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* Un cop al mes s’emetrà en aquesta franja (dimarts de 19:15 a 20 h.) el programa D’Aquí i d’Allà, 
espai guardonat a l’any 2019 pel Consell Audiovisual de Catalunya a la Mesa per a la Diversitat als Mitjans Audiovisuals

NOUS PROGRAMES A LA GRAELLA 2019-2020

Rastros de Carmín, nom que homenatja el mític llibre de Greil Mar-
cus, és un espai radiofònic que va nèixer en format podcast i que, 
després de la seva estrena com a col·laboració al Planeta Prat passa a 
tenir programa propi a la graella. 

L’espai, que serà liderat per Pilar Talavera, beu tant de la intuició que 
“en cualquier lugar, por pequeño que sea, ha habido o hay una mujer 
que ha revolucionado la música de su entorno” com de la investiga-
ció musical exhaustiva enfocada, principalment, en el paper de la 
dona en la música (s. XX i XXI). 

Visió històrica i actual que permet centrar el discurs en la reivindica-
ció de certes dones que, si bé han marcat el seu entorn, no han rebut 
l’impuls o reconeixement que mereixen o han merescut. Així, el pro-
grama busca donar importància a aquest patrimoni intangible que es 
veu reflectit, principalment, en el lloc que aquestes dones ocupen en 
la memòria del seu col·lectiu. 

Amb aquest objectiu, el programa es desenvolupa a partir de ter-
túlies amb artistes actuals, la presentació d’obres i músiques d’avui i 
d’abans que els han inspirat i, sempre, això sí, en femení. L’espai va 
ser presentat com a projecte emprenedor d’interès a la darrera edició 
del Primavera Sound. 

Rastros de Carmin. Per Pilar Talavera. Dilluns de 22 a 23 hores. 

91.6 FM - EL PRAT RÀDIO, PROGRAMA A PROGRAMA

La síncopa o ritme sincopat es refereix a aquella nota que es troba 
entre dos o més de menys valor, però que juntes valen tant como ella 
mateixa. D’aquesta manera tota la successió de notes sincopades pren 
un moviment contrari a l’ordre natural; és a dir, va a contratemps. 

Amb aquest nom ‘Sincopao’, El Prat Ràdio recupera un espai dedicat 
al flamenc i a totes les seves branques de la mà de l’expert pratenc 
Raúl Alvarado. 

Cada dilluns, de 23 a 00 hores, Sincopao serà un viatge pel passat i 
present del flamenc; una escapada a terres del sur, però també una 
mirada de la nostra comarca, el Baix Llobregat, terra acollidora i seu 
d’infinites penyes de flamenc i, per tant, referent històric d’aquest es-
til a Catalunya. 

Sincopao. Per Raúl Alvarado. Dilluns de 23 a 00 hores. 

Pilar Talavera explica el projecte ‘Rastros de Carmín’ al Primavera Sound



SERVEIS INFORMATIUS 
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació o el Consell Comar-
cal del Baix Llobregat tenen un paper molt important en nombroses 
competències que van més enllà de l’àmbit local. Per aquest motiu, els 
Serveis Informatius recuperen l’esperit de l’antic Informatiu Comarcal 
per reservar, cada divendres, un espai propi als Informatius Migdia 
per donar a conèixer informacions vinculades a aquestes tres admi-
nistracions supramunicipals.

A més d’aquesta novetat, els Serveis Informatius mantenen el seu 
habitual horari a la graella amb l’Informatiu Migdia a les 13 hores i 
l’Informatiu Vespre a les 19 hores; així com els habituals butlletins in-
formatius al llarg del dia per estar en tot moment al dia del què passa 
a la nostra ciutat.

D’altra banda, l’equip d’Informatius consolida l’edició de cap de set-
mana a les 14:45 hores, tot just després de les retransmissions espor-
tives. 

Amb tot, els Serveis Informatius de El Prat Ràdio són el millor re-
ferent periodístic per conèixer tota la actualitat local, com sempre, al 
91.6 FM i a través de www.elpratradio.com. 

Nova secció informativa d’esperit comarcal i metropolitana
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Darrer Ple municipal del mandat 2015-2019 i, per tant, de l’alcalde Tejedor

EL PRAT ESPORTS

El departament d’Esports de El Prat Ràdio s’ha convertit en tot un pi-
lar fonamental d’aquesta casa a partir de la informació com a eix ver-
tebrador dels seus espais. Amb l’edició migdia de El Prat Esports, cada 
dia de 13:30 a 14 hores; l’edició vespre els dilluns, dimecres i divendres 
de 19:15 a 20 hores; les retransmissions de cap de setmana (dissabtes 
de 18 a 20 hores i diumenges de 11:30 a 14:30 hores) i el programa ‘En 
Joc’ (dissabtes de 20 a 22 hores), els esports ocupen més d’una dotzena 
d’hores setmanals amb una aposta clara pel món poliesportiu tant a El 
Prat Ràdio com a elprat.tv.

Pel que fa les retransmissions esportives, a la temporada 2017-2018 
vam viure el millor bàsquet de la LEB Or amb el play-off d’ascens del 
CB Prat i en aquesta passada hem gaudit amb l’AE Prat en el seu ter-
cer ascens a Segona Divisió B. En dues temporades, l’equip de El Prat 
Esports ha estat a Melilla, Valladolid, Ceuta, Gran Canarias i Portuga-
lete per apropar a tots els seguidors i seguidores del programa tota la 
informació en directe. 

Un esforç excel·lent que ens ha portat a gaudir de dades rècord en 
audiència. 

El Prat Esports, referents de tot l’esport local

El Prat Ràdio va fer un programa especial, en directe, a les Eleccions Municipals del 26M que va durar diverses hores per tenir tota la informació al moment gràcies a la feina de tot l’equip de la casa Set preparat per a la retransmissió del Portugalete-AE Prat a El Prat Esports
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MAGAZINE ALS MATINS I...

El magazine matinal de El Prat Ràdio, el Planeta Prat, enceta la seva 
18a temporada sent la millor finestra de la nostra ciutat. Presentat per 
tercera temporada per l’Isa Gonzalo, acompanyada pel Marc Quinto a 
la producció i pel Sergio Villar a l’equip tècnic, el Planeta Prat és l’espai 
de referència per conèixer en profunditat tot el què passa a El Prat. Un 
espai obert, participatiu i plural que segueix al mil·límetre l’actualitat 
cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores. Quatre hores diàries 
de programa pel qual passen desenes de protagonistes cada dia. 

En aquesta temporada, el Planeta consolida la seva àmplia franja de 
45 minuts d’actualitat entre les 9:15 i les 10 hores, habilitada l’any pas-
sat, per impulsar entrevistes en profunditat i altres espais de reflexió. 
Per aquest espai han passat entrevistats com Joan Portals, el comissari 
de la Regió Policial Metropolitana Sud de Mossos d’Esquadra; Javier 
Pacheco, secretari general de CC.OO de Catalunya o Josep Maria Ca-
rrera, cap d’Urbanisme d’AMB, entre molts altres. 

D’altra banda, el Planeta Prat seguirà confiant en els seus espais te-
màtics en els que podem reflexionar sobre diferents realitats de la ciu-
tat: espais de cooperativisme, voluntariat, feminisme, economia, medi 
ambient, així com els nostres tertulians del Servei de Rehabilitació 
Comunitària; els nostres ‘Campions’. 

Planeta Prat, la gran finestra de la ciutat



... I A LES TARDES: CONNECTATS

El programa ‘Connectats’ és un magazine de tardes coproduït per di-
ferents grans ràdios metropolitanes que conformen un ‘quart cinturó’ 
informatiu d’un interés excepcional en un producte, també, únic. En 
concret, hi participen les ràdios de Badalona, Sant Cugat, Terrassa, 
Sabadell, Castellar del Vallés i El Prat Ràdio. 

Cada tarda, de 16 a 19 hores, amb la col·laboració de La Xarxa, el 
programa s’ha guanyat el seu espai que ens permét conèixer altres re-
alitats del nostre entorn més proper i, a la vegada, donar a conèixer la 
ciutat i la seva gent als oients de les ciutats veïnes, com sempre, això sí, 
amb el mateix esperit dels mitjans de proximitat que totes les ràdios 
que participen en el magazine compartim. 

Connectats, el magazine que exporta El Prat a l’àmbit metropolità
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CONTRASENYES

El Prat Ràdio enceta la 18a temporada del seu espai polític de re-
ferència, el ‘Contrasenyes’. Aquest espai mantindrà, amb la presenta-
ció d’Imanol Crespo, director-gerent de El Prat Comunicació SL, el 
seu horari habitual, cada dijous, de 19:15 a 20 hores, però introduirà 
novetats com les entrevistes individuals als portaveus de cada grup 
municipal. D’aquesta manera hi haurà programes amb debat polític; 
les entrevistes a l’alcalde, Lluís Mijoler; i entrevistes als diferents por-
taveus dels grups municipals. Tres propostes que enriquiran aquest 
espai que treu habitualment bons titulars informatius. 

Nova estructura a la 18a temporada de l’espai polític de la ràdio

‘En Joc’ és el programa de referencia de La Xarxa per seguir 
amb passió l’esport català cada cap de setmana a les ràdios locals. 
Així, després del Prat Esports de dissabte, de 20 a 22 hores, es po-
drà conèixer a l’’En Joc’, per primera vegada a El Prat Ràdio, tota 
l’actualitat esportiva de Catalunya amb una visió local i poliespor-
tiva excel·lent. 

Repassarem àmpliament la jornada amb especial importància per 
als grans esports: futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol i waterpo-
lo. Els resultats, les classificacions i els protagonistes de les compe-
ticions -habituals i excepcionals- analitzats per periodistes especia-
litzats en cada esport.

‘En Joc’

UN ANY MÉS AMB LA XARXA
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PROGRAMES SETMANALS

PRAT AMÉRICA: Cada dilluns, 
de 20 a 21 hores, Prat Amèrica ens 
apropa a El Prat la música i la cultura 
del gran continent americà, a més de 
persones potablaves interessants que 
tenen les seves arrels en qualsevol 
dels països americans. 

ITINERARIS: Paisatges sonors al fil 
de la mitja nit. Un recorregut musical 
per rutes poc freqüentades amb la di-
recció i presentació de Julio Gámez. 
Cada dilluns, de 21 a 22 hores. 

RASTROS DE CARMÍN: Rastros 
de Carmín parteix de la premisa que 
‘en cualquier lugar, por pequeño que 
sea, ha habido o hay una mujer que 
ha revolucionado la música de su en-
torno’. Així, doncs, aquest nou espai 
és un viatge pel segle XX i XXI per 
conèixer el paper de les dones en la 
música, a més de saber l’impacte so-
cial que van comportar a partir de 
diferents recerques exhaustives de 
l’autora. 

SINCOPAO: El flamenc torna a les 
ones de El Prat Ràdio amb l’expert 
pratenc Raul Alvarado. 

Dilluns: Dimarts

CONNEXIÓ EUROPA: Amb Luis 
Rodríguez, cap d’Informatius, amb 
un esperit molt didàctic de la polí-
tica, ens permetrà conèixer en pro-
funditat el gegant, polític, econòmic 
i diplomàtic que representa la Unió 
Europea.  

* Un cop al mes s’emetrà en aquesta 
franja el ‘D’Aquí i d’Allà.

MOUREL SOROLL: Programa so-
bre música inusual presentat i dirigit 
per Francesc Gasulla. Entrevistes, 
acústics i, sobretot, molta música i 
molta informació de cadascuna de 
les bandes cada dimarts de 20 a 21 
hores. 

LA MOTO DE SASHA: ‘La Moto 
de Sasha’ recorre altres músiques i 
altres experiències culturals molt ex-
perimentals pilotada per l’Antonio 
Clavijo. Tots els dimarts, de 21 a 22 
hores, torna un dels programes que 
van obrir aquesta casa. 

RAP CITY: El millor del ‘hip hop’ 
estarà un any més a Rap City Radio. 
Presentat, cada dimarts, de 22 a 00 
hores, per Òscar, Titoyuk, Javito i el 
nostre estimat ‘Pikostylo’.

EL CUBO DE RUBIK: Amants dels 
anys vuitanta, aquest és el vostre pro-
grama musical: ‘El cubo de Rubik’. En 
antena de El Prat Ràdio des de l’any 
2006, Jon Zuriaga ens permetrà una 
temporada més viatjar en el temps 
cada dimecres de 20 a 21 hores. 

PLAN B: Humor amb els tres ‘per-
sonatges’ més irreverents, malparlats 
i poca-soltes de tota la graella: Jordi 
Díaz ‘Paki’; Sergi Mañà ‘Chechi’ y 
Álex Sandoval. Cada dimecres, de 21 
a 23 hores, ‘Plan B’ explora els límits i 
les fronteres de l’humor i la comèdia 
en el seu particular ‘Moderdònia’. 

PA DE PESSIC: Programa d’humor i 
sàtira que fa dels dimecres el dia més 
anàrquic, rebel i còmic de la graella. 
Amb Thor Dragonhead, Fer Minero, 
Eddie Bayside  i Jordi Tauste, en di-
recte, cada dimecres de 23 a 00 hores.

Dimecres Dijous

MÚSICA DEL SEGLE PASSAT: Un 
dels pioners de El Prat Ràdio, ‘Músi-
ca del Segle Passat’, torna una tempo-
rada més a obrir els vespres dels di-
jous, cada setmana, de 20 a 21 hores, 
amb Josep Bosque. Seixanta minuts 
“de quan la música era música”.

ECLÈCTIC SOUND: Arrelats a la 
graella, Raul Fernández i Manuel Ca-
brera estaran al 91.6 FM una tempo-
rada més amb el programa musical 
‘Eclèctic Sound’. Cada dijous, de 21 a 
22 hores. 

REGGAE SESSIONS: Reggae, Ska, 
Dub, Ragga, Dancehall i molt més 
amb Oriol Galmes. Cada dijous, de 
22 a 00 hores, només música amb bo-
nes vibracions. 

www.elpratradio.com
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Divendres

MÚSICA DISPERSA: Els estimats 
Pep Maiques i Ventura Camacho, co-
neguts a la ràdio des de la seva etapa 
a Sopa de Poetes, es passen a obrir els 
vespres de divendres amb el progra-
ma ‘Música Dispersa’. Cada setmana, 
de 20 a 21 hores, després del Prat Es-
ports. 

LA CAIXA NEGRA: Si t´agrada el 
Funky, el R&B, el Hip Hop, la música 
disco dels 80, el Soul, has d´escoltar 
‘La Caixa Negra’, amb l’Àngel Casaus.

CROSSROAD BLUES RADIO: La 
finalitat del Programa no és altra 
que la de difondre i informar, so-
bre tot allò que tingui relació amb el 
Blues. Concerts, festivals, concursos, 
agendes de concerts, nous treballs 
discogràfics, llibres, conferències, 
programes de TV i Ràdio, efemèri-
des. Amb Salvador Martínez.

VIATGE A ÍTACA: Travessia set-
manal a través de les ones pel mar de 
la literatura i l’oceà dels llibres. Cada 
dissabte, de 10 a 13 hores, obrim el 
cap de setmana amb el magazine 
cultural ‘Viatge a Ítaca’, amb José A. 
Muñoz. 

LA RADIO DEL SOMORMUJO: El 
Prat i els seus espais naturals del Del-
ta són un enclavament fonamental 
per a la immigració d’aus. De la mà 
del periodista pratenc José D. Muñoz, 
expert i apassionat de l’ornitologia, 
coneixerem tot sobre aquest món.

DIMENSIÓ DIVERTIDA: Música 
variada i de festa per a tota la família 
per començar a escalfar els caps de 
setmana. Amb J. López, de 14 a 16 
hores.

METAL GODS: Un recorregut mu-
sical pel millor heavy metal, trash 
i hard rock amb l’Ivan Rabaneda. 
Cada dissabte, de 16 a 18 hores.

TIME FOR DEJAYS: En 
“T4DJ´Sessions” trobaràs una 
excel·lent selecció dels èxits més ac-
tuals relacionats amb el món deejay. 
Amb Alonso  Ureña i Jose Luis Gra-
nado.
 

 

Dissabte Diumenge

i L’AFTER EXPRESS SESSIONS: 
After Express és una cuina de música 
electrònica amb receptes variades i 
algun plat sorpresa. Hi trobareu sons 
progressius, deep, ambient, trance... 
o synthpop, fins i tot! Els ingredients 
melòdics tenen prioritat en aquesta 
carta musical atemporal, deslligada 
de la cuina ràpida dels hits dance i 
EDM. Per obrir els diumenges, de 10 
a 11 hores, per Javier Martínez. 

DANCE TOUR: El món ‘Dance’ té 
el seu espai propi amb J.M. Salinas, 
cada diumenge, de 15 a 17 hores.

MATE, TANGO Y FOLKLORE: 
Gustavo Carreras porta a El Prat la 
seva passió pel mate, pel tango, pel 
folklore llatinoamericà, però, sobre-
tot, per la conversa. Cada diumenge, 
de 18 a 19 hores. 

NINGÚ ÉS PERFECTE: Amb Sandra 
López i Myriam Félez, el NEP és un 
espai de reflexió i conversa al voltant 
de com podem incidir de manera di-
recta i efectiva en cuidar i mantenir la 
salut mental, tant a nivell individual, 
familiar com comunitari. 

MUNDO IMAGINARIO: Isabel 
Aguirre els guiarà a través d’un món 
paral·lel al nostre anomenat ‘Mundo 
Imaginario’, on l’últim a frontera és el 
límit de la teva imaginació. Cada diu-
menge, de 20 a 21 hores. 

LA BUHARDILLA: A les nostres 
golfes es pot trobar de tot: records del 
passat, fotografies antigues, música pel 
record o jocs infantils, tot rescatat de 
l´oblit per la Blanca Rosa Fernández.’
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