
RÀDIO MÓRA LA NOVA 
 
 A la tardor de 1983 una colla d’aficionats procedents de diferents camps van 
proposar a l’Ajuntament de la vila la creació d’una emissora de ràdio d’àmbit 
municipal, per la qual cosa es va constituir una comissió que va encarregar-se 
de elaborar un estudi per veure la viabilitat del projecte. 
 
Un cop portada a terme aquesta tasca l’Ajuntament va valorar positivament el 
projecte i el 8 d’ agost de 1984, coincidint amb la festa major, l’emissora 
municipal va començar a emetre de manera regular. 
 
Val a dir que en un principi els períodes d’emissió eren curts, aproximadament 
de dues hores diàries, ja que no es disposava ni de personal ni d’equips ni de 
material suficient per portar a terme una programació més extensa. 
 
Malgrat tot la iniciativa va quallar de manera ferma entre la joventut del poble. 
En poc temps el número de col·laboradors va augmentar considerablement, el 
que va permetre ampliar el temps diari de programació tot i que encara 
mancaven moltes coses per poder oferir una programació acurada. 
 
Es va crear un logotip (... ..) que d’alguna manera vol recordar les inicials de 
Móra la Nova (MN) amb el reflex a les aigües del riu, logotip que, amb lleugeres 
variacions, ha perdurat fins avui dia 
 
Van anar passant els anys, es va canviar la ubicació dels estudis un parell de 
vegades fins arribar a la situació actual, els equipaments s’han anat 
modernitzant, s’ha assolit més potència d’emissió, s’ha aconseguit la concessió 
d’una freqüència oficial i s’ha pogut incloure l’emissora dins l’espai radioelèctric 
de la nostra comarca, oferint una programació estable les 24 hores amb un 
100% de producció pròpia. 
 
En aquests anys les qüestions tècniques han canviat molt, els suports de 
reproducció sonora han patit profundes transformacions i de vegades ens ha 
costat posar-nos al dia, però, afortunadament s’ha pogut salvar l’escaló i avui 
estem a l’alçada, dins la nostra modèstia, de qualsevol emissora del nostre 
nivell. 
 
 Moltes persones han passat pels estudis de la ràdio en qualitat de 
col·laboradors, uns amb funcions de locutori i d’altres encarregats de qüestions 
tècniques u administratives. Moltes d’aquestes persones, amb el pas dels anys, 
han encarat la seva vida professional en altres àmbits, alguns, però, es 
dediquen a la informació en altres mitjans. 
 
De gairebé tots es guarda a l’emissora un record entranyable, ja que en un 
moment de la seva vida van formar part d’un projecte comú i van participar per 
poder portar-lo a terme. 
 
Avui dia l’emissora municipal de Móra la Nova compta amb mitja dotzena de 
col·laboradors estables que fan que la cosa rutlli de manera fluida per tal 
d’oferir a l’audiència una programació, si més no, diferent.



PROGRAMES INICIATS L’ANY 1984 
 
SISTEMA, programa realitzat per Jose Antonio Luna que emetia eminentment 
música pop de l’Estat espanyol. 
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-set programes, des del 10 d’agost 
de 1984 fins el 17 de gener de 1985. 
 
CANÇÓ DE CARRER, programa realitzat per Josep Ramon Lopez i Jordi 
Duran que emetia música de cantautors en català. 
Va estar en antena setmanalment, amb vuitanta-cinc programes, des del 13 
d’agost de 1984 fins el 15 de maig de 1986. 
 
MUSICAL HEAVY, programa realitzat per Antonio Luque i Enric Hernandez, 
tocava tot el que feia referència al heavy metal. 
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-quatre programes, des del 14 
d’agost de 1984 fins el 11 de gener de 1985 
 
EL BAR, era un programa realitzat per Jordi Duran, Joan Carles Martinez i 
Eugeni Casadó en el que sota la formula de magazine es feia un repàs a la 
vida social municipal i de la resta..  
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-sis programes, del 15 d’agost de 
1984 fins el 9 de febrer de 1985. 
 
GÀBIA DE GRILLS, programa realitzat per Salvador Alegría, mini magazine en 
el que predominava la música i les notícies curtes. 
Va estar en antena setmanalment, amb seixanta-vuit programes, des del 23 
d’agost de 1984 fins el 20 de març de 1986. 
 
LA CUINA, era un programa realitzat per Montse Mora en que es donaven 
receptes i consells.  
Va estar en antena setmanalment, amb 104 programes, des del 8 de setembre 
de 1984 fins el 21 de juny de 1986. 
 
MOSAIC LABORAL, era un programa realitzat per l’Ernest Blanch en el que es 
proporcionava orientació en el món del treball. 
Va estar en antena setmanalment, amb quatre programes, durant el mes de 
setembre de 1984. 
 
FINESTRA ESPORTIVA, era un programa, realitzat per Carles Ripoll, Jesus 
Alvarez i Eduard Font, que repassava l’actualitat esportiva municipal. 
Va estar en antena setmanalment, amb quaranta-dos programes, del 15 de 
setembre de 1984 fins el 15 d’octubre de 1985. 
 
CINQUÈ MOVIMENT, era un programa realitzat per Salvador Alegría en el que 
s’emetia música clàssica. 
Va estar en antena setmanalment, amb catorze programes, del 21 de setembre  
fins el 18 de desembre de 1984. 
 
EL MÓN DE L’OCTÀ, programa realitzat per German Mata, Oscar Puell i Enric 
Hernández, donava informació sobre aspectes referents al món del motor. 



Va estar en antena setmanalment, amb seixanta programes, del 25 de 
setembre de 1984 fins el 17 de març de 1986. 
 
EN COMPANYIA, era un programa realitzat per la Pepita Perelló, adreçat al 
públic femení es donaven consells de bellesa. 
Va estar en antena setmanalment, amb tretze programes, del 27 de setembre 
al 29 de novembre de 1984. 
 
LA HUERTA ATOMICA, era un programa realitzat per Jose Manuel Amat en el 
que es feia un repàs al rock espanyol d’aquells anys. 
Va estar en antena setmanalment, amb quinze programes, des del 20 d’octubre 
de 1984 fins el 23 de febrer de 1985 
 
TARDA I NIT, SESSIO CONTÍNUA, programa realitzat per Rosa Llop i Adelina 
Navarro, informació de cinema. 
Va estar en antena setmanalment, amb seixanta-quatre programes, des del 9 
de novembre de 1984 fins el 14 de març de 1986. 
 
LA BALDUFETA, era un programa realitzat per Montse Mora i la Cinta Farnós, 
estava adreçat als més menuts de la casa, amb música infantil i jocs. 
Va estar en antena setmanalment, amb quaranta-set programes, des del 10 de 
novembre de 1984 fins el 28 de setembre de 1985. 
 
REVIVAL, era un programa realitzat per Miquel Miró, Manuel Veloso, Àngels 
Marti, Leonor Sabaté i Salvador Alegría. En ell es feia una mirada retrospectiva 
als anys setanta, recordant notícies, música i esdeveniments. 
Va estar en antena setmanalment, amb dotze programes, des del 16 de 
novembre de 1984 fins el 22 de febrer de 1985. 
 
ENTREVISTA, programa realitzat per Eugeni Casadó. Entrevistes. 
Va estar en antena setmanalment, amb deu programes, des del 24 de 
novembre de 1984 fins el 16 de febrer de 1985. 
 
CAP DE SETMANA, programa realitzat per Pepita Perelló en el que 
s’anunciaven actes i activitats que tindrien lloc el cap de setmana.  
Va estar en antena setmanalment, des del 8 de desembre de 1984 fins el 13 
d’abril de 1985 
 
 
 



PROGRAMES INICIATS L’ANY 1986 
 
LA FAUNA, programa realitzat per Angeles Algarra i Ildefonso Rojas, amb  
informacions sobre la naturalesa. 
Va estar en antena setmanalment, amb tretze programes, des del 4 de febrer 
fins el 6 de maig de 1986. 
 
RADIO TEXTE, programa realitzat per Ernest Blanch. 
Va estar en antena setmanalment, amb tres programes, des del 8 de febrer fins 
el 8 de març de 1986. 
 
TEMPS ERA TEMPS, programa realitzat per Miquel Roca i Sergio Martinez. 
Música en català. 
Va estar en antena en una ocasió el dia 16 d’abril de 1986. 
 
SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU, programa realitzat per German Mata, Enric 
Hernández, equip 1 i Jordi Duran i Carles Ripoll, equip 2. Aquests equips es 
repartien l’emissió alternant-se els dies. 
 
A LA FRESCA, programa realitzat per Joan Juvé i Salvador Alegría. El format 
era un micro-espai de cinc minuts en clau d’humor que al llarg de 13 emissions  
va integrar-se dins del magazine “Somni d’una nit d’estiu”. 
 

 



PROGRAMES INICIATS A PARTIR DE L’ANY 2000 
 
Biology music - Miquel Valls-Crisrtina Gutierrez 
Programa setmanal emès els dissabtes tarda.  
Format magazine amb novetats discogràfiques, concursos i col·laboracions 
 
Radio Rave – Ferran Miravete 
Programa diari amb llistes de dance, house i altres 
 
Dance Show – Ferran Miravete – Jordi Moline – Albert Romo –  
Programa setmanal dissabtes nit 
Format: Pseudo-magazine, amb bromes telefòniques i altres temes 
 
Trinarankus al poder – Marc Miravete-Jordi Moline 
Programa setmanal, dilluns tarda 
Format: Música ska i de tall independentista 
 
Started - Gerard Berlanga 
Programa setmanal, dilluns tarda 
Format: Música disco i peticions via mòbil 
 
100% Musica - David Rubio - Francesc Suñe - Mohamed Buchraya 
Programa setmanal, dimecres tarda 
Format: Música pop, peticions via mòbil 
 
Para l’orella - Carles Suñe - Julia Llorens 
Programa setmanal, divendres tarda 
Format: Magazine amb novetats, èxits del moment i peticions 
 
De bat a bat - Elisabet Lombarte - Salvador Alegria 
Programa setmanal, dissabtes tarda 
Format: Magazine amb seccions de cultura, viatges, cinema, efemèride i 
noticies diverses. 
 
Prozac House sessions - Dan Renedo 
Programa setmanal, divendres nit 
Format: Música hause, dance i altres 
 
Una altra mica – Albert Moline – Guillem Miró – Andreu Vives 
Programa setmanal, dissabtes tarda 
Format: Mini magazine amb notícies i música 
 
Radio Metal - Adrià Melchor 
Programa setmanal, dissabtes tarda 
Format: Música heavy, hard 
 
Radio Metal (continuació) – Sergi Coll-Vinent 
Programa setmanal, dimarts 
Musica variada 
Any 2008 



Barbarietats – Sergi Coll-Vinent – Ruben Dj Siphone 
Programa musical, dimarts tarda 
Primavera 2008 
 
 
Lo Torrat - Antoni Mañe - Antoni Garcia 
Programa setmanal, divendres tarda 
Format: Magazine humorístic amb música pop 
 
Blanc i negre (Blanc Records) - Antoni Garcia 
Programa setmanal, divendres tarda 
Format: Música dance 
 
Zona de Joc - Eros Perez - Jose M. Menchen 
Programa setmanal, dijous tarda 
Format: Novetats jocs ordenador 
 
L’hora del pati - Josep Ramon Viñes - Meritxell Font 
Programa setmanal, dimecres tarda 
Format: Música pop 
 
ADN Sports – Ruben Miró – Gerard Font 
Programa setmanal, divendres tarda 
Format: Notícies sport i música 
 
Lollypop - Xenia + Francina 
Programa setmanal, dijous tarda 
Format: Música pop 
 
Dins l’estadi -Eduard Pino – Rodolf Escoda – Genis del Pino 
Programa setmanal, dimarts tarda 
Format: Informació esportiva 
 
Futbol internacional –Eduard Pino 
Programa setmanal, divendres tarda 
Format: Informació esportiva 
 
Temps de ràdio - Esther Ventura - Vicenç Sanahuja 
Programa setmanal, dimarts tarda 
Format: Magazine amb seccions d’actualitat, món rosa, agenda i noticies 
 
Qualsevol Música – Salvador Alegría 
Programa setmanal, dijous tarda 
Format: Programa que repassa diferents tendències musicals 
Emissió d’abril de 2002 fins juny de 2003 
 
 
De la A a la Z – Montse Margalef 
Programa setmanal, dissabtes tarda 
Format: Magazine amb actualitat, entrevistes, notícies i concursos 



Inici: abril 2008 
Fins: octubre 2010 
 
El túnel de temps – Salvador Alegría 
Programa setmanal – Multidifussió dimarts, dijous, dissabte i diumenge 
Repassa èxits musicals del segle XX 
 
Versió original... o no... – Rosa M. Llop 
Programa setmanal – Multidifussió 
Format: Programa de temes originals i versions diverses 
Any 2007 
 
Maleït dilluns – Eduard Pino 
Programa setmanal, dilluns 
Format: música disco 
Estiu 2008 
 
La Peixera – Rubén Miró i Adriana Montaña 
Programa setmanal, dijous 
Format: Magazine 
Estiu 2008  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A partir de 2010 
 
Crossover – Norman Jay – Josep B. Cardona 
Programa setmanal, dimecres a les 20 h 
Format: Programa musical d’èxits pop, jazz i d’altres 
Inici : agost de 2009 
Fins : març de 2011 
 
Dins l’estadi ( ) – Eduard Pino (col·laboradors) 
Programa setmanal, diumenges nit, multidifussió dilluns matí 
Format: Magazine esportiu, comentaris, resultats, entrevistes etc 
En emissió pròpia fins juny 2012 
 
Ona Spirit – Diversos Van Verdi - Piñero 
Programa setmanal, dissabtes tarda 
Format: Magazine musical 
Primavera 2009 
 
Garrapata cultural – Oriol Mata, Jornet, Fustero 
Programa setmanal, dilluns a les 20 h 
Format: programa difussió cultural 
Entre gener i juny de 2010 
 
Radio Metal 2 - Adrià Melchor 
Programa setmanal, dimarts a les 20 h 
Format: Música heavy, hard 
Inici: desembre 2009 
Fins : març 2011 
 
Banda Sonora – Rosa M. Llop – Salvador Alegria 
Programa setmanal: Multidifusió dimarts i dissabte 
Música de cinema 
Iniciat : Abril 2011 
Fins : Gener 2013 
 
Banda Sonora Musicals -  Rosa M. Llop – Salvador Alegria 
Programa setmanal: Multidifusió dimarts i dissabte 
Música de pel·lícules musicals 
Iniciat: Maig 2013 
Fins : Octubre 2015 
 
De bon matí – Roger Font 
Programa setmanal; dilluns de 10 a 13 h 
Magacine amb entrevistes, reportatges i noticies de proximitat 
 
La lluna a casa – Miquel Mola 
Programa literari en que es llegien petits fragments de diverses obres 
 
 



Fem Memòria – Rosa M. Llop – Salvador Alegria 
Programa setmanal: Multidifusió dijous i diumenge 
Efemèrides, noticies, música de l’època (1940 – 2000) 
Iniciat : Maig 2016 
 
La meva cuina – Ana Maria Pujol 
Programa setmanal: Multidifusió dimecres i dissabte 
Receptes de cuina i consells 
Iniciat: Abril 2016 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMES INICIATS L’ANY 1985 
 
ONDA INEDITA, programa realitzat per Antonio Luque, Angel Ungidos i 
Richard Gil, música alternativa. 
Va estar en antena setmanalment, amb seixanta programes, des del 18 de 
gener de 1985 fins el 22 de març de 1986. 
 
CAFE, COPA I DISCO, programa realitzat per Carles Ripoll i Robert Crescenti 
sota el format de magazine. 
Va estar en antena setmanalment, amb trenta programes, des del 16 de febrer 
fins el 28 de setembre de 1985. 
 
SALTIMBANQUI NIGHT FEVER, programa realitzat per Sergio Veloso i Jordi 
Boix. Música disco i d’actualitat. 
Va estar en antena setmanalment de febrer a juny de 1985. 
 
CONSERVAS DE POP SIN FECHA DE CADUCIDAD, programa realitzat per 
Jose Antonio Luna i Savi, emetia música pop preferentment nacional. 
Va estar en antena setmanalment, amb tres programes, des del 28 de febrer 
fins el 7 de març de 1985. 
 
MONOGRALUNA, programa realitzat per Jose Antonio Luna que repassava la 
trajectòria musical de diferents grups, dedicant-los-hi el programa complet. 
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-set programes, des del 9 de març 
fins el 5 d’octubre de 1985. 
 
RADIODISCO, un programa realitzat per Ferran Bladé i Josep Mª Gironès que 
repassava el més actual de la música discotequera. 
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-set programes, des del 13 de 
març al 19 de setembre de 1985. 
 
ESTACIÓ SET, programa realitzat per Joan Juvé en que es donaven 
informacions sobre avenços científics. 
Va estar en antena setmanalment, amb cinquanta programes, des del 14 de 
març de 1985 fins el 10 de març de 1986. 
 
LA GALERIA, programa realitzat per Maragda Leor i Berta Martinez que 
donava consells, adreçats principalment al públic femení. 
Va estar en antena setmanalment, amb tretze programes, des del 15 de març 
fins el 8 de juny de 1985. 
 
MUSICAL POPS, programa realitzat per Quico Vernet i Anna Moreo. Musical. 
Va estar en antena setmanalment, amb trenta programes, des del 29 de març 
fins al 18 d’octubre de 1985. 
 
EL MIRALL, programa realitzat per Neus Pla. 
Va estar en antena en una ocasió el dia 2 de maig de 1985. 
 
ULL DE POLL, programa realitzat per Jordi Duran, Eugeni Casado i Montse 
Mora, amb format magazine. 



Va estar en antena setmanalment, amb divuit programes, des del 4 de maig 
fins el 31 d’agost de 1985 
 
LA FORÇA DE L’AMOR, programa realitzat per Mn. Joan Martorell, Tere 
Vendrell i Paco Muñoz, de temàtica religiosa. 
Va estar en antena setmanalment, amb quaranta-un programes, des del 15 de 
juny de 1985 fins el 22 de març de 1986. 
 
EL SHOW D’EN JORDI DISC, programa realitzat per Jordi Boix, emetia música 
disco i d’actualitat. 
Va estar en antena setmanalment, amb trenta-sis programes, des del 3 de juliol 
de 1985 fins el 22 de març de 1986 
 
A L’ESTIU TOTA CUCA VIU, programa realitzat per Jordi Duran, Joan Juvé i 
Iago Perelló que amb el format de magazine sortia diàriament per repassar 
l’actualitat. 
Va estar en antena diàriament, amb trenta-nou programes, des del 8 de juliol 
fins el trenta d’agost de 1985. 
 
TREN DE LARGO RECORRIDO, programa realitzat per Francisco Jose 
Roman amb format musical. 
Va estar en antena en dues ocasions els dies 9 i 16 de juliol de 1985. 
 
LA CASSOLA, programa realitzat per Eduard Font, Josep Orti i Miquel Roca, 
amb la fòrmula de magazine es tractaven temes diversos. 
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-un programes, des del 10 de juliol 
fins el 4 de desembre de 1985. 
 
ANY INTERNACIONAL DE LA JOVENTUT, programa realitzat per Cristina 
Bargallo, Montse Ayet, Oscar Puell, Angel Sole, Francesc Graell, Jordi Duran, 
Joaquim Vidiella i Francesc Moliné. Repassava actes i activitats referents a 
l’any internacional de la joventut. 
Va estar en antena setmanalment, amb vuit programes, des del 12 de juliol fins 
el 30 d’agost de 1985. 
 
DIMENSION DESCONOCIDA, programa realitzat per Francisco Jose Roman 
dedicat a l’esoterisme. 
Va estar en antena en una ocasió el 22 de juliol de 1985. 
 
ROCK PARADE, programa realitzat per Raul Moreno i Oscar Laguardia, 
emetien múisca rock de tots els temps. 
Va estar en antena setmanalment, amb trenta-un programes, des del 22 
d’agost de 1985 fins el 14 de març de 1986. 
 
NI CAP NI PEUS, programa realitzat per Francesc Moline, Gabi Sanz i Joan 
Massot. Magazine. 
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-dos programes, des del 14 
d’octubre de 1985 fins el 24 de març de 1986. 
 
MOBY DICK, programa realitzat per Quico Vernet i Paquita Martinez. Musical. 



Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-dos programes, des del 25 
d’octubre de 1985 fins el 19 de març de 1986.  
 
TRACTAMENT DE PLÀSTICS, programa realitzat per Joan Juvé que emetia 
música seleccionada entre les més prestigiosos intèrprets del moment. 
Va estar en antena setmanalment, amb vint-i-quatre programes, des del 10 de 
desembre de 1985 fins el 21 de març de 1986. 
 
PENTAGRAMA, programa realitzat per Salvador Alegría que emetia música 
clàssica. 
Va estar en antena setmanalment, amb dotze programes, des del 11 de 
desembre de 1985 fins el 19 de març de 1986. 
 
TREMPERA MATINERA, programa realitzat per Eduard Font, Ferran Balde, 
Miquel Roca i Oscar Puell. Magazine. 
Va estar en antena setmanalment, amb catorze programes, des del 14 de 
desembre de 1985 fins el 22 de març de 1986. 
 
CAN PISTRAUS, programa realitzat per Jordi Duran, Enric Hernandez i 
Antonio Luque, sota el format de magazine. 
Va estar en antena setmanalment, amb quinze programes, des del 14 de 
desembre de 1985 fins el 22 de març de 1986 
 
RECULL ESPORTIU, programa realitzat per Francesc Moline, Josep Orti i Gabi 
Sanz, donava informació esportiva. 
Va estar en antena setmanalment, amb tretze programes, des del 17 de 
desembre de 1985 fins el 18 de març de 1986. 
 
ASTROLOGIA, programa realitzat per Jose Antonio Luna, plantejava qüestions 
referents als astres. 
Va estar en antena setmanalment, amb onze programes, des del 18 de 
desembre de 1985 fins el 19 de març de 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOSTOS 
 
Una emissora com Ràdio Móra la Nova depèn, en forta mesura, de les 
subvencions dels organismes oficials. Així, en el capítol d’ingressos, cal 
destacar la subvenció que es reb de la Diputació provincial i la que es reb de 
l’Ajuntament; d’altra banda cal afegir en aquest capítol els ingressos propis de 
l’emissora, resultat de la col·laboració de molts dels comerços de la vila i de 
poblacions veïnes. 
 
TARIFES PUBLICITAT 2008 
 



FQS/ dia PERIODE PREU / MES 

1 1 mes 25.00 € 

2 1 mes 39.00 € 

3 1 mes 57.00 € 

4 1 mes 68.00 € 

5 1 mes 84,00 € 

   

1 2 mesos 28.00 € / mes 

2 2 mesos 35.00 € / mes 

3 2 mesos 51.00 €/ mes 

4 2 mesos 62.00 €/ mes 

5 2 mesos 73.00 €/ mes 

   

1 3 mesos 20.00 €/ mes 

2 3 mesos 29.00 €/ mes 

3 3 mesos 46.00 €/ mes 

4 3 mesos 57.00 €/ mes 

5 3 mesos 68.00 €/ mes 

   

1 6 mesos 20.00 €/ mes 

2 6 mesos 24.00 €/ mes 

3 6 mesos 35.00 €/ mes 

4 6 mesos 46.00 €/ mes 

5 6 mesos 57.00 €/ mes 

   

3 1 any 25.00 €/ mes 

4 1 any 34.00 €/ mes 

 
 
(MODEL CONTRACTE PUBLICITAT) 
 
 
Les despeses son constants en un projecte com aquest ja que continuament 
has de renovar el material de que disposes per tal de no quedarte endarrerit. 
Material informàtic, material radiofònic, emissors, antenes, enllaços etc., 
material elèctric, mobiliari i material d’oficina son els apartats que s’emporten el 
gruix de les despeses de l’emissora.  
 
 
La programació de l’emissora és eminentment musical, tot i que intentem 
incloure programes que ens apropin a la realitat que ens és més propera, 
circumstància que depèn molt dels col·laboradors que tinguem en cada 
temporada. 
 
 
PROGRAMACIÓ 2008 
 
06:00 – 13:00 = BLOC MATÍ 
 



(dimarts, dijous, dissabte, diumenge) 
11.30 – 12:00 = EL TUNEL DEL TEMPS. Programa que recorda èxits d’anys 

enrera, de tots els estils 
 
13.00 – 17.00 = BLOC TARDA 
 
(divendres) 
19:00 – 21:00 = DINS L’ESTADI. Programa dedicat al esports en general, fent 

incís en els que intervenen equips de la vila. 
 
17.00 – 20.00 = BLOC TARDA 
 
20.00 – 23.30 = L’HORA DELS EXITS 
 
(diluns) 
20.00 – 21.00 = MALEÏT DILLUNS. Programa recopilatori d’èxits actuals. 
 
(dimarts) 
20:00 – 22:00 = RÀDIO METAL. Programa dedicat a la música rock en totes les 

seves varietats.  
 
(tots els dies) 
23:30 – 06:00 = RÀDIO RAVE. Programació musical amb continguts dance, 

tecno, house,  etc. 
 
 
 
 


