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MITJANS

Elisenda Pineda, s’incorpora a El 
matí de Catalunya Ràdio, que con-
tinuarà presentant Laura Rosel. 

Després de la sèrie de no-ficció 
de Carles Porta El segrest, que re-
cordava el captiveri de Maria Àn-
gels Feliu, Catalunya Ràdio s’en-
dinsa en el món de la ficció sonora 
de la mà d’Albert Sánchez Piñol. La 
torre de vidre presenta una Barce-
lona postapocalíptica amb perso-
natges que viuen amenaçats per 
perills inquietants. El repartiment
el formen Pere Arquillué, Nausicaa 
Bonnín, Lluís Marco, Pep Anton 
Muñoz i Artur Busquets. 

RAC1, programació continuista 

L’emissora del Grupo Godó va ar-
ribar a l’estiu sent líder sense gai-
res problemes. A l’EGM del juliol 
RAC1 registrava 956.000 oients i 
aconseguia la distància històrica 
més gran respecte a Catalunya Rà-
dio. Amb un lideratge tan consoli-
dat, l’emissora privada farà pocs 
experiments amb la seva progra-
mació. El mascaró de proa de la rà-
dio continuarà sent El món a RAC1, 
que seguirà amb Jordi Basté, que 
afronta la seva 15a temporada al 
capdavant del matinal de la priva-
da. Les principals novetats del pro-
grama –que va tancar el curs amb 
les seves millors dades d’audièn-
cia– arribaran en forma de nous 
col·laboradors, com ara Pablo Igle-
sias, que serà tertulià del progra-
ma, tal com es va anunciar a la pre-

sentació de la nova temporada, que 
va tenir lloc divendres. 

La principal novetat de la graella 
de l’emissora és RAC1 migdia, un 
programa que integrarà tota l’actu-
alitat general i esportiva cada dia de 
14 a 15 h de la mà dels periodistes 
Núria Travesa i Xavi Rocamora. 

Pel que fa a la resta de franges, 
continuen el Versió RAC1 de Toni 
Clapés, que incorpora les periodis-
tes Mònica Planas i Laura Fa com a 
col·laboradores; La competència, ja 
sense Natza Farré però amb nous 
personatges, i Islàndia, d’Albert 
Om. Marc Giró encararà la seva 
tercera temporada davant del Vos-
tè primer, i Agnès Marqués condu-
irà per cinquè any consecutiu el No 
ho sé, l’espai d’actualitat del ves-
pre. Pel que fa al cap de setmana,
Xavi Bundó continuarà com a mes-
tre de cerimònies del Via lliure. Jo-
an Maria Pou conduirà, com cada 
any, les transmissions d’El Barça 
juga a RAC1. 

Qui també enceta la temporada 
regular aquest dilluns és SER Ca-
talunya. Després de la temporada 
d’estiu, que ha estat presentada 
per Frederic Vincent, Josep Cuní 
es torna a posar al capdavant del 
matinal de l’emissora en català, 
l’Aquí Cuní.e

Catalunya Ràdio 
es renova i planta 

cara a RAC1 
La pública ha reformat la seva graella per intentar  

fer front al lideratge imparable de l’emissora de Godó

Després de la pausa estiuenca,
aquest dilluns les emissores de rà-
dio de Catalunya tornen a posar
en marxa la seva programació re-
gular. El duel a banda i banda de la 
Diagonal arrenca amb una Catalu-
nya Ràdio que ha fet importants
canvis en la graella per intentar
resistir l’embat de RAC1, que no
deixa anar el lideratge. 

La principal novetat a la graella 
de l’emissora pública és la posada 
en marxa de La tarda de Catalunya 
Ràdio, un espai que agafa el relleu 
de l’Estat de Gràcia, que al juliol ja 
es va anunciar que no continuaria 
després de les males dades de l’úl-
tim EGM. Al capdavant d’aquesta 
nova proposta, que començarà una 
hora abans que l’Estat de Gràcia 
perquè es queda amb l’hora que 
ocupava l’APM?, hi haurà Elisenda 
Carod, que fins ara presentava 
L’apocalipsi, l’última hora d’El ma-
tí a Catalunya Ràdio, i Òscar Fer-
nández, que la temporada passada 
estava al capdavant del Catalunya 
migdia amb Empar Moliner, que 
també s’incorpora al projecte de la 
tarda. Saül Gordillo, director de 
Catalunya Ràdio, ha definit el nou 
programa com una fórmula que 
“combinarà l’entreteniment amb 
l’anàlisi de l’actualitat, el rigor in-
formatiu i el servei públic”. Una de 

les sorpreses del programa és el fit-
xatge de Jorge Javier Vázquez per 
parlar de llibres i de la seva visió del 
món. L’espai també comptarà amb 
la col·laboració d’humoristes com 
Tomàs Fuentes, Magí Garcia i Ana 
Polo. 

Els canvis en el programa de
tarda han provocat que l’informa-
tiu del migdia també s’hagi de re-
novar. Així, la periodista Gemma 
Bonet dirigirà el Catalunya mig-
dia, acompanyada de Marta Prat a 
la subedició i Marta Carreras a la
informació esportiva. “Aquesta 
mirada femenina potser acabarà 
traspuant en antena, però el que 
nosaltres volem és treballar amb el 
màxim rigor informatiu i fent 
aquest servei públic”, detallava 
Bonet a l’ACN. 

L’altre canvi destacat de Catalu-
nya Ràdio és la desaparició de 
L’apocalipsi, que és substituït per 
una última hora d’El matí de Cata-
lunya Ràdio comandada per Quim 
Morales, que després de dos anys al 
capdavant del programa matinal de 
RAC105 deixa el Grupo Godó per 
fer el salt a la ràdio pública. En 
aquesta nova aventura estarà 
acompanyat per Charlie Pee, ex 
L’apocalipsi, i Joel Díaz, ex APM?. 
La tercera membre de L’apocalipsi, 

BARCELONA
ALEJANDRA PALÉS

A la foto de dalt, Elisenda Carod amb Òscar Fernández. CCMA A la imatge inferior, els 
principals presentadors de l’emissora de ràdio RAC1. GRUPO GODÓ

Estrena  
Elisenda Carod i Òscar 
Fernández presentaran  
‘La tarda de Catalunya Ràdio’

Novetat  
L’emissora de Godó estrena 
l’espai d’actualitat ‘RAC1 
migdia’, emès de 14 a 15 hores
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El mateix dia en què es donava a 
conèixer el nou fitxatge estrella 
de RAC1, Pablo Iglesias, que s’in-
corpora a la tertúlia del programa 
de Jordi Basté, Catalunya Ràdio
anunciava les novetats de la tem-
porada, entre les quals desta-
quen, a més del reforç de les seves 
tardes, el fitxatge de Jorge Javier 
Vázquez per parlar de llibres (i de
la vida) i la creació d’una radio-
novel·la 360, amb text d’Albert 
Sánchez Piñol i un elenc de reco-
neguts actors. 

L’emissora pública catalana, 
que continua apostant per «la 
ràdio audiovisual», continua 
deixant el seu programa estrella 
matinal, El matí de Catalunya Rà-
dio, en mans de Laura Rosel, que
el presenta des de l’any passat, 
quan Mònica Terribas el va aban-
donar, sorprenentment. «La 
temporada passada el vam haver 
de preparar amb 10 dies de mar-
ge, molt poc temps», ha assenya-
lat la periodista en la presentació, 
en al·lusió a aquest sobtat relleu.  

El programa ha incorporat 
nous col·laboradors i ha experi-
mentat canvis en la seva última 

franja, que ara ocuparà L’última 
hora, en la qual Quim Morales 
(fitxat de RAC1), Joel Díaz i Char-
lie Pee repassaran la jornada en 
clau d’humor. 

Per a la franja de la tarda, que 
abans ocupaven Estat de Gràcia i 
APM?, l’emissora ha preparat  un 
nou magazín, La tarda de Catalu-
nya Ràdio, que haurà de competir 
amb les audiències del Versió 

RAC1 de Toni Clapés, a RAC1. Per 
presentar-lo, s’ha apostat per 
dos periodistes que han mostrat 
la seva solvència: Òscar Fernàn-
dez i Elisenda Carod. 

Fernàndez era al capdavant 
de Catalunya Migdia –a partir de 
dilluns ho farà Gemma Bonet– i 
Carod formava part del trio fe-
mení de L’apocalipsi. El magazín, 
que barrejarà sense complexos 

informació, entreteniment i hu-
mor, comptarà amb un fitxatge 
sorpresa: Jorge Javier Vázquez, 
l’estrella de Mediaset, que col-
laborarà parlant de llibres i «de 
la seva visió del món», segons 
Carod. 

Un altre dels plats forts de la 
temporada serà la recuperació del 
concepte de radionovel·la amb la 
primera sèrie de ficció en àudio 

immersiu de Catalunya Ràdio. Es 
tracta d’una història original 
d’Albert Sánchez Piñol (Victus, La 
pell freda), dirigida per Santi Faro 
i amb un repartiment d’actors de
prestigi: Pere Arguillué, Nausica 
Bonnin, Lluís Marco, Pep Antón 
Muñoz i Artur Busquets. La di-
recció artística va a càrrec de Do-
lors Martínez, una veterana ave-
sada a l’antic format de radiono-
vel·les.  

La Torre de Vidre, com es titula 
(i la raó per la qual la nova tem-
porada de l’emissora es presen-
tava a la premsa al pis 25è de la 
Torre Glòries, abans Torre Ag-
bar), és una producció en àudio 
binaural, és a dir, que se sent per 
les dues orelles –de l’impactant 
so s’encarrega l’equip d’Identi-
dad Sonora–, amb un marcat 
caràcter cinematogràfic. «És una 
història que canvia la càmera pel 
micro», deia Sánchez Piñol.  

Barcelona postapocalíptica 

L’inquietant relat de ciència-
ficció està ubicat en una Barcelo-
na postapocalíptica en la qual no 
queda gairebé ningú. «Només hi 
regna la soledat», comentava 
l’autor. I està plena de perills, 
monstres i intrigues existencials. 
El so envoltant farà que la imagi-
nació de l’oient faci la resta. El 
podcast encara no té data d’es-
trena.  

Fora d’això, continuaran pro-
grames d’èxit com El búnquer, un 
espai d’humor irreverent pre-
sentat de nou per Peyu, Jair Do-
mínguez i Neus Rosell. També 
segueix al capdavant d’El suple-
ment Roger Escapa, que estrenarà 
quarta temporada. «Tot i que el 
programa compleix 34 anys, la 
mateixa edat que tinc jo», co-
mentava. L’espai omple d’actua-
litat i reportatges els caps de set-
mana. Ràdio que es veu... i s’ima-
gina. n

Jorge Javier Vázquez, fitxatge 
sorpresa de CatalunyaRàdio  

L’emissora pública reforça la franja de la tarda amb ‘La tarda de Catalunya Ràdio’ per competir 
amb RAC1 i comptarà amb una radionovel·la del segle XXI i amb l’estrella de Mediaset. 

INÉS ÁLVAREZ 
Barcelona

Alguns dels presentadors i actors de la nova temporada de Catalunya Ràdio, amb Saül Gordillo.

TEMPORADA2021-2022
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L’escriptor Albert Sán-
chez Piñol s’estrenarà en
el món del podcast amb
una producció que segueix
elspatrons d’El segrest, re-
construcció del captiveri
de Maria Àngels Feliu diri-
gida per Carles Porta. La
torre de vidre, que és com
s’anomena el podcast de
l’autor de Victus, és la pri-
mera sèrie de ficció en àu-
dio immersiu de Catalu-
nya Ràdio i s’estrenarà a
l’octubre. La història, ori-
ginal de Sánchez Piñol, es-
tà dirigida per Santi Faro i
s’ubica en una Barcelona

postapocalíptica. Pere Ar-
quillué, Nausicaa Bonnín,
Lluís Marco, Pep Anton
Muñoz i Artur Busquets
són els actors i l’actriu que
la interpreten. “Trencarà
amb la idea que aquestes
sèries són només televisi-

ves”, va prometre, ahir,
Saül Gordillo, director de
Catalunya Ràdio, en la pre-
sentació de la nova tempo-
rada de la ràdio pública ca-
talana. “És un petit pas per
a la ràdio, però un gran pas
per a la comunitat radiofò-
nica”, hi va afegir, per la se-
va banda, Sánchez Piñol.

Catalunya Ràdio, per a
la temporada 2021/22, re-
nova sis hores de la graella
diària. El canvi més relle-
vant és en la franja de tar-
da amb el programa La

tarda de Catalunya Rà-
dio, que presenta i dirigeix
el tàndem format per Òs-
car Fernández i Elisenda
Carod. Una altra novetat

és el fitxatge de Quim Mo-
rales (acompanyat de
Charlie Pee i Joel Díaz) per
a l’última hora d’El matí de
Catalunya Ràdio, que tor-
narà a presentar la perio-
dista Laura Rosel i que tin-
drà Santi Vila, Joan Tardà
i Mireia Boya com a nous
tertulians. En el programa
de Rosel, també s’hi senti-
ran veus com ara les del di-
rector general del grup Me-
diapro, Jaume Roures; la

filòloga i periodista Marina
Llansana, i els periodistes
Xavi Coral, Xavier Graset,
Antoni Bassas i Núria Ca-
denas. L’informatiu del
migdia estarà en mans de
la periodista Gemma Bo-
net i, en la part esportiva,
Marta Carreras.

La graella continuarà
disposant de programes
com ara El búnquer, Ado-
lescents XL i Crims, espais
que tenen mig milió de re-

produccions mensuals a
través de plataformes com
ara YouTube i Spotify.
També es mantenen El su-
plement, amb Roger Esca-
pa; Popap, amb Mariola
Dinarès; Catalunya nit,
amb Kilian Sebrià; Catalu-

nya migdia-cap de setma-
na, amb Neus Bonet i Ma-
ria Guixà, i, en la part es-
portiva, Tot costa, Tot gi-
ra, La TDT i El club de mit-
janit. ■

Catalunya Ràdio estrenarà en podcast
una sèrie de ficció de Sánchez Piñol

Una torre de
vidre a la ràdio
Redacció
BARCELONA

Els protagonistes de la nova temporada de Catalunya Ràdio, ahir ■ ACN

‘La tarda de
Catalunya Ràdio’
serà presentada
per Òscar
Fernández i
Elisenda Carod
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RAC1 i Catalunya 
Ràdio presenten 
les novetats del 
nou “curs”

RÀDIO RENOVACIÓ

RAC1 i Catalunya Ràdio, les 
dos principals ràdios catalanes, 
van presentar ahir les novetats 
de la temporada 2021-2022. 
Així, RAC1 va descobrir els 
canvis del nou curs en una edi-
ció especial d’El món a RAC1 
al Teatre El Jardí de Figueres, 
en un especial que va comptar 
amb les actuacions musicals en 
viu de Mishima, Ginestà, Cala 
Vento i Marcel i Júlia. L’exvi-
cepresident del Govern, Pablo 
Iglesias, s’incorpora com a ter-
tulià al programa que dirigeix 
Jordi Basté, El món a RAC1, 

RAC1

RAC1 va celebrar ahir la presentació al Teatre El Jardí de Figueres.

que continuarà comptant amb 
la subdirectora de SEGRE Anna 
Gómez. D’altra banda, Catalu-
nya Ràdio estrenarà La torre de 
vidre, la primera sèrie de ficció 
en format podcast de l’emisso-

ra a càrrec de Albert Sánchez 
Piñol, en una producció que se-
gueix els passos d’El segrest, de 
Carles Porta. També destaquen 
les sis hores diàries de progra-
mació renovada.
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n Catalunya Ràdio va presentar 
la programació de la temporada, 
que s’estrena dilluns, on renova 
sis hores de la graella diària. El 
canvi més rellevant és a la franja 
de tarda amb el programa La tar-
da de Catalunya Ràdio, presentat 
i dirigit pel tàndem format per Òs-
car Fernández i Elisenda Carod. 
Una altra novetat és el fitxatge de 
Quim Morales a l’última hora d’El 
matí de Catalunya Ràdio, que tor-

narà a presentar la periodista 
Laura Rosel. L’informatiu del 
migdia estarà en mans de la peri-
odista Gemma Bonet i, a la part 
esportiva, Marta Carreras. El di-
rector de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, ha assegurat que «era 
arriscat no innovar i fer canvis».

Catalunya Ràdio fa canvis
d’horaris i renovacions 
per a la nova temporada

DDG. BARCELONA

u Quim Morales portarà 
l’última hora del matí i a la 
tarda s’estrenen Elisenda 
Carod i Òscar Fernández

Laura Rosel. DDG
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n Catalunya Ràdio va presentar la 
programació de la temporada, 
que s’estrena dilluns, on renova sis 
hores de la graella diària. El canvi 
més rellevant és a la franja de tar-
da amb el programa La tarda de 
Catalunya Ràdio, presentat i diri-
git pel tàndem format per Òscar 
Fernández i Elisenda Carod. Una 
altra novetat és el fitxatge de Quim 
Morales a l’última hora d’El matí 
de Catalunya Ràdio, que tornarà

a presentar la periodista Laura Ro-
sel. L’informatiu del migdia esta-
rà en mans de la periodista Gem-
ma Bonet i, a la part esportiva, 
Marta Carreras. El director de Ca-
talunya Ràdio, Saül Gordillo, ha 
assegurat que «era arriscat no in-
novar i fer canvis».

Catalunya Ràdio fa canvis
d’horaris i renovacions 
per a la nova temporada

DDG. BARCELONA

u Quim Morales portarà 
l’última hora del matí i a la 
tarda s’estrenen Elisenda 
Carod i Òscar Fernández

Laura Rosel DDG
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Catalunya Ràdio va presentar 
ahir la programació de la tem-
porada 2021-22, on renova sis 
hores de la graella diària. El can-
vi més rellevant és a la franja de 
tarda amb el programa ‘La tarda 
de Catalunya Ràdio’, presentat 
i dirigit pel tàndem format per 
Òscar Fernández i Elisenda Ca-
rod. Una altra novetat és el fi-

txatge de Quim Morales a l’últi-
ma hora d’’El matí de Catalunya 
Ràdio’, que tornarà a presentar 
la periodista Laura Rosel. L’infor-
matiu del migdia estarà en mans 
de la periodista Gemma Bonet i, 
a la part esportiva, Marta Carre-
ras. Destaca també la sèrie de 
ficció en àudio immersiu ‘La to-
rre de vidre’.

Catalunya Ràdio modifica la 

franja de tarda i renova sis  

hores de la seva graella diària
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n Divendres passat, el mateix dia 
que es donava a conèixer el nou 
fitxatge estrella de RAC1, Pablo 
Iglesias, que s’incorpora a la ter-
túlia del programa de Jordi Basté, 
Catalunya Ràdio donava a conèi-
xer les novetats de la temporada, 
entre les quals destaquen, a més 
del reforç del magazín de tarda La 
tarda de Catalunya Ràdio, el fit-
xatge de Jorge Javier Vázquez per 
parlar de llibres, de la vida i de la 
creació d’una radionovel·la 360, 

amb text d’Albert Sánchez Pinyol 
i un elenc de reconeguts actors. 

L’emissora pública catalana, 
que segueix apostant per la «rà-
dio audiovisual», concepte que 
presideix l’espot de la temporada 
(«La ràdio que es veu i és veu»), 
segueix deixant el seu programa 
estrella matinal Els matins de Ca-
talunya Ràdio en mans de Laura 
Rosel, que el presenta des de l’any 
passat, quan Mònica Terribas el 
va abandonar per sorpresa. 

«La passada temporada vam 

haver de preparar-la amb 10 dies 
de marge, molt poc temps», va as-
senyalar la periodista durant la 
presentació. 

El programa ha incorporat 
nous col·laboradors i ha experi-

mentat canvis en la seva última 
franja, que ara ocuparà L’última 
hora, en la qual Quim Morales 
(fitxat de RAC1), Joel Díaz i Char-
lie Pee repassaran la jornada en 
clau d’humor.

Jorge Javier Vázquez, 
fitxatge estrella de 
Catalunya Ràdio
u El presentador de «Sálvame» s’uneix a l’equip 
de l’emissora pública amb Elisenda Carod

DdG. GIRONA

El presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez. DDG

30/08/21Diari de Girona
Gerona

Pr: Diaria

Tirada: 5.564

Dif: 3.948
Pagina: 36

Secc: COMUNICACIÓN    Valor: 744,93 €    Area (cm2): 225,9    Ocupac: 26,34 %    Doc: 1/1    Autor: DdG. GIRONA    Num. Lec: 38000
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n Divendres passat, el mateix dia 
que es donava a conèixer el nou 
fitxatge estrella de RAC1, Pablo 
Iglesias, que s’incorpora a la ter-
túlia del programa de Jordi Basté, 
Catalunya Ràdio donava a conèi-
xer les novetats de la temporada, 
entre les quals destaquen, a més 
del reforç del magazín de tarda La 
tarda de Catalunya Ràdio, el fit-
xatge de Jorge Javier Vázquez per 
parlar de llibres, de la vida i de la 
creació d’una radionovel·la 360, 
amb text d’Albert Sánchez Pinyol 

i un elenc de reconeguts actors. 
L’emissora pública catalana, 

que segueix apostant per la «ràdio 
audiovisual», concepte que presi-
deix l’espot de la temporada («La 
ràdio que es veu i  és veu»), se-
gueix deixant el seu programa es-
trella matinal Els matins de Cata-
lunya Ràdio en mans de Laura 
Rosel, que el presenta des de l’any 
passat, quan Mònica Terribas el 
va abandonar per sorpresa. 

«La passada temporada vam 
haver de preparar-la amb 10 dies 
de marge, molt poc temps», ha as-

senyalat la periodista durant la 
presentació. 

El programa ha incorporat
nous col·laboradors i ha experi-
mentat canvis en la seva última 

franja, que ara ocuparà L’última 
hora, en la qual Quim Morales 
(fitxat de RAC1), Joel Díaz i Char-
lie Pee repassaran la jornada en 
clau d’humor.

Jorge Javier Vázquez, 
fitxatge estrella de 
Catalunya Ràdio
u El presentador de «Sálvame» s’uneix a l’equip 
de l’emissora pública amb Elisenda Carod
DDG. GIRONA

El presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez DDG
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EL MÉS LLEGIT A SEGRE.COM

Mor el pacient que es 
negava a anar-se’n de 
l’hospital de la Seu

z El pacient que portava 
vuit anys al Sant Hospital 
de la Seu d’Urgell mal-
grat tenir l’alta ha mort. 
El centre sanitari el va 
portar als tribunals.

Setze nens de  
Lleida, víctimes de 
violència vicària

z En el primer semestre 
del 2021 es van denun-
ciar a Lleida setze casos 
de nens maltractats pels 
pares per fer mal a les 
mares.

Jorge Javier Vázquez, 
fitxatge estrella de 
Catalunya Ràdio

1 2 3
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

25/08/21 OPINIÓ - Saül Gordillo: Catalunya Ràdio renova 6 hores de la graella diària    /    Raco Catala 20 1

24/08/21 L'aposta de Catalunya Ràdio    /    nacional.cat 21 1

27/08/21 Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant sis hores de la graella diària    /    VilaWeb 22 1

27/08/21 Antoni Bassas torna a 'El matí de Catalunya Ràdio'    /    Raco Catala 23 1

30/08/21 Catalunya Ràdio renova 6 hores de la graella diària en la temporada 2021-2022    /    Comunicació 21 24 1

27/08/21 Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant sis hores de la graella diària    /    El Món.cat 25 1

27/08/21 Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant sis hores de la graella diària    /    La
República

26 1

27/08/21 Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant sis hores de la graella diària    /    La
Vanguardia

27 1

27/08/21 Jorge Javier Vázquez i una radionovel·la del segle XXI, les novetats de Catalunya Ràdio    /    El Periódico de Catalunya 28 1

28/08/21 Una torre de vidre a la ràdio    /    El Punt Avui 29 1

29/08/21 Òscar Fernández i Elisenda Carod, presentadors del nou programa de tarda de Catalunya Ràdio    /    Ara Cat 30 1

27/08/21 Jorge Javier Vázquez, fitxatge estrella de Catalunya Ràdio    /    Segre 31 1

28/08/21 RAC1 i Catalunya Ràdio presenten les novetats del nou “curs”    /    Segre 32 1

28/08/21 Catalunya Ràdio ha sorprès amb el fitxatge de Jorge Javier Vázquez com a tertulià    /    El Món.cat 33 1

30/08/21 Jorge Javier Vázquez, fitxatge estrella de Catalunya Ràdio    /    Regio7 34 1

28/08/21 Catalunya Ràdio fa canvis d’horaris i renovacions per a la nova temporada    /    Regio7 35 1

27/08/21 Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant sis hores de la graella diària    /    Regio7 36 1

28/08/21 Jorge Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio: Sorprenderá, porque se verá a otro Jorge Javier    /    20minutos.
es

37 1
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Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

27/08/21 «La gent se sorprendrà perquè a Catalunya Ràdio veurà un altre Jorge Javier Vázquez»    /    El Periódico de Catalunya 38 1

27/08/21 El programa de Laura Rosel incorpora un tertulià detestat per l'independentisme    /    El Nacional.cat 39 1

27/08/21 Enuig amb Catalunya Ràdio en fitxar Santi Vila, tertulià de Laura Rosel    /    El Nacional.cat 40 1

29/08/21 Jorge Javier Vázquez bronzejat i sense roba, exhibeix la part més blanca del cos    /    El Nacional.cat 41 1

30/08/21 Jorge Javier acomiada les vacances amb un nu integral que ha fet parlar molt    /    El Món.cat 42 1

30/08/21 Jorge Javier Vázquez celebra su fichaje en Catalunya Ràdio con un desnudo integral    /    La Vanguardia 43 1

27/08/21 Jorge Javier Vázquez tiene un nuevo proyecto profesional fuera de la televisión | El presentador ha fichado por ‘La tarda’, el
nuevo magacín de tarde de Catalunya Ràdio.    /    Mundo Deportivo

44 1

27/08/21 Jorge Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio para hablar de libros y de su "visión del mundo"    /    Vertele 45 1

27/08/21 Jorge Javier Vázquez 'competirá' contra Pablo Iglesias: el presentador ficha por Catalunya Ràdio    /    El Economista.es 46 1

27/08/21 'Sobreviviré' vuelve a Mediaset en su nuevo horario, estrenando colaboradores, y con la sobrina de la reina Letizia como
invitada — Jorge Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio para hablar de libros y de su "visión del mundo"    /
Vertele

47 1

28/08/21 El nuevo trabajo de Jorge Javier Vázquez fuera de Telecinco    /    AS.com 48 1

28/08/21 El nuevo proyecto profesional de Jorge Javier Vázquez fuera de la televisión    /    Mundo Deportivo 49 1

28/08/21 Este es el nuevo proyecto que Jorge Javier Vázquez comenzará fuera de la TV    /    Sport.es 50 1

28/08/21 Jorge Javier Vázquez ficha por un nuevo programa fuera de Telecinco    /    elplural.com 51 1

29/08/21 Jorge Javier Vázquez y su "esperado" desnudo integral en sus vacaciones    /    Formula TV 52 1

29/08/21 Jorge Javier ficha por otra cadena para hablar de libros y su "visión del mundo"    /    ESdiario 53 1

30/08/21 Jorge Javier Vázquez sorprende a sus seguidores con un desnudo integral    /    OkDiario.com 54 1

30/08/21 El desnudo integral de Jorge Javier Vázquez: Sé que lo estabais esperando    /    20minutos.es 55 1
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Raco Catala
https://www.racocatala.cat/opinio/article/53067/catalunya-radio-renova-6-hores-graella-diaria

Dc., 25 de d’ag. de 2021 05:37
Audiencia diaria: 7.832

Audiencia mensual: 52.326

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

OPINIÓ - Saül Gordillo: Catalunya Ràdio renova 6 hores de la graella diària

Dimecres, 25 de d’agost de 2021

Catalunya Ràdio renova 6 hores de la graella diària - Racó Català Inici   Opinions   Saül Gordillo Opinió Saül
Gordillo Catalunya Ràdio renova sis hores de la graella diària en la temporada...
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nacional.cat
https://www.naciodigital.cat/opinio/23501/aposta-catalunya-radio

Dt., 24 de d’ag. de 2021 11:45
Audiencia diaria: 176.881

Audiencia mensual: 1.871.065

Valor económico diario: 1.273,54

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

L'aposta de Catalunya Ràdio

Dimarts, 24 de d’agost de 2021

«La suma de tots els programes i la implicació de tots els professionals i col·laboradors fan de la ràdio pública
una eina imprescindible per a la construcció nacional»

Catalunya Ràdio renova...
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VilaWeb
https://www.vilaweb.cat/noticies/catalunya-radio-temporada-tarda-graella-diaria/

Dv., 27 de d’ag. de 2021 14:57
Audiencia diaria: 35.242

Audiencia mensual: 825.604

Valor económico diario: 105,73

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant
sis hores de la graella diària

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Catalunya Ràdio enceta temporada renovant
sis hores de la graella diària × El suport
econòmic dels lectors és fonamental per a
mantenir el nostre model de periodisme
independent i de qualitat....
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Raco Catala
https://www.racocatala.cat/noticia/53105/antoni-bassas-torna-mati-catalunya-radio

Dv., 27 de d’ag. de 2021 18:11
Audiencia diaria: 7.832

Audiencia mensual: 52.326

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Antoni Bassas torna a 'El matí de Catalunya Ràdio'

Divendres, 27 de d’agost de 2021

- Racó Català Inici   Notícies   Espectacles i Esports Notícia L'històric líder de la ràdio nacional tornarà com
a col·laborador de l'espai que va presentar durant 14 temporades Catalunya Ràdio ha...
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Comunicació 21
https://comunicacio21.cat/opinio/catalunya-radio-renova-6-hores-de-la-graella-diaria-en-la-temporada-2021-2022-saul-gordillo/

Dl., 30 de d’ag. de 2021 10:04
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 2

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio renova 6 hores de la graella diària en la temporada 2021-2022

Dilluns, 30 de d’agost de 2021
Catalunya Ràdio renova sis hores de la
graella diària en la temporada 2021-2022 que
comença aquest 30 d’agost, amb un nou
projecte radiofònic per a les tardes de la ràdio
pública que posem en mans...
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El Món.cat
https://elmon.cat/comunicacio/catalunya-radio-enceta-temporada-canvis-franja-tarda-renovant-sis-hores-graella-diaria-298004/

Dv., 27 de d’ag. de 2021 16:16
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 285.228

Valor económico diario: 35,24

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant
sis hores de la graella diària

Divendres, 27 de d’agost de 2021
 Catalunya Ràdio ha presentat la
programació de la temporada 2021-22, on
renova sis hores de la graella diària. El canvi
més rellevant és a la franja de tarda amb el
programa ‘La tarda de...

25 / 55



La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/catalunya-radio-enceta-temporada-amb-canvis-a-la-franja-de-tarda-i-renovant-sis-hores-de-la-graella-diaria/

Dv., 27 de d’ag. de 2021 12:39
Audiencia diaria: 19.578

Audiencia mensual: 118.886

Valor económico diario: 58,73

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant
sis hores de la graella diària

Divendres, 27 de d’agost de 2021

ACN Barcelona.-Catalunya Ràdio ha presentat la programació de la temporada 2021-22, on renova sis hores
de la graella diària. El canvi més rellevant és a la franja de tarda amb el programa ‘La...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20210827/7684537/catalunya-radio-enceta-temporada-amb-canvis-franja-tarda-i-renovant-sis-hores-graella-diaria.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 12:43
Audiencia diaria: 1.566.658

Audiencia mensual: 21.699.352

Valor económico diario: 7.049,96

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant
sis hores de la graella diària

Divendres, 27 de d’agost de 2021

ACN Barcelona.-Catalunya Ràdio ha presentat la programació de la temporada 2021-22, on renova sis hores
de la graella diària. El canvi més rellevant és a la franja de tarda amb el programa 'La...
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/tele/20210827/jorge-javier-vazquez-radionovella-segle-12021328

Dv., 27 de d’ag. de 2021 19:51
Audiencia diaria: 15.664

Audiencia mensual: 275.026

Valor económico diario: 46,99

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez i una radionovel·la del segle XXI, les novetats de
Catalunya Ràdio

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Aquest divendres, el mateix dia que es
donava a conèixer el nou fitxatge estrella de
RAC1, Pablo Iglesias, que s’incorpora a la
tertúlia del programa de Jordi Basté,
Catalunya Ràdio donava a...
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El Punt Avui
https://www.elpuntavui.cat/comunicacio/article/20-comunicacio/2020263-una-torre-de-vidre-a-la-radio.html

Ds., 28 de d’ag. de 2021 01:46
Audiencia diaria: 430.732

Audiencia mensual: 302.369

Valor económico diario: 3.618,14

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Una torre de vidre a la ràdio

Dissabte, 28 de d’agost de 2021

Catalunya Ràdio estrenarà en podcast una sèrie de ficció de Sánchez Piñol L’escriptor Albert Sánchez Piñol
s’estrenarà en el món del podcast amb una producció que segueix els patrons d’El segrest...
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Ara Cat
https://www.ara.cat/media/catalunya-radio-renova-plantar-cara-rac1_1_4097168.html

Dg., 29 de d’ag. de 2021 18:20
Audiencia diaria: 53.381

Audiencia mensual: 545.928

Valor económico diario: 160,14

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Òscar Fernández i Elisenda Carod, presentadors del nou programa de tarda de
Catalunya Ràdio

Diumenge, 29 de d’agost de 2021
La ràdio pública ha reformat la seva graella
per intentar fer front al lideratge imparable de
l'emissora del Grupo Godó Després de la
pausa estiuenca, les emissores de ràdio de
Catalunya tornen a...
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Segre
https://www.segre.com/noticies/guia/2021/08/27/jorge_javier_vazquez_fitxatge_estrella_catalunya_radio_144779_1111.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 20:04
Audiencia diaria: 15.664

Audiencia mensual: 605.531

Valor económico diario: 46,99

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez, fitxatge estrella de Catalunya Ràdio

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Catalunya Ràdio ha donat a conèixer les
seues novetats per a la temporada que
arranca aquest mes de setembre. Entre elles,
el fitxatge televisiu més destacat és el de
Jorge Javier Vázquez per al...
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Segre
https://www.segre.com/noticies/comunicacio/2021/08/28/rac1_catalunya_radio_presenten_les_novetats_del_nou_curs_144822_1113.html

Ds., 28 de d’ag. de 2021 08:03
Audiencia diaria: 15.664

Audiencia mensual: 605.531

Valor económico diario: 46,99

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

RAC1 i Catalunya Ràdio presenten les novetats del nou “curs”

Dissabte, 28 de d’agost de 2021
RAC1 i Catalunya Ràdio, les dos principals
ràdios catalanes, van presentar ahir les
novetats de la temporada 2021-2022. Així,
RAC1 va descobrir els canvis del nou curs en
una edició especial d’El...
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El Món.cat
https://elmon.cat/gent/leticia-neboda-carla-vigo-programa-telecinco-nagore-298129/

Ds., 28 de d’ag. de 2021 08:28
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 285.228

Valor económico diario: 35,24

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio ha sorprès amb el fitxatge de Jorge Javier Vázquez com a
tertulià

Dissabte, 28 de d’agost de 2021
Aquest divendres ha estat el dia dels anuncis
de la nova temporada dels mitjans de
comunicació. Si Catalunya Ràdio ha sorprès
amb el fitxatge de Jorge Javier Vázquez com
a tertulià, Telecinco ha...
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Regio7
https://www.regio7.cat/oci/tv/2021/08/30/jorge-javier-vazquez-fitxatge-estrella-56680267.html

Dl., 30 de d’ag. de 2021 06:45
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 359.830

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez, fitxatge estrella de Catalunya Ràdio

Dilluns, 30 de d’agost de 2021
El presentador de Telecinco, Jorge Javier
Vázquez | DDG Divendres passat, el mateix
dia que es donava a conèixer el nou fitxatge
estrella de RAC1, Pablo Iglesias, que
s’incorpora a la tertúlia del...
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Regio7
https://www.regio7.cat/oci/tv/2021/08/28/catalunya-radio-fa-canvis-d-56629518.html

Ds., 28 de d’ag. de 2021 06:50
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 359.830

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio fa canvis d’horaris i renovacions per a la nova temporada

Dissabte, 28 de d’agost de 2021
Catalunya Ràdio va presentar la programació
de la temporada, que s’estrena dilluns, on
renova sis hores de la graella diària. El canvi
més rellevant és a la franja de tarda amb el
programa La...
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Regio7
https://www.regio7.cat/oci/tv/2021/08/27/catalunya-radio-enceta-temporada-amb-56617256.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 18:05
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 359.830

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Catalunya Ràdio enceta temporada amb canvis a la franja de tarda i renovant
sis hores de la graella diària

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Catalunya Ràdio ha presentat la programació
de la temporada 2021-22, on renova sis hores
de la graella diària. El canvi més rellevant és
a la franja de tarda amb el programa 'La tarda
de Catalunya...
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20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4803655/0/jorge-javier-vazquez-fichaje-estrella-catalunya-radio-sorprendera-vera-otro-jorge-javier

Ds., 28 de d’ag. de 2021 11:58
Audiencia diaria: 709.219

Audiencia mensual: 17.730.973

Valor económico diario: 5.106,38

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio: Sorprenderá,
porque se verá a otro Jorge Javier

Dissabte, 28 de d’agost de 2021

El presentador Jorge Javier Vázquez en una imagen de archivo.GTRES Catalunya Ràdio ha anunciado su
nuevo y flamante fichaje estrella: Jorge Javier Vázquez. El presentador más famoso de Telecinco...
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/tele/20210827/gent-sorprendra-catalunya-radio-vora-12021625?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=tele

Dv., 27 de d’ag. de 2021 20:29
Audiencia diaria: 15.664

Audiencia mensual: 275.026

Valor económico diario: 46,99

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

«La gent se sorprendrà perquè a Catalunya Ràdio veurà un altre Jorge Javier
Vázquez»

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Catalunya Ràdio s’ha proposat remuntar les
seves tardes, franja que s’havia distanciat
molt quant a audiències respecte del seu gran
competidor, Jordi Basté i el seu ‘El món a
RAC1’. Per dur a...
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/enblau/ca/televisio/laura-rosel-fitxatge-santi-vila-tertulia-enuig-catalunya-radio_639779_102.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 18:35
Audiencia diaria: 124.853

Audiencia mensual: 4.857.113

Valor económico diario: 374,56

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

El programa de Laura Rosel incorpora un tertulià detestat per
l'independentisme

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Últim divendres d'agost, o el que és el mateix:
la tornada a la normalitat és a tocar per a
milions de treballadors. En el cas dels mitjans
de comunicació, és moment de presentar les
novetats de...
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/televisio/laura-rosel-fitxatge-santi-vila-tertulia-enuig-catalunya-radio_639779_102.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 18:08
Audiencia diaria: 124.853

Audiencia mensual: 4.857.113

Valor económico diario: 374,56

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Enuig amb Catalunya Ràdio en fitxar Santi Vila, tertulià de Laura Rosel

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Últim divendres d'agost, o el que és el mateix: la tornada
a la normalitat és a tocar per a milions de treballadors. En
el cas dels mitjans de comunicació, és moment de
presentar les novetats de...
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/televisio/jorge-javier-vazquez-ensenya-cul-blanc-bronzejat-despullat-vacances_640043_102.html

Dg., 29 de d’ag. de 2021 12:28
Audiencia diaria: 124.853

Audiencia mensual: 4.857.113

Valor económico diario: 374,56

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez bronzejat i sense roba, exhibeix la part més blanca del
cos

Diumenge, 29 de d’agost de 2021
El món dels famosos té les seves tradicions. I s'han de
mantenir. De tal manera que Ana Obregón inaugurava
l'estiu amb el seu posat en biquini a la platja, d'altres es
treuen la roba i ensenyen...
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El Món.cat
https://elmon.cat/gent/jorge-javier-foto-nu-integral-vacances-298530/

Dl., 30 de d’ag. de 2021 10:04
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 285.228

Valor económico diario: 35,24

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Jorge Javier acomiada les vacances amb un nu integral que ha fet parlar molt

Dilluns, 30 de d’agost de 2021
Jorge Javier Vázquez ho ha tornat a fer. El
presentador català ha marxat de vacances a
un destí que no ha volgut revelar per poder
fugir dels paparazzi i desconnectar de debò.
Després d’una...
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La Vanguardia
https://lavanguardia.com/television/20210830/7688602/jorge-javier-vazquez-desnudo-foto.html

Dl., 30 de d’ag. de 2021 08:51
Audiencia diaria: 1.818.295

Audiencia mensual: 21.266.312

Valor económico diario: 8.727,81

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez celebra su fichaje en Catalunya Ràdio con un desnudo
integral

Dilluns, 30 de d’agost de 2021

Se ha hecho de esperar más de lo normal pero por fin está aquí la ya habitual foto del presentador de Sálvame,
Jorge Javier Vázquez, completamente desnudo. Cuando sus seguidores creían que este...
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Mundo Deportivo
https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/gente/20210827/1001682217/jorge-javier-vazquez-nuevo-proyecto-profesional-fuera-television-dct.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 21:48
Audiencia diaria: 1.716.221

Audiencia mensual: 14.726.515

Valor económico diario: 15.956,09

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez tiene un nuevo proyecto profesional fuera de la
televisión | El presentador ha fichado por ‘La tarda’, el nuevo magacín de tarde
de Catalunya Ràdio.

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Jorge Javier Vázquez ha añadido un nuevo
proyecto a la lista. Este año, además de estar
al frente de programas de Telecinco como
‘Sálvame’, ‘Viernes Deluxe’, ‘Secret Story’ o
‘Supervivientes’, y...
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Vertele
https://vertele.eldiario.es/noticias/jorge-javier-vazquez-fichaje-estrella-catalunya-radio-hablar-libros-vision-mundo_1_8252390.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 17:34
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 1.977.567

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 2

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio para hablar de libros
y de su "visión del mundo"

Divendres, 27 de d’agost de 2021
La emisora pública catalana apuesta por el
presentador de Telecinco para su magacín
de tarde que competirá con 'El món a Rac 1'
y su otra gran incorporación, Pablo Iglesias
— Pablo Iglesias ficha...
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El Economista.es
http://www.eleconomista.es/ecoteuve/radio/noticias/11371489/08/21/Jorge-Javier-Vazquez-competira-contra-Pablo-Iglesias-fichaje-estrella-de-Catalunya-Rdio.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 19:25
Audiencia diaria: 307.118

Audiencia mensual: 11.909.089

Valor económico diario: 3.233,39

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez 'competirá' contra Pablo Iglesias: el presentador ficha
por Catalunya Ràdio

Divendres, 27 de d’agost de 2021
Tendrá una sección sobre libros y sus
vivencias en 'La tarda' Jorge Javier Vázquez
es el fichaje estrella de Catalunya Ràdio para
la nueva temporada. El presentador se
incorpora a la emisora...
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Vertele
https://vertele.eldiario.es/noticias/sobrevivire-temporada-mitele-plus-nuevos-colaboradores-carla-vigo-sobrina-reina_1_8252650.html

Dv., 27 de d’ag. de 2021 19:06
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 1.977.567

Valor económico diario: 30,00

Tipologia: online

Ranking: 2

Pàgina: 1

'Sobreviviré' vuelve a Mediaset en su nuevo horario, estrenando
colaboradores, y con la sobrina de la reina Letizia como invitada — Jorge
Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio para hablar de libros y de

Divendres, 27 de d’agost de 2021
En su estreno de temporada, 'Sobreviviré'
anuncia la visita de Carla Vigo, sobrina de la
reina Letizia, además de otros importantes
cambios — Jorge Javier Vázquez, fichaje
estrella de Catalunya...
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AS.com
https://as.com/tikitakas/2021/08/28/portada/1630153981_984237.html

Ds., 28 de d’ag. de 2021 15:17
Audiencia diaria: 3.536.854

Audiencia mensual: 18.404.922

Valor económico diario: 28.398,88

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

El nuevo trabajo de Jorge Javier Vázquez fuera de Telecinco

Dissabte, 28 de d’agost de 2021
El presentador de Badalona tendrá su propio
espacio en el magacín 'La Tarda' de
Catalunya Ràdio donde hablará de libros y
también de 'sus historias'. Jorge Javier
Vázquez tendrá a partir del...
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Mundo Deportivo
https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/gente/20210828/1001682217/jorge-javier-vazquez-nuevo-proyecto-profesional-fuera-television-dct.html

Ds., 28 de d’ag. de 2021 12:19
Audiencia diaria: 1.716.221

Audiencia mensual: 14.726.515

Valor económico diario: 15.956,09

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

El nuevo proyecto profesional de Jorge Javier Vázquez fuera de la televisión

Dissabte, 28 de d’agost de 2021
Jorge Javier Vázquez ha añadido un nuevo
proyecto a la lista. Este año, además de estar
al frente de programas de Telecinco como
‘Sálvame’, ‘Viernes Deluxe’, ‘Secret Story’ o
‘Supervivientes’, y...
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Sport.es
https://www.sport.es/es/noticias/television/nuevo-proyecto-jorge-javier-vazquez-12023308

Ds., 28 de d’ag. de 2021 12:44
Audiencia diaria: 1.472.361

Audiencia mensual: 9.023.254

Valor económico diario: 14.311,09

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

Este es el nuevo proyecto que Jorge Javier Vázquez comenzará fuera de la TV

Dissabte, 28 de d’agost de 2021
El presentador se traslada a la radio tras
haber fichado por La tarda Jorge tendrá una
sección en este magacín de Catalunya Ràdio
| Google 28/08/2021 a las 12:36 CEST D.
Cruz (@DCruzPeriodista)...
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elplural.com
https://www.elplural.com/comunicacion/radio-y-tv/jorge-javier-vazquez-ficha-programa-telecinco_273450102

Ds., 28 de d’ag. de 2021 09:09
Audiencia diaria: 37.798

Audiencia mensual: 2.815.338

Valor económico diario: 113,39

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez ficha por un nuevo programa fuera de Telecinco

Dissabte, 28 de d’agost de 2021
Jorge Javier Vázquez sigue en la cresta de
la ola. Y es que no deja de acumular trabajos
ya que esta temporada compaginará hasta
cuatro programas más sus funciones
teatrales. A partir de la...
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Formula TV
https://www.formulatv.com/noticias/jorge-javier-vazquez-esperado-desnudo-integral-110798/

Dg., 29 de d’ag. de 2021 13:23
Audiencia diaria: 86.146

Audiencia mensual: 1.359.040

Valor económico diario: 1.878,68

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez y su "esperado" desnudo integral en sus vacaciones

Diumenge, 29 de d’agost de 2021
El presentador ha compartido una fotografía
totalmente desnudo, como ya es costumbre
en verano. Como ya viene siendo habitual, la
época estival es el momento preferido de los
famosos para...
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ESdiario
https://www.esdiario.com/medios/772262267/programa-radio-jorge-javier-vazquez-libros.html

Dg., 29 de d’ag. de 2021 11:34
Audiencia diaria: 23.496

Audiencia mensual: 2.954.107

Valor económico diario: 140,98

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Jorge Javier ficha por otra cadena para hablar de libros y su "visión del
mundo"

Diumenge, 29 de d’agost de 2021
El presentador estrella de Mediaset se ha
reservado un espacio en una emisora de
radio de Cataluña que compaginará con su
labor en Telecinco y en el que tratará asuntos
menos frívolos. Jorge...
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OkDiario.com
https://okdiario.com/happyfm/jorge-javier-vazquez-sorprende-sus-seguidores-desnudo-integral-instagram-7720004

Dl., 30 de d’ag. de 2021 12:13
Audiencia diaria: 825.238

Audiencia mensual: 11.518.213

Valor económico diario: 4.703,86

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Jorge Javier Vázquez sorprende a sus seguidores con un desnudo integral

Dilluns, 30 de d’agost de 2021
Jorge Javier Vázquez , con el paso del
tiempo, se ha convertido en uno de los
presentadores más reconocidos de la
televisión en nuestro país. Recientemente ha
sido protagonista por algo que nada...
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20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4804391/0/el-desnudo-integral-de-jorge-javier-vazquez-se-que-lo-estabais-esperando

Dl., 30 de d’ag. de 2021 07:31
Audiencia diaria: 709.219

Audiencia mensual: 17.730.973

Valor económico diario: 5.106,38

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

El desnudo integral de Jorge Javier Vázquez: Sé que lo estabais esperando

Dilluns, 30 de d’agost de 2021

Jorge Javier Vázquez en Sálvame .MEDIASET Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, ha sorprendido
con un desnudo integral que ha revolucionado las redes sociales. El catalán, una de las caras...
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