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EL NOU El matí de Catalunya 
Ràdio culmina el projecte de 
renovació dels continguts de la 
ràdio pública que vam comen-
çar des de la direcció de l’emis-
sora el 2016. La programació de 
la temporada 2020-2021 supo-
sa una renovació profunda amb 
canvis a la franja de matí i a 
la de nit que pretenen injectar 
més dinamisme en informació, 
entreteniment i humor i, especi-
alment a la nit, captar una audi-
ència més jove, un dels mandats 
que tenim els mitjans públics 
del país. A partir del dilluns 31 
d’agost, l’audiència anirà des-
cobrint una nova proposta del 
programa insígnia de la ràdio 
pública, El matí de Catalunya 
Ràdio, dirigit i presentat per 

Laura Rosel, que compta amb 
el també periodista Albert Se-
gura de subdirector i un equip 
jove, renovat i dinàmic. Tot el 
que succeeixi al carrer, al país 
i al món també sonarà a l’ante-
na de Catalunya Ràdio, en el 
programa que aporta la meitat 
dels oients de l’emissora.

El nou El matí de Catalunya 
Ràdio, liderat per una dona 
periodista de trajectòria con-
trastada com ara Laura Rosel, 
és el mascaró de proa de la re-
novació d’una temporada que 
revolucionarà la fórmula noc-
turna. Dos nous programes –El 
búnquer, de Peyu i Jair Domín-
guez, i Adolescents XL, de Ro-
ger Carandell i Juliana Canet– 
aportaran humor transgressor 

i entreteniment de 10 a 12 de 
la nit, amb una aposta digital 
forta i l’objectiu de captar nous 
públics i audiència jove. Amb 
el matí i la nit es completa el 
sacseig que necessitava l’oferta 
de continguts diaris de la ràdio 
pública, que tan bons resultats 
d’audiència analògica i digital 
ens ha proporcionat aquests úl-
tims anys.

Altres novetats de la tempo-
rada 2020-2021 és el programa 
dirigit al públic familiar Kids 
XS, de Pau Guillamet i Txell 
Bonet, els dissabtes d’1 a 2 del 
migdia. Aquesta proposta pro-
vinent d’iCat va orientada a les 
famílies i els infants, en la qual 
l’oci, la cultura i l’entreteniment 
per als més petits de la família 
seran protagonistes. 

L’altra gran aposta de la tem-
porada té format digital i és la 
continuïtat de la nissaga estre-
nada amb el podcast Tor, tretze 
cases i tres morts i el programa 

exitós Crims, de Carles Porta. 
El segrest és la nova sèrie de 
no-ficció de Catalunya Ràdio, 
que un cop més innova amb 
un contingut enregistrat amb 
tecnologia de so immersiu que 
oferirà una experiència d’escol-
ta més intensa, encara, que la 
que van viure els fans de Tor i 
de Crims. El segrest de la far-
macèutica d’Olot explicat com 
no s’havia fet mai fins ara. 

Una altra de les novetats que 
em fa especial il·lusió d’anunci-
ar és l’aparició per primer cop 
a la ràdio pública del país d’un 
programa de temàtica LGTBI, 
que arrencarà en format pod-
cast a l’octubre. 

El programa Ja m’entens, de 
David Àvila, oferirà una reali-
tat molt diversa i moltes vega-
des poc coneguda o descone-
guda per al públic majoritari. 
Finalment, Catalunya Ràdio 
fa el pas per donar veu a la di-
versitat sexual dels habitants 
del nostre país.

El lideratge de Catalunya 
Ràdio entre els usuaris joves 
a internet, on la ràdio pública 
és la primera entre aquest pú-
blic, i el creixement de consum 
digital experimentat els últims 
anys mereixen un impuls nou 

a l’aplicació per a mòbils i tau-
letes. Comencem temporada 
de ràdio amb una nova app de 
Catalunya Ràdio que millora el 
disseny i la usabilitat per seguir 
posant l’usuari al centre de les 
nostres decisions. Amb la no-
va aplicació mòbil, pretenem 
augmentar els consums d’àudio 
i dels continguts de ràdio visu-
al de Catalunya Ràdio, iCat i 
Catalunya Música, emissores 
generalista i temàtiques que 
aposten per una evolució del 
concepte de ràdio tradicional 
que encaixa més bé en l’entorn 
digital.

Venint d’una temporada 
2019-2020 marcada per l’im-
pacte de la Covid-19 i d’un es-
tiu també extraordinari per la 
situació que s’ha derivat de la 
pandèmia, en què els professi-
onals de les quatre emissores 
públiques han excel·lit en el ser-
vei públic i el compromís amb 
l’audiència, se’ns presenta un 
curs 2020-2021 d’alta intensitat 
informativa per les crisis sani-
tària, econòmica i social, pel 
qual els treballadors de Cata-
lunya Ràdio, Catalunya Infor-
mació, iCat i Catalunya Música 
i la nostra oferta de continguts 
estem preparats i il·lusionats.

COL·LABORACIÓ

Catalunya Ràdio, renovada 
des del matí fins a la nit

LA NOSTRA activitat s’ha 
catalogat com a d’alt risc des 
de l’inici. L’oci nocturn, el que 
més, amb el tancament a tot 
l’Estat espanyol sine die; la 
resta, amb moltes limitacions 
d’aforament, tant interior com 
exterior, i amb els consells de 
reduir el contacte social. Tot i 
que el primer ministre holan-
dès aquesta mateixa setmana 
recomana fer trobades fami-
liars millor als establiments 
públics que en l’àmbit privat. 
Segons com es miri podem pas-
sar de criminalitzats a valorats 
per oferir un servei de primer 
nivell.

Al nostre territori ha passat 
l’estiu, després d’una primave-
ra tancats, amb dues tendènci-
es totalment oposades: al pla, 
amb Lleida i els 6 municipis 
tancats pràcticament tot el 
juliol, mentre que quan s’han 
tornat a poder obrir els esta-
bliments el 12 d’agost, a Lleida 

ja hi quedava poca gent. A la 
resta de municipis del Segrià i 
Noguera, amb moltes limita-
cions, però aconseguint una 
activitat irregular, alguns molt 
propera a la normal, altres 
molt reduïda, juntament amb 
la resta de comarques del pla. 
A tot el Pirineu, una ocupació 
espectacular.

Pel volum d’activitat gene-
rat, especialment al Pirineu, no 
ens consta un volum d’infecci-
ons proporcional a l’activitat ni 
vinculat al nostre sector.

A Lleida i els sis pobles del 
Segrià, a pesar de reduir dràs-
ticament les xifres que elabora 
el mateix govern en aquests 
dies, incrementen les restric-
cions, reduint l’aforament al 
50%. I com és habitual a la ca-
sa, sense cap mesura pal·liativa 
al sector en forma d’ajudes.

Volem fer una crida a totes 
les administracions: si no can-
viem els paràmetres d’actua-

Com ens en sortirem? La nostra proposta

JA SOM al setembre, inici del curs escolar i, a la 
pràctica, de la majoria d’activitats. La pandèmia 
segueix amb el seu curs, i sembla que no hi ha 
forma de preveure què ens espera. L’atenuant que 
podria suposar un medicament capaç que la 
malaltia no sigui letal, no apareix, les vacunes van 
avançant, però encara van per llarg… La incertesa 
és total, les administracions no encerten les 
decisions i encara provoquen més incertesa.

TRIBUNA

ció, i ho fem aviat, costarà molt 
més sortint-nos-en.

De moment tot s’encara a 
salvaguardar l’ocupació. Se-
nyors, això no és possible, i 
menys sense ajuts. Ara supo-
sem que ja ho tenim clar.

La prioritat és mantenir les 
estructures empresarials, en-
cara que sigui de forma latent. 
Quan es recuperi l’activitat, les 
empreses ja contractaran tre-
balladors, així serà més ràpid. 
Si deixem morir les empreses, 
costarà molt més reprendre 
l’activitat i l’ocupació.

També és important indicar 
que segons els nostres indicis, 
observant el que succeeix, i 
amb el missatge del primer 
ministre dels Països Baixos, 
podem veure com la incidèn-
cia sanitària als nostres esta-
bliments és baixa. La reflexió 
que fem és que segurament 
els nostres establiments són 
més segurs que els domicilis 
privats, per les mesures es-
tablertes i perquè als establi-
ments públics es manté millor 
la guàrdia. Per tant, podríem 
dir que estem prestant un bon 
servei a la societat. Si vull que-
dar amb algú, millor a un es-
tabliment d’hostaleria que a 
casa. En aquest sentit, tenim 
molta feina en revertir la mala 
imatge que se’ns ha creat situ-
ant-nos com a principal focus 
de la infecció. Demanen acci-
ons concretes per treballar-ho. 
Recordem que molts dels nos-
tres establiments té el segell 
Establiment Segur.

En relació amb la reactiva-
ció econòmica, s’han de pren-

dre mesures per mantenir les 
empreses, encara que siguin 
inactives, i amb els mínims 
costos. Hem de destacar que 
a Lleida i els sis municipis del 
Segrià, amb les restriccions 
extres de juliol i agost, s’ha 
acumulat un deute addicional 
que pot condicionar el futur 
dels establiments.

Quines mesures s’han de 
prendre:

–Eliminar els costos labo-
rals de les persones inactives, 
totals o parcials. ERTO boni-
ficats al 100% o passar els tre-
balladors a l’atur amb el com-
promís de readmissió, sense 
indemnització.

–Recuperar ajuts d’autò-
noms, ajut extraordinari de 
l’SMI i deixar de cotitzar.

–Ajudes a fons perdut per 

als lloguers, interessos, crèdits 
i altres despeses que no es pu-
guin anul·lar.

–Ajornaments d’hipoteques 
i crèdits de negocis, introduint 
terminis de carència.

–Replantejament dels ICO 
en vigor, ampliar carències, 
reduir costos i poder ampliar 
quanties. 

–Treballar amb l’objectiu de 
poder arribar a les ajudes i po-
der tornar a arrancar.

Aquestes mesures són clau 
per mantenir les estructures 

empresarials, a més s’ha de 
pensar en la dinamització quan 
puguem recuperar la confian-
ça i amb l’oportunitat de mi-
llorar l’estructura actual ade-
quant-nos a l’automatització i 
la digitalització.

A més, s’han d’emprendre 
accions col·lectives per les zo-
nes més afectades.

Adjuntem les nostres pro-
postes juntament amb les que 
hem treballat amb altres enti-
tats, com ara SOS Hostaleria, 
Cambra de Comerç, Pimec Tu-
risme i CEHE.

Finalment, només volem 
dir que des del març no s’han 
aturat els impostos de l’AEAT 
(Agència Tributària), que sols 
s’ha ajornat el primer trimestre 
sense interessos, i que ara ja es 
comencen a generar interessos.

Els municipis, alguns sí que 
s’han pronunciat per no co-
brar la taxa de terrasses, però 
la majoria no ho han fet, i una 
gran part de les taxes es con-
tinuen pagant. La majoria ha 
facilitat, tanmateix, tot el trà-
mit per a la instal·lació de les 
terrasses.

Us convidem a reflexionar 
i a prendre mesures efectives 
perquè quan puguem treballar, 
puguem començar com més 
aviat millor, i puguem fer-ho 
amb les millors condicions.

Segurament els nostres establiments són més 

segurs que els domicilis privats, per les mesures 

establertes i perquè s’hi manté més la guàrdia
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