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Mor el periodista de Catalunya
Música Carles Lobo
El també músic va treballar a la CCMA des del 1987 fins al 2020

Carles Lobo, periodista i músic | CCMA

El periodista i músic Carles Lobo ha mort aquest dilluns 11 de juliol als 64 anys, segons
informa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on va treballar des del 1987 i fins al 2020.
Va desenvolupar bona part de la seva carrera a l'emissora pública Catalunya Música.

Ha mort el nostre company Carles Lobo, que va formar part de l'equip de professionals de la
#CCMA del 1987 al 2020. Periodista i músic, va desenvolupar bona part de la seva carrera a
@catalunyamusica
El nostre més sentit condol a la família, companys i amics del Carles
pic.twitter.com/aDFAmx0RL0
? Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) July 11, 2022
Músic de formació, va participar en diferents programes de l'emissora com ara El dia de l'oient,
Els concerts de Catalunya Música i Transmissions de concerts, entre altres. Va engegar el
programa històric d'entrevistes A la manera de...
Va ser productor musical de Catalunya Música en l'enregistrament de concerts i el responsable
de posar en marxa l'app Catclàssica. En la seva última etapa va liderar els programes Jazz al
cava, un espai d'autor amb seleccions de jazz, i Via Jazz, un espai en el qual oferia
enregistraments de concerts de jazz de producció pròpia i provinents de la UER.
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No acostumo a compartir aquest tipus de missatges per aquí, però avui ho necessito. A la família
de @catalunyamusica patim una pèrdua difícil de païr. Ens ha marxat, de sobte, en Carles Lobo.
? María Montes (@marymountains) July 11, 2022
"Animal de ràdio i company i còmplice a Catalunya Música", escriu Jaume Radigales,
periodista a l'emissora musical de la CCMA i company de Lobo. María Montes, també companya
a Catalunya Música, li ha dedicat un fil de piulades de condol. El recorda com un apassionat de
la ràdio que sempre renunciava a esmenar els errors, perquè "la ràdio havia de ser humana".
[plantillavirals]
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