
PROGRAMES RÀDIO CALELLA 
 
Apunts : 
Els apunts són càpsules curtes d’informacions culturals i de serveis que formen part de 
la primera hora de programació matinal. Inclouen connexions amb la Policia Local –
talls de carrer i incidències diverses-, el RACC –Reial Automòbil Club de Catalunya-, 
TRANSMET –mitjans de tranpsort públics de Barcelona i l’Àrea Metropolitana: 
RENFE, Metro, busos…- i el Servei Meteorològic del Maresme. També es donen a 
conèixer agendes, notícies i altres apunts d’interès. 
 
Cada dia de 8 a 9h. 
 
Info Matí: 
Aquest programa és el primer informatiu del dia i repassa en 15 minuts l’actualitat local, 
comarcal i de serveis. També realitza entrevistes breus i aprofundeix en qüestions de 
caire social. 
Edita i presenta: Emili Pacheco. 
 
Cada dia a les 9h. 
 
Fórmula matí i Fórmula Tarda: 
Fórmula musical de Ràdio Calella que compagina els èxits d’ara i de sempre, amb 
agendes culturals i lúdiques, dedicatòries i concursos –sempre que sigui possible-.… És 
una fórmula que busca la participació de l’audiència. 
Presenten: Elísabet Ibáñez i Mar Mir. 
 
Cada dia de 9h a 13h i de 17h a 20h. 
 
 
La Moguda: 
Magazine amb diversos espais que s’alternen en funció dels dies de la setmana i que 
tracten sobre temàtiques diverses: seguretat, medi ambient, cinema, animals, 
astronomia, història local… 
Aquest programa, que compta amb un elevat nombre de col.laboradors, també realitza 
entrevistes d’àmbit local i comarcal, principalment relacionades amb els esdeveniments 
que hagin succeït o que succeiran en un futur proper i una tertúlia els dimecres. 
Edita i presenta: Jordi Gallart 
 
Cada dia a les 13’15h 
 
La Banqueta: 
Programa d’esports que analitza els partits i repassa els resultats i les classificacions 
dels equips calellencs amb els protagonistes de l’actualitat esportiva local del darrer cap 
de setmana. 
Aquest espai, que s’emet els dilluns de 21 a 22h,  també compta amb diverses 
pinzellades humorístiques.  



Aquest any també s’emet els dijous per fer la prèvia dels partits del cap de setmana i fer 
una tertúlia entre les penyes blaugrana i espanyolista de la ciutat. 
Edita i presenta: Salvador Itchart. 
 
Dilluns i dijous a les 21h. 
 
Esclat: 
Programa de sardanes que s’emet cada dissabte de 9 a 10h i que realitza l’Agrupació 
Sardanista de Calella. El programa informa dels diversos aplecs que s’organitzen a les 
nostres contrades. 
 
Dissabtes a les 9h 
 
El Dominical: 
Programa de sardanes i sarsuela que s’emet els diumenges de 9 a 11h i que dirigeix i 
presenta Quimet Pedemonte. 
 
Diumenges a les 9h 
 
El retrovisor: 
Programa musical que reviu grans clàssics de la música dels 60, 70 i 80 i que 
habitualment no tenen massa cabuda a les fórmules musicals. 
En aquest programa hi podrem sentir cançons de Paloma San Basilio, Adamo, Julio 
Iglesias, Paul Anka… 
 
Dijous a les 20h i Diumenges a les 11h 
 
Top Cat: 
Programa sobre els protagonistes de la música catalana del moment i del passat més 
recent. Inclou diverses informacions sobre els concerts de les formacions. 
Dirigeix i presenta: Mar Mir 
 
Dilluns a les 20h. 
 
 
Boulevard Pop (Pop espanyol): 
Aquesta hora musical repassa grans èxits principalment del pop espanyol amb temes de 
La Frontera, La Guardia, Mecano, Loquillo... 
 
Dimecres a les 20h  
 
Programa cultural: 
Aquest és un nou programa basat en la literatura i filosofia que fa esment a les novetats 
editorials i que vol aprofundir en els seus continguts. 
Edita i presenta: Emili Pacheco. 
 
Dimarts a les 20h 
 
 
 



Fòrum Obert: 
Programa setmanal que analitza l’actualitat local amb entrevistes i reportatges que 
s’alternen amb debats i tertúlies amb els diferents representants polítics i socials. 
L’espai pot prendre diversos formats periodístics en funció de l’actualitat d’aquells dies. 
 
Divendres a les 20h 
 
Ple municipal: 
Es retransmetran en directe els plens municipals que fins ara es podien veure per Calella 
Televisió i a l’espera que puguin formar part d’una nova pàgina web. 
 
 
La programació de Ràdio Calella es basa en un dels pilars que ha de tenir qualsevol 
emissora pública: la informació. Per aquest motiu, hi ha butlletins horaris les 24 hores i 
tres informatius diaris– L’info matí, a les 9h, L’info migdia, a les 13h,  i L’info 
vespre, a les 19h- que repassen de forma àmplia l’actualitat més propera. 
 
A més a més, alguns butlletins incorporen aquest any les veus dels protagonistes de 
l’actualitat. 
 
Així mateix, s’emeten agendes en el decurs de la programació diària i també durant el 
cap de setmana alternades amb la fórmula musical que combina bàsciament els èxits 
musicals contemporanis amb les novetat més recents. 


