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César Martí, director de Continguts i Programació À Punt


Jèssica Crespo, presentadora i codirectora del magazín diari   “Al Ras” 
dossier informatiu

À PUNT 
Presentació de la programació de ràdio



 AL RAS  
m a g a z í n  d i a r i

Presentat per Jèssica Crespo


Codirigit per Jèssica Crespo, Ernest Parra i Joan Tur


De 10:00h a 13:00h, de dilluns a divendres.




El magazín arrancarà amb un tema del dia que serà tractat des de diferents punts de vista. Es parlarà amb 
experts, amb testimonis o afectats, i es demanarà la participació de l’audiència.


Tindrà seccions fixes amb col·laboradors de primer nivell. 

Parlarem de vida sana amb la periodista Kristin Suleng. 

De la mà de les universitats valencianes coneixerem en què treballen, en què destaquen els investigadors i les 
investigadores valencianes. També coneixerem projectes empresarials que triomfen o no. 

Óscar Morant, de la Universitat Politècnica de València, donarà pistes als joves emprenedors.


Les xarxes socials tindran molta importància en el programa perquè és una de les maneres en què estem en 
contacte amb l’audiència, però també seran objecte d’estudi. En parlarem amb la professora Marga Cabrera. 
Arnau Benlloch ens donarà pistes per a aconseguir el benestar mental. 
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El medi ambient ens ocuparà des de diversos punts de vista. Amb Maria Josep Picó xafarem territori i amb 
Andreu Escrivà estarem atents als senyals i les conseqüències del canvi climàtic. Sempre fugint del 
catastrofisme, sempre proposant eixides sostenibles.  

I encara, amb Héctor Molina, un  jove agricultor, parlarem del camp, la ramaderia i la pesca. Tant del que es 
fa de manera ecològica com de manera extensiva o tradicional. 

Anna Moner, que és l’Ambaixadora de la Lectura del 2017, construirà mons possibles i sonors en la seua 
secció de literatura.  

Amb Verònica Cantó, membre de l’AVL, posarem la nostra llengua en primer pla. Jugarem amb el valencià, 
coneixerem frases fetes, expressions populars i el seu origen.  

I sense deixar la llengua o la narrativa, Carles Cano ens contarà històries i rondalles perquè la ràdio és 
l’exaltació de la paraula en tots els seus vessants. 
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Les dones estaran en primera línia. Cada setmana, Fani Grande ens ajudarà a parlar del necessari 
empoderament de la dona. 

Els valencians ens mirem a l’espill i ens volem conéixer. Volem saber qui som i què som, tant si hem nascut 
ací com si hem nascut fora, i tant si vivim ací com si vivim fora. 

La música també la veurem des de diversos vessants. Un és el de les bandes i les escoles de música, que són 
els grans vivers dels professionals que exportem al món. L’altre, és la música que es fa ara. Serem testimonis 
de l’efervescència de l’escena musical valenciana. 
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Parlarem d’art amb Mar Roig, que col·labora amb el museu Victoria Albert de Londres. 

La història l’explicaran els historiadors, però els records dels oients, que són els protagonistes, estaran en 
primer pla. També posarem el focus en les festes i les tradicions de tot el territori. 

Dedicarem un temps setmanal a les ONG que treballen per a arribar allà on no arriben les administracions. 
Trencarem tòpics. 

Estarem pendents de diverses pantalles, dels rodatges valencians, de les estrenes, dels triomfs dels actors i 
les actrius valencianes arreu del món. Sara Mansanet, la directora del festival La Cabina, serà la nostra guia. 
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Cada divendres, Al ras es farà des de fora dels estudis de Burjassot. Recorrerem tot el territori. A cada lloc on 
anem intentarem conéixer el paisatge, la gastronomia, els personatges més destacats de la població.  

Farem la ràdio de cara al públic amb música en directe.  

Escoltarem com sonen les nostres places i coneixerem els nostres oients. 
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Escriviu per introduir text

de la ràdio

ALTRES 
PROGRAMES



Aliquam metus dolor, tempus ut tempor non, 
tempor nec sem. In vulputate sodales auctor. In 
hac habitasse platea dictumst. Cras non purus 
nec purus rhoncus sagittis. Cras pharetra 
tincidunt odio eu commodo. Aenean varius 

augue

Labore et dolore 
magna aliquam. 
Ut enim minim 
veniam quis .

TERRITORI SONOR
De dilluns a divendres 
60 minuts
Un magazín musical diari presentat per Amàlia Garrigós. El contingut principal és 
l’actualitat musical que es genera a la Comunitat Valenciana, valuant la diversitat 
d’estils i de llengües. És un format obert i flexible que tindrà participació directa dels 
creadors, els experts i els oients.


El to del programa és lúdic i divulgatiu. Escoltarem novetats musicals, redescobrirem 
joies oblidades, retrem homenatges als pares de la música valenciana, visitarem les 
sales on es programen concerts, repassarem l’agenda i entrevistarem els 
protagonistes del moment.




Aliquam metus dolor, tempus ut tempor non, 
tempor nec sem. In vulputate sodales auctor. In 
hac habitasse platea dictumst. Cras non purus 
nec purus rhoncus sagittis. Cras pharetra 
tincidunt odio eu commodo. Aenean varius 

augue

Labore et dolore 
magna aliquam. 
Ut enim minim 
veniam quis .

ANIMALADES
Setmanal 
50 minuts
Un espai d’entreteniment per a tota la família sobre el món dels animals i els 
animals de companyia. El presenta Joan Espinosa i té com a objectiu educar en el 
respecte. 


Animalades és un programa relaxat i amb bon humor. Tindrà diverses seccions, 
com ara el consultori veterinari o la visita a la protectora. Els oients ens contaran la 
seua relació amb les mascotes i entrevistarem persones conegudes que també 
compartiran la seua experiència de relació amb els animals.


Aquest espai pensat per a la ràdio també tindrà un format televisiu, amb una gran 
protagonista, la gosseta Lluna, que serà la conductora del programa.




Aliquam metus dolor, tempus ut tempor non, 
tempor nec sem. In vulputate sodales auctor. In 
hac habitasse platea dictumst. Cras non purus 
nec purus rhoncus sagittis. Cras pharetra 
tincidunt odio eu commodo. Aenean varius 

augue

Labore et dolore 
magna aliquam. 
Ut enim minim 
veniam quis .

PLAERDEMAVIDA
Setmanal 
50 minuts
Un programa sobre literatura. El presenta Maria Josep Poquet i està dirigit tant a 
gent que llig com a gent que no ho fa habitualment. 


Plaerdemavida és un magazín que es basa en una forta interacció amb els oients. 
Entre les seccions destaquen reportatges sobre temes relacionats amb la literatura, 
com ara l’ofici d’escriure, la lectura, els nostres autors i autores... Tindrem un “Joc 
de lletres” en què escoltarem un fragment d’un llibre que els oients hauran 
d’endevinar. Convidarem els autors a parlar de les seues novetats. Demanarem als 
oients que ens envien notes de veu de Whats App on lligen un relat d’un minut de 
durada.


Aquest espai pensat per a la ràdio comparteix títol i objectius amb un altre espai 
pensat per a la televisió. En una aposta clarament transmèdia, tots dos programes 
complementaran i ampliaran continguts.




Labore et dolore 
magna aliquam. 
Ut enim minim 
veniam quis .

CUINA DE BANCAL
Setmanal 
50 minuts
Carles Galletero presentarà aquest magazín gastronòmic, que cada setmana 
visitarà mercats, camps i restaurants per a anar fent un mapa gastronòmic de les 
nostres comarques.


En aquest espai es barrejaran la informació i l’humor. Amb rigor i esperit divulgatiu, 
farem que l’oient passe una bona estona escoltant històries de llauradors, cuiners, 
empresaris, venedors dels mercats... i també de consumidors.


La defensa de la producció autòctona serà una de les senyes d’identitat del 
programa. Cada setmana seguirem un calendari de productes, però anirem també 
a les fires locals i comarcals, als museus de productes autòctons, a les mostres 
gastronòmiques...




SAMARUC DIGITAL
Setmanal  
50 minuts 
Un contingut transmèdia i una multiplataforma de divulgació mediambiental que 
posarà a l’abast dels oients tota la riquesa paisatgística i ambiental de la Comunitat 
Valenciana. A la ràdio el presenta Reis Juan.


S’estructura en diverses seccions com ara informació d’actualitat relacionada amb 
el medi ambient, una entrevista, una agenda de cites i esdeveniments... Pararem 
atenció als sons de la natura, ja siguen produïts per la fauna, per fenòmens 
atmosfèrics, etc. 


D’altra banda, en aquest programa de ràdio es farà refereència als continguts de la 
versió televisiva del programa.




Aliquam metus dolor, tempus ut tempor non, 
tempor nec sem. In vulputate sodales auctor. In 
hac habitasse platea dictumst. Cras non purus 
nec purus rhoncus sagittis. Cras pharetra 
tincidunt odio eu commodo. Aenean varius 

augue

Labore et dolore 
magna aliquam. 
Ut enim minim 
veniam quis .

UNA HABITACIÓ PRÒPIA
Setmanal 
50 minuts
Una habitació pròpia és un format innovador que convida a llegir. És un programa 
multiplataforma sobre llibres i no sobre literatura. Converteix el llibre en una finestra 
al món, a les seues passions, a les seues contradiccions, als seus misteris.


L’espai és una idea original de la booktuber valenciana Irene Rodrigo i té un to molt 
personal. En cada programa, Irene ens rep a la seua habitació i ens convida a llegir 
una de les seues novel·les favorites. 


Aquest contingut també té una versió per a televisió i una sèrie de guies 
didàctiques per a les escoles. A més fomentarà la participació del públic mitjançant 
xarxes socials, Whats App, etc.


A més del tema o novel·la principal, que marcarà el contingut de tot el programa, 
l’espai tindrà una sèrie de seccions fixes: “L’habitació dels escriptors", “Notes de 
veu”  i una entrevista a un autor. A més, cada programa inclourà una banda sonora 
específica relacionada amb la novel·la protagonista.




L’ESCOLETA
Setmanal 

La ràdio d’À Punt obri L’Escoleta a pares i mares: plans per a tota la família, 
consells de salut i alimentació, històries de les nostres escoles, música… 


Cada setmana, Aitana Ferrer ens donarà les claus per a disfrutar de la vida en 
família.  


L’Escoleta és un llibre d’instruccions que explicarà a les mares i als pares allò 
que ningú no els ha explicat mai. A més ho farà amb rigor i amb un somriure. 



ROSQUILLETRES
Dissabte i diumenge 
30 minuts
Un concurs familiar conduït per Rafa Albert en què es posa a prova l’habilitat dels 
estudiants per a lletrejar paraules en valencià. Combina entreteniment i cultura. El 
resultat és una fórmula lúdica i eficaç per a aprendre l’ortografia de la nostra 
llengua. 


El concurs enfronta dos equips formats per tres concursants cadascun. Són 
alumnes de segon d’ESO de dos municipis diferents i que representen el seu centre 
escolar. L’objectiu és lletrejar les paraules proposades per aconseguir el major 
nombre de punts. Els quatre equips que obtinguen la puntuació més alta de la 
temporada disputaran les semifinals i la gran final.


En 56 programes participaran 106 equips, 318 concursants de tot el territori 
valencià.


El concurs es coordinarà des del CPP de Burjassot, però els equips de producció 
també es desplaçaran als pobles de les escoles participants.




LA CASETA D’AITANA
Dissabte  
50 minuts

La caseta d’Aitana és el magazín infantil radiofònic d’À Punt. En cada 
programa Aitana Ferrer crearà un món de fantasia en què els més menuts 
seran els protagonistes. 


Entre els continguts més destacats del programa tindrem entrevistes a 
personatges imaginaris, rondalles, música, jocs tradicionals i no tan 
tradicionals, una tertúlia infantil... i molta diversió!


La caseta d’Aitana serà el punt radiofònic de trobada de les xiquetes i els 
xiquets de la Comunitat Valenciana.
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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30 MÚSICA	INFANTIL
11:30-12:00 ROSQUILLETRES ROSQUILLETRES
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30 MÚSICA	INFANTIL MÚSICA	INFANTIL
17:30-18:00 ROSQUILLETRES	(REP.)* ROSQUILLETRES	(REP.)*
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00

21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-00:00
00:00-00:30
00:30-01:00
01:00-01:30
01:30-02:00
02:00-02:30
02:30-03:00

MÚSICA INFANTILS PROGRAMES MAGAZÍN

MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA

MAGAZÍN																	 MAGAZÍN																	 MAGAZÍN																	 MAGAZÍN																	 MAGAZÍN																	

PLAERDEMAVIDA	(REP.)															

MÚSICA

CUINA	DE	BANCAL	(REP.)

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

L'ESCOLETA	(REP.)

MÚSICA

MÚSICA

LA	CASETA	D'AITANA

MAGAZÍN																	(RESUM	
SETMANA)															

MAGAZÍN																		
(RESUM	SETMANA)															

SAMARUC	DIGITAL	(REP.) ANIMALADES	(REP.)

MÚSICA	INFANTIL

SAMARUC	DIGITAL CUINA	DE	BANCAL PLAERDEMAVIDA																		 ANIMALADES L'ESCOLETA

MAGAZÍN	(REP.)																	 MAGAZÍN	(REP.)																	 MAGAZÍN	(REP.)																	 MAGAZÍN	(REP.)																	 MAGAZÍN	(REP.)																	

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

UNA	HABITACIÓ	PRÒPIA

MÚSICA MÚSICA

LA	CASETA	D'AITANA	
(REP.)*

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA MÚSICA MÚSICA

TERRITORI	SONOR

MÚSICA	INFANTIL

MÚSICA

MÚSICA MÚSICA MÚSICAMÚSICA

MÚSICA

TERRITORI	SONOR TERRITORI	SONOR TERRITORI	SONOR TERRITORI	SONOR

*	Reemissions	a	partir	de	la	segona	setmana

GRAELLA	RÀDIO																																		À	PUNT	MÈDIA	
De	l'11	al	17	de	desembre	de	2017					

MÚSICA MÚSICA
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MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA

MÚSICA



Labore et dolore 
magna aliquam. 
Ut enim minim 
veniam quis .

Labore et dolore 
magna aliquam. 
Ut enim minim 
veniam quis .


