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La ràdio inquieta

iCat, el canal de música i cultura de Catalunya Ràdio, torna a l’FM el dimecres 6 de setembre amb una programació única i renovada. Cinc 
anys després d’abandonar les ones, iCat torna per potenciar la música en català i feta a Catalunya, apostant pels directes i la presència als fes-
tivals d’arreu del país, a més d’incorporar nous programes culturals i musicals temàtics. Una nova etapa marcada també per una gran renovació 
digital, amb nova web i nova app per a mòbils i tauletes. Que iCat torni a l’FM no voldrà dir, en cap cas, un retrocés en l’àmbit digital, perquè 
el consum a través d’app i web, així com la relació amb els oients a les xarxes socials, és una experiència acumulada aquests anys que volem 
posar en valor en aquesta nova etapa. 

Una ràdio inquieta, una ràdio de referència i una ràdio directa. Aquests són els tres eixos fonamentals de la nova presència d’iCat a les ones. 
Inquieta culturalment, que reculli tota l’actualitat amb la millor agenda i amb entrevistes i reportatges en profunditat. De referència en l’esce-
na musical catalana, en català i en altres idiomes, amb la música internacional del moment i amb els clàssics, amb una aposta valenta per les 
noves veus i també pels noms més consolidats. I molt directa, amb un to distès, sense complexos, que connecti amb un públic jove –urbà i no 
urbà– atent a tota l’agitació musical i cultural que es mou al seu voltant.

La llista de desitjos i aspiracions d’aquest anhelat retorn d’iCat és ambiciosa, com la graella de disset programes que presentem. Volem am-
pliar el públic que rep la variada producció musical i cultural que es posa de manifest en la gran diversitat espais d’arreu del territori. Volem 
posar en valor la producció musical en català, al costat de la internacional. Volem crear èxits musicals i ser la plataforma de llançament per a 
les noves bandes i músics del país. Volem difondre la música en directe de concerts i festivals. Volem promoure el consum de la cultura –tea-
tre, cinema, videojocs, còmic, llibres, sèries... – que fan els creadors, especialment els artistes emergents. Volem treballar conjuntament, des 
de la ràdio pública, amb els principals agents –festivals, centres culturals, teatres, sales, promotors…–. I volem esdevenir l’espai indispensable, 
el focus essencial a l’hora de sumar noves audiències a la música.

El retorn d’iCat a l’FM és una fita però alhora és un estímul per seguir treballant per la música i la cultura del país. També és de justícia aprofi-
tar la presentació d’aquesta nova graella per agrair a l’audiència, al sector musical i a tots els actors, que durant aquests anys han sumat i han 
mantingut viva la flama de l’emissora, l’escalf i la complicitat amb iCat, amb la seva plantilla i amb tot el que representa per al país. 

Saül Gordillo                  Carles Aledo
director del grup d’emissores de Catalunya Ràdio              coordinador d’iCat 





Programació

De dilluns a divendres

El canal arrenca cada dia amb el programa “Els experts”, un despertador cultural inèdit a l’FM. Durant tres 
hores, Albert Miralles, Roger Seró i el seu equip presenten l’actualitat cultural del dia d’una manera diverti-
da i amb molta música.

Des de les 10.00 fins a les 19.00, iCat ofereix una selecció musical basada en la prescripció i el servei: una 
de cada tres cançons serà en català i també s’emetrà més producció musical feta a Catalunya (en català i en 
altres idiomes).

A les 19.00, Josep Martín conduirà l’espai “Independents”, que donarà pas a “El celobert”, de Lluís Gavaldà, 
de 20.00 a 21.00. A aquest, el seguirà “Delicatessen”, d’Albert Puig, de 21.00 a 22.00.

Els experts
Amb Albert Miralles i Roger Seró
De 07.00 a 10.00
El programa despertador d’iCat arrenca el dia amb música, cinema, tecnologia, sèries, llibres i entrevistes. 
A més, omple l’agenda amb bona lletra i amb molt bon humor. Llevar-se amb el peu esquerre promet un dia 
rodó.

Independents
Amb Josep Martín
De 19.00 a 20.00
És el moment per descobrir l’actualitat musical. Els discos, les entrevistes, les novetats, les versions, les llis-
tes, els referents... Tot el que passa al món de la música en seixanta minuts.

El celobert 
Amb Lluís Gavaldà
De 20.00 a 21.00
El cantant d’Els Pets comparteix cada dia amb els oients la seva passió per la música a través de les petites 
històries que expliquen les cançons. 

Delicatessen 
Amb Albert Puig
De 21.00 a 22.00
El programa d’autor que tria a mà les cançons més selectes de la collita de cada temporada. El moment per 
desconnectar del soroll diari i descobrir nou talents. 



Programes setmanals

Les novetats de la graella de dilluns a divendres les trobarem en la franja nocturna de 22.00 a 24.00, amb 
programes de temàtica cultural (cinema, sèries, literatura i arts escèniques) i programes musicals temàtics 
(jazz, folk, fusió i electrònica), de periodicitat setmanal i d’una hora de durada.

Entre caixes 
Amb Carme Canet i Pep Vila
Dilluns, de 22.00 a 23.00
Les arts escèniques des de dins. Del teatre a la dansa, passant pel circ, els musicals... L’escenari del progra-
ma s’omple cada setmana de creadors, productors, crítics, actors, directors, escenògrafs i públic.

Sona 9 
Amb Lluís Gendrau
Dilluns, de 23.00 a 24.00 
Una finestra als grups emergents del concurs de bandes Sona 9. L’actualitat de la música en català sense 
barreres estilístiques.

L’irradiador 
Amb David Guzman
Dimarts, de 22.00 a 23.00
La literatura més nòmada i alternativa. Un recorregut pel país per descobrir els escenaris literaris i els seus 
autors. Novel·les, contes i poemaris al costat dels seus autors i des de l’espai narratiu del llibre. 
 
iCatMans
Amb Quim Rutllan i Ester Plana
Dimarts, de 23.00 a 24.00
Una hora per trobar-se a un mateix a través de la música i les seves arrels. L’actualitat del folk del país i de 
les músiques del món i, a la vegada, els artistes –nacionals i internacionals- que ens han fet qui som. 

Serioses 
Amb Sílvia Comet i Cristina Bordas
Dimecres, de 22.00 a 23.00
La ficció televisiva nacional i internacional explicada per dues ‘freaks’ de les sèries. Entrevistes, avança-
ments, rànquings, personatges, bandes sonores... i sense “spoilers”.



Jazz Watusi 
Amb Dani Nel·lo
Dimecres, de 23.00 a 24.00
El jazz entra a casa vostra connectat amb diversos aspectes de la cultura i de la vida, viatjant en el temps i 
fent un cop d’ull als músics de casa nostra. 

Memento 
Amb Josep Maria Bunyol i Ferran Auberni
Dijous, de 22.00 a 23.00
Una mirada pròxima, apassionada, diversa, pedagògica, lúdica i terapèutica del cinema actual. El cineclub 
sonor amb les pel·lícules de referència. 

5 Songs 
Amb Blai Marsé
Dijous, de 23.00 a 23.30
El programa on els músics expliquen la seva vida a través de les cançons que més els han marcat.

Songhunter
Amb Raül Hinojosa
Dijous, de 23.30 a 24.00
El caçador de cançons presenta les millors captures musicals de l’escena alternativa i underground interna-
cional i del país. 

Casa Babylon
Amb Marc Isern i Rubèn Sierra
Divendres, de 22.00 a 23.00
Una hora per descobrir les músiques del món i de fusió que es fan a casa nostra i els seus referents interna-
cionals. Una mirada mestissa a l’escena musical que beu de les arrels. 



Beats per minut
Amb Òscar Broc
Divendres, de 23.00 a 24.00
Músiques electròniques per a tots els públics. El músics que triomfen a les xarxes, el so negre més urbà, 
l’escena local, els dj’s, els festivals... 

Dissabtes i diumenges

El cap de setmana incorpora “iCatKids”, un nou programa musical dirigit als més joves que s’emet els dis-
sabtes i diumenges de 09.00 a 10.00, de tal manera que els preadolescents i els seus pares podran escoltar 
la mateixa emissora a casa quan es lleven o mentre es desplacen pel territori. A partir de les 10.00 s’emet la 
fórmula “#iCatWeekend”, una selecció musical que s’allargarà fins a les 20.00, l’hora de “Pista de fusta”, de 
Miqui Puig, dues hores amb la música més ballable pels vespres del dissabte i del diumenge.

iCatKids
Amb Pau Guillamet
Dissabtes i diumenges, de 09.00 a 10.00

Un programa per a les noves generacions que els adults voldran compartir. Els matins del cap de setmana 
són un punt de trobada per aprendre a escoltar i descobrir la música de fills i pares. 

Pista de fusta
Amb Miqui Puig
Dissabtes i diumenges, de 20.00 a 22.00

El músic català que més en sap de música de ball es posa al davant dels plats per estimular el ball en una 
pista imaginària de fusta, com les d’abans.



Nova web i nova app

La nova etapa d’iCat va acompanyada d’una renovació digital completa, amb nova web, integrada al portal web de TV3 i Catalunya Ràdio, i nova 
app per a mòbils i tauletes.

La web aposta per la prescripció i les Experiències iCat

La nova web icat.cat continua apostant per enriquir la informació de les cançons que estan sonant per l’emissora, amb la caràtula del disc i informa-
ció complementària. En un moment en què proliferen els serveis que permeten crear llistes de reproducció amb continguts addicionals, iCat posa el 
focus en allò que la fa diferent: grans prescriptors i la possibilitat d’oferir experiències als oients que van més enllà de les ones i les pantalles.

En aquest sentit, la web potenciar el consum a la carta dels grans programes prescriptors de l’emissora: “Els experts”, “Independents”, “El celobert” 
i “Delicatessen”. També s’hi podran escoltar en diferit tota la resta de programes d’iCat. I per als usuaris interessants en disciplines concretes, com 
el cinema o els còmics, els continguts estaran també seleccionats i ordenats en les següents propostes temàtiques: música, cinema, sèries, escena i 
llibres i còmics.

Les Experiències iCat tenen un paper clau a la nova aposta digital d’iCat. Des de la web, els usuaris podran intervenir-hi, amb l’aportació de contin-
guts i participant en els concursos d’entrades per assistir a concerts i esdeveniments culturals.

Una app amb noves funcionalitats

Amb un disseny totalment renovat i amb noves funcionalitats, la nova app permetrà als usuaris registrar-se, escoltar en directe l’emissora, participar 
a les Experiències iCat, rebre notificacions i consumir a la carta tots els continguts generats, tant d’àudio com de vídeo.

L’aplicació, disponible per a dispositius Android i iOS, és una nova versió de l’actual; per tant, els usuaris que ja tenen actualment l’aplicació ins-
tal·lada només l’hauran d’actualitzar per gaudir del nou disseny i les noves funcionalitats.



La nova imatge d’iCat

La tornada d’iCat a l’FM anirà suposa un canvi d’imatge i una posada al dia dels elements de comunicació.

Pel que fa a la imatge, s’ha renovat el logotip, que conserva l’essència de la marca i prescindeix dels “cognoms” que l’han acompanyat en etapes 
anteriors. iCat és la denominació amb què la coneix la majoria del seu públic i com es vol que sigui reconeguda a partir d’ara.

El logotip quadrat, com les icones de les apps, s’ha portat fins als marges de la tipografia, buscant una imatge més moderna i clarament diferen-
ciada de l’anterior. El color vermell continua sent un signe d’identitat potent.

Quant als elements de comunicació, s’ha renovat el gat, que ha deixat de ser real i s’ha transformat en una il·lustració. Aquest canvi permetrà do-
nar-li expressió i moviment i ajudarà a explicar millor com és la marca, quin caràcter té, què li agrada, així com els seus continguts.

L’eslògan de la marca també ha canviat. Ara és “La ràdio inquieta”. Es vol situar la marca en el context que li pertoca, el de la ràdio, reforçant la 
tornada a l’FM i entesa com un entorn connectat, perquè la ràdio també viu en altres plataformes. I és “inquieta” perquè és experiència i són emo-
cions, trets que defineixen el públic d’iCat i la seva actitud respecte a la cultura, la música, les tendències, etc.



iCat és part del paisatge cultural del país

Festivals i directes
El retorn d’iCat a l’FM dona més sentit a tota l’aposta de l’emissora per ser present i esdevenir el mitjà de referència de la majoria de concerts i 
festivals en directe d’arreu del país. iCat continuarà formant part d’aquest paisatge, seguint de prop festivals com Sónar, Primavera Sound, Cruï-
lla, Vida, Mercat de Música Viva de Vic, Fira Mediterrània, Acústica de Figueres, Clownia, Vijazz Penedès, entre d’altres, dels quals transmetrà 
els principals concerts. 

Concerts Delicatessen
El cicle Concerts Delicatessen continuarà oferint als oients l’oportunitat de descobrir artistes internacionals i locals a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm de Barcelona.

Amics d’iCat
iCat mantindrà la complicitat amb el sector musical i cultural a través d’acords per ajudar a la difusió de les propostes musicals i culturals d’arreu 
del territori català. Per exemple, amb les Experiències iCat, una iniciativa per acostar als oients l’oferta dels creadors emergents catalans i inter-
nacionals de disciplines com la música, el teatre, el cinema, la dansa, l’art...


