
GRAELLA RÀDIO ESPAI JOVE 

LA MOSKA KOJONERA:  programa politicosocial, en què es tracten temes que ens 

afecten a tots. Reflexionem sense pèls en la llengua, a càrrec de PAH i Cadires de la 

Fam, els dilluns de 19.30 a 20.30 hores. 

METAL JUKE BOX: programa musical dedicat al rock i metall amb recomanacions 

dels oients, a càrrec de Víctor Bartoll; els dimarts de 12.00 a 13.00 hores. 

MALES VIBRACIONS: programa dedicat al rock & roll i els estils que l’envolten, 

música contemporània, agenda de concerts i clàssics; a càrrec de Joan Mojo  i Andreu 

Vicent, els dimarts de 19.30 a 20.30 hores. 

OTAKULTURA DSE és un programa de cultura japonesa, manga, pel·lícules, a càrrec 

de Desiré Díaz, Santiago Soria i Tamara Bartoll, els dimarts de 21.30 a 23.30 hores. 

TU VOZ INTERIOR: programa de divulgació científica en les àrees de psicologia, 

neurociència i educació, a càrrec de Janet, Carol i Ángel, els dimecres d’11.00 a 12.00 

hores. 

JOIN VILA-REAL INTERNATIONAL RADIO: programa que comenta l’actualitat en 

anglés; els dimecres de 16.00 a 16.20 hores. 

GENERACIÓN RANDOM: programa d’humor absurd, a càrrec de David Serrano, 

Rubén Fernández, Fili i Dimoni, els dijous de 18.00 a 19.00 hores. 

CONFERÈNCIES BLANQUES, DEBAT DE LA RÀDIO és un programa debat de les 

conferències blanques de la UNED, amb diferents ponents en cada debat, a càrrec de 

Juanlu Sánchez, els dijous de 19.00 a 20.00 hores. 

LA CAVERNA: programa d’índole cultural i social en què tots els temes es tracten amb 

tacte i humor, a càrrec de Claudia San Pablo i Ana María Matei, els divendres de 20.30 

a 22.00 hores. 

LOS SANTOS RADIO: programa de cultura rap, trap i rithm & blues amb entrevistes, 

sessions i molt més. A càrrec de Loopdogking; els divendres de 00.00 a 02.00 hores. 

GENTLE FREAK: programa que pretén apropar-nos al món friqui i Geek, tot en un to 

relaxat i distés, a càrrec d’Arnau Llop i Pascual Monzonís; els dissabtes de 16.30 a 

17.30 hores. 

LA FIAMBRERA: programa d’humor absurd en què escoltarem la cara més boja del 

món. A càrrec de Carlos i Fer; els dissabtes de 18.00 a 19.30 hores. 

SI ME DICES FREAK LO VEO TODO: programa dedicat a notícies i crítiques de 

sèries, cine i còmics, amb diferents convidats, a càrrec de Víctor Bartoll i J. M. del 

Salto, els dissabtes de 23.00 a 1.00 hores. 

STREET UNDERGROUND RADIO: programa de cultura  urbana, reggae, dancehall i 

hip-hop nacional i internacional, a càrrec de Sergio Vicent, els diumenges de 17.00 a 

19.00 hores. 

 


