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Experiències Viatgeres 2x21

Setembre 19

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Entradeta:
BERNAT: Que ràpid passa el temps, veritat? Mireu que ho he intentat,
però m’ha resultat impossible mirar de posar el temps en pausa a veure
si d’aquesta manera, podia gaudir més intensament de l’estiu.
De fet, què són dos mesos? Un obrir i tancar d’ulls. Ens hauríem de
rebel·lar contra el temps. La llàstima és que és inútil, llei de vida. Quantes
vegades he somiat que m’apareixia un Aladín a qui podia demanar un
sol desig i... enlloc de demanar-li que el temps passés a poc a poc, com
molt bé diu aquella cançó dels Pets que tant m’agrada,... li demanava
un altre desig, igualment anhelat. Però això ara, són figues d’un altre
paner... I si em permeteu, em reservaré de fer cap comentari al
respecte. Més que res és que no ve a to. Tot i que segur, no, seguríssim,
m’aportaria moltes més descàrregues, likes i retuits del podcast però,
aquí, parlem de viatges, no pas de la vida del presentador d’aquest
magazine.
Tornant al tema que ens ocupa que, al final, la vida és un viatge contra
el pas del temps en un obrir i tancar d’ulls...
Mireu, amics que tenen una barca em deien el mateix: fa dos dies treia
la barca de l’aigua, la dessalava, mirava que tot estès en ordre, que
funcionés el motor de xique i tres cosetes més importants de la barca i
patapam... arribava un altre estiu, carregava la barca al remolc del
cotxe i som-hi collada amunt i avall i de nou a Cadaqués, la barca a
l’aigua... tres dies de res, que entre una cosa i l’altra, hem anat 5 dies
amb barca... i de nou... arriba setembre i el protocol dels últims
setembres: treure la barca, tornada a casa, dessalar-la i tancar-la al
garatge fins l’any vinent...
És curiós com hi ha una etapa de la vida en que els estius passen a una
velocitat adequada i... tot d’una, arriba un moment en què de cop i
volta, l’estiu i la resta d’estacions, en general, les veus passa per davant
a la velocitat en que un encén i apagar un interruptor.
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M’agradaria saber on li veuen la gràcia. O bé, és que forma part del
viatge de la vida: venir, observar, aprendre i tornar a allà on hem vingut
amb una maleta plena de records, de fotografies, de vivències, de
paisatges preferits, de dinars amb els bons amics, d’abraçades i de
somriures...
que espero i desitjo que sempre que els recordem... ens dibuixin un
somriure al rostre i ens facin feliços uns instants del temps; si és que allà
on els experts anomenen «matèria» existeix la temporalitat.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Avui us hem preparat un programa molt especial. En el primer programa
de la temporada us presentarem la copresentadora del podcast i
donarem a conèixer moltes de les novetats de la segona temporada del
podcast, Experiències Viatgeres.
És un honor presentar-vos a la Marta Pampalona. Ella és actriu i a partir
d’avui serà la copresentadora d’aquest programa.
Benvinguda a bord, Marta.
LOC2: Moltes gràcies!

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
LOC2: Una temporada més al podcast Experiències Viatgeres voltem
amunt i avall pel món tot visitant: ciutats, pobles i regions. Al mateix
temps, som una guia útil per planificar diferents rutes que esperem que
esdevinguin experiències úniques i irrepetibles.
BERNAT: Viatgem per gaudir dels petits detalls de les localitats que
visitem i per viure noves aventures.
Com a leitmotiv del podcast ens agrada una frase de l’Èlia Guardiola, la
nostra experta en màrqueting emocional predilecte, que diu que...
LOC2: ... “estem fets d’històries, de moments i d’experiències”.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
BERNAT: Benvinguts al vint-i-unè i primer programa de la segona
temporada del podcast Experiències Viatgeres.
LOC2: Un espai mensual d’experiències en viatges i escapades de tota
mena per tal de gaudir del slow travel.
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BERNAT: El programa d’avui és molt especial perquè el vàrem enregistrar
durant les nostres vacances d’aquest estiu. Un servidor estava a Suïssa i...
LOC2: Jo he estat a...

F/in SINTONIA uns segons a PP i F/out fins a resoldre.
(MUNTATGE) F/in MÚSICA_GOSSOS “Pluja d’estrelles” a PP fins
que s’acaba.
(MUNTATGE) FX_Experiències Viatgeres I.
Parlament Preguntes «Kit travel»:
BERNAT: Per tal que ens conegueu millor i sapigueu que ens agrada
visitar, recórrer, fer, observar i tastar quan anem de viatge, us hem
preparat tot un Kit Travel únic i irrepetible per realitzar abans de marxar
de vacances.
Preparada, ...Nom LOCUTORA?
LOC2: Respon.
BERNAT: Som-hi.

(MUNTATGE) FX_Experiències Viatgeres I.
BERNAT: Endavant.












Quin és el primer record que et ve al cap quan tornes d’un
viatge...?
Quan viatges t’has preguntat mai in-situ si et veuries vivint en el
destí escollit?
El teu país preferit?
En funció de quin requisit tries el destí que vols visitar?
El teu viatge ideal... quants dies duraria?
Has viatjat mai sola? Ho tornaries a fer? Ho recomanes?
Què creus que és el pitjor i el millor quan un decideix viatjar sol?
Un destí que no tornaries a visitar?
Creus que hi ha algun país que no visitaries mai?
Tornaries a visitar un destí ja vist?
De l’1 al 10 (entenem que l’1 no ho triaries i el 10 seria un requisit
indispensable):
o Per la seva gastronomia
o Per la seva cultura
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o Per ser un destí de platja
o Per ser un destí de muntanya
o Perquè l’ha triat la meva parella
o Perquè me’l varen recomanar
o Perquè ho deia la guia de viatge
Què busques quan viatges?
Quin creus que és el millor mitjà de transport per viatjar?
Has visitat mai algun destí per culpa d’una pel·lícula?
Un país que no recomanaries mai?
Com seria el teu estiu ideal?
Jo mai, mai...

Parlament Presentació Seccions Viatgeres:
Improvització

(MUNTATGE) F/in MÚSICA_SOPA DE CABRA “Buscant” a PP fins
que s’acaba.
(MUNTATGE) FX_Experiències Viatgeres I.
Parlament Seccions Viatgeres:
BERNAT: Tot programa de ràdio, o bé podcast, a part de disposar d’uns
presentadors i d’uns col·laboradors, s’acostuma a nodrir d’uns convidats
rellevants en la temàtica especialitzada del programa, per tal d’aportar
opinions contrastades en la matèria.
LOC2: Tot i que a dia d’avui, sembla que qualsevol que tingui un perfil a
la xarxa sigui apte per realitzar tasques d’influencer. M’encanta el terme
«influencer». Ve del verb influenciar. I em pregunto... qui és qui per
influenciar sobre la manera de pensar d’un altre ésser sí, suposadament,
qui exerceix una influència no en té ni idea?
BERNAT: M’agradaria saber que la societat comença a fer-se aquesta
pregunta. Aquest seria el primer pas per fer un «reset» i tornar a
començar de nou. Serà l’única manera de sortir-nos-en.
Per tal que aquest fet pogués ser possible... el segon pas hauria de ser:,
dos punts, que el mercat incloent-hi les petites, les mitjanes i les grans
empreses, sumat als emprenedors i als autònoms, realitzessin un pacte
de cavallers.
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Ara bé, per a realitzar-lo s’hauria de pressuposar que existeixen cavallers
i la veritat és que en la societat actual em genera grans dubtes
existencials el fet que un pacte d’aquestes característiques tingués un
cert efecte.
LOC2: Això, ara, pel tema que ens ocupa... diríem que són figues d’un
altre paner.
BERNAT: No sabria què dir-te Marta. Sempre tot depèn de la perspectiva
amb la que s’observen les coses. I aquesta, des d’aquest humil
programa, em sembla prou important.
MARTA: Vist així, també tens raó. Bé, tot programa de ràdio, o podcast,
també acostuma a integrar diverses seccions:
BERNAT i LOC2:
La ruta imprescindible,
La contra crònica,
5W,
L’experiència estàtica,
Cafè Schwarzenberg,
El retrat
Los Comandantes: el consultori de Mr. Zapolla. Un espai on els oients li
podran fer arribar tota mena de consultes.

Tancament:
F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
LOC2: Recordeu que a la web del programa: experienciesviatgeres.cat
hi trobareu tota la informació relativa al podcast i ens podreu escoltar, i
tornar a escoltar, sempre que us vingui de gust.
També ens trobareu a les nostres xarxes socials:
Al Twitter: @EViatgeres
Al Facebook: www.facebook.com/experienciesviatgeres
A l’Instagram: www.instagram.com/expviatgeres
I al Youtube: Experiències Viatgeres

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
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BERNAT: Acabarem el programa, tot desitjant-vos que sigueu molt
feliços.
Ens veiem el mes vinent.
Abans de concloure, només voldria recordar-vos que el divendres
d’emissió del podcast, el donarem a conèixer a través de les nostres
xarxes socials i estarà disponible a partir de les 12 del migdia.
BERNAT i LOC2: Fins ben aviat, viatgers i viatgeres.

F/in SINTONIA un segons a PP i RS.
(MUNTATGE) F/in MÚSICA_Tom Speight “Waiting” a PP fins que
s’acaba.
(MUNTATGE) F/in SEPARADOR “Experiències Viatgeres Jingle
Frases” i resol.
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