els que han vingut. Des de republicans fins a bosnians.
Que m&#8217;expliquin si Catalunya és un país obert o no, com els va acollir llavors i com estem acollint ara.
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Gemma Nierga i Andreu Buenafuente, nous col·laboradors de Catalunya Ràdio
els caps de setmana

Divendres, 25 de agost de 2017

La periodista i el còmic tindran un espai en el magazín matinal 'El suplement'
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Andreu Buenafuente, Gemma Nierga i Jair Domínguez fitxen per 'El suplement'
de Catalunya Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

L'humorista tornarà a fer ràdio en català després de 13 anys         Andreu Buenafuente serà una de les
incorporacions de la pròxima temporada d''El suplement', de Catalunya Ràdio. Ho va anunciar aquest dijous
a la tarda Ricard Ustrell, director i presentador del programa, a l'espai 'Gravetat zero', de la ràdio pública
catalana.     Segons va avançar Ustrell, a partir del 3 de setembre Buenafuente tindrà una secció cada diumenge
en la qual reflexionarà sobre la vida des d'un punt de vista irònic. Amb la seva participació a 'El suplement',
l'humorista tornarà a fer ràdio en català després de 13 anys.      Em fa molta il·lusió anunciar-vos que aquesta
temporada @Buenafuente tornarà a fer ràdio en català cada diumenge a @elsuplement ! pic.twitter.com/
yfaun0o1tr   Ricard Ustrell (@RicardUstrell) 24 dagost de 2017   "Em fa molta il·lusió perquè tots hem crescut
amb l'Andreu Buenafuente", ha explicat Ustrell. "Per a mi és un honor i un orgull que formi part de la família
d''El suplement'", ha assegurat.    Aquest divendres al matí, el presentador ha anunciat també la incorporació
al programa de Gemma Nierga, que al juliol va acabar la seva etapa professional a la Cadena SER després
de 30 anys. Buenafuente i Nierga no són els únic fitxatges del programa, Ustrell també ha confirmat que Jair
Domínguez, que es va acomiadar de la 'La segona hora' de Rac1 aquesta temporada, col·laborarà a 'El
suplement' els dissabtes.      Bon dia! Són les 8. Gemma Nierga també serà a @elsuplement de
@CatalunyaRadio . Fitxada!   Ricard Ustrell (@RicardUstrell) 25 dagost de 2017   Catalunya Ràdio presentarà
aquest divendres la programació de la pròxima temporada, que comença dilluns. 
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Andreu Buenafuente y Gemma Nierga fichan por Catalunya Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

Andreu Buenafuente  y  Gemma Nierga  son dos de los grandes fichajes de  Catalunya Ràdio  para la nueva
temporada.    Ambos veteranos comunicadores se incorporarán a  El Suplement , el programa matinal que
presenta Ricard Ustrell los fines de semana.    La llegada de Buenafuente a la emisora pública hará que vuelva
a hacer radio en catalán tras 13 años. El humorista aportará a su particular mirada cotidiana de la vida, siempre
a través de la ironía.    La otra gran incorporación de El Suplement  es Gemma Nierga, que llega a Catalunya
Ràdio después de tres décadas en la Cadena Ser . En los últimos años había sido presentadora de la segunda
franja de  Hoy por Hoy -más dedicada al entretenimiento- programa del que se despidió el pasado 14 de julio
.     Así, entre aplausos y con su sencillez, ha salido Gemma Nierga de su casa durante 30 años, de
@radiobarcelona . Via @bakergrabs  pic.twitter.com/SZ8tsbqCXN   Sergi Caballero (@sergi_caballero) 14
de julio de 2017   Según ha avanzado Catalunya Ràdio, el rol de Nierga en El Suplement  consistirá en "poner
en su sitio a los oyentes con historias que no tenemos bastante tiempo de escuchar entre semana".    Todo,
a partir del próximo 2 de septiembre.

25 / 49



PRNoticias
http://prnoticias.com/radio/radio-pr/20164456-gemma-nierga-se-va-a-catalunya-radio

Dv, 25 de ago de 2017 12:07
Audiència: 23.045

VPE: 111

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Gemma Nierga se va Catalunya Ràdio tras su salida de la SER

Divendres, 25 de agost de 2017

Catalunya Ràdio ha hecho oficial en la mañana del viernes, a través de un tuit, la incorporación de la periodista
y expresentadora de la SER Gemma Nierga. La cuenta de Twitter de la emisora ha anunciado que están muy
contentos de sumar a Gemma Nierga a las voces de Catalunya Ràdio! Cada sábado con Ricard Ustrell en El
suplement. Esta incorporación se suma a los cambios que la emisora tiene previstos para esta temporada,
que presentará a partir de este viernes. También se suma a Catalunya Ràdio el humorista Andreu Buenafuente,
al que podremos escuchar todos los domingos.       Recoremos que Gemma Nierga salió de la cadena SER
después de 30 años trabajando para la emisora de PRISA que no le renovó el contrato. Desde el grupo dijeron
que su salida se debía a que iban a realizar cambios estructurales en la radio para detener la progresiva y
constante pérdida de oyentes. La presentadora del segunda tramo de Hoy por hoy , que en un principio no
iba a despedirse de sus oyentes, recapacitó y sí lo hizo, y en la despedida se encargó de dejar claro no se
iba por decisión propia, después de que algunos rumores apuntaran a que su salida estaba pactada.    Un
mes y medio de aquel episodio, Gemma Nierga ha encontrado nueva casa, y será en Catalunya Ràdio donde
pondrá su voz en la colaboración que llevará a cabo en El suplement , cada sábado. En una entrevista a
Ricard Ustrell, Nierga asegura estar encantada de trabajar para la radio televisión pública de su país. La
emisora ha anunciado que las nuevas incorporaciones comenzarán a funcionar a partir del dos de septiembre.
Será entonces cuando oigamos a Gemma Nierga hacer radio en catalán después de 30 años.    Seguiremos
informando...
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Gemma Nierga colaborará en el programa de fin de semana de Catalunya
Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

La radio pública catalana anuncia la presencia de Nierga cada sábado en 'El Suplement', programa en el que
colaborará también Buenafuente    La cadena SER prescindió de sus servicios en junio tras 30 años en la
radio: "Dejo la SER, no por decisión mía"     La periodista Gemma Nierga colaborará cada sábado con el
programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. Tras 30 años en la cadena SER, los últimos cinco como
conductora del matinal  junto a Pepa Bueno, Nierga participará el próximo curso en el programa de fin de
semana de la radio pública catalana.     Lo ha anunciado la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals  (CCMA), que ha celebrado que la periodista de Girona "vuelva a hacer radio en catalán", aunque
no ha dado detalles de los términos de su colaboración. Además de Nierga, 'El Suplement', que conduce el
periodista Ricard Ustrell, también contará con la colaboración de Andreu Buenafuente, en su caso cada
domingo.     Nierga se despidió de sus oyentes el pasado 14 de julio . "Después de muchos años, hoy dejo
la SER, no por decisión mía", afirmó ante los oyentes en referencia a que fue la cadena la que decidió poner
fin al contrato. Días antes ya se había dado a conocer que sería el periodista balear Toni Garrido el que la
sustituiría .
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Catalunya Ràdio ficha a Gemma Nierga tras su salida de la Cadena SER

Divendres, 25 de agost de 2017

12:21 h.      Gemma Nierga formará parte de la gran familia de Catalunya Ràdio como colaboradora de El
Suplement, la periodista vuelve a hacer radio en catalán después de 30 años en la Cadena SER , detalla el
comunicado de la web de la radio pública catalana.    Este viernes  Catalunya Ràdio publica que la periodista
ha reconocido en una entrevista que le gustaría trabajar en la radio o en la televisión pública de su país, y
nosotros estamos encantados de hacer su deseo realidad!. La convocatoria de Nierga se suma a la de Andreu
Buenafuente que también volverá a la radio después de 13 años, y estará en el programa El Suplement los
domingos.   Decisión de la cadena   El pasado mes de julio, la periodista anunciaba en vivo "Hoy dejo la
Cadena SER, no por decisión mía, sino por decisión de quienes dirigen la emisora y son los que entienden
de radio".    La SER había comunicado previamente a Gemma Nierga que no le renovaría el contrato por lo
que no continuaría presentando Hoy por hoy después de verano. 
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Andreu Buenafuente i Gemma Nierga, fitxatges de la nova temporada de
Catalunya Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

Divendres, 25 d'agost de 2017 13:03 h Albert Segura presentarà i dirigirà la desena temporada de 'Solidaris'
ACN Barcelona.-Catalunya Ràdio ha presentat aquest divendres la temporada 2017-2018, la "segona" de la
renovació que la direcció de l'emissora va engegar fa un any. Mònica Terribas continuarà despertant els
catalans amb 'El matí de Catalunya Ràdio', que incorpora Roger Escapa com a segona veu. En la mateixa
franja però als caps de setmana, Ricard Ustrell es posarà al capdavant d''El suplement' per tercera i última
temporada que, aquest any, avança l'emissió i arrencarà a les 6 del matí. Com a novetat, el programa
incorporarà Andreu Buenafuente, Gemma Nierga i Jair Domínguez com a col·laboradors. Entre les novetats
de la graella de la nova temporada destaca la incorporació d'Albert Segura, subdirector de l'ACN, com a nou
presentador del 'Solidaris', el programa degà de Catalunya Ràdio sobre drets humans, cultura de pau i
cooperació.
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OPINIÓ - Saül Gordillo: Catalunya Ràdio. Estem a punt

Divendres, 25 de agost de 2017

Encetem una temporada, la 20172018, que no serà una qualsevol. Informativament es presenten uns temps
intensos amb fets que marcaran la història del país. Passi el que passi, la ràdio pública estarà explicant-ho
des de primera línia, des de tots els angles possibles, i amb la pluralitat, el rigor i la professionalitat acumulada
al llarg dels seus més de 30 anys dhistòria. Tots els que formem part de Catalunya Ràdio estem preparats
per oferir als oients el millor de nosaltres mateixos.   Aquesta serà la segona temporada de la renovació que
vam engegar fa un any. A finals dagost del 2016 vam presentar una renovació profunda de loferta de continguts
de la ràdio per fer-la créixer i evolucionar. Aquesta temporada mantenim laposta, que creix i es consolida, i hi
afegim un element més en aquest camí de renovació i modernització. Hem transformat de dalt a baix lestudi
1 de Catalunya Ràdio, el nou cor amb què bategarà lemissora. Un espai emblemàtic, icònic, obert al públic,
a peu de carrer a la Diagonal de Barcelona, amb aquells finestrals que connecten la ràdio de tots amb la vida.
Amb lesforç de tots lhem fet evolucionar per estar a lalçada dels nous temps i de les noves necessitats per
fer la millor ràdio. Tecnològicament avançat, estèticament renovat, i adaptat a la dimensió audiovisual i digital
que la ràdio ha anat adquirint. Catalunya Ràdio també es mou en aquesta direcció.    Mònica Terribas seguirà
despertant Catalunya amb El matí de Catalunya Ràdio i somrient amb lAPM? amb Xavi Cazorla, Jordi Asturgó
i Oriol Dalmau. Ricard Ustrell despertarà el país els caps de setmana amb un nou horari dEl suplement. Roger
de Gràcia seguirà presidint el seu Estat de Gràcia a les tardes, i Mariola Dinarès ens mantindrà al dia del que
passa a la xarxa amb Popap. Els serveis informatius, de referència pel seu rigor i el servei públic, mantindran
el vigor dapostes exitoses com Catalunya migdia dÒscar Fernández i Empar Moliner, i saposta pel talent
intern al Catalunya vespre amb Kilian Sebrià. La nova temporada segueix comptant amb La finestra indiscreta
dÀlex Gorina, Les mil i una nits de Maria de la Pau Janer, A deshora de Marga Llurba, Tagrada el blues? de
Quico Pi de la Serra, El divan de Sílvia Cóppulo que també fa el salt a TV3, Mans amb Quim Rutllant i Ester
Plana en una millor franja horària els diumenges, Catalunya migdia (cap de setmana) amb Neus Bonet,
Solidaris en el seu desè aniversari amb la incorporació dAlbert Segura, En guàrdia! dEnric Calpena, Ciutat
Maragda de David Guzman (programa literari incorporat a lantena aquest estiu), Revolució 4.0 de Xantal
Llavina (que fa el salt del dial digital +CatRàdio a la graella tradicional), Generació digital dAlbert Murillo, Lofici
de viure de Gaspar Hernàndez, Laudiovisual dÀlex Gorina, Els viatgers de la Gran Anaconda de Toni Arbonès,
Geografia humana de Maite Sadurní, i Paraules de vida dEmili Pacheco.    Pel que fa a la programació
esportiva, reforcem la fórmula del Tot costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, El club de la mitjanit amb Francesc
Garriga, el Tot gira amb David Clupés, el Tot gira migdia amb Maria Guixà, lUnivers MotoGP amb Damià
Aguilar, i les transmissions del Barça liderades per Joaquim Maria Puyal i les de lEspanyol amb Eudald Serra.
Em fa especial il·lusió també anunciar que la ràdio pública transmetrà tots els partits del Girona amb Eduard
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Solà en la seva aventura històrica a lelit del futbol espanyol.    Encetem un any especial també per altres
motius. Hem complert lanhel de tornar a sentir iCat a lFM després duns anys difícils, Catalunya Informació
complirà 25 anys coincidint amb la propera Diada Nacional, i un producte il·lustre de la casa com La nit dels
ignorants 3.0, amb Xavier Solà, celebrarà 30 anys fent preguntes i respostes de matinada.    Serà una temporada
intensa i especial. A Catalunya Ràdio estem a punt.
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Gemma Nierga tiene nuevo destino tras su salida forzosa de la SER

Divendres, 25 de agost de 2017

La periodista, tras ser despedida por sorpresa tras 30 años en la emisora como se anunció en mayo, afronta
un nuevo reto  25.08.2017    A finales de mayo, saltó una de las grandes sorpresas radiofónicas de los últimos
años, cuando se supo que la Cadena SER había decidido prescindir de Gemma Nierga .    La locutora decía
así adiós a la emisora tras 30 años , cuando era presentadora del segundo tramo de "Hoy por Hoy", el programa
más escuchado de la radio española.    En su lugar ficharon a otro rostro televisivo como Toni Garrido , y el
futuro profesional de la periodista quedó en el aire, hasta este viernes que ha sido resuelto .   Colaborará en
Catalunya Ràdio   Catalunya Ràdio ha enviado una nota informando de que Gemma Nierga será una de los
nuevos colaboradores de la emisora para la próxima temporada, que la emisora pública presenta este viernes.
Participará en el programa matinal de los fines de semana 'El suplement', que presenta Ricard Ustrell , ha
informado la radio pública catalana.    Después de 30 años en la Cadena Ser, la periodista catalana tendrá
un espacio en este magacín los sábados , como explica El Periódico.
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Andreu Buenafuente i Gemma Nierga, fitxatges de la nova temporada de
Catalunya Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

ACN Barcelona.-Catalunya Ràdio ha presentat aquest divendres la temporada 2017-2018, la segona de la
renovació que la direcció de lemissora va engegar fa un any. Mònica Terribas continuarà despertant els catalans
amb El matí de Catalunya Ràdio, que incorpora Roger Escapa com a segona veu. En la mateixa franja però
als caps de setmana, Ricard Ustrell es posarà al capdavant dEl suplement per tercera i última temporada que,
aquest any, avança lemissió i arrencarà a les 6 del matí. Com a novetat, el programa incorporarà Andreu
Buenafuente, Gemma Nierga i Jair Domínguez com a col·laboradors. Entre les novetats de la graella de la
nova temporada destaca la incorporació dAlbert Segura, subdirector de lACN, com a nou presentador del
Solidaris, el programa degà de Catalunya Ràdio sobre drets humans, cultura de pau i cooperació.    [VilaWeb
no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic
podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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Catalunya Ràdio presenta una temporada de continuïtat i un estudi d'última
generació

Divendres, 25 de agost de 2017

Kílian Sebrià assumeix també la segona hora del 'Catalunya vespre' després del fitxatge frustrat de Cristina
Puig         Catalunya Ràdio estrena dilluns una nova temporada amb pocs canvis a la graella però amb un
estudi completament renovat i adaptat a "la ràdio del futur". La graella de dilluns a divendres es manté intacta
respecte a la temporada passada, amb l'única particularitat que Kílian Sebrià es farà càrrec de les dues hores
del 'Catalunya vespre', després que el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) tombés a finals de juliol el fitxatge de Cristina Puig , que havia de posar-se al capdavant de la segona
part del programa , en substitució de Sílvia Cóppulo.     Pel que fa als caps de setmana, la programació pateix
alguns retocs que ja havien estat anunciats : 'El suplement' començarà a les 6.00 i s'allargarà fins a les 13.00,
i l'hora següent s'omplirà amb l'espai d'entrevistes 'El divan', de Sílvia Cóppulo -que a partir de l'octubre tindrà
també versió televisiva a TV3- i els diumenges amb el 'Mans'. D'aquesta manera, el programa de cultura
popular abandona l'espai que ocupava fins ara, a primera hora dels caps de setmana, i s'ubica en una franja
que, en paraules del director de l'emissora, Saül Gordillo, li permetrà "fer una aposta molt decidida pels
directes" i tenir "més presència al carrer, a les expressions de cultura popular".     També és als caps de
setmana, i concretament a 'El suplement', on es concentren els fitxatges més destacats de la nova temporada:
Andreu Buenafuente i Gemma Nierga. L'humorista farà una secció els diumenges a les 10.00 en què "farà el
que voldrà", segons Gordillo, que assegura que se li ha donat "carta blanca", i que "el valor" del seu fitxatge
és el fet que tornarà a fer ràdio en català per primer cop després de 13 anys. "La idea és que l'Andreu ens
aporti aquesta mirada seva quotidiana de les coses. Cada setmana sabrem com està l'estat de la ciutadania
a través dels ulls de l'Andreu", explica Ustrell.     Nierga, per la seva banda, farà un espai d'entrevistes els
dissabtes a les 10.15, en què conversarà, segons Gordillo, amb "personatges que no estan en el focus de
l'agenda informativa i que no se solen entrevistar". "M'agradaria convertir-me en un espectador de la ràdio.
La Gemma portarà un convidat i jo miraré què passa en aquest estudi", diu el presentador.     La temporada,
però, arrencarà dilluns a les 6.00, amb Mònica Terribas novament al capdavant d''El matí de Catalunya Ràdio',
que incorpora Roger Escapa -actualment presentador d''El suplement d'estiu' com a segona veu. El magazín
també comptarà amb col·laboradors nous, com Gemma Ruiz o l'exconseller Antoni Castells, renovarà la
nòmina de tertulians i adoptarà, una estructura "més flexible", en paraules de Gordillo, amb la voluntat de
poder respondre "amb agilitat" a la demanda informativa. L'última hora del programa continuarà en mans de
l'equip de l''APM?', que tindrà més presència al llarg de tot el matí.     De 13.00 a 14.00 Mariola Dinarès seguirà
presentant el 'Popap', que entre les novetats inclourà un xat entre avis i néts sobre tecnologies d'abans i d'ara.
I tot seguit arribarà el 'Catalunya migdia', amb Òscar Fernández al capdavant de la part informativa i Empar
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Moliner com a responsable de la tertúlia.     Roger de Gràcia repeteix a la tarda com a 'president' de l''Estat
de Gràcia', que ha fitxat el periodista Carles Porta, l'actor Fermí Fernàndez i el filòsof Bernat Dedéu, entre
altres. Jordi Costa i Sònia Gelmà continuen al capdavant de l'espai d'esports 'Tot costa' (19.00-21.00) i, després
del 'Catalunya vespre' amb Kílian Sebrià, Francesc Garriga seguirà comandant 'El club de la mitjanit', que
igual que la temporada passada s'emetrà simultàniament per Catalunya Ràdio i per Esport3 .     'La nit dels
ignorants' (de diumenges a dijous, d'1.00 a 3.00) amb Xavier Solà; 'La finestra indiscreta' (divendres, d'1.00
a 3.00) amb Àlex Gorina; 'Les mil i una nits' de Maria de la Pau Janer (de 3.00 a 4.00) i els espais musicals
'A deshora', amb Magda Llurba, i 'T'agrada el blues?', amb Quico Pi de la Serra, ompliran les matinades.     Pel
que fa al cap de setmana, després del 'Catalunya migdia' de Neus Bonet i el 'Tot gira migdia' de Maria Guixà,
els dissabtes s'emetrà 'Solidaris' -en què Albert Segura s'estrena com a presentador- i els diumenges continua
'En guàrdia!', amb Enric Calpena. I a la tarda, de 16.00 a 23.00, serà el torn dels esports amb el 'Tot gira' de
David Clupés, que sumarà a 'La transmissió d'en Puyal' i la de l'Espanyol amb Eudald Serra les transmissions
del partit del Girona, que comanda Eduard Solà.     Els dissabtes a les 23.00 s'emetrà l'espai de literatura
'Ciutat maragda' , que David Guzman va estrenar durant l'estiu, i els diumenges a la mateixa hora s'incorpora
a la graella 'Revolució 4.0', l'espai presentat per Xantal Llavina que fins ara es podia sentir únicament per
internet . La graella de matinada dels caps de setmana inclou 'Generació digital' (dissabtes a la mitjanit), 'L'ofici
de viure' (diumenges a la mitjanit), 'L'audiovisual' (dissabtes a la 1.00), 'Els viatgers de la Gran Anaconda'
(dissabtes a les 2.00), 'Geografia humana' (dissabtes i diumenges a les 4.00) i 'Paraules de vida' (diumenges
a les 5.30).    Nou estudi   El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha explicat que els objectius que es
va fixar en arribar al càrrec, el gener de l'any passat, eren renovar la graella (com ja va fer la temporada
passada ), apostar pel món digital (amb la renovació de la web i l'aplicació de l'emissora), el retorn d'iCat a
la FM ( previst per al 6 de setembre ) i la renovació de l'estudi 1, que feia 20 anys que no s'actualitzava i "no
s'ajustava al tipus de ràdio que es fa avui en dia".     Durant tot aquest estiu, l'estudi central de l'emissora
pública ha estat en obres, i dilluns començarà a funcionar després d'haver-se sotmès a una profunda renovació.
"És el cor de Catalunya Ràdio, mai deixa de bategar", ha explicat el cap de continguts de l'emissora, Santi
Faro, que s'ha encarregat de coordinar aquesta renovació. Segons ell, "calia rellançar-lo cap a la ràdio del
futur". "Hem fet una feina molt global: des de la il·luminació fins al disseny de l'espai, les necessitats tècniques
o la tecnologia del disseny del so", explica Faro, i destaca també que s'hi ha instal·lat una "taula de so d'última
tecnologia, més funcional i versàtil". "A nivell sonor, és absolutament impecable", afirma.     Entre altres coses,
aquest nou estudi facilitarà l'emissió en format vídeo (per la web de l'emissora, per exemple), de continguts
que s'estiguin emetent en directe per la ràdio, com entrevistes o tertúlies. Fins ara això ja es feia, però la nova
ubicació de les càmeres i la nova distribució de la taula faran que el resultat sigui visualment més atractiu. 
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Catalunya Ràdio ficha a Gemma Nierga y Andreu Buenafuente como
colaboradores

Divendres, 25 de agost de 2017

Mantiene la programación que renovó la temporada pasada y reforma el estudio principal   BARCELONA, 25
Ago. (EUROPA PRESS) -   La temporada 2017/2018 de Catalunya Ràdio, que empezará el próximo lunes,
contará con Gemma Nierga y Andreu Buenafuente como colaboradores del programa de los fines de semana
'El suplement', ha anunciado el director de la emisora, Saül Gordillo, este viernes en rueda de prensa.  Nierga
hará los sábados un espacio de entrevistas a personajes poco conocidos que tengan historias personales
"potentes" que se alejen de la actualidad, ha dicho Gordillo.  La colaboración servirá para que Nierga "mantenga
el gusanillo de hacer radio, sin más pretensiones que hacer esta sección", según el director de la emisora,
que ha descartado que Nierga haga un programa propio.  Buenafuente volverá a hacer radio en catalán
después de 13 años con una sección los domingos en la que también improvisará: "Hará lo que quiera. Tiene
carta blanca". La radio pública mantendrá la parrilla de programación después de la renovación que implantó
la temporada anterior, que fue tanto de programas como de presentadores.  Precisamente 'El Suplement'
será de los pocos que tendrá cambios de horario: el magacín --con Ricard Ustrell al frente por tercera temporada
y que también ha fichado como colaborador a Jair Domínguez-- sumará una hora y pasará a hacerse de 6 a
13 --era de 8 a 14--.  'EL DIVAN' EN TV3   En la franja de 13 a 14 horas, los sábados se emitirá 'El divan', un
espacio de entrevistas de Sílvia Cóppulo que hace nueve años que existe y que este año se emitirá por
primera vez también en TV3, aunque se le dará una edición diferente en cada medio.  En la televisión no
empezará a emitirse hasta octubre --y en una franja diferente a la radiofónica--, con lo cual Cóppulo dejará
de presentar la segunda hora en forma de tertulia del 'Catalunya vespre' y pasará a hacerlo íntegramente
Kílian Sebrià.  Le emisora amplía con este programa la apuesta por la confluencia de los medios, que ya inició
el año pasado con la emisión del programa deportivo de las noches 'El club de la mitjanit' en directo también
por Esport 3, que seguirá esta temporada.  NUEVO ESTUDIO POLIVALENTE   Han renovado el estudio 1 --
donde se realizan los programas que requieren de tertulianos o público-- para que sea, según el director de
contenidos de la emisora, Santi Faro, "más polivalente para atender a las necesidades de la radio del futuro".
Han dispuesto las mesas para facilitar la grabación de imágenes, de forma similar a un estudio de televisión,
han incorporado tres cámaras para hacer retransmisiones de la emisión, preparadas para la conexión en
directo por Internet, y las sillas del público se podrán apartar más fácilmente para tener actuaciones musicales
en directo, y se ha renovado tecnológicamente todo el estudio en cuanto a sonido y pantallas.  El programa
'Mans', dedicado a la cultura popular, pasa de primera hora de la mañana al mediodía: se hará los domingos
de 13 a 14 horas, con una apuesta, según Gordillo, "por el directo, por estar en la calle".  Además, el programa
literario 'Ciutat Maragda', que se ha estrenado este verano, seguirá también en temporada regular los sábados
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a las 23 horas.  Los domingos a la misma hora se incorpora a la FM el programa sobre emprendedores
'Revolució 4.0', presentado por Xantal Llavina, que se empezó a emitir la temporada pasada solamente por
Internet, igual que hará la emisora iCat, que vuelve a la FM el 1 de septiembre después de un mes en pruebas.

37 / 49



E-noticies
http://comunicacion.e-noticies.es/catalunya-radio-ficha-a-buenafuente-y-gemma-nierga-111923.html

Dv, 25 de ago de 2017 15:03
Audiència: 63

VPE:  - 

Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio ficha a Buenafuente y Gemma Nierga

Divendres, 25 de agost de 2017

Gemma Nierga y Andreu Buenafuente serán dos de los nuevos colaboradores de Catalunya Ràdio para esta
próxima temporada, que la emisora ??pública presenta este viernes. Ambos participarán en el programa
matinal de los fines de semana El suplement, que presenta Ricard Ustrell, informó la radio pública catalana.
La nueva temporada de Catalunya Ràdio comienza este lunes, 28 de agosto. Así pues, las primeras
colaboraciones de Nierga y Buenafuente serán el 2 y el 3 de septiembre, respectivamente.    Catalunya Ràdio
ha presentado este viernes la temporada 2017-2018, la "segunda" de la renovación que la dirección de la
emisora ??puso en marcha hace un año. Mònica Terribas continuará despertando los catalanes con 'El matí
de Catalunya Ràdio', que incorpora Roger Escapa como segunda voz.    Entre las novedades de la parrilla
de la nueva temporada destaca la incorporación de Albert Segura, subdirector de la ACN, como nuevo
presentador del 'Solidaris', el programa decano de Catalunya Ràdio sobre derechos humanos, cultura de paz
y cooperación.
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Gemma Nierga, fitxatge de la nova temporada Catalunya Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

La periodista tindrà una secció els dissabtes al programa "El suplement", en el qual també hi col·laborarà
Andreu Buenafuente  L'emissora manté l'esquelet de graella de l'any anterior però segueix amb la renovació,
ara d'infraestructura i tecnologia   La nova temporada de Catalunya Ràdio , que arrencarà el pròxim 28 d'agost,
s'inaugura amb canvis i noves incorporacions, algunes de les quals  havien estat avançades  per NacióDigital
. Així doncs, es formalitza el fitxatge de Gemma Nierga, que tindrà una secció a El Suplement , presentat pel
periodista Ricard Ustrell. A més, el magazín també comptarà amb la  incorporació d'Andreu Buenafuente que,
després de 13 anys, tornarà a l'emissora pública els diumenges amb "una mirada quotidiana de la vida".
Catalunya Ràdio, que ja va presentar l'any passat símptomes de renovació profunda en l'oferta de continguts,
no solament inicia aquest període amb l'arribada de nous fitxatges, sinó que, a més, ha decidit apostar per la
remodelació de l'estudi i la modernització tecnològica. L'objectiu és "estar a l'altura dels nous temps i de les
noves necessitats", segons ha explicat Saül Gordillo, director de l'emissora.      Estudi 1 de Catalunya Ràdio
Foto: Catalunya Ràdio     "Cartera de primeríssim nivell"  Gordillo ha assegurat que l'emissora pública té "la
màquina ben greixada i a punt per iniciar una nova etapa que doni resposta a tot el que passarà al país". Ho
farà amb una programació que seguirà apostant als matins per Mònica Terribas, que continuarà despertant
Catalunya amb El matí de Catalunya Ràdio ; Ricard Ustrell al comandament d' El suplement ; Roger de Gràcia
amb el seu Estat de Gràcia - que incorporarà noves seccions com la d'humor- i Mariola Dinarès que amb el
programa Popap seguirà mantenint l'audiència al dia sobre tot allò que succeeix a la xarxa.   "Aquesta ràdio
és un cor que mai deixa de bategar", ha assenyalat Gordillo, que ha subratllat que compten amb "una cartera
de primeríssim nivell". Pel que fa als serveis informatius, és mantindran els programes Catalunya Migdia i
Catalunya vespre , mentre que en l'àmbit esportiu "és reforçarà la fórmula d' El Club de la Mitjanit , el Tot costa
i el Tot gira . Es preveu que, fent honor al nou espot estrenat per l'emissora, aquest any sigui "una temporada
intensa i especial", ja que Catalunya Ràdio està "a punt", ha conclòs Gordillo.   
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Buenafuente i Gemma Nierga, col·laboradors de Catalunya Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

La cadena pública ampliarà l'emissió de programes per TV3 i a la xarxa  Els periodistes Andreu Buenafuente
i Gemma Nierga.  m. minocri / s. burgos    Les veus tan reconegudes i reconeixibles d' Andreu Buenafuente
i Gemma Nierga, la popular periodista vinculada fins la temporada passada a la SER, s'escoltaran els caps
de setmana a Catalunya Ràdio al programa El suplement. Tots dos seran col·laboradors de l'espai que dirigeix
Ricard Ustrell. Per a l'humorista i presentador Buenafuente suposarà un retorn als micròfons de la ràdio pública
catalana després d'un parèntesi de 13 anys. De fet, serà una intervenció d'uns deu minuts els diumenges a
les 10.00: No és gaire fàcil definir com serà, més enllà que serà com ell i la seva mirada sobre el món. Hi
haurà improvisació i sorpresa, ha explicat el director de l'emissora, Saül Gordillo, en la presentació de la nova
temporada, que arrencarà dilluns.    Ustrell ha concretat que li va oferir a Nierga la possibilitat de col·laborar
al programa que dirigeix quan va saber que la seva relació amb la SER havia finalitzat: L'hi vaig comentar de
seguida i la seva resposta va ser que no tenia una idea gaire clara del seu futur i que necessitava un temps
per pensar-hi. Fa uns dies, quan va tornar de les vacances, em va contestar que sí. El seu espai serà els
dissabtes al matí, a les 10.15, i seran entrevistes d'uns 20 minuts a personatges no habituals dels mitjans de
comunicació. Històries personals amb força.    A més d'aquests noms propis, Catalunya Ràdio fa una clara
aposta per incrementar els programes que s'emetran també a TV3 i als continguts del web. Aquesta iniciativa
es va iniciar l'any passat amb El Club de la Mitjanit , que va passar a emetre's des d'un estudi de TV3, i seguirà
fent-ho aquest curs, i al qual se sumaran en els propers mesos El Divan , de Sílvia Cóppulo, i Lofici de viure
, de Gaspar Hernández. Una ràdio més televisiva o una televisió més radiofònica: Totes dues lectures poden
ser aptes, però sobretot una ràdio que es posa més al dia en els temps actuals i aposta pel concepte audiovisual,
ja que la xarxa s'ha transformat en un altre canal de consum que cada vegada creix més, ha afegit Gordillo.
Una aposta per la immediatesa que ha estat un dels motius del redisseny i la reforma completa de l'estudi 1
de la ràdio, des d'on s'emeten pràcticament la totalitat dels programes. Ja li tocava, des de fa 20 anys no
s'havia tocat i estava molt desfasat, ha admès.    Diverses càmeres de televisió i una transformació total de
la disposició de l'estudi faran possible l'emissió en directe de tot el que passi als mitjans de la corporació, al
web i a les xarxes socials en un futur més proper que llunyà: Estem a punt, ha resumit Gordillo. Aquesta frase
és l'eslògan de la temporada en la qual Mònica Terribas que ha dedicat part de les vacances a recórrer llocs
en conflicte com el derivat de la guerrilla de Boko Haram a Nigèria seguirà portant la veu cantant cada dia
des de les sis del matí.
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Gemma Nierga ficha por Catalunya Ràdio tras su salida de la SER

Divendres, 25 de agost de 2017

La conocida locutora catalana ha fichado por Catalunya Ràdio como colaboradora en el programa de los fines
de semana. Junto a ella se incorpora Andreu Buenafuente         Gemma Nierga ya tiene nuevo trabajo en las
ondas. La locutora catalana es una de las nuevas colaboradoras de Catalunya Ràdio para la próxima
temporada, según informa la emisora en un comunicado.    Nierga, que este verano dijo adiós a la SER
después de toda una vida ligada a los micrófonos de Prisa, participará en el programa matinal de los fines de
semana 'El suplement', presentado por Ricard Ustrell.    Junto a Nierga se incorpora Andreu Buenafuente ,
que también contará con una colaboración en ese mismo programa. Está previsto que ambos profesionales
empiecen sus colaboraciones durante los primeros días de septiembre.   La SER no renovó su contrato   A
finales de mayo, la Cadena SER comunicó a Gemma Nierga que no le iba a renovar su contrato como
copresentadora de 'Hoy por Hoy'. Junto con Pepa Bueno , la periodista presentaba el matinal de la radio de
Prisa desde finales de 2012, cuando Carles Francino pasó a presentar 'La ventana'. A partir de septiembre,
Toni Garrido ocupará su puesto.    Tras toda una vida en la SER, la catalana tuvo ocasión de despedirse de
sus oyentes a mediados de julio. " Hoy dejo la Cadena SER, no por decisión mía , sino por decisión de quienes
dirigen la emisora y son los que entienden de radio", declaró entonces. "He sido muy feliz todos estos años
frente al micrófono, y seguiré siéndolo allá donde vaya", explicó en antena. "Tengo un enorme agradecimiento
a todos ustedes. La aventura continúa "          {{/data}} ]]>  {{/data}} ]]>       Comunicación
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Gemma Nierga ficha por Catalunya Ràdio tras su salida de la Cadena SER

Divendres, 25 de agost de 2017

Tras 30 años en la Cadena SER, la periodista Gemma Nierga dio la sorpresa el pasado junio abandonando,
por decisión de la dirección según afirmó, el programa Hoy por Hoy y dejando en el aire su futuro. Hasta hoy.
Este viernes se ha conocido que Gemma Nnierga colaborará a partir de la próxima temporada en el magacín
de fin de semana de Catalunya Ràdio, según ha hecho público la propia emisora en un comunicado .  A partir
del próximo septiembre, la periodista contará con una sección los sábados en el programa El suplement que
dirige Ricard Ustrell , espacio que también contará esta nueva temporada con el humorista Andreu Buenafuente
, otro regreso a la emisora pública catalana.
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Gemma Nierga i Andreu Buenafuente, cares noves a Catalunya Ràdio

Divendres, 25 de agost de 2017

Catalunya Ràdio ha presentat aquest divendres la temporada 2017-2018.  Una de les principals novetats serà
la incorporació d Andreu Buenafuente, Gemma Nierga i Jair Domínguez com a col·laboradors del programa
del cap de setmana  El Suplement de Ricard Ustrell. Buenafuente conduirà una secció els diumenges en què
sabrem quin és lestat de la ciutadania a través dels seus ulls, i Nierga entrevistarà personatges amb històries
que no estan al focus informatiu.    Daltra banda, El Matí de Catalunya Ràdio també incorporarà noves veus.
Roger Escarpa safegirà a lequip de Mònica Terribas, que tindrà nous tertulians i col·laboradors com la periodista
de cultura de TV3 Gemma Ruiz o lexconseller dEconomia, Antoni Castells, a la secció Secrets econòmics.
El programa Solidaris, centrat en drets humans, cultura de pau i cooperació, celebrarà la seva desena
temporada amb el subdirector de lACN, Albert Segura, com a nou conductor. També fa anys La nit dels
ignorants, que tindrà continguts especial en motiu del seu 30è aniversari.    Finalment, el Catalunya vespre
mantindrà el seu format de dues hores, que conduirà íntegrament Kilian Sebrià. La decisió arriba desp rés
que el consell de govern de la CCMA rebutgés la incorporació de Cristina Puig com a substituta de Sílvia
Cóppulo en la segona hora del programa. Segons Saül Gordillo, el consell creu que es pot cobrir la baixa amb
talent intern i ho respectem. De la seva banda, Cóppulo seguirà dirigint El divan cada dissabte, que també
semetrà en diferit per TV3.    [VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost
alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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A punt per al que passarà

Dissabte, 26 de agost de 2017

Lemissora fitxa Andreu Buenafuente i Gemma Nierga com a col·laboradors    Catalunya Ràdio afronta la nova
temporada amb la màquina greixada i, amb la garantia que la ràdio pública donarà resposta a lactualitat de
tot el que passarà al país. Així ho va explicar ahir Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, a lestudi 1 de
lemissora, completament renovat, on va explicar les principals línies de programació del 2017-2018, que
comença demà passat. En una graella continuista, destaquen les incorporacions dAndreu Buenafuente i
Gemma Nierga (que ja no és a la Cadena SER) en qualitat de col·laboradors d El suplement dels caps de
setmana, conduït per Ricard Ustrell.    Saül Gordillo i Santi Faro, cap de continguts de lemissora, van destacar
laposta digital que han fet les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (no parem de créixer
al web i les aplicacions per a mòbils) i van parlar també del retorn dICat a FM.    Segons Saül Gordillo, hi
haurà moltes incorporacions a tots els programes, que majoritàriament mantenen els seus presentadors.
També hi haurà molts tertulians nous que encara no es poden avançar. Gemma Nierga farà una entrevista
cada dissabte a gent que no està als focus de lactualitat, mentre que Andreu Buenafuente tindrà carta blanca,
però encara no es pot avançar què farà. Tot plegat, amb la intenció de mantenir el rigor, la professionalitat, la
pluralitat i la diversitat en una nova temporada que té com a lema Estem a punt .    Santi Faro va explicar que
lestudi 1 és el centre de la ràdio, que no deixa mai de bategar, està a peu de carrer i simbolitza lesperit de la
ràdio pública. Després de vint anys, lhan renovat amb un disseny de so impecable i lhan adaptat perquè hi
pugui haver diverses càmeres. Això permetrà transmetre entrevistes importants a TVC i abocar continguts
visuals a les xarxes i el web amb molta més qualitat que fins ara. La ràdio no és un mitjà estancat, la ràdio
creix i lestudi està tècnicament més a punt que mai, va dir.    Els principals programes es mantenen a la graella:
Mònica Terribas continua al capdavant d El matí de Catalunya Ràdio , que tindrà, segons Saül Gordillo, una
escaleta molt flexible per respondre a la immediatesa informativa. Òscar Fernández i Empar Moliner
presentaran Catalunya migdia , que és líder a la franja de les 15 a les 16 h. Ricard augmenta la franja horària
dels dissabtes i dimenges (ara de 6 a 13 h) amb El suplement . També es mantenen, entre altres, Estat de
Gràcia, amb Roger de Gràcia (de 16 a 19 h); Tot costa , amb Jordi Costa i Sònia Gelmà (19 a 21 h); El club
de la mitjanit , amb Francesc Garriga (23 a 1 h), que es transmet simultàniament des de lestudi 1 de Catalunya
Ràdio al canal de televisió Esport3, i La nit dels ignorants 3.0 , amb Xavier Solà (de 1 a 3 h).

44 / 49



La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170826/43802140462/catalunya-radio-arranca-el-lunes-la-nueva-temporada.html

Ds, 26 de ago de 2017 02:29
Audiència: 1.276.983

VPE: 8.428

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio arranca el lunes la nueva temporada

Dissabte, 26 de agost de 2017

Catalunya Ràdio presentó ayer la temporada 2017-2018 que arranca el próximo lunes. La incorporación de
Roger Escapa como segunda voz de El matí de Catalunya Ràdio; la llegada de Albert Segura como nuevo
presentador de Solidaris, el programa decano de la cadena sobre derechos humanos, cultura de paz y
cooperación; y la incorporación de Andreu Buenafuente y Gemma Nierga como colaboradores de El suplement
que dirige y presenta Ricard Ustrell los fines de semana, son las principales ... Iniciar sesión
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Mònica Terribas: Aquest any el protagonisme el tindrà la realitat"

Diumenge, 27 de agost de 2017

| 23      Aquesta setmana comença el mes de setembre, i amb ell, les noves temporades dels programes de
ràdio. Mònica Terribas ja està a punt per tornar a posar veu als matins des dels micròfons de Catalunya Ràdio
. La presentadora sha entrevistat amb El Món , i ha explicat que la redacció té molt present la importància
que tindrà lU dOctubre , que lemissora comptarà aquest any amb un estudi del segle XXI , i que lequip sha
desplaçat a lEstat de Borno , a Nigèria, per fer arribar als oients el terrorisme jihadista de Boko Haram .
Engegem la temporada amb una data molt important a lhoritzó: lU dOctubre. Quins canvis provocarà en la
manera de fer el programa?    Aquest estiu, amb els atemptats, sha demostrat que la realitat ens ha de fer
estar a peu de carrer. I això vol dir que hem de tenir tots els efectius de la redacció, com per exemple els
mitjans mòbils, disposats a sortir al carrer en qualsevol moment. I també hem de tenir una escaleta de programa
molt flexible per fer la nostra feina en funció del que pugui passar.    Hi haurà algun canvi dhorari? Calculen
que faran més programacions especials? Això anirà en funció del que passi. La idea que nosaltres tenim és
estar sempre pendents de la realitat; i si shan de fer programacions especials, es faran. I aquesta estructura
flexible ens ha de servir per poder reaccionar en qualsevol moment.       Hi haurà noves incorporacions a
lequip?    Sí. Hem incorporat en Roger Escapa, per exemple, que ha estat presentant la versió de El suplement
destiu durant les darreres setmanes. Ell serà la persona que macompanyarà al matí des de primera hora.
La idea dincloure en Roger és per haver fet una bona feina aquest estiu?    La veritat és que ja ho havíem
decidit abans de lestiu. Volíem visibilitzar el talent que tenim a la casa.    Seguim apostant per tenir tant
actualitat com entreteniment?    El que manarà serà lactualitat, però deixem les seccions més culturals i
divertides a partir de dos quarts donze.    Lemissora ha remodelat la primera planta de ledifici i la temporada
començarà amb un estudi 1 completament nou. Sí, hem actualitzat lestudi a la versatilitat que requereix
laudiovisual, perquè es vegin totes les coses que fem i ho poguem compartir tot a la xarxa i a través de la
web de Catalunya Ràdio. Ara ho gravem tot en vídeo en directe i llavors ho pugem a Internet. I el nou estudi
és realment un estudi del segle XXI. Té un aspecte proper al dun plató de televisió, però sense perdre la
funcionalitat de la ràdio, on el protagonisme està en el so. La veu és el més important de la ràdio; i sense
perdre-ho, ara tenim tota la força visual que necessitem.                  Han incorporat noves seccions?    No,
però hem remodelat les que teníem, perquè ens funcionaven; i incorporarem nous tertulians. Aquest és un
any en el que el protagonisme no lhem de tenir ni nosaltres, ni els col·laboradors, ni les seccions, sinó que
lha de tenir la realitat. No hem doblidar que aquest és un any que es viurà molt en funció del que passi aquí
i a fora. I per tant, hem de tenir poc protagonisme de portes endins, i molt protagonisme de portes en fora.
On portarem els oients al principi daquesta temporada?    Al nord-est de Nigèria, a lEstat de Borno. Hem fet
un viatge per veure les víctimes del terrorisme jihadista de Boko Haram i copsar realment laltra cara del que

46 / 49



El Món.cat
http://elmon.cat/noticia/223180/monica-terribas-aquest-any-el-protagonisme-el-tindra-la-realitat

Dg, 27 de ago de 2017 20:21
Audiència: 46.016

VPE: 304

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 2

estem patint nosaltres, que és una cara dhorror i barbàrie molt més massiva que la que pateixen els països
occidentals. En el cas de Nigèria hi ha dos milions de persones desplaçades per la violència daquest grup
terrorista, i hi ha milers i milers de víctimes joves, especialment dones i criatures, desvalgudes en unes
circumstàncies dauxili i demergència social terribles. Hi ha 10.000 persones aproximadament que estan
desaparegudes per haver estat segrestades a la zona nord de Nigèria    Déu n'hi do...    Necessitàvem posar
un termòmetre a la realitat; per saber què significa això del terrorisme jihadista, perquè no és únicament el
que tenim aquí, sinó el que pateixen ells cada dia. És un conflicte armat especialment sagnant també amb
les criatures. Necessiten tot el nostre suport. No hem doblidar que nosaltres ho patim, ens dolem i passem el
dol, però ells ho viuen cada dia duna manera molt desestructural, molt desesperada, i sense futur.    Aquest
viatge a Nigèria el farem amb reportatges?    Sí. En farem quatre a la ràdio i dues peces per Tv3, que semetran
en els telenotícies de la primera setmana de setembre.
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Saül Gordillo amb alguns dels presentadors de la nova temporada de
Catalunya Ràdio

Dilluns, 28 de agost de 2017

Els fitxatges dAndreu Buenafuente i Gemma Nierga per a El suplement són les principals novetats duna
temporada en què lemissora pública espera consolidar loferta que va posar en marxa lany passat         Catalunya
Ràdio vol que aquesta sigui la temporada de la consolidació del projecte impulsat ara fa un any per la direcció
que encapçala, des del gener del 2016, Saül Gordillo. Si el curs passat va començar amb una important
renovació de la graella, la programació que sestrena avui es caracteritza per la continuïtat, que és pràcticament
absoluta respecte a loferta que es va posar en marxa lany passat. Estem en condicions de començar la nova
temporada amb la màquina ben greixada, va dir divendres Gordillo, durant la presentació de la nova temporada,
per a la qual lemissora pública ha escollit leslògan Estem a punt. Podem dir amb cert orgull que estem a punt
per donar resposta a tot allò que passarà fora daquestes parets, va dir Gordillo.    De dilluns a divendres, la
programació de Catalunya Ràdio serà calcada a la de lúltima temporada, amb una sola excepció: el Catalunya
vespre quedarà únicament en mans de Kílian Sebrià, després que es frustrés el fitxatge de Cristina Puig, que
shavia de fer càrrec de la segona part del programa en substitució de Sílvia Cóppulo. Divendres, Gordillo va
evitar entrar en polèmica amb el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),
que no va acceptar la incorporació de Puig al·legant que calia apostar pel talent intern. Nosaltres vam fer una
proposta que ens semblava que anava en la línia de la competitivat. El consell de govern creu que es pot fer
amb talent intern, i ho respectem. No hem dubtat mai del talent intern, va dir Gordillo, i va afegir: La direcció
i el consell de govern volem el millor per a Catalunya Ràdio. Ho veiem de maneres diferents en aquest aspecte
en concret, però lobjectiu és el mateix.    Més enllà daixò, Mònica Terribas saludarà els oients cada dia a les
sis del matí i els acompanyarà fins a la una del migdia, però a partir davui al costat no hi tindrà Marta Romagosa
sinó Roger Escapa, fins ahir presentador dEl suplement destiu i a partir dara segona veu del principal programa
de la ràdio pública. Altres noms que sincorporen al programa són Gemma Ruiz i lexconseller Antoni Castells,
mentre que lequip de l APM?, que seguirà fent-se càrrec de lúltima hora del magazín, guanyarà presència
durant la resta del matí. Durant lestiu, Terribas ha visitat lestat de Borno, a Nigèria, un dels indrets més
conflictius del planeta, segons Gordillo, i hi ha elaborat una sèrie de reportatges que semetran durant els
pròxims dies.    Després del Popap de Mariola Dinarès (13.00-14.00) arribarà el Catalunya migdia, presentat
per Òscar Fernández, en el tram informatiu, i Empar Moliner, que moderarà la tertúlia. De quatre a set Roger
de Gràcia continuarà presidint l Estat de Gràcia, al qual sincorporen Carles Porta, Fermí Fernández i Bernat
Dedéu. A continuació, Jordi Costa i Sònia Gelmà seguiran al capdavant de lespai desports Tot costa
(19.00-21.00), i després del Catalunya vespre (21.00-23.00)tornaran els esports amb El club de la mitjanit
(23.00-1.00), que manté laposta multiplataforma del curs passat i semetrà també per Esport3. Entre loferta
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de matinada destaca La nit dels ignorants de Xavier Solà (de diumenge a dijous, d1.00 a 3.00), que celebrarà
la trentena temporada en antena amb diverses accions especials per estrènyer el contacte amb els oients.
Fitxatges a El suplement    Pel que fa als caps de setmana, El suplement canvia dhorari i ara semetrà de sis
a una, de manera que guanya una hora. El programa de Ricard Ustrell, a més, ha anunciat diversos fitxatges
sonats: Gemma Nierga, que ha sigut acomiadada de la SER i ara entrevistarà cada dissabte un personatge
que no està en el focus de lagenda informativa, segons Gordillo; Andreu Buenafuente, que torna a fer ràdio
en català després de 13 anys, amb una secció en què aportarà la seva mirada quotidiana de les coses, diu
Ustrell; i Jair Domínguez, Rosa Maria Calaf i Marc Giró. Ustrell promet ampliar la llista al llarg de la temporada.
Després daquest programa semetrà, els dissabtes, lespai dentrevistes de Sílvia Cóppulo El divan (que a
loctubre sincorporarà també a la graella de TV3) i els diumenges el programa de cultura popular Mans, que
estrena un horari que, en paraules de Gordillo, permetrà fer una aposta molt decidida pels directes i ser present
al carrer. Destaca també la incorporació de Ciutat maragda, el programa literari que David Guzman ha estrenat
durant lestiu, que semetrà els dissabtes a les 23.00, i de Revolució 4.0, conduït per Xantal Llavina, que fins
ara només es podia sentir per internet i ara soferirà els diumenges a les 23.00. A més, Albert Segura debutarà
com a presentador de Solidaris, els dissabtes a les 15.00.   Lestudi 1 sadapta a la ràdio del futur   Amb linici
de la temporada, Catalunya Ràdio estrenarà avui el renovat estudi 1, que ha estat en obres durant tot lestiu
per posar-lo al dia, després de 20 anys sense cap actualització. Segons el cap de continguts de lemissora,
Santi Faro, que ha coordinat aquestes reformes, calia rellançar-lo cap a la ràdio del futur. Lestudi, situat a peu
de carrer i des don semeten la majoria dels programes, sha sotmès a una reforma integral, des del disseny
del so fins a la il·luminació, passant pel disseny de lespai i la instal·lació duna taula de so dúltima tecnologia.
Pel que fa al so, és absolutament impecable, diu Faro. A més, shi han instal·lat tres càmeres que permetran
oferir alguns continguts en streaming a la web.
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