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Aterra a la graella de Cugat Mèdia un nou programa en anglès
El programa en anglès 'Our Watchers' s'estrena aquest
dimecres a la graella de Ràdio Sant Cugat. Presentat per
Nacho Ferrer i Don Murray, el nou espai radiofònic portarà
una entrevista cada setmana a un o una nouvinguda a Sant
Cugat. Des d'un paper d'observadors, el programa
s'endinsarà en l'experiència personal del convidat descobrint
els seus gustos, la seva adaptació a un país diferent i les seves
passions, entre d'altres. 'Our Watchers' s'emetrà els dimecres
a les deu de la nit i es remetrà els dissabtes a les sis de la tarda.

El convidat de cada setmana marcarà l'evolució del programa. Partint del que s'expliqui, 'Our Watchers'
aprofitarà per donar una ullada a esports internacionals amb un col·laborador de Madrid i també es repassarà
l'agenda local, tot plegat ambientat amb música celta.
Un dels presentadors de l'espai, Nacho Ferrer, explica que l'objectiu és que els oients descobreixin 'un punt de
vista diferent del que estan habituats'. 'Our Watchers' és l'únic programa en anglès de la graella de Cugat
Mèdia i 'poc habitual' a Catalunya, com ha afirmat Ferrer. Així i tot, aquest no és l'únic motiu pel qual es fa en
anglès, també perquè és una llengua de comunicació 'preferent' arreu del món que serveix 'per arribar' a
tothom.
Nacho Ferrer: Nosaltres som observadors i volem que la gent trobi a 'Our Watchers' un punt de vista,
sobretot el de la gent que ve a l'estudi, diferent del que estan habituats. Els catalans i els que vivim a
Sant Cugat de tota la vida, tenim una manera molt concreta i comú de veure les coses i la gent que ve de
fora és completament diferent.
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