
LA MOSKA KOJONERA: programa que pretén donar veu als moviments socials, associacions i 
plataformes per donar-li un altre punt de vista a l’actualitat; a càrrec de Reyes Arrufat.
Els dilluns de 19.30 a 20.30 h 

RÀDIO ESPORT JOVE: programa esportiu comarcal, a càrrec de Xisco Nadal, Xavi Ferrer, Héctor Bernabeu 
i Miguel Correa, els dilluns a les 23.00 h

LA BUTACA: programa de cine, sèries i televisió, a càrrec d’Arnau Llop.
Els dimarts de 18.00 a 19.00 h

MALES VIBRACIONS: programa de música derivada del rock, blues, country, a càrrec de Joan Mojo
i Rubén Pesudo, els dimarts de 20.00 a 21.00 h

ANTENA BERENJENA: programa d’improvisació i d’humor, a càrrec de Fanfi.
Els dimarts de 22.30 a 23.30 h

EL CAU: programa dedicat a la música d’arrels jamaicanes, ska reggae, a càrrec de Raül Robles
i José Cabanes, els dimecres de 19.00 a 20.00 h

RAP STATION: programa dedicat a la música rap i hip-hop, a càrrec d’El chiko DLF.
Els dimecres de 21.00 a 22.30 h

LA VOZ DE NADIE: programa de contingut variat que pretén donar veu a aquells que no en tenen,
a càrrec d’usuaris de la Fundació Primavera.
Els dijous 14 i 28 d’abril, 5, 12 i 26 de maig i 9 i 23 de juny d’11.00 a 12.00 h

OTAKULTURA DSE: programa de cultura japonesa, manga, pel·lícules, a càrrec de Desiré Díaz, Santiago 
Soria, Eric Ocaña, Tressombras, Victoria Pascual i Samantha Rodríguez.
Els dijous a partir de les 17.00 h

CONFERÈNCIES BLANQUES, DEBAT DE LA RÀDIO: programa debat de les conferències blanques de la 
UNED, amb diferents ponents en cada debat, a càrrec de Juanlu Sánchez i Álvaro Martínez.
Els dijous 7, 21 i 28 d’abril, 5 i 26 de maig i 2 i 16 de juliol de 20.00 a 21.00 h

STREET UNDERGROUND RADIO: programa de cultura reggae, dancehall, i hip-hop nacional i internacional, 
a càrrec de Sergio Vicent, els divendres de 17.00 a 18.00 h

LA HORA PROHIBIDA: programa informal de música electrònica amb promos de segells de música, 
entrevistes, notícies i humor, a càrrec de Frank Hurman, els divendres de 20.00 a 21.00 h

DMG: programa de sessions de techno alemany, a càrrec de Felipe Gómez.
Els divendres de 21.00 a 22.00 h

SI ME DICES FREAK LO VEO TODO: programa de sèries i còmics, a càrrec de Víctor Bartoll i José Manuel 
del Salto, els dissabtes 2 i 16 d’abril, 7 i 21 de maig i 4 i 18 de juny d’11.00 a 13.00 h

LA VENTANA ELECTRÒNICA: programa de música electrònica amb DJ de la província, a càrrec de Javi 
Prades, Inakproject, Joyb i Dave Parson, els dissabtes de 19.00 a 22.00 h

GRAELLA


