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Catalunya Ràdio estrena dos programes i Escapa pren el relleu a 'El suplement' 
 
 
Serà la primera ràdio estatal amb podcasts a Spotify 
   BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS) 
   Catalunya Ràdio estrenarà la propera temporada dos programes el cap de setmana, el 
culinari 'Un restaurant caníbal a Berlín' i el de crònica negra 'Crims', en un curs en què Roger 
Escapa prendrà el relleu de Ricard Ustrell a 'El suplement' i Ricard Torquemada el de Joaquim 
Maria Puyal a les retransmissions esportives. 
   En la presentació, el director de l'emissora, Saül Gordillo, ha assegurat aquest divendres que 
la cadena inicia temporada amb "vitalitat renovada", i ha remarcat el lema 'Estem a punt' per 
encarar el curs. 
   Mònica Terribas continuarà al front d''El matí de Catalunya Ràdio', en una temporada en què 
el programa vol dotar de major protagonisme el públic i la cultura en l'última hora del programa, i 
al que seguirà l'espai humorístic 'APM?'. 
   La programació de tarda s'iniciarà amb el programa de tendències 'Popap', amb Mariola 
Dinarès, i l'informatiu 'Catalunya Migdia', amb Òscar Fernández i Empar Moliner, abans de 
donar pas a 'Estat de Gràcia', amb Roger de Gràcia. 
   El magazine esportiu 'Tot costa', amb Jordi Costa i Sonia Gelmà, estrena col·laboració de 
l'exjugador de bàsquet Jordi Trias, en una temporada que iniciarà dilluns amb una entrevista al 
capità del FC Barcelona Lionel Messi. 
   Kílian Sebrià es manté al capdavant de l'informatiu nocturn 'Catalunya vespre', Francesc 
Garriga dirigeix 'El club de la mitjanit', el programa esportiu multicanal de Catalunya Ràdio i 
Esport3, i Xavier Solà 'La nit dels ignorants 3.0'. 
CAP DE SETMANA 
   La programació de Catalunya Ràdio del cap de setmana és la que presenta més novetats de 
la graella, amb el canvi de presentador al capdavant d''El suplement', que pilotarà Roger 
Escapa i que comptarà amb col·laboradors com John Carlin i Toni Cruanyes. 
   Els dos nous programes tindran el seu espai el cap de setmana: els dissabtes a la tarda el 
culinari 'Un restaurant caníbal a Berlín', amb Paula Molés, i els dissabtes a la nit 'Crims', amb 
Carles Porta, que explicarà crims reals de forma novelada. 
   La programació del cap de setmana es completa amb espais consolidats com 'Solidaris', 
amb Albert Segura; 'Ciutat maragda', amb David Guzman; 'Paraules de vida', amb Emili 
Pacheco; 'L'ofici de viure', amb Gaspar Hernàndez, i 'En guàrdia!', amb Enric Calpena. 
   Les retransmissions esportives del FC Barcelona viuen aquesta temporada el relleu de 
Ricard Torquemada per Joaquim Maria Puyal, després de 33 anys, en una locució en què 
estarà acompanyat de Bernat Soler. 
   Catalunya Ràdio serà la primera ràdio de l'Estat que integrarà una selecció dels seus 
programes en l'oferta de podcast de Spotify, en el qual ja es troben d'altres mitjans com ara 
BBC, 'The Guardian' i 'Al Jazeera'. 
 
 


