


+CatRàdio
El dial digital de Catalunya Ràdio
Catalunya Ràdio creix, creix en continguts i ho fa en l’entorn digital com a suport natural i nadiu. Més contingut, més idees, més progra-
mes... en resum +CatRàdio.

Presentem un dial digital que s’adapta als hàbits actuals de consum en un entorn en què l’oient de Catalunya Ràdio ja té una experiència 
positiva com a usuari. 

Aquesta ràdio ha estat pionera en la utilització de l’entorn digital per difondre els seus continguts; programes com “MeteoMauri” o “L’ofici 
de viure” són una referència dins la ràdio digital i ara ha arribat el moment de fer un pas endavant. 

+CatRàdio és aquest pas endavant, fins a set noves propostes que s’afegeixen als continguts de què els oients ja disposaven en l’oferta digi-
tal “nadiua” de Catalunya Ràdio.

L’emprenedoria, la innovació, l’humor, les arts escèniques, les lletres de les cançons, la gastronomia vista des d’una peculiar perspectiva, la 
música en català... tot això creix a Catalunya Ràdio en un dial digital que porta la ràdio més enllà de l’oferta de l’FM.

La ràdio creix, la ràdio en català creix, i Catalunya Ràdio també creix en continguts i innovació amb +CatRàdio, el dial digital de Catalunya 
Ràdio.



A la foto de la portada, asseguts, d’esquerra a dreta: Lluís Gendrau, Carles Fité, Jordi Jacas, Xantal Llavina, Jordi Pi, Toni Mata, Gaspar Hernàndez, Maria de la Pau Janer i Ester Plana.
Drets, d’esquerra a dreta, Joaquim Vilarnau, Carme Canet, Pep Vila, Albert Murillo, Joan Camp, Saül Gordillo, Àlex Solà, Ona Vinyamata, Santi Carreras, Toni Aira,  Francesc Mauri, Elisabet Pedrosa, Quim Rutllant i Sergi Vives.
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Bon dia, malparits!
Amb Lluís Gendrau i Joaquim Vilarnau

El rock català va ser, sens dubte, un dels fenòmens culturals més destacats des de la recuperació de la de-
mocràcia al nostre país. Un cop superada la fase reivindicativa i d’autor protagonitzada per la Nova Cançó, 
des de la primera fornada de joves que van poder gaudir de l’escolarització en català va sorgir, ràpidament, 
la voluntat i el desig de consumir cançons en la seva llengua materna.

Així doncs, durant 15 anys van ser més de 250 els grups que van catalogar-se sota l’etiqueta de rock català 
i més de 1.000 els concerts que, repartits pels Països Catalans, van atorgar al “moviment” una importància 
cabdal. 

“Bon dia, malparits!” es dedicarà a repassar cada setmana els últims anys del segle XX de rock català per 
mitjà d’una crònica exhaustiva de les principals cançons i bandes del gènere, comentades pels seus prota-
gonistes. El programa tampoc s’oblidarà d’aquelles formacions que no van arribar a assolir l’èxit de grups 
com Sau o Sopa de Cabra però que formen part d’una veritable indústria que va arribar a vendre un milió 
de còpies en els seus 15 anys de vida.

catradio.cat/bon-dia-malparits/

Els spin doctors
Amb Toni Aira

Com mouen els fils els assessors dels líders polítics? Com treballen els professionals de la comunicació po-
lítica? En el món anglosaxó, dels assessors de comunicació i estratègia en diuen “spin doctors”, que ve de 
l’expressió “to spin”, girar, filar. Girar el sentit de les coses (de la manera que vagi millor als propis interes-
sos). Filar un relat atractiu. Com ho fan? Què es mou entre bambolines, rere l’escena política? D’això tracta 
l’espai “Els spin doctors”, dirigit i presentat per Toni Aira, i amb la col·laboració de Francesc Canosa.

Les seccions

El programa presenta seccions com “El més petit de tots”, que és un repàs de la història i les històries 
dels “spin doctors” catalans de tots els temps: assessors, escriptors de discursos, caps de premsa o “think 
tanks”, des dels inicis del nostre país, tant als comtats medievals, com durant la Renaixença, la Manco-
munitat, la República, la Guerra Civil o el franquisme. L’espai “Per saber-ne més” inclou continguts que 
eixamplin el tema del programa: llibres, articles, pel·lícules, sèries, documentals, webs... Una tria personal i 
afinada de les perles imprescindibles.

catradio.cat/els-spin-doctors/

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/bon-dia-malparits/
http://www.catradio.cat/els-spin-doctors/


Lletrasonats 
Amb Anna Bonet

Una proposta única i inèdita que pretén mostrar el múscul de la música en català, la qualitat que sempre ha 
tingut i la seva riquesa estilística i d’accents. “Lletrasonats” punxarà música en català, de totes les èpoques, 
estils i procedències, clàssics i temes poc populars, grans grups i desconeguts absoluts. I ho farà a partir 
d’un fil conductor que lligarà cada selecció musical i que permetrà mostrar la potència de la música en ca-
talà i, sobretot, que en català, es canta de tot i en tota mena d’estils variats i diferents.

“Lletrasonats”, dirigit per Joan Camp i presentat per Anna Bonet, posarà en valor el contingut de la disco-
teca de Catalunya Ràdio, el seu arxiu musical, a més d’aportar propostes que s’han mogut en àmbits exclu-
sivament digitals o amb una obra de difícil accés. També explotarà la potencialitat dels webs de Catalunya 
Ràdio i de Viasona com a suport de difusió del programa i de les cançons exposades. Amb aquest format, 
es busca crear un espai que faci cultura, país i mostri la unitat de la llengua i dels diferents territoris on es 
parla. Que l’oient descobreixi música, nova i vella, de tots els estils, i ampliï el seu background musical. Un 
programa que sigui escoltat i gaudit també a les illes Balears i al País Valencià. Un espai que ajudi a promo-
cionar la música en català, que sigui útil per als grups i discogràfiques i la resta de la indústria nacional.

L’eix temàtic de cada entrega de “Lletrasonats” serà diferent i imprevisible i lligarà totes les cançons pro-
gramades. Aquest plantejament apel·la l’oient, desperta la seva curiositat i el repta, un cop descoberta la 
temàtica de la següent emissió, a jugar a encertar algun dels temes que hi sonaran. L’espai també estarà 
obert als suggeriments dels oients, tant en la recomanació de cançons com d’eixos temàtics.

catradio.cat/lletrasonats/
@lletrasonats

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/lletrasonats/
http://www.twitter.com/lletrasonats


Paisatges sonors
Amb Albert Murillo

Aquest espai web de Catalunya Ràdio és el contenidor de sons del paisatge ric i sonor de Catalunya. En 
aquest programa es poden escoltar, englobats en tres grans apartats, tots els sons del paisatge sonor 
possibles: els creats per l’home, que s’inclouen a “Societat”; els de la natura sense intervenció de l’home (o 
almenys la mínima), que es troben a “Natura”, i un altre univers de l’ambient sonor de màquines i tecnolo-
gia creades per l’home, que es pot sentir a “Tecnologia”.

L’ambient sonor en els temps de les xarxes socials ha passat a un pla poc important i aquest espai de Cata-
lunya Ràdio vol facilitar el procés d’escoltar amb atenció, una acció que moltes vegades pot ser una expe-
riència agradable que convidi a la tranquil·litat. Per això, hi ha un altre gran apartat denominat “Calma”, en 
què s’encabeixen sons enregistrats amb tècniques binaurals, perfectes per escoltar amb auriculars mentre 
es treballa o es busca un moment de relax.

El caçador de sons és Albert Murillo, radiofonista i sonografista que enregistra ambients sonors des del 
1996. Els seus sons s’han pogut sentir en el programa “Cabaret elèctric” d’iCat.cat i a l’edició estiu d’”El 
matí de Catalunya Ràdio”. Ha dissenyat el so de diversos videojocs i actualment dirigeix “Generació digital” 
a Catalunya Ràdio.

catradio.cat/paisatges-sonors/

L’ofici d’educar 
Amb Elisabet Pedrosa

El programa aposta per la innovació educativa, partint de la premissa que des de l’educació es pot fer un 
món més just i millor. Cal educar per créixer, per detectar les potencialitats i talents, per gestionar les emo-
cions, per prevenir la violència, per aprendre fent i, en definitiva, per fer millors persones; per això, “L’ofici 
d’educar”. Cada setmana, el programa aprofundeix en un tema amb rigor, amb educadors, pedagogs, psi-
còlegs, terapeutes, catedràtics, “coachs” educatius, etc., i acaba l’espai amb diferents seccions. 

Les seccions

“Llibres per somiar”: Jaume Centelles, mestre, especialista en literatura infantil i juvenil, presenta un llibre 
a cada programa.
“Les TIC per educar”: Cada setmana, un recurs digital per educar, amb el realitzador de “Generació digi-
tal”, Albert Murillo.
“El manual pràctic antibullying”: Píndoles per prevenir la violència a l’aula, a càrrec d’Oriol Julià, de 
l’associació SEER (Salut i Educació Emocional).
“La veu de l’experiència”: Una secció que recull les opinions de nens i joves dels centres educatius de Ca-
talunya i la seva singular visió del món.

catradio.cat/lofici-deducar/ 

http://www.catradio.cat/paisatges-sonors/
http://www.catradio.cat/lofici-deducar/


Entre caixes 
Amb Carme Canet i Pep Vila

El programa “Entre caixes” posa en l’escena radiofònica totes les arts que creen un espectacle per ser 
representat en temps real. Hi tindran paper les diferents disciplines escèniques (dansa, circ, performance, 
musical, text, familiar) i tots els actors que les fan possibles, també els que són entre caixes, els que hi tre-
ballen abans de l’estrena, els creadors, els productors i promotors, els crítics... Tothom és convidat a cons-
truir setmanalment el programa, de la mà de Carme Canet i Pep Vila. 

Les seccions

“L’estrena de la setmana”: Cada setmana el programa serà en una estrena per descobrir com ha anat. 
“Tema central”: Els implicats en una de les obres de teatre a punt d’estrenar-se explicaran com va la pre-
paració. 
“Cites”: La vida escènica a Catalunya és molt extensa i Pep Vila, l’apuntador, recollirà totes les estrenes.
“Anem de bolo”: Informació de les gires que fan les companyies i de les estrenes arreu del territori.
“La professió de mirar”: Recomanacions de les obres que hi ha en cartellera.
“Primera plana”: Un repàs a tot allò que té relació amb les arts escèniques: premis, efemèrides polítiques, 
culturals...
“To Be Or Not To Be, That’s The Question”: Un qüestionari que contestarà algun protagonista de l’àmbit 
escènic.
“Acotacions”: Una secció en què els artistes i tècnics d’un espectacle recomanen cultura, llibres, 
pel·lícules o altres funcions que han vist o que coneixen. 
“Twin Peaks”: Es descobrirà què fan els artistes quan no són a l’escenari.
“Sempre la llum”: La poesia arreu, a la vida, als carrers, a la música, als paisatges, als llibres... Es trobarà, 
explicarà, dirà o recitarà poesia. 
“Cançó”: Per acabar el programa es reproduirà una cançó d’algun espectacle, una d’aquelles que és dins 
d’una obra, però que no n’és el tema principal.

catradio.cat/entre-caixes/

T’agrada el blues? 
Amb Quico Pi de la Serra

Cada setmana, el cantautor Quico Pi de la Serra regala una hora de bona música ls oients, amb grans 
cançons i temes instrumentals del món del blues, en mans dels intèrprets més populars de l’escena musical 
i també d’altres de menys coneguts.

Els amants d’aquest gènere i els que el vulguin descobrir tenen l’ocasió de trobar les millors melodies se-
leccionades per Pi de la Serra i descarregar-se el programa a catradio.cat. A més, a la secció de vídeos, hi 
trobaran peces interpretades en directe pel bluesman barceloní, que cada dimecres dedica als oients una 
cançó en exclusiva.

catradio.cat/tagrada-el-blues/

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/entre-caixes/
http://www.catradio.cat/tagrada-el-blues/


Revolució 4.0
Amb Xantal Llavina

Amb la periodista Xantal Llavina i el seu equip de col·laboradors, “Revolució 4.0” parlarà d’emprenedors, 
d’innovació, de creativitat, de competitivitat, d’empreses digitals i dels que han aconseguit ser influencia-
dors i cares conegudes en diferents sectors professionals i casos d’èxit gràcies a la seva bona transforma-
ció emprenedora i digital. És la Quarta Revolució Industrial, anomenada Indústria 4.0.

Les seccions

“Catalunya Valley”: Ricard Castellet i Marc Cortés analitzaran l’ecosistema emprenedor i digital del mo-
ment i comentaran tots els esdeveniments protagonitzats per les empreses més punteres.

“ProductPep”: L’actor Pep Plaza és el “ProductPep” del programa. L’home que a través de mil personatges 
vol convertir-se en un gran influenciador, i no pararà fins aconseguir-ho, gràcies als consells que demanarà 
a tots els convidats que passaran pel “Revolució 4.0”.

“La caixa digital”: Amb Jordi Pi, s’omplirà una caixa metafòrica en què hi haurà els favorits del convidat, 
un tuit fixat, un perfil d’Instagram recomanat o la geolocalització del seu poble inspirador de #Catalun-
yaExperience.

“BStartup”: Una secció, amb Yolanda Pérez, a disposició dels emprenedors que ja tenen un projecte molt 
sòlid i consolidat, per poder explicar els secrets de la seva idea i la seva posada en marxa.

“ADN digital”: Jordi Gríful ajudarà a entendre tota la terminologia que genera la transformació digital. 
Núvol, metadades, social, analítics, internet de les coses o reconeixement gestual són termes cada vegada 
més presents al món empresarial.

“Connexions”: No totes les marques estan preparades per afrontar el repte de la transformació digital. 
Algunes ja ho han aconseguit i Fran Soley conversarà amb directors de màrqueting o directius de compan-
yies que han integrat el fet digital amb èxit.

“Emprèn internet”: Amb Alexandre González, la secció reunirà empresaris i món universitari. S’escoltaran 
tant idees en estat embrionari, com perfils sèniors que exerceixen de mentors de projectes d’estudiants.

catradio.cat/revolucio/
@Revolucio4
facebook.com/revolucio4/

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio/revolucio/
http://www.twitter.com/Revolucio4
https://www.facebook.com/revolucio4/


MeteoMauri
Amb Francesc Mauri

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”. El 
programa fa vibrar l’oient amb les seves explicacions des d’una òptica cent per cent catalana, que ajuden a 
entendre millor tot aquest món dels apassionats pel temps.

Cada dijous, 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”. 

Les seccions 

L’home del temps Francesc Mauri condueix el programa, que ho explica tot al voltant de l’esquí amb la 
secció “MeteoNeu”, fa divulgació sobre l’activitat agrària a “MeteoTerra” i aprofundeix en la marítima a 
“MeteoMar”. A l’espai “MeteoTemps” s’endinsa en el món dels apassionats del temps, fa propostes d’àpats 
a “MeteoTaula” i de sortides a “MeteoEscapades”, a més d’oferir les previsions per al cap de setmana a 
“Quin temps farà”. A més, a la secció “MeteoAmbient” presenta propostes per aconseguir un desenvolu-
pament més net, just i respectuós amb el planeta amb José Luis Gallego.

catradio.cat/meteomauri/

http://www.catradio.cat/meteomauri/


Que no falti de res! 
Amb Carles Fité i Jordi Jacas

Futbol i bona cuina, a “Que no falti de res!”, de la mà del periodista esportiu Carles Fité i del xef Jordi Ja-
cas. El programa donarà idees per aprendre a menjar, a maridar, a degustar, a conèixer els plats i productes 
de la terra i lligar-ho amb esportistes i amb els partits del Barça. El programa tindrà convidats cada setma-
na relacionats amb la gastronomia i l’esport. Es repassaran els seus gustos i els seus èxits esportius i gas-
tronòmics. El context dels entrevistats el donarà majoritàriament el rival del Barça, per tenir-ne una situa-
ció geogràfica o històrica.

“Que no falti de res!” és un programa dinàmic, entretingut, amb consells útils i pràctics per triar a on anar a 
menjar, per triar un tipus de vi o un altre o per degustar millor un plat preferit. 

També hi haurà un alt contingut 2.0,  amb emissions de vídeo en directe, per Periscope o Facebook Live, i 
amb continuïtat durant la setmana a través de les diferents xarxes socials i de la pàgina web.

Les seccions

“El vermut”: Es recordarà un partit històric i s’explicarà amb quin aperitiu es pot acompanyar si es torna a 
mirar des del sofà. 

“Duel de DO”: Un vi català amb un de fora, relacionat amb el rival del Barça. Quin marida millor, les di-
ferències i amb quin tipus de copa és millor degustar-lo.

“Fora de joc i assistència”: Un consell bo i un a evitar, a l’hora de degustar algun producte o menjar.

“La Penya de la setmana”: Es contactarà amb una penya i s’explicarà alguna activitat relacionada amb la 
gastronomia i el futbol.
“La cançó maridada”: Se sentirà en directe algun grup en un camp de futbol i Jordi Jacas s’atrevirà a mari-
dar la cançó.

catradio.cat/que-no-falti-de-res/
@QNFDR 

Els de Benegre
Amb Àlex Solà, Ona Vinyamata i Toni Mata

Amb més de 100.000 lectors mensuals, el portal Benegre.cat fa cinc anys que no para de provocar atacs de 
riure a tots aquells que s’atreveixen a consultar les seves particulars “notícies” sobre l’actualitat catalana i 
mundial, farcides de sàtira i ironia. Ara, per part dels mateixos creadors del web, arriba a catradio.cat “Els 
de Benegre”, un magazín que durant 30 minuts jugarà a confondre realitat i ficció a la vegada que dibuixarà 
un somriure d’orella a orella a totes aquelles persones que se l’escoltin. 

Amb l’objectiu sempre present d’impulsar la consciència crítica, els autoanomenats “fills il·legítims” del  
setmanari republicà del qual agafen el nom seguiran amb la fórmula que els ha fet famosos a internet, al-
ternant els temes que siguin notícia amb altres “estudis científics” de collita pròpia. Tot plegat amb l’ajuda 
de col·laboradors i especialistes que acabaran d’arrodonir una mitja hora d’humor disponible per descarre-
gar en tot moment des del web de Catalunya Ràdio.

catradio.cat/benegre/

estrena
#MésCatRàdio

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/que-no-falti-de-res/
http://www.twitter.com/QNFDR
http://www.catradio.cat/benegre/


L’ofici de viure
Amb Gaspar Hernàndez

“L’ofici de viure”, que aquest any arriba al desè aniversari en antena, continua oferint als oients tot un se-
guit de consells per millorar el seu benestar personal i emocional. El programa, presentat per Gaspar Her-
nàndez, incorpora nous psicòlegs i terapeutes a l’equip, a més dels col·laboradors habituals. 
Líder en descàrregues a internet, els dos capítols setmanals que ofereix, dissabte i diumenge, es poden 
descarregar des del web de Catalunya Ràdio. 

Les seccions

“Quadern de notes”: Àlex Rovira, cada diumenge, reflexiona sobre creixement personal a partir dels fets 
que li han cridat l’atenció al llarg de la setmana. 

“Biblioteràpia”: els diumenges, l’escriptora i traductora Marta Rebón apropa els oients als grans clàssics 
de la literatura universal amb l’objectiu d’aplicar allò que diuen al nostre dia a dia. 

“La secció de Sergi Torres”: el conferenciant Sergi Torres parla sobre autoconeixement i bones maneres 
per a ser millor persona.

catradio.cat/ofici-de-viure/

Sarda.net
Amb Quim Rutllant, Ester Plana i Sergi Vives

El “Sarda.net” s’ha convertit, després de deu temporades en antena, en el programa radiofònic de referèn-
cia del món sardanista. Amb l’humor sempre com a protagonista, i les ganes de trencar clixés i complexos, 
el magazín ofereix tota la informació del campionat de colles sardanistes de Catalunya i les principals no-
vetats en la composició, estudi i interpretació de la música per a cobla.

catradio.cat/sardanes/ 

http://www.catradio.cat/ofici-de-viure/
http://www.catradio.cat/sardanes/ 


Les mil i una nits
Amb Maria de la Pau Janer

Amb “Les mil i una nits”, de Maria de la Pau Janer, la sexualitat es presenta amb una mirada informativa, 
formativa i lúdica. Com a programa de servei, vol contribuir a l’educació sexual dels seus oients i, com a 
espai d’entreteniment, és una proposta divertida i engrescadora que pretén explorar les diferents cares del 
sexe sense prejudicis ni tabús.

En aquesta temporada, el programa continua aprofundint en la sexualitat amb les aportacions d’un gran 
nombre d’especialistes científics de primera línia sobre la matèria, amb experts en un ampli ventall de 
pràctiques sexuals concretes, amb convidats i amb testimonis. Amb rigor, però alhora amb claredat i desin-
hibició, les entrevistes, les tertúlies, els reportatges i els testimonis personals acostaran els oients a una te-
màtica, el sexe, tan profundament vinculada amb la vida que es pot relacionar amb totes les seves facetes.

El programa es pot escoltar cada dia al web a partir de les 22.00, en una emissió que s’avança per als oients 
digitals que volen sentir el programa abans que s’emeti per ràdio a les 3.00 de la matinada.

catradio.cat/les-mil-i-una-nits-de-la-maria-de-la-pau-janer/

Calaix vintage
Amb Santi Carreras

Les emissions de Catalunya Ràdio van començar ara fa 34 anys, fent de la vocació informativa en llengua 
catalana la seva marca d’identitat. Durant tot aquest temps molts moments, personalitats, programes o 
fins i tot espais publicitaris han passat a formar part de l’imaginari col·lectiu de molts catalans, que tenen 
l’emissora com a mitjà informatiu de referència.

Amb la voluntat que tota la documentació acumulada no caigui en l’oblit, “Calaix vintage” es proposa fer 
memòria i recuperar testimonis orals, gràfics i escrits de tots aquests anys de radiodifusió. La fórmula es-
collida combinarà diferents suports i no tindrà una periodicitat marcada, sinó que el web anirà incorporant 
progressivament nous trossos d’història que poden anar des dels inicis, l’any 1983, fins a l’actualitat.

“Calaix vintage”, coordinat per Santi Carreras, parlarà amb treballadors de diferents èpoques que han pas-
sat per Catalunya Ràdio, traurà a la llum acreditacions i fotografies d’esdeveniments coberts per la ràdio 
i posarà a prova a l’oient amb les primeres intervencions de personatges consagrats del món audiovisual 
català.

http://www.catradio.cat/les-mil-i-una-nits-de-la-maria-de-la-pau-janer/
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