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de Ràdio Castellar engega el 4 d'octubre.
Temporada 2021-2022 de Ràdio Castellar engega el 4 d'octubre.

Ràdio Castellar engega nova temporada amb una graella ampliada
amb diverses novetats
Dijous 30 de setembre de 2021
Després de més d’un any marcat per les restriccions, l’emissora municipal
arrenca amb força la temporada 2021-2022
Ràdio Castellar engegarà dilluns, 4 d’octubre, la temporada 2021-2022 amb una
graella de programació ampliada, que creix amb nous programes, i també amb
novetats pel que fa a les eines tecnològiques que emprarà.
Així, després que durant aquests mesos de pandèmia la programació habitual
s’hagués de redefinir a causa de les grans restriccions sanitàries i l’emissora
municipal s’hagués de reinventar per continuar mantenint l’activitat i oferint un
servei públic indispensable en moments durs i complexos, el mitjà engega una nova
etapa amb diverses novetats.
La més destacada, serà la recuperació del magazín matinal, que torna renovat.
Després de 14 anys en antena, el magazín Dotze dona pas a La Redacció, un espai
en mans de Carles Díaz, Laura Calçada i Carlos Lecegui, que vol prendre el pols a
la vida diària castellarenca de 12 a 13.30 h. A continuació es mantindrà
L’Informatiu migdia, amb Cristina Domene.
La franja de tarda també tindrà novetats, perquè la tertúlia temàtica Stories
començarà a les 15 hores tractant l’actualitat de la gastronomia, els viatges, la
música i les sèries amb Carlos Lecegui. En aquesta franja horària de tarda es
mantindrà el Connectats, de 16 a 19 hores, la coproducció de La Xarxa amb Ràdio
Sabadell, Cugat.cat, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio i Ràdio Ciutat de
Barcelona. La proposta del magazín territorial s’ha consolidat de la mà de Rocío
Gómez i Guillem Plans.
A més, aquesta temporada s’amplien els col·laboradors dels vespres, amb propostes
joves. En aquest sentit, els dimecres a les 21 h debutarà el programa El Andén del
rock and roll, amb Juanka González, un espai que es fa en coproducció amb el
departament de Musicologia de la Universidad Complutense de Madrid. I, els
dijous, a les 22 h, serà el torn de l’humor d’El bar de abajo, amb Iván Villaraso i
Álex Valero, que s’emetrà també en directe per Twitch. Finalment, els divendres a
les 20.20 h arribarà la tertúlia d’actualitat castellarenca amb Sense embuts, a càrrec
de Jaume Clapés, Clara Sellés i Sara Schkot, un espai que també tindrà dosis
d’humor.

Programes més veterans com Estils, La Carpeta de l’Avi, A les portes de Troia,
Ones de Crom, Les nits de Castellar, Renaixença, Ona TEB o El Debat es
mantindran en antena una temporada més conservant els seus horaris habituals.
D’altra banda, la nova aposta tecnològica de Ràdio Castellar permetrà oferir la gran
majoria d’espais en vídeostreaming a les diverses plataformes existents, així com un
podcast més acurat, i també comptar amb un equip d’emissions en vídeostraming
d’esdeveniments, com s’ha fet darrerament amb la Festa Major o els Pressupostos
Participatius.
Podeu consultar la graella completa de la programació 2021-2022 de Ràdio
Castellar a www.lactual.cat.
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