
#MésCatRàdio



Catalunya Ràdio aposta pels nous formats digitals
Catalunya Ràdio continua innovant en continguts digitals per segon any consecutiu, amb noves temàtiques, 
noves idees, nous programes i nous continguts. Amb +CatRàdio, el dial digital que s’adapta als hàbits actuals de 
consum, en un entorn en què els oients de Catalunya Ràdio ja tenen moltes experiències positives com a usuaris, 
la ràdio pública segueix ampliant la seva oferta a catradio.cat i a l’aplicació mòbil.

+CatRàdio és el laboratori on es proven nous formats radiofònics que prioritzen les temàtiques d’interès general 
i és també la plataforma per potenciar el talent intern de l’emissora així com les propostes que sorgeixen dins 
dels mateixos equips de la ràdio i els nostres col·laboradors. Hàbits de vida saludable, documental de no ficció, 
espais vitals, el repte de la maternitat/paternitat, arxiu sonor, emprenedoria, innovació i humor, entre altres te-
màtiques, conformen l’oferta digital de la segona temporada de +CatRàdio que comença aquest febrer del 2018.

Fins a cinc noves propostes s’afegeixen als continguts que els oients tenen a la seva disposició en l’oferta digital 
“nativa” de Catalunya Ràdio: “Sans i estalvis”, amb Adam Martín, serà una eina útil per entendre la importàn-
cia de l’alimentació i el poder de l’activitat física; “Tor, tretze cases i tres morts”, amb Carles Porta, la primera 
radionovel·la de no ficció de Catalunya Ràdio, que tornarà a la muntanya maleïda després del seu èxit editorial; 
“Oxitocina”, amb Montse Barcon i Mireia Izard, que explicarà allò que ningú diu a mares i pares abans de ser-
ho; “Perspectiva”, amb Josep Lluís Blázquez, que mostrarà les principals tendències i debats en l’arquitectura 
i l’urbanisme; i “Dies de ràdio”, amb Santi Carreras, un recull de documents sonors i gràfics i de vídeos de mo-
ments viscuts a l’antena de Catalunya Ràdio, en els seus prop de 35 anys d’història, de consulta per a estudiants i 
estudiosos i per als oients més fidels de l’emissora.     

Dos programes que avui formen part de l’antena tradicional de Catalunya Ràdio han sortit d’aquest entorn 
d’innovació: “Revolució 4.0”, amb Xantal Llavina, ara a Catalunya Ràdio i amb una comunitat digital molt activa i 
fidel, i “Entre caixes”, amb Carme Canet i Pep Vila, a iCat, l’emissora musical i cultural del grup de Catalunya Rà-
dio. Altres exemples de continguts pioners en l’entorn digital són “MeteoMauri”, amb Francesc Mauri, o “L’ofici 
de viure”, amb Gaspar Hernàndez. 

L’aposta per +CatRàdio, una oferta que enriqueix la graella tradicional de la ràdio pública, té tot el sentit gràcies 
al creixement sostingut de Catalunya Ràdio en l’entorn digital durant els dos últims anys. L’octubre de 2017 es 
va batre el rècord històric d’audiència digital, amb 1,3 milions d’usuaris únics a Catalunya i 2,8 milions al conjunt 
de l’estat aquell mes. Mai fins aleshores una emissora de ràdio a l’estat havia aconseguit superar els 2 milions 
d’usuaris a internet. El catradio.cat redissenyat, l’agitació a les xarxes socials, la integració digital de tots els 
equips i redaccions, així com l’aposta per una nova aplicació mòbil que ja supera els 220.000 usuaris de l’app, 
han permès fer un salt endavant en el consum digital dels àudios a la carta i directes del grup d’emissores de 
Catalunya Ràdio. L’última prova d’això és que s’han duplicat els oients que participen de l’“Enigmàrius” d’“El matí 
de Catalunya Ràdio” gràcies als nous canals digitals de participació.

La ràdio pública innova i capta nova audiència, rejoveneix els perfils i afavoreix un consum més participatiu i 
exigent.

Saül Gordillo
Director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA



A dalt (d’esquerra a dreta): Carles Fité, Jordi Jacas, Maite Sadurní, Quico Pi de la Serra, Elisabet 
Pedrosa, Quim Rutllant, Josep Lluís Blázquez i Maria de la Pau Janer. 
A baix (d’esquerra a dreta):  Francesc Mauri, Adam Martín, Xantal Llavina, Saül Gordillo, Carles 
Porta, Montse Barcon, Mireia Izard i Gaspar Hernàndez.

Sans i estalvis
amb Adam Martín

Tor, tretze cases i tres morts
amb Carles Porta

Oxitocina
amb Montse Barcon i Mireia Izard

Perspectiva
amb Josep Lluís Blázquez

Les mil i una nits
amb Maria de la Pau Janer

A tocar!
amb Maite Sadurní

Que no falti de res
amb Carles Fité i Jordi Jacas

L’ofici d’educar
amb Elisabet Pedrosa

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

MeteoMauri
amb Francesc Mauri

L’ofici de viure
amb Gaspar Hernàndez

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

Revolució 4.0
amb Xantal Llavina

Dies de ràdio
amb Santi Carrerascatradio.cat/mescatradio

http://www.catradio.cat/mescatradio


Sans i estalvis
Amb Adam Martín

Dimecres, a partir de les 19.00
catradio.cat/sans

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

“Sans i estalvis” vol ser una eina útil per millorar els hàbits saludables, entendre la importància de 
l’alimentació i el poder de l’activitat física raonable per augmentar la nostra qualitat de vida i prevenir si-
tuacions de risc. 

Les seccions

“Preguntes amb resposta” són trucs, consells i informació pràctica per millorar els nostres hàbits amb 
les pautes d’especialistes en totes les matèries. “Actualitat” repassa de les principals notícies de l’àmbit 
de la salut, amb possibilitat de petites entrevistes. A “Consum responsable”, la periodista especialista 
Esther Vivas assessora per fer una tria més conscient a l’hora de la compra. “Nutrició esportiva” ho expli-
carà tot sobre la pràctica del ‘running’, amb els consells de l’expert en nutrició esportiva Jaume Giménez 
i d’esportistes d’elit (incloses les cançons que escolten per entrenar). A “Complement directe”, la bioquí-
mica Marta Nogués parla dels suplements alimentaris des d’una perspectiva natural. I a “La cuina que 
cura”, la cuinera Mireia Anglada explica propietats dels aliments, tècniques de cocció per preservar-ne els 
nutrients i receptes.

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/sans%0D


Tor, tretze cases i tres morts
Amb Carles Porta

De dilluns a divendres, a partir de les 20.00
catradio.cat/tor

El juliol de 1995 van assassinar l’home que havia sigut declarat amo únic de la muntanya. Un documen-
tal del programa “30 minuts”, de TV3, va fer pública la història i un llibre de no ficció amb més de 50.000 
exemplars venuts la va fer créixer fins a convertir-la en una història mítica. Vint-i-tres anys després, el crim 
continua sense resoldre. I ara arriba “Tor, tretze cases i tres morts”, la primera radionovel·la de no ficció de 
Catalunya Ràdio.

A partir de mitjans de maig, i durant 5 setmanes, +Catràdio oferirà als oients 25 capítols dividits en 5 blocs 
de cinc setmanes, en què Carles Porta torna al relat de la muntanya maleïda, torna a la investigació que 
el va fer famós i que l’ha perseguit durant tots aquests anys, incorporant-hi noves veus i elements actuals. 
Als principals personatges s’hi afegeixen nous protagonistes, com els reporters que aleshores van acom-
panyar Porta en aquell apassionant i intrigant viatge per esbrinar qui va matar Sansa.

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/tor%0D


Oxitocina
Amb Montse Barcon i Mireia Izard

Divendres, a partir de les 18.00
catradio.cat/oxitocina

Tenir un fill és dels canvis més bèsties que es pot viure a la vida. La majoria de vegades és una cosa busca-
da, desitjada i que fa una il·lusió immensa. Però quan s’arriba a casa i la criatura comença a bramar, co-
mencen els dubtes, les inseguretats, les pors...I la pregunta: “On és el manual d’instruccions!?” 

“Oxitocina” vol ser el programa setmanal de +Catràdio que explica moltes de les coses que ningú va dir a 
mares i pares abans de convertir-se en mares i pares i que explica allò que ningú no els va ensenyar en sor-
tir de l’hospital. Sense alliçonar, sense dogmatismes i amb bon humor. Sempre amb bon humor. Eines per a 
les famílies d’avui en dia per fer la vida de mares i pares una miqueta més fàcil. Visca l’oxitocina! 

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/oxitocina%0D


Perspectiva
Amb Josep Lluís Blázquez

Dilluns, a partir de les 19.00
catradio.cat/perspectiva

L’arquitectura determina tots i cadascun dels espais per on transcorre la vida, des del llit fins al mercat 
passant per la platja. El disseny d’aquests espais no hauria de ser una decisió única d’arquitectes, urbanis-
tes i polítics. Poder decidir com es volen els entorns fa les persones més lliures i els mateixos arquitectes 
en són conscients; per això treballen per una arquitectura cada dia més participativa i entenedora per a 
tothom.

“Perspectiva” mostra les tendències i els debats sobre l’arquitectura i l’urbanisme que es projecten al país, 
la personalitat pròpia dels arquitectes catalans arreu del món i també les eines de participació ciutadana 
que afavoreixen la pluralitat d’aquests debats.

Les seccions

“Visitem el cau del llop” es desplaça fins a l’estudi d’un arquitecte. “Rehabilitant la memòria” està des-
tinat a la revisió d’esdeveniments o edificis de la història que són actualitat. “Estrenem pis” és la visita 
de fi d’obres, eventualment amb algun dels arquitectes que les han realitzat. A “I aquí què hi faran?” es 
posen a debat nous projectes arquitectònics i urbanístics. “L’arquitectura catalana arreu del món” posa 
el focus en edificis, tècniques i arquitectes d’arreu del món amb segell català. “Arquitectura de guerrilla” 
fa difusió d’iniciatives arquitectòniques transformadores (implicació ciutadana en la presa de decisions, 
adopció de mesures mediambientals innovadores, etc.). I “Obrim l’agenda del mes” repassa el calendari 
d’exposicions, actes socials, premis i activitats d’oci relacionades amb l’arquitectura.

estrena
#MésCatRàdio

http://www.catradio.cat/perspectiva%0D


Les mil i una nits
Amb Maria de la Pau Janer

De dilluns a divendres, a partir de les 22.00
catradio.cat/miliuna

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

El programa compta amb la col·laboració d’un gran nombre d’especialistes científics de primera línia sobre 
la matèria, d’experts en un ampli ventall de pràctiques sexuals, de convidats i de testimonis. Les entrevis-
tes, les tertúlies, els reportatges i els testimonis personals acosten els oients amb rigor, claredat i desinhi-
bició a una temàtica, el sexe, tan profundament vinculada amb totes les facetes de la vida. 

El programa s’emet també els dimarts a l’antena de Catalunya Ràdio a les 3.00 de la matinada.

http://www.catradio.cat/miliuna%0D


A tocar!
Amb Maite Sadurní

Dilluns, a partir de les 18.00
catradio.cat/tocar

“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 son les seves dèries i projectes i, sobretot, com toquen en directe. 

La secció

“La pista” descobreix els grups que es comencen a enlairar i recomana músics més consolidats i poc co-
neguts als quals cal seguir la pista.

http://www.catradio.cat/tocar%0D


Que no falti de res
Amb Carles Fité i Jordi Jacas

Dimarts, a partir de les 18.00
catradio.cat/quenofalti

El futbol i la gastronomia són dos mons que tenen moltes coses en comú i que desperten passions. El 
periodista esportiu Carles Fité i el xef Jordi Jacas comparteixen aquestes emocions en un espai on el rival 
del Barça centra l’atenció de cada programa. És un programa per a bons gourmets i apassionats al futbol, 
dos conceptes que combinen a la perfecció i fan honor al seu nom: que no falti de res!

Les seccions

“L’entrevista” té un convidat del món del futbol o la gastronomia. A “El fora de joc i l’assistència”, Jordi 
Jacas dona consells de gastronomia i de cuina. “El partit del vermut” recorda gols, partits i moments his-
tòrics del Barça i de la història del futbol. I a “El gastromusical” el cantautor Josep Lluís Santiso presenta 
un artista o concepte musical relacionat amb el futbol i el Jordi Jacas en fa el maridatge amb un plat inspi-
rat en la seva música.

http://www.catradio.cat/quenofalti%0D


L’ofici d’educar
Amb Elisabet Pedrosa

Dimarts, a partir de les 19.00
catradio.cat/oficieducar 

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 educar per créixer, en detectar les potencialitats i talents 
per gestionar les emocions, en prevenir la violència per aprendre fent i, en definitiva, en fer millors perso-
nes. Cada setmana, l’espai aprofundeix en un tema amb rigor, amb educadors, pedagogs, psicòlegs, tera-
peutes, catedràtics, “coachs” educatius, etc., i acaba amb diferents seccions.

Les seccions

A “Llibres per somiar”, Jaume Centelles, mestre, especialista en literatura infantil i juvenil, presenta un lli-
bre en cada programa. A “La resposta està en els clàssics”, Joan Santanach, de l’Editorial Barcino, llegeix 
un fragment d’un clàssic de la literatura catalana i explica la seva vigència en relació amb fills i alumnes. I 
“La veu de l’experiència” recull les opinions de nens i joves dels centres educatius de Catalunya i la seva 
singular visió del món.

http://www.catradio.cat/oficieducar


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

Dimecres, a partir de les 18.00
catradio.cat/blues

El cantautor Quico Pi de la Serra regala cada setmana una hora de bona música als oients, amb grans 
cançons i temes instrumentals del món del blues, des dels intèrprets més populars de l’escena musical fins 
a d’altres menys coneguts. 

Els amants d’aquest gènere i els que el vulguin descobrir tenen l’ocasió de trobar les millors melodies 
seleccionades per Pi de la Serra i descarregar-se el programa a catradio.cat. Compta amb una secció de 
vídeos on s’hi poden veure i escoltar les peces interpretades en directe a l’estudi pel bluesman barceloní, 
dedicades als oients en exclusiva.

http://www.catradio.cat/blues


MeteoMauri
Amb Francesc Mauri

Dijous, a partir de les 19.00
catradio.cat/meteomauri

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, els oients tenen disponible una nova edició de “MeteoMauri”, un progra-
ma 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).

Les seccions

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

http://www.catradio.cat/meteomauri


L’ofici de viure
Amb Gaspar Hernàndez

Dissabte, a partir de les 16.00
catradio.cat/ofici

Programa de psicologia i espiritualitat pràctica, dirigit i presentat per Gaspar Hernàndez i amb guió 
d’Elisabet Pedrosa, que ofereix als oients tot un seguit de consells per millorar el seu benestar personal i 
emocional. Ha celebrat el desè aniversari a l’antena de Catalunya Ràdio fent el salt a TV3 i continua sent 
líder en descàrregues a internet, dissabte i diumenge.

Les seccions

A “Quadern de notes”, Àlex Rovira reflexiona sobre creixement personal a partir dels fets que li han cridat 
l’atenció al llarg de la setmana. I a “La secció de Sergi Torres”, el conferenciant parla sobre autoconeixe-
ment i bones maneres per a ser millor persona.

http://www.catradio.cat/ofici


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

Dissabte, a partir de les 19.00
catradio.cat/sardanet

“Sarda.net” s’ha convertit, després de deu temporades al catradio.cat, en el programa radiofònic de re-
ferència del món sardanista. Amb l’humor sempre com a protagonista i les ganes de trencar clixés i com-
plexos, el magazín ofereix tota la informació del campionat de colles sardanistes de Catalunya i les princi-
pals novetats en la composició, estudi i interpretació de la música per a cobla.

http://www.catradio.cat/sardanet


Revolució 4.0
Amb Xantal Llavina

Diumenge, a partir de les 12.00
catradio.cat/revolucio 

“Revolució 4.0” parla d’emprenedors, d’innovació, de creativitat, de competitivitat, d’empreses digitals, 
d’influenciadors i cares conegudes en diferents sectors professionals i de casos d’èxit gràcies a la seva 
bona transformació emprenedora i digital. És la Quarta Revolució Industrial, anomenada Indústria 4.0. I 
ara, després de l’èxit de la primera temporada del programa al catradio.cat, el programa dirigit i presentat 
per Xantal Llavina ha fet el salt a l’antena de Catalunya Ràdio, també els diumenges. 

Les seccions

A “Catalunya Valley”, Ricard Castellet i Marc Cortés analitzen l’ecosistema emprenedor de les empreses 
digitals més punteres.  A “El contrapunt”, l’humorista Pepe Pérez vol convertir-se en un gran influenciador 
a través de mil personatges i no pararà fins aconseguir-ho. A “La caixa digital”, Jordi Pi omple una caixa 
metafòrica amb els favorits del personatge convidat (un tuit fixat, un perfil d’Instagram o la geolocalització 
del seu poble inspirador de #CatalunyaExperience). A “BStartup”, els emprenedors amb un projecte con-
solidat expliquen els secrets de la seva idea i la seva posada en marxa, de la mà de Yolanda Pérez. A “ADN 
digital”, Jordi Gríful fa entenedora la terminologia de la transformació digital (núvol, metadades, social, 
analítics, internet de les coses o reconeixement gestual). A “Connexions”, Fran Soley conversa amb direc-
tors de màrqueting o directius de companyies que han integrat el fet digital amb èxit. I a “Emprèn inter-
net”, Alexandre González reuneix empresaris i món universitari, que expliquen idees en estat embrionari o 
perfils sèniors que fan de mentors de projectes d’estudiants.

http://www.catradio.cat/revolucio


Dies de ràdio
Amb Santi Carreras

catradio.cat/diesderadio

Cada dia el web catradio.cat fa un recull de documents sonors, documents gràfics i vídeos de moments 
viscuts a l’antena de Catalunya Ràdio en els seus prop de 35 anys. “Dies de ràdio” fa memòria i recupera 
testimonis orals i gràfics de tots aquests anys de ràdio: protagonistes, realitzadors, tècnics i professionals 
que han treballat i treballen a la ràdio pública catalana. 

L’arxiu, la fonoteca, els oients i els treballadors de Catalunya Ràdio aporten el material de “Dies de ràdio” 
i recuperen pels oients moments i situacions viscudes i escoltades a la Ràdio Nacional de Catalunya. Una 
ràdio que neix l’any 1983 amb la voluntat i el compromís amb la llengua i el país i que es manté fidel a 
aquests compromisos de servei públic amb els seus continguts. Ara, al web de la ràdio, ho tenim a tocar. I 
a escoltar. I a recordar. 

http://www.catradio.cat/diesderadio
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