PROGRAMACIÓ DE CALDES, 107.9FM

Aquets son els programes de la nostra emissora aquesta temporada.

L’ALTELL SARDANISTA
Caldes és un poble amb molta tradició sardanista, és lògic doncs que la nostra ràdio hi dediqui una
atenció especial. Efectivament el programa de les sardanes és en el mateix origen de CaldesFM.
Josep Delemus, Josep Canaleta, Paco Salcedo, Jaume Camós i el jove Salvi Cuadrado son els
responsables de fer-lo realitat. A més d’aquesta emissió setmanal, també programem una sardana
cada dia a les 12 del migdia. Diumenges a les 12:00h i reemissió els dijous a les 13:00h.

CÀLIDA CALDES
És el segon programa amb més temps en antena. Francesca Rosa, al front d’un equip de
col·laboradors és la responsable d’aquest magazine que posa l’accent en les coses del poble sobre
tot des del punt de vista de la gent gran que en son els seus seguidors més especials. Dimecres a les
12:00h del migdia i reemissió els diumenges a les 13:00h

DCALDES
Cada setmana a l’estudi de l’Altell de la casa rosa mantenim una tertúlia tranquil·la i distesa amb un
convilatà o convilatana nostra. El programa permet conèixer a fons la gent del nostre poble, tant els
caldencs d’origen com els nouvinguts. Un programa conduit per Josep Delemus i Anna Maria Vilar,
que ja es troba en la seva tercera temporada. Dimarts a les 20:30h i reemissió els diumenges a les
11.00h.

CALDESFM ESPORTS
Tota la activitat esportiva de Caldes passa per la ràdio municipal. Xavier Bellver redacta i presenta
aquest espai que té dues edicions setmanals i que compta amb la col·laboració del Servei d’Esports
de l’Ajuntament i les entitats esportives. Edició de dimarts a les 19:00h amb el resultats del passat
cap de setmana i edició de divendres a les 19:00 amb l’agenda de previsions.

SESSIONS
Un programa d’actualitat musical que posa l’accent en els grups de la comarca que son convidats a
l’estudi a presentar els seus treballs i que sovint ofereixen actuacions en directe pels oients.
Anthony Meenaghan i Paul Whittaker, dos anglesos establerts entre nosaltres, en son els
responsables. Dimarts a les 22:00h i reemissió dissabtes a les 13:00h.

ELS INDETS DE CALDES
El nostre terme municipal és molt gran. Aquest és un programa dedicat a explicar el ric patrimoni
rural de Caldes. Setmanalment Pili Suarez i Pere Balliu proposen una ruta sonora pel territori
explicant anècdotes i donant dades sobre les masies del nostre terme municipal. Dimecres a les
19:00h i reemissió dissabtes a les 12:05h.

EL CLUB DEL COUNTRY
Programa dedicat al món de la música country presentat i dirigit per Rafel Corbi. Divendres a les
20:00h

A CAU D’ORELLA
El programa dedicat a les havaneres i les cançons de taverna. Dissabtes a les 9:00h.

ESGLÈSIA VIVA
Espai setmanal realitzat pel servei de mitjans de comunicació del Bisbat de Girona. Presenta Àngel
Rodriguez. Diumenges a les 8:30h.

AGENDA DE CALDES
Les activitats de les entitats del nostre poble son promocionades per CaldesFM al llarg de la seva
programació amb les veus de Almudena Sánchez i Xavier Bellver.

L’ALCALDE A LA RÀDIO
Programa mensual dedicat a repassar l’actualitat municipal amb l’Alcalde Salvador Balliu. Presenten
Mateu Ciurana i Josep Delemus. Tots els primers dissabtes de mes a les 10:30h, reemissió els
primers diumenges de mes a les 10:30h.

EL PLE MUNICIPAL
CaldesFM emet en directe tots els plens ordinaris i extraordinaris de l’Ajuntament de Caldes.
Comenta la retransmissió Josep Delemus. Amb remissió en diferit el dijous seguent al ple a les
21:00h.

EL TOCADISCOS DE CALDES FM
Cada vespre, de 20:00 a 22:00, la programació musical de la ràdio està dedicada a la nostàlgia

LES NITS DE L’ALTELL
Una selecció molt acurada de música suau que convida al relaxament. De les 22:00h a la 1:00h de la
matinada.

CALDES FM ON LINE
Podeu escoltar tots els programes de la nostra ràdio, a qualsevol hora del dia i des de qualsevol lloc
entrant a la pàgina web: www.caldesdemalavella.cat/caldesfm

