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Mònica Terribas presentarà «El món a
RAC1» en el Dia Mundial de la Ràdio
Carme Ruscalleda, Marta Romagosa i Jordi Évole també seran presentadors en
"La ràdio cap per avall"

Mònica Terribas i Jordi Basté | CCMA

Les periodistes Mònica Terribas i Marta Romagosa, el també periodista Jordi Évole o la cuinera
Carme Ruscalleda seran alguns dels presentadors destacats de RAC1 (https://www.rac1.cat/) el
dijous 11 de febrer, en el marc del Dia Mundial de la Ràdio.
L'emissora del Grup Godó converteix cada any aquesta jornada en una festa sota l'epígraf 'La ràdio
cap per avall', un dia en què es capgiren tots els programes i els presentadors cedeixen les
regnes dels seus espais per unes hores a altres persones.
Així, Mònica Terribas, fins al principi d'aquesta temporada competidora directa de Jordi Basté a la
franja matinal a Catalunya Ràdio, substituirà el que havia estat el seu rival a l'estudi al capdavant
d'El Món a RAC1.

?? Recupera el sorteig d'avui al @vosteprimer
(https://twitter.com/vosteprimer?ref_src=twsrc%5Etfw) , amb Marc Giró i Xavi Bundó, on s'ha
anunciat qui farà què el dijous 11 de febrer.
? Tornarem a posar la ràdio cap per avall #DiaRAC1
(https://twitter.com/hashtag/DiaRAC1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/9xuh0I8KiC (https://t.co/9xuh0I8KiC)
? RAC1 (@rac1) February 4, 2021
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(https://twitter.com/rac1/status/1357380132973985794?ref_src=twsrc%5Etfw)
Marta Romagosa, també presentadora d'informatius a Catalunya Ràdio, serà l'encarregada de
posar-se al capdavant del micro del programa Versió RAC1, que habitualment condueix el seu
marit, Toni Clapés.
El programa humorístic La Competència, que presenten Òscar Dalmau i Òscar Andreu, serà conduït en
aquesta jornada especial per la cuinera Carme Ruscalleda, i el que el segueix immediatament
després, Vostè primer, comptarà amb la presentació de Santi Villas.
Ja a la franja de la tarda, l'Islàndia d'Albert Om tindrà com a veus principals Judit Mascó i Guillem
Albà, mentre que el No ho sé el conduirà el cantant Joan Dausà. Finalment, el programa d'esports
Tu diràs serà presentat aquesta vegada pel periodista Jordi Évole.

Ja sé que sóc pesat amb allò que la feina et dóna alegries. Però és que aquesta és de les
majúscules. Tinc moltes ganes que sigui dijous que ve. Dijous, la ràdio cap per avall. Amb
aquesta bona gent: pic.twitter.com/RvbzY7on5E (https://t.co/RvbzY7on5E)
? Jofre Llombart (@jofrellombart) February 4, 2021
(https://twitter.com/jofrellombart/status/1357433496986284032?ref_src=twsrc%5Etfw)
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