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PROGRAMES. De dilluns a divendres
00.00 – 02.00
02.00 – 04.00
04.00 – 06.00

06.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 12.00

Musica’t . (Diari)
Radiofórmula musical amb temes del record i actuals.

11.30 – 11.50

L’entrevista del Dia. (De dilluns a dijous)
Entrevista d’actualitat.

11.15 – 12.00

Fil Directe amb l’Alcalde . (Un dijous al mes)
Programa obert als oients en què s’entrevista l’alcalde de la Seu
d’Urgell, Jordi Fàbrega.

11.15 – 12.00

Fil Directe amb l’Ajuntament. (Un dijous al mes)
Programa obert als oients en què s’entrevista els portaveus dels
grups municipals representats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

11.15 – 12.00

Tertúlia local. (Un dijous cada dos mesos)
Debat sobre algun tema d’actualitat amb experts i punts de vista
diversos.

11.15 – 12.00

Connexió 19. (Un dijous al mes)
Entrevistes als alcaldes i alcaldesses dels municipis de l’Alt Urgell.

11.15 – 13.00

120% Ràdio. (Diari)
Magazín que inclou una entrevista informativa diària sobre algun
tema d’actualitat. En aquest programa també s’emeten
reportatges, espais diversos i programes de col·laboradors de
l’emissora.

12.15 – 13.00 (Dilluns)

Els Mossos Responen, amb la coordinació de César Isla.
(Mensual) PRIMER DILLUNS DE MES
El cos dels Mossos d’Esquadra de la Regió del Pirineu Occidental
tracta temes d’actualitat amb la presència d’experts policials.

12.15 – 13.00 (Dilluns)

Parlem del Càncer, amb la delegació a l’Alt Urgell-Cerdanya de
l’AECC. Coordinat per Zósimo González, Josep Ullés i Mari
Carmen Carbonell. (Mensual) TERCER DILLUNS DE MES
Membres de l’AECC a la Seu i comarca expliquen la tasca de
l’entitat i parlen obertament del càncer a través d’especialistes ,
familiars i malalts.
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12.15 – 13.00 (Dimarts)

El Picot, amb els membres del Club Social El Picot (Mensual)
PRIMER DIMARTS DE MES
Entrevistes a gent de la Seu i la comarca a càrrec dels membres del
club El Picot, un servei social especialitzat que pretén facilitar la
participació de les persones amb trastorn mental a la comunitat.
Coordinació a càrrec de Virginia Álvarez.

12.15 – 13.00 (Dimarts)

Veu de Plens. (Mensual) EL DIA DESPRÉS DELS PLENS
MUNICIPALS
Programa de balanç del ple municipal de la Seu d’Urgell, amb la
intervenció de tots els grups municipals.

12.15 – 13.00 (Dimarts)

Herois Habituals, amb el psicòleg Miquel Alet . (Mensual) TERCER
DIMARTS DE MES
Programa de sensibilització ciutadana i debat sobre qüestions
vinculades a Dies Mundials o Internacionals de malalties o temes
vinculats amb l’àmbit social.

12.15 – 13.00 (Dimarts)

Gent Gran, Gent Activa, amb la coordinació de Montse Eroles.
(Mensual) QUART DIMARTS DE MES
Programa que dóna veu a la gent gran de la Seu i obre els
micròfons a les associacions de padrins i padrines perquè ens
expliquin les seves activitats i motivacions.

12.15 – 13.00 (Dimecres)

Contrapunts, amb Joan Aixàs. (Mensual) PRIMER DIMECRES DE
MES
Entrevistes i converses amb persones lligades al món social i
cultural de la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu.

12.15 – 13.00 (Dimecres)

Mirador de la Història, amb Ramon Viaplana i membres de
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU). (Mensual)
SEGON DIMECRES DE MES
Programa per descobrir de forma amena i didàctica la història de
la Seu i el Pirineu.

12.15 – 13.00 (Dimecres)

Bigotis, amb l’Associació pels Animals del Pirineu. Programa
coordinat per Mariel Mata. (Mensual) TERCER DIMECRES DE MES
Programa sobre tot allò vinculat a la solidaritat amb els animals a
casa nostra i el Refugi d’Animals de Benavarre. Es parla de forma
especial de les adopcions de mascotes.

12.15 – 12.30 (Dimecres)

Fem Empresa, amb l’àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. (Mensual) QUART DIMECRES DE
MES
Programa per explicar iniciatives empresarials de la comarca i tot
tipus de programes destinats al foment de l’emprenedoria.

12.10 – 12.30 (Dijous)

La Defensora del Ciutadà, amb Anna Martí. (Mensual) PRIMER
DIJOUS DE MES
Programa per explicar la tasca i utilitat del defensor del ciutadà de
la Seu d’Urgell. L’espai també és obert a les queixes i preguntes
dels oients.
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12.15 – 13.00 (Dijous)

La Veu dels Centres, amb el Servei Educatiu de l’Alt UrgellCerdanya. Ràdio a les escoles . Programa coordinat per Isabel
Rodríguez. (Bimensual) TERCER DIJOUS DE CADA DOS MESOS
Programa per donar a conèixer l’activitat que es duu a terme a la
Seu i comarca en l’àmbit de l’ensenyament.

12.15 – 12.30 (Divendres)

A la Muntanya, amb Ignasi Cervera (Setmanal) Temporada
d’hivern.
El programa d’esports d’hivern i de muntanya fet des del Pirineu
(de novembre a març). Amb entrevistes, resultats, agenda de
competicions, el temps i l’estat de les pistes.

12.15 – 12.30 (Divendres)

La Gota Freda, amb Josep Maria Gasca. (Quinzenal) SEGON I
QUART DIVENDRES DE MES
Programa sobre meteorologia.

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Musica’t. (Diari)
Radiofórmula musical de RàdioSeu.

17.10 – 18.00

Musica’t .(Diari)
Radiofórmula musical de RàdioSeu.

18.30 – 19.00

La Tria. (Setmanal)
Magazín que inclou els espais ‘La Cartellera’, ‘La Tele’, ‘Petits
Anuncis’ i ‘El Dia a Dia’. Obert a la participació dels oients.

18.00 – 18.15 (Dilluns)

Filamots, amb Beth Segura. (Setmanal)
Lectura de poemes d’autors clàssics i poetes de casa nostra.

18.00 – 18.15 (Dilluns)

Terra Escrita, amb grup de lectura d’Organyà Terra Escrita.
(Setmanal)
Fragments llegits de llibres d’autors pirinencs.

18.15 – 18.35 (Dimarts)

El Poliesportiu, amb Pep Graell. (Setmanal)
Repàs als resultats esportius dels clubs i entitats de la Seu i
comarca.

18.00 – 18.15 (Dimecres)

Paraules germanes, amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística de l’Alt Urgell (CNPL). Programa coordinat per Teresa
Vilaró. (Setmanal)
Programa centrat en els sinònims. Els oients poden participar en
un concurs a través de les xarxes socials aportant respostes sobre
una paraula en concret.

18.00 – 18.15 (Dijous)

Niu de Contes, amb Montse Rollán i Pilar Señís. (Setmanal)
Narració de contes. Cada mes també s’explica una història en una
llengua diferent (anglès, francès i italià), amb la traducció
corresponent.
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18.00 – 18.15 (Divendres)

Històries de la Seu, amb Mari Carmen Carbonell. (Mensual)
La Seu d’abans explicada de forma planera.

19.15 – 20.00 (Dimarts)

Tot arriba, tot passa , tot canvia... i la música queda, amb Glòria
González. (Mensual) SEGON DIMARTS DE MES
Programa musical amb música de tots els temps.

19.15 – 20.00 (Dimecres)

Canal Baridana, amb el músic Ivan Caro. (Mensual) SEGON
DIMARTS DE MES
Programa mensual sobre música tradicional que ofereix als oients
tota l'actualitat i la informació relacionada amb la música
tradicional.

19.15 – 20.00 (Dijous)

Reset Music, amb alumnes del Pla de Transició al Treball de la
Seu d’Urgell. (Mensual) TERCER DIJOUS DE MES.
Programa de música jove.

19.15 – 20.00 (Divendres)

Ja TOCAVA, amb Toñi Cabello i Sergi Cava. (Setmanal)
Programa de música i humor.

20.05 – 21.00 (Dilluns)

A les Portes de Troia, amb Oliver Vergés, Albert S. Carmona i
Alberto Reche (Setmanal)
Programa d’història general de Catalunya.

20.05 – 21.00 (Dilluns)

Musica’t .(Diari)
Radiofórmula musical de RàdioSeu.

20.05 – 21.00 (Dimecres)

El Galliner, amb Enric Riu (Setmanal)
Programa de música clàssica dirigit i presentat pel compositor i
músic Enric Riu.

20.15 – 21.00 (Dijous)

Seu Rock, amb Ignasi Cervera (Mensual)
Programa que recupera els concerts de Festa Major dels grups de
música de la Seu d’Urgell.

20.15 – 21.00 (Divendres)

Dance Music, amb Anna Bigordà (Setmanal)
Programa que repassa la música dance més actual i els clàssics
d’aquest gènere.
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Dissabte i
diumenge
00.00 – 09.00 (Dissabte)

Programació Catalunya Ràdio

10.00 – 14.00 (Dissabte)

Fem Dissabte (Setmanal)
Magazín que inclou contes, poesia, entrevistes i miniespais diversos.

14.00 – 16.00 (Dissabte)

Programació Catalunya Ràdio

16.00 – 21.00 (Dissabte)

Musica’t i reemissió dels programes emesos durant la setmana.

20.00 – 22.00 (Dissabte)

Bàsquet en Directe, amb Albert Arellano i Toñi Cabello (Quinzenal)
Retransmissions en directe dels partits disputats pel Cadí la Seu, que
juga actualment a la màxima categoria del bàsquet femení estatal.

22.00 – 23.00 (Dissabte)

23.00 – 24.00 (Dissabte)

Programació Catalunya Ràdio

09.00 – 14.00 (Diumenge)

Musica’t i reemissió dels programes emesos durant la setmana.

10.00 – 11.00 (Diumenge)

Coblejant, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terme (Setmanal)
Programa especialitzat en el món sardanístic.
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INFORMATIUS. De dilluns a divendres
09.00 – 09.45

Les Notícies de RàdioSeu/Informatiu

10.00 – 10.15

Butlletí CATALUNYA RÀDIO/ Les Notícies de RàdioSeu

11.00 - 11.15

Butlletí CATALUNYA RÀDIO/ Les Notícies de RàdioSeu
El temps (Nèstor Gómez) i el trànsit

12.00 – 12.15

Butlletí CATALUNYA RÀDIO/Les Notícies de RàdioSeu

13.00 – 13.35

L’Informatiu Migdia de RàdioSeu. Tota la informació de la Seu
d’Urgell, l’Alt Urgell i el Pirineu. Previsió meteorològica (Nèstor
Gómez)

14.00 – 16.00

INFORMATIU MIGDIA DE CATALUNYA RÀDIO

17.05 – 17.10

Butlletí CATALUNYA RÀDIO/Les Notícies de RàdioSeu

19.00 – 19.15

L’Informatiu Vespre de RàdioSeu. Tota la informació de la Seu
d’Urgell, l’Alt Urgell i el Pirineu, amb Marta Pujantell.

20.00 – 20.10

Les Notícies de RàdioSeu/Resum en titulars del dia

21.00 – 09.00

CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
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