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33 Laura Rosel (‘El matí de Catalunya Ràdio’) i Jair Domínguez i Peyu (‘El búnquer’).

TEMPORADA 2020-2021

Catalunya  
Ràdio culmina 
la seva renovació

INÉS ÁLVAREZ 
BARCELONA

Catalunya Ràdio inicia dilluns 
la temporada 2020-2021 amb 
novetats a totes les franges, en-
tre les quals destaquen la incor-
poració de Laura Rosel a El matí 
de Catalunya Ràdio com a directo-
ra i presentadora; un espai noc-
turn d’humor, El búnquer, amb 
Peyu i Jair Domínguez; el nou 
Adolescents XL, de Roger Caran-
dell i Juliana Canet; el programa 
de nens Kids XS, presentat per 
Pau Guillamet i Txell Bonet, i el 
primer programa que gira so-
bre temàtica LGTBI de l’emisso-
ra, Ja m’entens, amb David Ávila. 

L’emissora va presentar ahir 
la nova programació en un es-
pecial dins d’El matí de Catalunya 

Ràdio, que aquest estiu ha por-
tat Albert Segura (ara, el seu 
subdirector), amb la presència 
dels seus protagonistes. El direc-
tor de l’emissora, Saül Gordillo, 
va destacar que «aquesta tempo-
rada és la culminació del procés 
de renovació» que havia iniciat 
la seva directiva el 2016. 

La incorporació de Rosel a El 
matí de Catalunya Ràdio (dilluns a 
divendres, de 6.00 a 13.00) des-
prés de la sobtada marxa de Mò-
nica Terribas compleix la inten-
ció de fer una renovació genera-
cional. L’espai, en què s’acudirà 
més a especialistes que tertuli-
ans i s’escoltaran totes les veus, 
comptarà entre els seus col·labo-
radors amb Albert Pla, Queco 
Novell i Sisa.  

Així mateix, la revolució en 
la programació de la nit es ma-
terialitza amb l’aposta per l’hu-
mor d’El búnquer (dilluns a di-
vendres, de 22.00 a 23.00), amb 
la qual cosa es retalla la durada 
del Catalunya vespre (eliminada 
la franja que presentava Rosel). 
El segueix Adolescents XL (de 
23.00 a 00.00), i desapareix l’es-
pai esportiu El club de la mitjanit. 

Així, el veterà La nit dels veterans 
3.0, de Xavier Solà, veu avançat 
el seu horari (de 0.00 a 2.00).  

La tan buscada renovació 
també passa per una potencia-
ció dels continguts d’interès per 
a les noves generacions, com és 
el cas de l’antic Adolescents iCat, 
que ara ha ampliat la seva fran-
ja de públic dels 20 a 35 anys, i 
el podcastdedicat als nens de 0 a 

10 anys, i els seus pares, recon-
vertit en espai, Kids XS (dissab-
tes, de 13.00 a 14.00). I una cosa 
inèdita en l’emissora: un 
podcast de temàtica específica, i 
necessària, centrada en el 
col·lectiu LGTBI, Ja m’entens. S’es-
trenarà a l’octubre, com el 
podcast de Carles Porta (Crims), El 
segrest, sobre el segrest de la far-
macèutica d’Olot. H


