




A Catalunya Ràdio, aquest estiu hem fet un 
exercici apassionant. El programa “Dies de ràdio” 
s’ha capbussat en la nostra història, la de la ràdio 
nacional de Catalunya, que enguany ha complert 
35 anys i ha deixat ben palesa la vitalitat del 
projecte. Gairebé tots els noms importants de la 
comunicació d’aquest país han participat, en algun 
moment de la seva carrera, en l’oferta de la ràdio 
pública del país i des d’aquest ADN han mantingut 
l’èxit en altres àmbits. Aquesta essència es manté 
viva i molt present actualment i en el futur de la 
ràdio. 

Avui presentem una temporada, la 2018-2019, que 
consolida l’aposta que vam fer fa  dues temporades 
i que es reforça i es renova amb dues propostes 
que sorgeixen de l’essència de la ràdio. El nou “El 
suplement” dels caps de setmana, el liderarà Roger 
Escapa. Un valor jove que s’ha forjat a la casa, que 
ha participat els últims anys en “El suplement” amb 
Ricard Ustrell i que ve de defensar amb molt bona 
nota un “El matí de Catalunya Ràdio” de l’estiu molt 
carregat informativament. De la mateixa manera, 
i després de tota una vida, ens toca començar una 
temporada sense el mestre Joaquim Maria Puyal, 
que ens va acompanyar a la foto de presentació de 
la graella de fa dues temporades. Amb el mateix es-
perit de fidelitat a l’essència que ha guiat Catalunya 
Ràdio, el projecte queda en mans de Ricard Torque-
mada, a proposta de la direcció corporativa d’Es-
ports. Estem parlant d’un nom propi indiscutible-
ment vinculat a aquesta ràdio des de fa molts anys 
i que és la garantia per mantenir la competitivitat i 
l’evolució de les transmissions del Barça. 

Després d’una temporada intensa periodísticament 
i amb els millors resultats d’audiència de la nostra 
història, Mònica Terribas seguirà aixecant el dia a 
“El matí de Catalunya Ràdio” amb la informació, 

l’anàlisi, l’entreteniment i l’humor dels “APM?” fins a 
la una del migdia. Roger de Gràcia encara un tercer 
any de consolidació al capdavant de les tardes, 
a l’“Estat de Gràcia”. La finestra a les xarxes i a la 
innovació digital, una aposta molt nostra, seguirà 
ben present amb el “Popap” de Mariola Dinarès. El 
tàndem Òscar Fernández i Empar Moliner ens infor-
marà i enriquirà amb una tertúlia diferent als mig-
dies. El “Tot costa” de Jordi Costa i Sònia Gelmà 
s’ha reforçat com els equips catalans per afrontar 
una temporada important per a l’esport català, que 
també seguirem a les nits a “El Club de la Mitjanit”, 
amb Francesc Garriga i Laia Tudel, i els caps de 
setmana, amb el potent “Tot gira” que lidera David 
Clupés. I tot això, amb el nervi, la professionalitat 
i el rigor dels Serveis Informatius i d’Esports de 
Catalunya Ràdio. 

Teniu al davant una graella que incorpora també 
dues noves propostes el cap de setmana -“Un 
restaurant caníbal a Berlín”, amb Paula Molés, 
i “Crims”, amb Carles Porta-, i projectes 
digitals de temàtica molt diversa i absoluta-
ment propis d’una ràdio pública, que en el 
seu dia van semblar un experiment però 
que s’han guanyat un espai en l’oferta 
més tradicional i han aconseguit bons 
consums a internet. 

Com ja vam dir la passada tempora-
da, serà un any intens i especial. A 
Catalunya Ràdio estem a punt.

Saül Gordillo
Director de Catalunya Ràdio

Estem a punt per a una temporada apassionant 
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TEMPORADA 2018-19



El fitxatge de la nova temporada d’“El matí de Catalunya 
Ràdio” seran els oients. Mònica Terribas comença la seva 
sisena temporada dirigint i conduint el magazín informatiu, de 
servei i entreteniment de referència de la ràdio pública catala-
na amb nous espais pensats per escoltar l’audiència, per donar 
veu a les lluites diàries de la gent, que tindran un paper encara 
més rellevant. Les novetats no acaben aquí. El subdirector del 
programa, el periodista Gerard López, serà també la veu que 
ajudarà a despertar l’audiència al costat de Mònica Terribas, 
ara que Roger Escapa ho farà amb “El suplement” el cap de 
setmana. 

El programa, que la temporada passada va assolir les 
millors audiències de la història de l’emissora, mantindrà 
l’estructura flexible per adaptar-se a l’actualitat i incorporar 
les entrevistes, els debats i els programes especials que 
generin la realitat. Per això, continuen les taules d’anàlisi i les 
tertúlies amb veus de referència d’àmbits i orígens diversos. 
“La premsadora”, “La traductora” i “L’argument de consens” 
de la Sala de Màquines, amb Adrià Cuatrecases i Sergi Vives, 
continuarà retratant amb un somriure tot allò que a vegades 
no queda prou clar. 

Però aquesta temporada, “El matí de Catalunya Ràdio” 
també vol que els titulars els omplin els oients. Els dimarts, 
de 10.00 a 11.00, “En primera persona del plural” portarà a 
l’estudi els protagonistes de la vida diària, posant damunt la 
taula problemes socials no resolts, des de la violència fins 
a la precarietat o la discriminació, l’habitatge, el transport 
i l’educació. Lluny de l’addicció que generen la polèmica i 
l’enfrontament, l’espai vol contribuir a la convivència i convida 
l’audiència a ocupar-lo i a convertir-lo en l’intermediari que és, 
a través dels diferents canals de participació del programa.

 
El matí de Catalunya Ràdio
Amb Mònica Terribas
De dilluns a divendres, de 6.00 a 13.00



Els dimecres són el dia del “El racó de pensar”, amb el filòsof Xavier Antich i el 
periodista David Fernàndez, que omplen la vida de les referències d’aquells que donen les 
claus per no desesperar. Els dijous, de 10.00 a 11.00, l’“Informe econòmic” del professor Xavier 
Sala-i-Martín arribarà a la sisena temporada amb l’anàlisi del sistema econòmic i de l’estat de salut 
dels drets socials i laborals bàsics. Els dijous també són dia d’estrena amb “No hi ha drets”, que liderarà la 
sociòloga Iolanda Fresnillo, membre d’Ekona i de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, per traduir la 
indignació quotidiana en anàlisi perquè si hi ha drets, cal tenir-los clars per poder-los reivindicar. 

Els divendres, de 10.00 a 11.00, la unitat mòbil del programa voltarà pel país amb la secció “I visca la terra!”, amb 
Laia Claret al capdavant. Quins problemes comparteixen les ciutats, els barris i els pobles? Els oients podran explic-
ar-ho en primera persona i compartir-ho a través del programa. I a l’estudi, Mònica Terribas i Gerard López creuaran 
experiències que permetran resoldre problemes que a vegades s’encallen a les grans ciutats. O a l’inrevés. Tot, amb 
imaginació i cooperació.

Les competicions esportives seran presents també en les tertúlies que prepara el periodista Dani Terra. Les veus més 
acreditades del periodisme esportiu visitaran l’estudi cada dilluns i després dels partits de la Lliga de Campions. 

D’11.00 a 12.00, “El matí de Catalunya Ràdio” es convertirà cada dia en un magazín de cultura i entreteniment: literatura, 
Youtube, Instagram, Facebook, televisió, sèries, teatre, cinema, dansa, música... Hi ha mil maneres de viure i totes són 
compatibles amb l’actualitat informativa. Els dilluns, “Lecturàlia” amb Màrius Serra i les entrevistes amb els autors, 
que incorpora l’espai de crítica literària “Els arbres no s’ho mereixen…”.  Els dimarts, el consultori digital “Amb xarxa, o 
sense”, amb Albert Cuesta, Genís Roca, Albert Murillo, Mariola Dinarès i la incorporació del youtubber Pol Gisé, que 
compartirà amb l’audiència la seva revolució a les xarxes. Els dimecres, “Mediats i serioses, S.L.”, amb els experts en 
televisió Àlex Gutiérrez, Santi Villas i David Àvila, que compartiran taula amb el “Joc de sèries”, de Sílvia Comet i Cristina 
Bordas, directores i presentadores del programa “Serioses” d’iCat. Els dijous, l’actualitat dels escenaris i el cinema serà a 
“El galliner”, amb Àlex Gorina, Gemma Ruiz, Alfons Gorina, Marta Vives i Núria Marín i la seva mirada particular al món 
de la cultura a través de la vanitat. Els divendres, el magazín de música “Deixa que soni”, amb Blai Marsé, Miqui Puig i 
la participació de Roger Escapa. Aquests cinc espais convidaran els protagonistes de la cultura a asseure’s a l’estudi i 
compartir les seves creacions amb l’audiència. 

Després d’una llarga setmana d’informació, el divendres és el dia de posar-la de cap per avall i riure amb Adrià 
Cuatrecases i Sergi Vives. La Sala de Màquines destil·larà  “L’informatiu post-veritat”, que permetrà imaginar que un 
altre món és possible. 

I sí, cada dia, de dilluns a divendres, de 12.00 a 13.00, l’“APM?” captivarà l’audiència sense necessitat de tunejar la 
realitat, que per si sola és la gran fàbrica d’absurds que alimenta la seva creativitat. 

catradio.cat/mati

http://www.catradio.cat/mati
https://www.instagram.com/maticatradio/
http://www.youtube.com/CatRadio
http://twitter.com/maticatradio
http://facebook.com/elmatidecatalunyaradio
https://telegram.me/maticatradio
https://open.spotify.com/user/1146750441/playlist/1A5zBQ1vu5uqxDEag8Pj3v


Després de sis hores d’informació, tertúlia i opinió sobre 
l’actualitat, arriba el moment de pair-ho tot. I la millor 
manera de tancar la jornada d’“El matí de Catalunya 
Ràdio” és, sens dubte, amb l’humor de l’equip de l’“Alguna 
pregunta més?”.

L’última hora del programa està capitanejada per Xavi Ca-
zorla, amb la imprescindible col·laboració d’Oriol Dalmau, 
Jordi Asturgó i Montse Barcon. Humor, cançons, el repàs 
dels millors moments televisius i radiofònics, treballs d’in-
vestigació telefònics a l’epicentre de la notícia, enquestes 
al carrer tan fiables com els sondejos electorals...

Per l’“APM?” passen absolutament tots els protagonistes 
de l’actualitat a dir-hi la seva. Si un personatge no surt a 
l’“APM?” no existeix (o no el saben imitar, que també pot 
passar).

catradio.cat/apm

APM?
Amb Xavi Carzorla, Jordi Asturgó, Oriol Dalmau i 
Montse Barcon 
De dilluns a divendres, de 12.05 a 13.00

http://www.catradio.cat/apm
https://twitter.com/APM
http://facebook.com/apmtv3


El programa de tendències a les xarxes socials de 
Catalunya Ràdio afronta la tercera temporada amb 
el lema “Tothom mira les xarxes i el ‘Popap’ te les 
explica”, amb l’objectiu de consolidar-se com l’espai 
que dona una resposta entenedora i distesa a les 
preguntes que tothom es fa sobre la vida digital. 
L’equip del “Popap”, liderat per Mariola Dinarès, 
manté l’obsessió de buscar continguts interessants 
i sobretot útils, intensificant els consultoris digitals, 
els tallers de xarxes i les xerrades inspiradores d’es-
pecialistes i gurus.

Aquesta temporada destaca la incorporació d’An-
dreu Veà, pioner d’internet i enginyer manetes 
conegut per la seva recerca sobre els creadors i la 
història d’internet, que a l’espai “El minut d’Andreu 
Veà”, basat en el seu llibre “Tecnologia d’estar per 
casa”, explicarà trucs i tàctiques útils i fàcils per al 
dia a dia de tothom. 

Una altra de les novetats del programa és la nova 
col·laboració de la periodista valenciana Mariola 
Cubells, que els dilluns explicarà que no es pot dir 
que no es mira la tele si s’està connectat al mòbil o 
a l’ordinador, a la secció “La tele que es mira a les 
xarxes”, on el suport queda en segon pla.

Quan es navega per internet i per les xarxes 
no tothom hi veu el mateix. És del que tractarà 
la secció mensual “Trenquem bombolles”, que 
explicarà què hi miren i què hi descobreixen una 
persona de 15 anys, una de 25, una de 35, una de 
45, una de 55 i una de 65. El programa continuarà 
apostant aquesta temporada per les converses 

generacionals sobre tecnologia entre avis i nets 
d’“El xat”, explicarà la transformació digital amb 
testimonis reals i experts a “F5”, consultarà els 
oients a “La pregunta de dos quarts” i estrenarà la 
tercera temporada de la sèrie “Story Txelling”, on 
l’actriu Txell Aixendri i el director teatral Israel Solà 
mantenen converses àcides sobre hàbits digitals.

Cada dia de la setmana, diversos experts visitaran 
el programa. Un dilluns al mes, Alfons Gorina 
serà el prescriptor de sèries i cinema a la 
carta. Cada dimarts, Roc Massaguer 
“Outconsumer” entrevistarà i posarà 
reptes als influenciadors a “Popap 
challenge”. El dimecres, Joan Arenyes 
serà “El caçatendències al món”. 
El dijous tocarà reflexió a “Espai 
guru”. I el divendres serà el dia 
de la “Vida digital” dels famosos 
i de la “Música digital”, que 
aquesta temporada buscarà 
“L’home Shazam”, perquè 
de vegades els humans 
són més efectius que les 
màquines. 

catradio.cat/popap

 
Popap
Amb Mariola Dinarès
De dilluns a divendres, de 13.05 a 14.00

http://www.catradio.cat/popap
http://instagram.com/popapcatradio
https://www.youtube.com/channel/UCTyzHBBh0NO_8tusiqh8yBg
http://twitter.com/popapcatradio
http://facebook.com/popapcatradio
https://open.spotify.com/user/popapcatradio


L’informatiu “Catalunya migdia”, amb Òscar Fernández i 
Empar Moliner al capdavant per tercera temporada con-
secutiva, afronta una tardor molt exigent. De 14.00 a 15.00, 
el programa serà a tot arreu on calgui per explicar el que 
passa i a la segona hora, al moment del cafè, es mirarà el 
dia amb els ulls d’Empar Moliner i les seves dèries musi-
cals, i farà comunitat amb tertulians i oients. 

El “Catalunya migdia” vol continuar sent l’informatiu diari 
de referència a la ràdio catalana i per això compta, com 
sempre, amb les redaccions dels Serveis Informatius i 
d’Esports de Catalunya Ràdio, dos equips de luxe per a una 
temporada que serà, sens dubte, trepidant.

catradio.cat/catalunyamigdia

 
Catalunya migdia 
Amb Òscar Fernández i Empar Moliner
De dilluns a divendres, de 14.00 a 16.00

www.catradio.cat/catalunyamigdia
http://twitter.com/CatMigdia
https://www.facebook.com/catmigdia/?ref=ts&fref=ts
http://spoti.fi/2mvmeco


La tercera temporada de l’“Estat de Gràcia” 
serà boníssima. És així i no s’hi pot fer res. El 
president i la Vicepresidència van sobreviure a 
un curs anterior farcit d’esdeveniments excep-
cionals i van demostrar la seva gran capacitat per 
fer veure que entenien bé el que passava. Aquest 
és un art que enguany hauran de polir encara més 
perquè arriba una tardor calenta.
El programa presidit per Roger de Gràcia estarà 
també aquesta temporada molt atent a tot el 
que passi en l’àmbit polític amb la inestimable 
col·laboració del seu periodista estrella, Carlos 
Enrique Bayo. Ell va ser qui va destapar les 
“clavegueres” de l’Estat i ell és qui cada setmana 
escolten més oients de l’“Estat de Gràcia”, àvids de 
saber què s’amaga sota la catifa del poder. Però 
la política no són només els fets, sinó també els 
gestos, i per això hi ha Patrycia Centeno amb 
la seva anàlisi de la comunicació no verbal 
dels polítics, que deixa sempre amb la boca 
oberta. 

Estat de Gràcia
Amb Roger de Gràcia
De dilluns a divendres, de 16.05 a 
19.00



Actualitat, sí, i riure i somriure. Des de la seva passió pel coneixement i la curiositat, 
el programa continuarà embogint setmanalment amb la impossible relació entre el 
“menjadonuts” David Olivares i el “menjabròquils” Adam Martín, que un any més intentarà 
canviar la dieta de l’actor del programa “Polònia”, de TV3, tot i que un any més tampoc ho 
aconseguirà. I els oients gaudiran també amb Xuriguera i Faixedas, que continuen presentant-
se a l’estudi sense guió i sense cap mena de vergonya. I a l’equip, n’estan encantats. Igual que els 
encanta tenir cada setmana Montse Virgili fent ballar l’audiència amb les seves músiques impossibles 
acompanyada de Fermí Fernandes, l’home optimista. 

Aquest any l’“Estat de Gràcia” té l’honor i el plaer d’incorporar el dibuixant Juanjo Sáez, que explicarà 
com era ser heavy, com era tenir un radiocasset i, en definitiva, com era ser “nosaltres” fa uns anys. I ho 
explicarà com ho sap fer ell, amb les seves vinyetes i rient-se molt de tots plegats i de la mare que ens va 
parir. Un altre fitxatge de la temporada és Gina Tost, experta en tot el que passa a la xarxa, que estirarà el 
fil d’internet per portar els oients ves a saber on... Vídeos virals, bronques a Twitter i tot el que es viu al món 
virtual, tot viscut amb la seva passió i el seu saber fer. I encara una última incorporació doble, la de la parella 
Marc Garriga i Alfons Gorina, que explicaran les novetats de cinema i de les sèries. Avís per a navegants: 
entre ells no s’aguanten. 

I sí. Lolita Bosch hi serà un any més. No podia ser d’una altra manera. El seu riure encomanadís, la seva 
passió desbordant i, sobretot, la seva humanitat a l’hora de presentar històries humanes extraordinàries no 
hi podien faltar. La gent vol més Lolita, doncs tindran més Lolita. Paraula de president. 
Ja ho veieu. La tercera temporada de l’“Estat de Gràcia” serà boníssima. O això o pleguem*.

catradio.cat/estatdegracia

* És una promesa electoral, no en feu gaire cas.

http://www.catradio.cat/estatdegracia
http://twitter.com/estatdegracia
https://www.facebook.com/estatdegracia


 
Tot costa
Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà
De dilluns a divendres, de 19.00 a 21.00

El “Tot costa” es manté fidel al seu estil: informació i anàlisi 
futbolístics rigorosos, crítics i, alhora, desenfadats. Jordi 
Costa i Sònia Gelmà lideren una plantilla de luxe forma-
da per Pere Escobar, Edu Polo, Ricard Torquemada, Pepe 
Sámano, Marcos López, Dani Senabre, Xavi Campos, Jordi 
Borda, Santi Giménez, Jordi Grau, David Sánchez, Gemma 
Herrero, Gerard Autet, Oriol Domènech i tota la redacció 
d’Esports de Catalunya Ràdio.

Si a la Lliga de futbol la principal novetat d’aquesta tem-
porada és el VAR, el “Tot costa” estrenarà el “VARòmetre”, 
amb l’exàrbitre Joan Fàbregas. El capità del Brighton, 
Bruno Saltor, i el periodista Enric Gil mantindran al dia tota 
l’actualitat de la Champions. Pel que fa al bàsquet, Jordi 
Trias, exjugador de Barça, Joventut i Manresa, canvia la 
cistella pel micròfon per encapçalar el “Trias & roll” en 
companyia d’Ernest Macià. La informació setmanal de 
l’NBA anirà a càrrec de Jordi Colomé i Dani Senabre; la 
tennística passarà per “L’ull de falcó” d’Àlex Corretja; el 
motociclisme el pilotarà Aleix Espargaró a “L’Aleix GP”, i 
la informació poliesportiva la recollirà “La Xicuepèdia” de 
Marta Garcia.

catradio.cat/totcosta

http://catradio.cat/totcosta
https://twitter.com/totcosta
https://www.facebook.com/totcosta
https://www.instagram.com/totcosta/


Més actualitat, més reflexió i nous formats 
per al “Catalunya vespre”, l’informatiu noc-
turn de Catalunya Ràdio dirigit i presentat 
per Kílian Sebrià. El programa enceta la nova 
temporada amb l’objectiu de mantenir el 
compromís d’explicar tot el que passa, allà on 
passa i per què passa.

El magazín informatiu, de dues hores de du-
rada, aborda l’actualitat amb mirada serena 
i reflexiva. A la primera hora, fa un repàs ex-
haustiu de les notícies més importants del dia 
amb intensitat, ritme i nous formats narratius. 
La segona part del programa posa l’accent 
en l’anàlisi d’experts que ajuden els oients a 
tenir una visió diferent, crítica i serena, dels 
principals arguments informatius del dia.

El “Catalunya vespre” es pot escoltar en 
directe, però el minut a minut també es pot 
seguir a través del web i les xarxes socials, 
que complementen la informació del progra-
ma.

catradio.cat/catalunyavespre

 
Catalunya vespre
Amb Kílian Sebrià
De dilluns a divendres, de 21.00 a 23.00

http://www.catradio.cat/catalunyavespre
https://twitter.com/CatVespre
https://www.facebook.com/CatVespre


 
El Club de la Mitjanit
Amb Francesc Garriga i Laia Tudel
De dilluns a divendres, de 23.00 a 1.00

Un curs més el programa esportiu multicanal de les nits de Catalunya Ràdio i Esport3 serà “El 
Club de la Mitjanit”, amb Francesc Garriga, que es torna a posar davant dels micròfons i les 
càmeres amb el repte il·lusionant d’explicar una temporada apassionant. I juntament amb 
Laia Tudel analitzaran l’actualitat i arrencaran algun somriure per rematar el dia.

El to desenfadat, el rigor i la pluralitat seguiran sent el pal de paller del programa, 
amb algunes novetats que garantiran el seu caràcter imprevisible. Una tempora-
da més, els clàssics no fallaran. Antoni Bassas, Ramon Besa, Jordi Costa, Sònia 
Gelmà, Xavi Torres... o els “diabòlics” Bernat Soler i Ricard Torquemada, que 
aquest any han agafat el relleu de Joaquim Maria Puyal amb “La transmis-
sió d’en Torquemada - La TdT”. I amb una nòmina de tertulians de luxe, 
amb noms com Lluís Canut, Sergi Solé, David Clupés, Roger Xuriach, 
Oriol Domènech, Josep Maria Minguella, Carles Fité i Albert Martin, i 
que enguany incorpora Eloi Vila i Ruth Vilar. 

Els analistes Gerard Autet –un pou d’anècdotes- i Àlex Delmàs 
continuaran oferint la seva visió privilegiada i Xavi Campos far-
cirà cada dilluns el seu “Gossip” amb tot de secrets mai abans 
revelats.

No faltaran tampoc espais consolidats com “La FIFA” de Fina 
i Faixedas,  
“American dream” de Jordi de Mas i “El Lloro” de Javi 
Miguel, ni les seccions renovades “Els losers”, amb Adrià 
Serra, i “Assemblea de compromissaris”, amb Gerard 
Jubany. I un fitxatge que no deixarà indiferent, Èdgar 
Fornós, que sortirà al carrer a copsar-hi l’ambient. També 
es confirma que Xavi Cazorla continuarà visitant “El Club 
de la Mitjanit” cada dijous per repassar el “millor” del 
programa, en el seu particular “Follow Garriga”.

catradio.cat/club

http://catradio.cat/club
http://instagram.com/clubmitjanit
http://twitter.com/ClubMitjanit
http://www.facebook.com/elclubdelamitjanit?fref=ts


 
La nit dels ignorants 3.0
Amb Xavier Solà
De diumenge a dijous, d’1.05 a 3.00

Un any més, torna la saviesa de “La nit dels 
ignorants 3.0”, el clàssic modern de la ràdio 
catalana. Un servei públic de referència 
que arriba a la trenta-unena temporada 
fidel als valors comunicatius fundacionals: 
el coneixement i la companyia. Amb 
Xavier Solà al capdavant des de fa nou 
temporades, a les nits de Catalunya Ràdio 
s’hi escolten les preguntes més xocants i 
les respostes més curioses: “Els animals 
van a la guerra?”, “És bo tenir greix al cos?”. 
Molts oients fidels es citen durant les 
matinades i estableixen un fil misteriós que 
l’era internet no ha escombrat. Al contrari, 
enriqueix amb més canals un programa 
que ha esdevingut tota una icona de la 
comunicació i la intel·ligència col·lectiva i 
ho fa durant les vint-i-quatre hores del dia.

La bona salut i la vitalitat de “La nit dels 
ignorants 3.0” també s’explica per una 
renovació constant de les seccions: “El 
menú del mes”, confeccionat pels oients 
amb receptes pròpies i de temporada; “No 
ho entens”, l’entrevista diària d’actualitat 
amb la pregunta final “Què és allò que 
no entén?”; “Parla amb mi”, on els oients 
adrecen qüestions a personalitats diverses, 
nacionals o internacionals i que el progra-
ma tramita amb justificant de recepció.

Es mantenen seccions ben arrelades com 
“El pou de les preguntes perdudes”, per no 
deixar qüestions sense resposta; “Mapa 
d’amics”, la cadena de voluntariat més 
gran, que s’acosta a les 1.000 persones 
entrevistades; “Ignorants, petits i grans”, 
amb les preguntes de les noves genera-
cions; “Fil directe”, amb personalitats del 
món acadèmic i cultural que visiten pun-
tualment el programa; “Aniversaris musi-
cals”, un calendari d’efemèrides, i “Darrera 
melodia”, una composició seleccionada i 
presentada pels oients, que acomiaden el 
programa amb un text d’un màxim de 31 
paraules, tantes com temporades farà 
el programa.

Des de 1987, nit rere nit, molta gent 
s’aplega al voltant de Catalunya 
Ràdio amb l’objectiu i el goig 
d’aprendre, compartir i mante-
nir ben viva la pregunta “Què té 
“La nit dels ignorants 3.0”?”. 

catradio.cat/ignorants

http://catradio.cat/ignorants
http://twitter.com/nitignorants
https://www.facebook.com/ignorants


 
La finestra indiscreta 
Amb Àlex Gorina
Divendres, d’1.05 a 3.00 

El programa de cinema de Catalunya 
Ràdio és el més veterà de l’emissora. 
Després de més de trenta anys en antena, 
amb Àlex Gorina al capdavant, es proposa 
mantenir-se com la referència indispen-
sable en el món de la cultura i la comuni-
cació del país. A més de ser una aposta 
absoluta per la producció cinematogràfi-
ca i els joves autors catalans, “La finestra 
indiscreta” té un compromís irrenunciable 
amb la qualitat, l’entreteniment, l’actu-
alitat, els nous formats, la sinceritat, el 
contrast d’opinions, el bon humor i l’inter-
canvi amb els oients.

La crítica i la contracrítica, les tertúlies 
ben informades, les bandes sonores que 
guien els somnis, les noves tecnologies i 
les novetats televisives multiformat estan 
incloses en el programa, que destaca per 
les entrevistes de fons, els descobriments 
i les converses de proximitat. Una altra  
de les característiques clàssiques és la 
curiositat per anticipar les novetats dels 
grans festivals de cinema, especialment 
de Canes, Sitges i Sant Sebastià. Tot 
plegat, viscut amb els recursos essencials 
del bon cinema i la bona ràdio: muntatge, 
ritme, musicalitat, sorpreses, joc, per- 
sonalitat i una actitud en què els senti-
ments perso- nals estan en primer terme.

 
L’audiovisual
Divendres, de 3.05 a 4.00

Aquesta serà una temporada carregada de novetats i amb 
la promesa indefugible de sorprendre els oients amb un 
catàleg complert de “plaers culpables”, tot aquell cinema 
indefensable que l’Àlex Gorina adora... I qui no estigui lliure 
de pecat, que llenci la primera pel·lícula! 

catradio.cat/finestra

Dirigit i presentat per Àlex Gorina, la 
gran novetat d’aquesta temporada de 
“L’audiovisual”, el programa especialitzat 
en bandes sonores i músiques del món 
de l’espectacle, és que es desplaça per 
ubicar-se immediatament després de “La 
finestra indiscreta”, creant un enllaç que 
convertirà les matinades de divendres 
a dissabte en una gran sessió contínua 
de gran pantalla imprescindible.

Aquesta temporada, el protagonista 
serà el cinema de grans espec-
tacles: bandes sonores que van 
acompanyar els films en Cinera-
ma, Cinemascope, Todd-Ao, 70 
mm, 3-D i tots aquells formats 
que cal redescobrir per ampliar 
la mirada i l’efecte d’immersió 
hipnòtica en l’estereofonia.

 catradio.cat/audiovisual

http://catradio.cat/finestra
http://catradio.cat/audiovisual


“El suplement” arrenca una nova 
etapa marcada per l’essència 
d’un programa que és sinònim de 
cap de setmana des de fa més de 
30 anys. Una herència que, amb 
Roger Escapa al capdavant, es 
manté i alhora es renova. 

El nou “El suplement” aposta 
per l’entreteniment, l’actualitat 
i l’anàlisi, les tres potes que 
vertebren l’estructura del 
programa des de les 6.00. 
Començarà amb una bona 
selecció musical de la mà de dos 
experts: Blai Marsé i Miqui Puig. 
Després d’una hora d’informació 
amb Neus Bonet i l’equip dels 
Serveis Informatius de Catalunya 
Ràdio, a les 7.00, Roger Escapa 
explicarà tot el que cal saber per 
estar al dia. L’actualitat política, 
social, econòmica o del món 
seran alguns dels eixos principals 
d’aquesta hora, amb l’afegit 
qualitatiu de noms com Jordi 
Puntí, que analitzarà l’actualitat 
blaugrana. John Carlin i Toni 
Cruanyes també se sumen al nou 
“El suplement” per aportar el seu 
punt de vista més personal sobre 
tot el que ha passat durant la 
setmana. 

L’anàlisi de l’actualitat continuarà 
a partir de les 9.00 amb 
entrevistes i reportatges, que 
es complementaran amb dues 
veus periodístiques de primer 
ordre: Mayka Navarro i Jon 
Sindreu. La música també pren 
molta importància en aquesta 
nova etapa, és per això que 
s’incorporen al programa artistes 
com Núria Graham, David 
Carabén, Roger Mas, Arnau 
Tordera o Miquel Tejada, a més 
de dos clàssics del programa, 
Albert Galceran i Pedro Pardo. 

“El suplement” també aposta per 
la participació, i ho farà a través 
de la sexòloga Elena Crespi i l’es-
pecialista en somnis Jordi Borràs, 
que resoldran els dubtes que 
l’audiència els plantegi. Per últim, 
al punt del migdia, els dissabtes 
Pep Nogué jugarà als fogons, 
mentre que els diumenges Llucia 
Ramis, Anna Pérez Pagès, Laura 
Serra i Desirée de Fez aixecaran 
el teló de la vida cultural. Tot ple-
gat, un còctel amb gust del millor 
cap de setmana possible.

catradio.cat/suplement

 
El suplement
Amb Roger Escapa
Dissabtes i diumenges, de 6.00 a 13.00

http://catradio.cat/suplement
https://www.instagram.com/elsuplement/
https://twitter.com/elsuplement
https://www.facebook.com/elsuplement
https://open.spotify.com/user/elsuplement


“El divan” és la conversa personal i íntima, on els convidats 
reflexionen i confessen les seves interioritats a Sílvia Cóppu-
lo, que dirigeix i presenta aquest espai a Catalunya Ràdio des 
de fa deu anys. 

Anhels, satisfaccions, expectatives, alegries i moments 
especials de la vida es desgranen lentament i amb sinceritat 
a “El divan”, que escolta “la veu de l’ànima” dels convidats i 
convidades. Persones conegudes, admirades i de reconegut 
prestigi, o bé persones que els oients encara no coneixen 
i que volen compartir les seves experiències vitals mentre 
sona la seva música, evocadora d’un passat farcit d’afectes i 
records i d’un futur d’il·lusió i esperança.

catradio.cat/divan

El divan
Amb Sílvia Cóppulo
Dissabtes, de 13.05 a 14.00

http://catradio.cat/divan
https://twitter.com/eldivanOficial
https://www.facebook.com/eldivanOficial


Perquè l’actualitat no descansa mai i el cap 
de setmana els oients volen estar ben infor-
mats, l’equip del “Catalunya migdia”, amb 
Neus Bonet al capdavant, no es deixarà res 
al tinter. 

Disposats a buscar les claus per interpretar 
el món. Disposats a fer l’anàlisi de per què 
passen les coses. Disposats a seguir el ritme 
que la vida marca en cada instant. Disposats 
a escoltar els oients i a donar-los veu. Dis-
posats per ser l’informatiu de referència dels 
caps de setmana. 

catradio.cat/catalunyamigdia

Catalunya migdia 
(cap de setmana)
Amb Neus Bonet
Dissabtes i diumenges, de 14.00 a 14.30

http://catradio.cat/catalunyamigdia
http://twitter.com/CatMigdia
https://www.facebook.com/catmigdia/?ref=ts&fref=ts
http://spoti.fi/2mvmeco


Maria Guixà és l’encarregada de posar els 
oients al dia de l’actualitat esportiva del cap 
de setmana en només mitja hora. 

“Tot gira migdia” busca l’última hora de la 
jornada futbolística de Primera i Segona, 
amb les prèvies dels partits del Barça, 
l’Espanyol i el Girona; entra als parquets per 
seguir el bàsquet, l’handbol i l’hoquei patins; 
segueix Màrquez, Pedrosa i companyia als 
entrenaments del Mundial de motociclisme, 
i es capbussa a les piscines del país per ana-
litzar l’actualitat dels esports d’aigua. A més, 
tindrà temps per pedalar pel calendari ciclis-
ta internacional i seguir de molt a prop tot el 
que passi al món de l’esport en les primeres 
hores dels dissabtes i els diumenges.

catradio.cat/totgiramigdia

 
Tot gira migdia
Amb Maria Guixà
Dissabtes i diumenges, de 14.30 a 15.00

http://catradio.cat/totgiramigdia


Cuinar va ser el primer acte de cultura de l’espècie humana, allò que 
els va fer humans, els va fer evolucionar i els va socialitzar. Paula Molés 
obre “Un restaurant caníbal a Berlín” per reivindicar precisament que 
la gastronomia és cultura. Cada dissabte convidarà al restaurant caníbal 
persones que explicaran per quin motiu la gastronomia va molt més enllà 
del simple fet d’alimentar-se. Historiadors, cuiners, antropòlegs, músics, 
enòlegs, crítics, arquitectes, periodistes, escriptors, passaran pel restau-
rant… i qui sap si en sortiran. 

El programa tindrà molt present l’actualitat i seguirà les tendències a les cuines 
i als mercats sense oblidar l’origen de tot plegat. Redescobrirà productes de 
casa, en descobrirà de nous i en tastarà d’altres que posaran a prova la re-
sistència de les papil·les gustatives. En el restaurant caníbal de Paula Molés no 
s’hi explicarà la recepta del sofregit perquè no és un programa de cuina. Amb 
tot, ben segur que fa venir ganes de saber què hi fan i per què ho fan. I, és 
clar, en un restaurant així no hi faltaran mai ganivets ben esmolats: tenen el 
seu propi crític gastronòmic.

catradio.cat/canibal

 
Un restaurant caníbal a Berlín
Amb Paula Molés
Dissabtes, de 15.05 a 16.00

http://www.catradio.cat/canibal


 
Tot gira
Amb David Clupés
Dissabtes, de 16.05 a 21.00, i diumenges, de 16.05 a 23.00

“Tot gira” va començar a girar el 28 d’agost del 2004. Aquest 2018, el 
primer carrusel esportiu radiofònic en català arriba a la seva catorzena 
temporada amb més de 1.300 programes emesos i conservant la seva 
brúixola: esport i directe. Ràdio en essència. David Clupés serà al capda-
vant del transatlàntic esportiu dels caps de setmana per sisè any consecu-
tiu per viure tots els partits de lliga en directe, amb les transmissions del 
Barça de la nova “La TdT” de Ricard Torquemada i Bernat Soler; del Girona 
amb Eduard Solà i Francesc Cargol, i de l’Espanyol amb Eudald Serra, Dani 
Ballart i Marc Mayola. 

Pere Escobar tornarà a ser la veu dels partits del Madrid i a mantenir con-
verses de “Sobretaula” amb esportistes apartats del gran focus mediàtic. 
“Tot gira” posarà també l’atenció en els partits del Reus i el Nàstic a segona 
i l’espai d’anàlisi “VAR” comptarà amb el nou trident “PSG” format per Edu 
Polo, Sònia Gelmà i Francesc Garriga. Però el gran fitxatge de la temporada 
serà argentí, “el nostre Leo”, que s’incorporarà a l’equip a partir de setembre.

El programa manté la seva vocació poliesportiva: les transmissions del 
Mundial de MotoGP, amb Damià Aguilar i Lluís Costa; la lliga ACB, amb 
Carme Lluveras i la nova incorporació d’Albert Miralles; la Champions 
d’handbol, amb Pau Campos; el tennis, amb Àlex Corretja; l’hoquei pat-
ins, amb Ferran López; el futbol sala amb Santi Gea... Aquesta tempo-
rada, el programa també mantindrà espais habituals i col·laboradors 
com Jordi Costa, Lluís Canut, Alfredo Relaño, Rubén Uría, Jordi 
Mèlich, Pere Bosch i Gerard Jubany.

catradio.cat/totgira

http://catradio.cat/totgira
https://twitter.com/totgira
https://www.facebook.com/totgira
https://www.instagram.com/totgira/


 
La transmissió d’en Torquemada
Amb Ricard Torquemada

Ricard Torquemada dirigeix les transmis-
sions del Barça a Catalunya Ràdio a partir 
d’aquesta temporada i pren el relleu al 
mestre Joaquim Maria Puyal després de 33 
anys de transmissions a l’emissora pública 
i de 43 anys de transmissions de futbol en 
català. Torquemada ho fa acompanyat, a 
la narració del partit, per Bernat Soler, cap 
d’Esports de TV3 i fins ara al capdavant de 
les transmissions de futbol a TV3.

L’objectiu de “La transmissió d’en Torque-
mada – La TdT” és  mantenir l’essència de 
“La TdP”, que ha estat líder i referència co-
municativa durant moltes dècades. La nova 
transmissió té com a prioritats la responsa-
bilitat sobre l’ús de la llengua catalana, el 
rigor periodístic i establir un to de compli- 
citat amb l’oient per convertir-se en la casa 
del futbol i en especial del Barça.

“La TdT” continuarà seguint el Barça i 
explicarà els partits des de diferents punts 
de vista, amb Ricard Torquemada com a 
director d’una transmissió coral, en què 
continuarà fent l’anàlisi, i amb Bernat Soler 
a la narració del partit. L’equip també 
comptarà amb Marta Carreras al micròfon 

autònom, i al laboratori es tractaran les 
dades des d’una nova mirada, amb Carles 
Domènech. També hi haurà Jordi Costa, 
que aportarà la seva visió esmolada del 
partit, i Jordi Borda, que donarà el punt de 
vista institucional. A més, Jaume Ramon 
dirigirà el centre de dades i Xavier 
Campos portarà el comandament 
des de Barcelona. 

Durant el programa, no hi fal-
taran converses, conclusions 
i entrevistes amb convidats 
especials, fent que cada 
transmissió sigui única 
amb l’objectiu que 
l’oient gaudeixi del 
Barça i de l’esport.

catradio.cat/latdt

http://catradio.cat/latdt
https://www.instagram.com/latdt/
https://twitter.com/LaTdT
https://www.facebook.com/LaTdT


Aquesta temporada farà 20 anys que Eudald Serra va 
començar a cantar els gols de l’Espanyol a Catalunya 
Ràdio. Per tercera temporada l’acompanyarà Sergi Andreu, 
l’home de les dades dels partits de l’Espanyol i un equip de 
comentaristes consolidat els últims anys, amb Dani Ballart 
i Marc Mayola. I Carles Domènech farà el seguiment de les 
dades individuals i col·lectives.

Tots els partits de l’Espanyol, tant si es juguen de dilluns 
a divendres com en cap de setmana, els coordina David 
Clupés amb l’equip del “Tot gira” des dels estudis de Cata-
lunya Ràdio.

Un any més, i ja en són set, “La transmissió de l’Espanyol” 
posarà en joc el Trofeu Dani Jarque, que premia el millor 
jugador blanc-i-blau de la temporada.

catradio.cat/espanyol

La transmissió de l’Espanyol
Amb Eudald Serra

http://catradio.cat/espanyol
https://twitter.com/catradioesports


Després de debutar a la Primera Divisió la 
temporada passada, el Girona FC es disposa 
a viure a la màxima categoria un segon any 
i tant el club com l’afició esperen que sigui 
el de la consolidació entre els grans equips 
de la lliga espanyola. Catalunya Ràdio en 
transmetrà tots els partits íntegrament dins 
el magazín esportiu “Tot gira”.

Eduard Solà, que ha seguit amb passió 
l’evolució de l’equip blanc-i-vermell les 
últimes temporades, tornarà a ser la veu 
que farà la narració. Al micròfon autònom, 
hi haurà Xevi Soler i Oriol Rodríguez; Carles 
Domènech continuarà recollint les dades, 
i l’analista de la transmissió serà el tècnic 
Francesc Cargol.

catradio.cat/transmigirona

 
La transmissió del Girona
Amb Eduard Solà

http://catradio.cat/transmigirona


 
Univers MotoGP
Amb Damià Aguilar

Catalunya Ràdio continua apostant pel Mun-
dial de MotoGP, un esdeveniment esportiu 
de primer ordre en què Catalunya és una 
potència mundial, amb set pilots a la cate-
goria reina. 

La ràdio nacional i més esportiva té presèn-
cia en tots els circuits del calendari –un total 
de 19 el 2018, una xifra de rècord- a través 
d’“Univers MotoGP”. Els aficionats catalans 
poden viure, per tant, en rigorós directe 
l’emoció de les curses i els èxits de Márquez, 
Viñales, Pedrosa, els germans Espargaró, 
Rins i Rabat. I evidentment tota la posada en 
escena informativa dels dies previs, amb els 
entrenaments lliures i oficials, sigui per ante-
na o per xarxes socials i al blog de Damià 
Aguilar. 

“Univers MotoGP” és una producció del 
programa “Tot gira”, coordinada per David 
Clupés.

catradio.cat/motogp

http://catradio.cat/motogp
https://www.instagram.com/universmotogp/


Després de l’èxit de “Tor, tretze cases i tres morts”, la primera sèrie de 
no-ficció de Catalunya Ràdio, arriba “Crims”, un programa setmanal 
d’històries fosques i criminals, dirigit i presentat per Carles Porta amb la 
col·laboració de Lídia Orriols, que explicarà crims de veritat de manera 
novel·lada. Relats plens de suspens i intriga que mantindran els oients en-
ganxats a la ràdio i als podcasts que després es podran descarregar.

Els crims són una part fonamental de la història d’una societat. Per què 
maten, els humans? Com maten? Quines són les raons que els porten a 
cometre un delicte? A més d’escoltar els relats en la línia del “true crime” i la 
no-ficció més actuals, “Crims” analitzarà també el rerefons i les circumstàncies 
que envolten els autors i les víctimes dels crims.

Primer va ser les “Històries de mitja tarda”, amb les quals molts oients que 
escoltaven la ràdio al cotxe deien que no podien entrar al pàrquing fins que 
no acabava el relat. Després va ser la sèrie de Tor, que ha sigut pionera i ha 
obtingut un gran èxit d’audiència per internet. I ara arriba “Crims” amb la  
voluntat de convertir la nit dels dissabtes en una cita obligada per als 
amants de la novel·la negra i dels grans relats de no-ficció. Els caps de 
setmana a Catalunya Ràdio seran “criminals”.

catradio.cat/crims

 
Crims 
Amb Carles Porta
Dissabtes, de 21.05 a 22.00

http://catradio.cat/crims


“Solidaris” arriba a l’onzena temporada a Catalunya Ràdio com  
a referència informativa en drets humans, justícia social, pau i 
cooperació. Amb un periodisme de solucions, aportant una  
mirada crítica i constructiva amb les persones i organitzacions 
que treballen per fer progressar la societat i aconseguir un 
món millor. Dirigit i presentat per Albert Segura, “Solidaris” és 
un espai de reflexió que vol donar resposta, amb màxim rigor 
i profunditat, als grans reptes socials, polítics i econòmics que 
preocupen els oients. Sense fronteres i amb una especial sensi-
bilitat pel moment excepcional que viu Catalunya. 

De la mà de “Solidaris”, la ràdio pública surt al carrer per do-
nar veu als que normalment no en tenen i treure a la llum les 
històries que sovint es voldrien ocultes. Des del pis d’uns des-
nonats fins a l’escola d’una nena transsexual, passant per un 
vaixell d’immigrants a la deriva, un bar de Sant Cosme o de 
Ciutat Meridiana, la presó, un escorxador, el Valle de los Caídos, 
una nit de Reis amb nens malalts de càncer, una manifestació 
contra les vies del tren a Múrcia o un concert per la llibertat 
d’expressió en un terrat de València. 

catradio.cat/solidaris

 
Solidaris
Amb Albert Segura
Dissabtes, de 22.05 a 23.00

http://www.catradio.cat/solidaris
http://www.twitter.com/solidaris_cr
http://www.facebook.com/solidaris
http://instagram.com/Solidaris_CR


“Ciutat Maragda”, el programa de literatura 
de Catalunya Ràdio dirigit i conduït per 
David Guzman, arriba a la segona tempo-
rada consolidant l’aposta per la divulgació 
de qualitat i posant l’accent en la millor 
literatura catalana i universal. Després d’un 
any en què ha abordat àmbits i autors com 
Joseph Conrad, Tintín, Josep Pla, Mary 
Shelley, els clubs de lectura, la biblioteca 
escolar, l’“Ulisses” de Joyce, Joan Ferraté o 
la literatura russa, entre d’altres, enceta un 
nou curs carregat de grans temes i figures 
literàries. 

Al dos col·laboradors habituals del 
programa, l’editora Maria Bohigas i 
l’escriptor Jordi Puntí, s’hi sumen ara 
l’escriptora i periodista Anna Ballbona i 
l’escriptor i professor Borja Bagunyà. La 
literatura, doncs, entesa de forma coral 
i transdisciplinària, amb incursions en el 
cinema, l’educació, la música o el teatre, 
seguirà configurant el camí de rajoles 
grogues del programa, amb una mirada 
atemporal que combina clàssics de la 
literatura amb autors i temes d’actualitat.

catradio.cat/maragda

 
Ciutat Maragda
Amb David Guzman
Dissabtes, de 23.05 a 00.00

http://WWW.catradio.cat/maragda
http://www.twitter.com/ciutatmaragda
https://open.spotify.com/user/1146750441/playlist/3fQmXGlAO0NvmLNJRk4ImK


“Generació digital” és el programa dedicat a la tecnologia creativa i 
l’entreteniment digital de Catalunya Ràdio, amb Albert Murillo al capdavant i 
envoltat d’experts com Gina Tost, STAR, Francesc Xavier Blasco, Albert Garcia, 
Elisabet Sánchez i el youtuber Christian Vilchez, que expliquen sense complexos 
el món del videojoc i la cultura #maker.

En el setzena temporada en antena, el programa vol deixar espai a professionals 
joves que es dediquen al desenvolupament de videojocs i a iniciatives relacionades 
amb l’aprenentatge actiu o el “do it yourself”.

El programa amplia la seva especialitat en videojocs des del seu canal de “streaming” 
de vídeo Twitch.tv, amb partides a videojocs en directe. A més de l’emissió dels 
dissabtes a la mitjanit, és l’únic programa radiofònic que es pot escoltar quan 
s’està enregistrant, en emissió en beta per internet, els dijous a les 18.00, en la seva 
filosofia d’obertura a tot tipus d’audiència inquieta i creativa.

catradio.cat/generacio

 
Generació digital
Amb Albert Murillo
Dissabtes, de 00.05 a 1.00

http://www.catradio.cat/generacio
http://www.instagram.com/generaciodigital
http://www.youtube.com/user/CatRadio
http://twitter.com/gendigital
http://www.facebook.com/generaciodigital
http://telegram.me/generaciodigital
http://www.twitch.tv/generaciodigital


 
Els viatgers de la Gran Anaconda
Amb Toni Arbonès
Dissabtes, d’1.05 a 2.00

Des del ventre canoa de la Gran Anacon-
da, Toni Arbonès practica una observació 
directa i propera que ajuda a entendre 
millor el món, molt ben acompanyat per 
experts que descobreixen el planeta, 
la geografia, l’expressió de la gent, les 
formes de pensament i organització, i la 
transmissió del coneixement escrit i oral. 
El món, en primera persona.

“Els viatgers de la Gran Anaconda” 
encaren la nova temporada amb el nas 
al mapa. Els periodistes i escriptors de 
viatges Xavier Moret i Jordi Canal Soler 
voltaran pel món. Des de l’Àsia, l’escriptor 
i filòleg Josep Maria Romero enviarà 
puntualment les “Cròniques orientals”. 
Josep Lluís Alay, professor d’Història 
d’Àsia, acostarà als oients la realitat dels 
pobles de l’Orient. Sergi Ramis, periodista, 
escriptor i editor, i Jofre Rocabert, 
investigador, rastrejaran les singularitats 
de les fronteres planetàries. L’exploració 
de les regions àrtiques restarà en mans de 
l’antropòleg Francesc Bailón. 

Per observar la terra des del mar, Joan 
Antoni Afonso i Laura Alameda faran el 
relat de la seva navegació de cinc anys. El 

lingüista David Valls posarà el seu granet 
de sorra per facilitar l’entesa entre uns i 
altres, i Agustí Pàniker, editor i escriptor 
especialista en antropologia i història de 
les religions, farà més intel·ligible el món 
de les creences. Martí Boada, doctor en 
Ciències Ambientals, mirarà de prop la 
natura, i Joan Portell, escriptor i pedagog, 
recorrerà els camins de casa. Enric Soler, 
igualment escriptor i editor, il·luminarà 
els oients amb el coneixement del món 
imprès. 

Les novetats d’enguany seran 
una aproximació als orígens 
de l’homo sapiens, a càrrec 
de l’antropòleg Joan Riera, 
especialista en l’Àfrica negra; 
les reflexions entre el cel i la 
terra les farà el periodista 
Adolf Beltran, i l’autor dels 
retrats humans serà Kris 
Ubach, fotoperiodista 
freelance. 

catradio.cat/anaconda

http://WWW.catradio.cat/anaconda
https://twitter.com/grananaconda?lang=es
https://www.facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda


Des de principis dels anys noranta, el blues-
man Quico Pi de la Serra realitza i presenta 
aquest programa setmanal monogràfic. 
Cada setmana descobreix als oients vells 
clàssics del blues i les darreres novetats dis-
cogràfiques del gènere, tant de Catalunya, 
què són de molta qualitat i molt abundants, 
com d’arreu del món. 

A més, el programa convida sovint artistes 
perquè presentin el seu darrer treball al 
costat del músic català, que les matinades 
de dissabte a diumenge mantindrà la 
tradició d’interpretar un blues instrumental 
en directe compost especialment per als 
seus seguidors. 

catradio.cat/blues

 
T’agrada el blues?
Amb Quico Pi de la Serra
Dissabtes, de 4.05 a 5.00

http://www.catradio.cat/blues


“Paraules de vida” continuarà apostant 
una temporada més per aquelles històries 
de solidaritat i compromís amb els més 
desafavorits de la societat. Històries que 
protagonitzen persones i entitats que 
treballen al voltant de l’Església i els seus 
moviments.

Un programa amb el rerefons de 
l’humanisme cristià, obert a la resta de 
confessions religioses i a tot allò que 
desperta l’interès per una vida més 
espiritual i compromesa. Conduït per Emili 
Pacheco, “Paraules de vida” compta amb 
la col·laboració del capellà i periodista 
Francesc Romeu, que analitza els temes més 
importants de l’actualitat, sempre amb una 
mirada crítica. 

catradio.cat/paraulesdevida

 
Paraules de vida
Amb Emili Pacheco
Dissabtes, de 5.30 a 6.00

http://www.catradio.cat/paraulesdevida
http://www.twitter.com/paraulesdevida
http://www.facebook.com/paraulesdevida


“Mans”, el programa de la cultura d’arrel de Catalunya 
Ràdio, celebra 15 temporades en plena renovació, amb 
l’esperit inquiet que el caracteritza i amb la voluntat de ser 
un reflex fidel de la cultura popular i tradicional del país, 
una cultura de primer ordre, viva i rebel. 

Els diumenges al migdia, Quim Rutllant i Ester Plana donen 
veu a totes les activitats i mostres d’arrel del territori, 
connectant en directe o, fins i tot, sent-hi presents i 
seguint de ben a prop l’actualitat castellera i de la sardana 
esportiva, entre altres propostes. Una hora plena de festa 
que també busca la participació dels oients, presentant les 
principals novetats musicals del folk i la cobla i suggerint 
les millors propostes per viure l’arrel.

catradio.cat/mans

 
Mans
Amb Quim Rutllant i Ester Plana
Diumenges, de 13.05 a 14.00

http://www.catradio.cat/mans
http://www.instagram.com/manscatradio
http://www.twitter.com/manscatradio
http://www.facebook.com/manscatradio


“En guàrdia!” arriba a la dissetena tempo-
rada en antena amb més de 700 programes 
emesos i amb l’ànim de continuar acostant 
la història del país i de tot el món als oients 
de Catalunya Ràdio. Una mirada al passat 
per reviure les aventures i heroïcitats de la 
història. 

Enric Calpena i Josep Maria Solé i 
Sabaté, acompanyats sempre dels millors 
especialistes, es fixaran tant en els petits 
com en els grans esdeveniments de la 
història. 

catradio.cat/enguardia

 
En guàrdia!
Amb Enric Calpena
Diumenges, de 15.05 a 16.00

http://www.catradio.cat/enguardia
http://twitter.com/enguardiacat
https://www.facebook.com/enguardia


“L’ofici de viure”, el programa de psicologia 
i espiritualitat pràctica dirigit i presentat 
per Gaspar Hernàndez i amb guió d’Elisabet 
Pedrosa, comença una nova temporada a 
Catalunya Ràdio, després d’haver-se conso- 
lidat com un referent –també a TV3– i d’ha-
ver estat guardonat amb un Premi Zapping a 
la qualitat pels “valors que transmet”.

Aquesta onzena temporada, el programa 
amplia el ventall de psicòlegs i especialistes 
en conducta humana, així com els temes a 
tractar, fent un èmfasi especial en la gestió 
quotidiana de les emocions i donant eines 
als oients per ajudar-los a gestionar els es-
tats d’ànim i els daltabaixos emocionals. 

catradio.cat/ofici

 
L’ofici de viure
Amb Gaspar Hernàndez
Diumenges, de 00.05 a 01.00

http://www.catradio.cat/ofici
https://www.instagram.com/loficideviure/
http://twitter.com/LOficiDeViure
http://www.facebook.com/loficideviure
https://open.spotify.com/user/tv3alaxarxa/playlist/2u5YhpNXyU0CtwgkzjF9r2
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“Revolució 4.0”, el programa de referèn-
cia d’emprenedors i transformació digital, 
consolida la seva presència a l’antena de 
Catalunya Ràdio els diumenges a la nit amb 
la periodista Xantal Llavina i el seu equip de 
col·laboradors. Les claus seran novament 
la innovació, la creativitat, la competitivi-
tat, les empreses digitals i tots aquells que 
han aconseguit ser casos d’èxit en els seus 
sectors professionals. L’eix principal del 
programa és l’entrevista de Xantal Llavina, 
amb personatges rellevants del món d’in-
ternet, la literatura, el cinema, l’economia o 
els mitjans de comunicació, que repassaran 
les seves trajectòries, la part emprenedora i 
cap a on s’encamina el futur del seu sector. 

La novetat d’aquesta tercera temporada 
són els fitxatges de l’economista Santiago 
Niño Becerra, que un cop al mes farà la 
seva #MasterClassBecerra sobre el futur 
de l’economia i tots els canvis econòmics 
i socials que viu la societat, i del popular 
enginyer informàtic Josep Maria Ganyet, 
que farà un resum del que cal saber en 
tecnologia i en canvis disruptius TIC a la 
#GanyetTime, també un cop al mes.

Les diferents seccions del programa con-
tinuaran explicant cada setmana els canvis 
digitals més immediats, les històries de 
talent de joves emprenedors, empreses 
innovadores, internet de les coses, “big 
data”, ciberseguretat, societat digital... 
Tot amb els líders d’opinió d’emprenedoria 
i digitalització del país, que passaran pel 
“Catalunya Valley”, amb Ricard Castellet i 
Dani Marco; “La caixa digital”, amb Jordi 
Pi; “Startups”, amb Yolanda Pérez; “ADN 
digital”, amb Gil Blancafort i Alberto 
Delgado; “Connexions”, amb Fran 
Soley; “ADR”, amb Marta Royo, i 
“Emprèn internet”, amb Alexandre 
González i Lluís Juncà. 

catradio.cat/revolucio

 
Revolució 4.0
Amb Xantal Llavina
Diumenges, de 23.05 a 00.00

http://www.catradio.cat/revolucio
http://www.twitter.com/revolucio4
http://www.facebook.com/revolucio4


El primer programa musical temàtic de Catalunya Ràdio 
torna aquesta temporada amb un recorregut sonor renovat. 
Les matinades de diumenge a dilluns marcarà més l’accent 
en el calendari musical i els principals esdeveniments de la 
temporada. 

Sense oblidar el seu ADN musical, reforça els elements  
inspiradors de les cançons que conviden a somiar amb els 
ulls oberts i a viatjar sense equipatge. 

“Geografia humana” és el millor GPS per als sentits.

catradio.cat/geografiahumana

 
Geografia humana
Amb Maite Sadurní
Diumenges, de 4.05 a 6.00

http://catradio.cat/geografiahumana
https://www.facebook.com/geografiahumana


“A tocar!” és la consigna que tots els músics volen 
sentir i és també un programa amplificador de la 
música que es cou a Catalunya per conèixer de prop i 
a fons el bo i millor dels músics del país. Com són, què 
fan, quines són les seves dèries i projectes i, sobretot, 
com toquen en directe. Inclou la secció “La pista”, 
que descobreix els grups que es comencen a enlairar i 
recomana músics més consolidats i poc coneguts als quals 
cal seguir la pista.

catradio.cat/tocar

A tocar!
Amb Maite Sadurní
Dilluns, de 3.05 a 4.00

Programa que aposta per la innovació educativa a partir 
de la premissa que des de l’educació es pot fer un 
món més just i millor. “L’ofici d’educar” creu en la idea 
d’educar per créixer, de detectar les potencialitats 
i talents per gestionar les emocions, de prevenir la 
violència per aprendre fent i, en definitiva, de fer 
millors persones. Cada setmana, l’espai aprofundeix 
en un tema amb rigor, amb educadors, pedagogs, 
psicòlegs, terapeutes, catedràtics, “coachs” educatius, 
etc., i acaba amb diferents seccions.

catradio.cat/oficieducar 

 
L’ofici d’educar
Amb Elisabet Pedrosa
Dimarts, de 3.05 a 4.00

+CatRàdio a Catalunya Ràdio 

http://www.catradio.cat/tocar
http://www.catradio.cat/oficieducar
https://www.facebook.com/loficideducar


Cada cop hi ha més interès per seguir un estil de vida 
saludable, però també hi ha molta confusió, moltes 
tendències contradictòries i molta sobreinformació. 
Què vol dir menjar bé? Quins hàbits són importants? 
Quina relació hi ha entre alimentació i malaltia? Quanta 
activitat física es considera saludable? Són preguntes 
que sovintegen i que tenen respostes molt més simples 
del que sembla basades en l’evidència científica i, també, 
en el sentit comú, que s’expliquen durant el programa.

catradio.cat/sans-i-estalvis

Sans i estalvis
Amb Adam Martín
Dimecres, de 3.05 a 4.00

Col·laboradors, observadors meteorològics, apassionats 
de la “méteo”, membres de “comandos” del temps, 
pilots, capitans de vaixell, gent de la meteorologia 
catalana i mundial visiten “MeteoMauri”, amb 
Francesc Mauri al capdavant. El programa fa vibrar 
l’oient amb les seves explicacions per entendre el món 
de la meteorologia. Cada dijous al web, els oients 
tenen disponible una nova edició de “MeteoMauri”, 
un programa pioner en l’emissió per internet des del 
novembre del 2013, que actualment té una finestra a 
l’antena de Catalunya Ràdio al magazín “Estat de Gràcia” 
també els dijous, a les 18.30.

catradio.cat/meteomauri

 
MeteoMauri
Amb Francesc Mauri
Dijous, de 3.05 a 4.00

+CatRàdio a Catalunya Ràdio 

http://www.catradio.cat/sans-i-estalvis
www.catradio.cat/meteomauri
https://www.instagram.com/sansiestalvis
https://twitter.com/sansiestalvis
https://twitter.com/MeteoMauri
https://www.facebook.com/meteomauri


Catalunya Ràdio, la primera emissora de l’estat a Spotify

Catalunya Ràdio, pionera a Spotify
Catalunya Ràdio integra una selecció dels seus programes en l’oferta de podcast de Spotify. Amb aquest acord, 
esdevé la primera emissora de ràdio de l’estat a desplegar la seva oferta a la popular plataforma de “streaming”, on ja 
es poden trobar podcasts d’altres mitjans com la BBC, “The Guardian”, “The New York Times” o Al Jazeera. La selecció 
de programes de Catalunya Ràdio inclou el més destacat de la graella, així com una selecció de continguts atemporals 
pensats especialment per ser consumits en el format de subscripció que permet el podcast.

Podcasts temàtics: una nova manera d’escoltar la ràdio 
Aquesta tardor, Catalunya Ràdio estrena una selecció de podcasts temàtics amb els millors continguts de l’emissora. L’ob-
jectiu és que els usuaris s’hi puguin subscriure en funció dels seus gustos i al marge dels programes de la graella. Cada nou 
podcast inclourà entrevistes, reportatges o programes organitzats per temes, com ara música, sèries, literatura, gastrono-
mia i educació. L’actualitat del Barça i l’humor també se sumen a la nova oferta de podcasts de Catalunya Ràdio.

Millores a l’app: escoltar la ràdio quan no hi ha connexió a internet
Aquesta nova temporada, l’aplicació per a mòbils i tauletes de Catalunya Ràdio incorpora una nova funcionalitat que 
permetrà als usuaris escoltar o veure els continguts de Catalunya Ràdio quan no tinguin connexió a internet. Aquest servei 
permet que l’usuari triï continguts a la carta i se’ls descarregui per escoltar-los quan no tingui connexió o no vulgui gastar 
dades.

La nova funcionalitat de “descàrrega” anirà acompanyada d’altres millores d’usabilitat i funcionals de l’app, seguint la 
filosofia de millora contínua del servei.

Millora de la web al mòbil
Cada cop són més els usuaris del web de Catalunya Ràdio que hi accedeixen des del mòbil. Per aquest motiu, al 
llarg de la tardor s’estrenaran diverses millores orientades a optimitzar l’experiència del web en mòbil. Per una 
banda, un nou menú permetrà als usuaris moure’s des del mòbil amb més facilitat per tota l’oferta del web. 
Per l’altra, s’optimitzaran les pàgines per a la seva càrrega àgil des de mòbil.





http://premsa.tv3.cat/CR_TARDOR2018.zip

