
Els reporters  
de ‘Quèquicom’

Felicitem al programa de divulgació científica del 33 en el seu  
sisè aniversari, coneixem una mica millor el Pere, el seu reporter més 
veterà, i presentem la Georgina, la nova incorporació d’aquest espai

pere renom i georgina pujol

La ‘Marató per 
la pobresa’  

es farà el 27  
de maig

La Cubana  
estrena  

‘Campanades  
de boda’



A
quest mes de març, el pro-
grama de divulgació cientí-
fica del 33, ‘Quèquicom’, es-

tà d’enhorabona. Aquest espai que 
ens apropa la ciència, la salut i la 
tecnologia de la manera més ame-
na i entenedora celebra sis anys 
d’emissions, i durant aquest temps 
ha rebut un gran nombre de pre-
mis i reconeixements a la seva enor-
me qualitat. Cada dimecres, el di-
rector i presentador del programa, 
Jaume Vilalta, ens planteja qües-
tions que ens respon amb la ines-
timable ajuda dels reporters del 
programa, Pere Renom, un veterà 
al ‘Quèquicom’, i de Georgina Pu-
jol, recent incorporada al progra-
ma. Coneixem tot seguit una mi-
ca millor a aquests dos intrèpids 
reporters.

 Georgina, fa vertigen incorporar-
te a un programa tan premiat i va-
lorat per la seva qualitat? 
 -Més que vertigen sí que hi ha 
moments que em ve mal de panxa 
perquè és un programa compli-
cat de fer però em ve molt de gust, 
tant pels companys com pels te-
mes, com pel director. Per mi és 
un repte i estic molt contenta, amb 
moltes ganes d’aprendre i satis-
fer curiositats.
 I per què el ‘Quèquicom’?

 -La meva primera feina va ser al 
programa de divulgació científica 
‘Redes’, de La 2. Sóc periodista 

PERE RENOM I GEORGINA PUJOL

“Utilitzem les nostres 
vivències quotidianes 
per fer-nos preguntes”

Ell és un biòleg enamorat de la comunicació i reporter del ‘Quèquicom’ 
des que l’espai del 33 va començar, ara fa sis anys. Ella és una periodis-

ta interessada per la ciència i s’acaba d’incorporar al programa

 Tu ets biòleg. Explica’ns com, des 
de la biologia, has arribat a fer un 
programa de televisió. 
 -Això meu ha estat molt vocacio-
nal. Vaig estudiar biologia perquè 
des de petit volia estudiar la ca-
rrera dels animals i com sempre 
m’ha agradat molt el mar, vaig 
anar cap a biologia marina. Quan 
estava fent la tesi, vaig tenir 
l’oportunitat d’entrar a l’equip del 
‘Quèquicom’ que en aquell mo-
ment s’estava formant, i des 
d’aleshores aquí em veieu.
  Què et consideres tu, biòleg, di-
vulgador científic...?
 -Un biòleg apassionat per la cièn-
cia. I m’agrada molt comunicar-
la, compartir-la amb els demés.
 I a tu Georgina, t’interessava la 

ciència de petita?
 -No. Jo sempre he volgut ser pe-
riodista i el meu heroi era el Pu-
yal. Però vaig anar a parar de be-
cària per atzar a ‘Redes’ i allà vaig 
tenir la gran sort que hi havia una 
vacant i em van contractar. Vaig 
estar en aquell programa tres anys, 
em va agradar moltíssim i em va 
despertar l’interès per la ciència. 
Després, a TV3, on ja porto set o 
vuit anys, he estat als programes 
‘Horitzons’, ‘Somiers’ i ‘Singulars’. 
També vaig fer ‘Salut’, amb dos 
metges i una infermera que anàvem 
recorrent Catalunya fent preven-
ció. I ara ‘Quèquicom’.
 Tu ets curiós, Pere?

 -I tant! I és una part fonamental 
de la nostra feina. Per exemple, 
per localitzar nous temes. Al meu 
dia a dia jo trobo moltes coses 
quotidianes que penso que po-
drien sortir en un reportatge. Tinc 
una nena que ara està aprenent 
a escriure, doncs faig un repor-
tatge de com els nens aprenen a 
escriure, o em faig una lesió al ge-
noll, doncs podem parlar del te-
ma lesions, menisc, osteoporosi... 
Tirem de les nostres vivències per 
fer-nos preguntes que després 
responem en un reportatge.

 Com va ser fer un reportatge 
amb la teva filla de protagonista? 
 -Va ser molt maco. Era quan te-
nia 4 anys i encara no sabia es-
criure, però ella ens veia a nosal-
tres i feia guixades. Vaig trobar 
que era molt divertit això i vaig fer 
un seguiment del seu aprenentat-
ge durant set mesos. Aquest ca-
pítol, per mi, és molt bonic, diver-
tit i molt tendre. De vegades pen-
so que potser em vaig passar una 
mica, massa paternalista (riu).
 Georgina, i quines han estat les 

teves primeres experiències al 
‘Quèquicom’?
 -M’han volgut fer un bateig de foc 
o potser han volgut acabar amb 
mi (riu). Em van fer anar a la Pire-
na a aprendre a conduir un trineu 
amb gossos i a construir un iglú i 
dormir dins, és a dir, que estic vi-
va de miracle (riu). Va anar molt 
bé, però va ser molt dur!
 I tu Pere en sis anys hauràs vis-

cut mil i una experiències dures... 
 -Sí, i és que la filosofia del progra-
ma és que el reporter s’impliqui 
en el que està explicant. I a mi m’ha 
tocat saltar en paracaigudes, fer 
submarinisme sota un llac glaçat, 
muntar a cavall, anar en bicicleta, 
fer espeleologia, pujar dalt d’un 
arbre, córrer una marató...
 I quina valoració en faries d’aquests 

anys als ‘Quèquicom’?
 -Fantàstica! És un privilegi per-
què des d’un punt de vista profes-
sional ens podem preguntar so-
bre el tema que  ens interessi i ens 
responen els millors especialis-
tes, així que tenim els millors mes-
tres per seguir aprenent.
Per Núria Blasco. Fotos: Lluís Bou 

però aquesta disciplina ha anat 
entrant i sortint de la meva vida, i 
m’agrada, és molt interessant.
 Pere, després de sis anys al pro-

grama, encara et fas preguntes?  

-Cada dia me’n faig! I, de vegades, 
no puc arribar a respondre-les tan 
bé com voldria per qüestions de 
format, ja que a part de divulgatiu, 
el programa ha de ser entretingut.

“Pel programa 
he saltat en 
paracaigudes, he 
fet espeleologia, 
submarinisme en 
un llac glaçat...”, 
explica el Pere

“M’han volgut  
fer un bateig 
de foc”, diu 
la Georgina, 
que ha hagut 
de construir i 
dormir a un iglú 

En Pere és especialista en biologia marina. La Georgina és periodista  
i ha escrit el llibre ‘Los antípodas’ sobre els aborígens australians.
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