


Innovació tecnològica per a noves audiències, per Saül Gordillo
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La innovació tecnològica, l’impuls dels nous formats i la captació de nous públics són els 
principals objectius de la ràdio pública per a aquesta temporada 2019-2020. Posar l’oient 
al	centre	de	les	nostres	decisions	i	potenciar	la	proximitat	comporta	reafirmar	la	renovació	
de continguts iniciada la temporada 2016-2017 i, sobretot, fer una aposta tecnològica 
que connecti amb una audiència nova i més acostumada a escoltar la ràdio i a consumir 
àudios més enllà dels formats tradicionals. Catalunya Ràdio fa un pas més, molt rellevant, 
en	la	implantació	de	la	ràdio	visual,	i	ho	fa	amb	un	nou	estudi	de	ràdio,	l’estudi	2,	concebut	
per als continguts culturals i els programes d’iCat com “Adolescents iCat” i “iCatKids”, 
adreçats a una audiència que els mitjans públics del país tenen l’obligació d’atendre, i 
de	fer-ho	en	llengua	catalana.	Aquests	programes,	que	s’emeten	per	l’FM	d’iCat	i	per	
l’aplicació mòbil i la web, ara també es difondran en format audiovisual gràcies al nou 
estudi 2 -dotat amb quatre càmeres que els donaran qualitat d’emissió televisiva- per 
potenciar-ne la distribució per a infants i adolescents, pensant en com aquests usuaris 
consumeixen els continguts radiofònics avui: en format vídeo i per qualsevol plataforma 
digital o xarxa social. 

Catalunya Ràdio vol consolidar el lideratge social en el sector radiofònic del país, i 
per això disposarà també d’una ‘skill’ pròpia a l’assistent de veu Alexa i d’un canal de 
distribució per als usuaris de Telegram. La ràdio és el mitjà tradicional que ofereix les 
millors condicions per afrontar els nous reptes de consum i tecnològics, i els èxits en 
l’audiència digital dels últims anys i mesos de Catalunya Ràdio demostren que la ràdio 
pública	de	Catalunya	no	només	no	ha	perdut	pistonada	sinó	que	ha	liderat	la	innovació	en	
formats i distribució. A la pàgina web catradio.cat els usuaris trobaran una àmplia oferta 
d’àudios i continguts organitzats temàticament amb la lògica del podcast, amb la voluntat 
d’oferir la millor i més variada oferta de podcast de qualitat en català. 

Ens llevarem, una temporada més, amb la referència, el rigor i la credibilitat informativa 
de Mònica Terribas al capdavant d’“El matí de Catalunya Ràdio”, que revoluciona la seva 
última	hora	-de	12	a	1	del	migdia-	amb	“L’apocalipsi”	i	la	incorporació	d’Elisenda	Carod.	
Entre les novetats de l’oferta radiofònica d’aquesta temporada 2019-2020 destaquen 
també el salt de l’“APM?”, com a programa propi, a les tardes de Catalunya Ràdio, amb 
Xavi	Cazorla	i	la	incorporació	d’Ernest	Codina;	l’hora	diària	d’anàlisi	d’un	reformulat	i	
rejovenit	“Catalunya	nit”,	amb	el	fixatge	de	Laura	Rosel,	o	el	salt	a	Catalunya	Ràdio	de	
forma diària d’“Adolescents iCat”, amb Roger Carandell, quan acabi “El Club de la Mitjanit” 
i abans no arribi “La nit dels ignorants 3.0”. Una altra novetat és el primer programa 
dedicat a les dones, “Les dones i els dies”, amb Montse Virgili, la nit dels dissabtes. I una 
doble emissió del “Crims” de Carles Porta, dissabte i diumenge a les 9 del vespre, amb una 
sorpresa important al llarg de la temporada que ara comencem. 

Volem ser dins dels usuaris, perquè ells són al centre de les nostres decisions. Volem 
entretenir sense renunciar al servei públic ni al rigor, llargament avalats per una trajectòria 
de	més	de	35	anys	de	ràdio	pública	nacional	de	qualitat.	I	ho	volem	fer	amb	la	inquietud	
necessària per no aturar-nos, sense deixar de sorprendre ni d’innovar. 

Saül Gordillo

Director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA  

Innovació tecnològica per a noves audiències
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Si la ràdio és el mitjà proper 
i immediat per observar les 
transformacions quotidianes i 
compartir-les, l’esperit d’“El matí 
de Catalunya Ràdio” continua 
essent despertar els oients amb 
capacitat de reacció, amb tots 
els espais convertits en orelles i 
en directe, sobretot, en directe. 
La gràcia de la ràdio és deixar-
se sorprendre per la vida i 
retransmetre-la. Aquesta és la 
setena temporada del programa 
dirigida i conduïda per Mònica 
Terribas, amb sotsdirecció 
d’Albert Mercadé i coordinació 
i	veu	de	Francesc	Soler.	Un	
equip de periodistes, tècnics i 
productores que ja fa anys que 
treballen junts, preparats per 
posar en antena la vida i tots 
els límits de l’actualitat. I també 
amb noves incorporacions al 
programa: Quim Olivares, Robert 
Prat i Montse Barcon.

Una	cosa	que	ha	après	aquest	
equip del magazín informatiu de 
Catalunya Ràdio, des del 2013, 
és a gestionar la imprevisibilitat 
i a trepitjar el terra que es 
belluga sota els seus peus per 
poder-lo	compartir.	També	han	
après que pels oients el més 
important és tenir espais on 
sentir-se	identificats	i	per	això	
oferiran, de 10 a 11 del matí, 
menys notorietat, menys cops 
d’efecte i molt més carrer, amb 
finestres	obertes	a	l’experiència	
i als problemes quotidians de 
les persones, com “En primera 
persona	del	plural”	i	“No	hi	ha	
drets”; espais de revisió del què 

es	fa	i	com	ho	es	fa	amb	les	
unitats mòbils al carrer i amb la 
incorporació de Montse Barcon; 
“Denunciem-ho”,	una	porta	
oberta a les denúncies d’àmbit 
col·lectiu per mantenir-se alerta, 
i la descoberta de nou talent 
de “Pregunta’m el què vulguis”, 
amb personatges entrevistats en 
directe per periodistes joves. Per 
quarta temporada consecutiva, 
els dimecres, a dos quarts d’onze, 
“El racó de pensar”, amb David 
Fernández	i	Xavier	Antich,	que	
convidaran	pensadors,	filòsofes,	
historiadores	i	revolucionaris	
del pensament d’aquí i de fora. 
I “L’informe econòmic” de 
Xavier Sala-Martin, que des de 
fa set anys ajuda a interpretar 
els moviments socioeconòmics 
globals. 

El lleure, la tecnologia, la 
televisió, les sèries i la cultura 
són l’eix d’“El matí de Catalunya 
Ràdio” d’11 a 12 cada matí, 
amb espais com “Lecturàlia”, 
“Amb xarxa o sense”, “Mediats 
i Serioses, S.L.”, “El galliner” i 
“Deixa que soni”. Qui vulgui saber 
què passa al món de la cultura 
ha	d’escoltar	Màrius	Serra,	Enric	
Gomà, Albert Cuesta, Genís Roca, 
Albert Murillo, Pol Gise, Mariola 
Dinarès, Alex Gutiérrez, Santi 
Villas, Cristina Bordas, Sílvia 
Comet, Àlex Gorina, Gemma 
Ruiz, Marta Vives, Alfons Gorina, 
Blai Marsé, Miqui Puig i noves 
col·laboradores	que	s’hi	sumaran	
durant la temporada. 

Però el sentit d’“El matí de 

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



Després	de	sis	hores	d’informació,	tertúlia	i	opinió	i	sobre	l’actualitat,	
arriba el nou concurs diari de Catalunya Ràdio. La millor manera de 
tancar la jornada d’“El matí de Catalunya Ràdio” serà, a partir d’ara, 
“L’apocalipsi”, la nova aposta d’entreteniment de l’emissora, amb 
Elisenda	Carod	acompanyada	d’Elisenda	Pineda	i	Charlie	Pee.

Amb	el	pretext	humorístic	que	el	món	s’acaba,	dos	concursants	
competiran diàriament per salvar-se de l’Apocalipsi. Carod, Pineda i 
Pee	posaran	a	prova	els	concursants,	que	hauran	de	respondre	amb	
humor	i	enginy	a	diverses	preguntes	i	reptes.	El	guanyador	salvarà	la	
pell mentre que el perdedor es quedarà a l’estudi de Catalunya Ràdio 
esperant	la	fi	del	món	que	s’esdevindrà	cada	dia	a	la	una.	El	concurs	
acabarà sempre amb una gran explosió.

“L’apocalipsi”	serà	una	hora	de	pur	entreteniment	i	humor,	i	les	
proves	a	les	quals	s’hauran	de	sotmetre	els	concursants	requeriran	
una	certa	habilitat	i	desvergonyiment	per	salvar	la	vida.	

catradio.cat/apocalipsi

L’apocalipsi
Amb Elisenda Carod, Elisenda Pineda i  
Charlie Pee
De dilluns a divendres, de 12.05 a 13.00

Catalunya Ràdio” és despertar els oients amb les claus de l’actualitat, 
i	a	això	dediquen	la	força	del	programa	des	de	les	6	fins	a	les	10.30,	
amb entrevistes als protagonistes del dia, l’anàlisi de les tertúlies on 
es	dialoga	per	entendre	i	els	espais	d’humor	“La	premsadora”,	“La	
traductora”, “L’argument de consens” i el “Desinforme setmanal”, 
amb Adrià Cuatrecasas i Sergi Vives. 

I	cada	dia,	de	dilluns	a	divendres,	de	12.00	a	13.00,	la	finestra	del	matí	
de Catalunya Ràdio tancarà amb una de les principals novetats de 
la temporada, “L’apocalipsi”, amb Elisenda Carod, Elisenda Pineda i 
Charlie	Pee.

catradio.cat/mati



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

El programa de tendències a 
les xarxes socials de Catalunya 
Ràdio afronta amb ganes la 
quarta temporada sabent 
que	ja	forma	part	dels	hàbits	
diaris de molts catalans que 
comparteixen reptes importants: 
volen entendre un món digital 
canviant, són crítics i necessiten 
eines per prendre les seves 
pròpies decisions i aconseguir un 
benestar... digital. 

És per això que l’equip del 
“Popap”, liderat per Mariola 
Dinarès, estrena una pila de 
continguts nous, interessants 
i sobretot molt útils, com la 
comunitat #GentPopap, per 
intercanviar coneixement, per 
discutir i entendre i per gaudir 
de les xarxes mantenint l’esperit 
crític. El programa continua 
apostant pel talent femení i 
amplia la llista d’experts amb 
la incorporació de la periodista 
i especialista en dades Karma 
Peiró, a #BigData; el viquipedista 
Àlex Hinojo, a #Coneixement, i 
Roc Massaguer “Outconsumer” 
s’incorpora de ple a l’equip per 
debatre i analitzar les tendències 
que s’imposen, amb els 
principals	#influenciadors	i	amb	
responsabilitat. 

Una altra de les novetats 
de “Popap” és que cada dia 
arrencarà amb “El mòbil vermell”, 
una trucada a algú que respondrà 
al qüestionari de #VidaDigital i 
que recomanarà un personatge 
incògnit de la seva agenda de 
contactes	que	haurà	de	contestar	

el test l’endemà, de manera 
que es crearà una cadena 
de contactes. El “Reportatge 
a la carta” és un nou espai 
que recollirà les consultes dels 
oients que arribin a través de les 
xarxes del programa, amb Marta 
Cristià	verificant	i	contrastant	les	
informacions.  

Continuen les col·laboracions 
de Víctor Rosselló, amb 
#DretsDigitals; Mariola Cubells, 
amb #ContingutsAudiovisuals; 
Alfons Gorina, amb les 
#Batallesdeficció,	i	Marc	
Corredera, descobrint els 
nous #Mòbils i #Gadgets i fent 
#RetroTecnologia.

I encara més: “Trucs ninja”, 
amb Joan Arenyes, descobrirà 
els secrets dels experts per 
utilitzar millor pantalles, 
mòbils i tecnologia, i MOJO 
experimentarà amb el mòbil, fent 
directes	d’Instagram,	Facebook	
Live i resta de xarxes perquè els 
oients puguin veure què passa 
a l’estudi quan els micròfons no 
estan oberts. Mariola Dinarès se 
sotmetrà als reptes dels 21 dies 
estipulats per aconseguir bons 
hàbits,	en	aquest	cas	digitals,	
i	encara	hi	haurà	temps	per	a	
la música, la #VidaDigital dels 
famosos, l’informatiu xarxes, els 
consultoris, els tallers... Sense 
oblidar que el programa viurà les 
principals cites de la temporada: 
Catosfera, Dia Ada Lovelace, 
MWC2020, Dia d’Internet, Diada 
de les Telecomunicacions...

catradio.cat/popap



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

L’informatiu	“Catalunya	migdia”,	amb	Òscar	Fernández	i	Empar	Moliner	al	capdavant	per	quarta	temporada	consecutiva,	
afronta una tardor molt exigent. De 14.00 a 15.00, el programa serà a tot arreu on calgui per explicar allò que passa i a partir 
de	les	tres,	l’hora	del	cafè,	es	mirarà	el	dia	amb	els	ulls	d’Empar	Moliner	i	les	seves	dèries	musicals	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 una temporada que serà, sens 
dubte, trepidant.

catradio.cat/catalunyamigdia



Estat de Gràcia
Amb Roger de Gràcia
De dilluns a divendres, de 16.05 a 18.00

Després de tancar la temporada amb els millors 
registres d’audiència (133.000 oients), l’“Estat de 
Gràcia” comença la seva quarta legislatura amb 
canvis substancials. El primer canvi és la durada, que 
passa	de	tres	a	dues	hores	-de	4	a	6	de	la	tarda-	per	
guanyar en força i en immediatesa. 

El	fitxatge	estrella	de	la	temporada	és	el	dibuixant	
Juanjo	Sáez,	que	acompanyarà	Roger	de	Gràcia	i	
Maria	Rovira	‘Sherman’	cada	dia	durant	la	primera	
hora	del	programa	per	analitzar	l’actualitat	amb	la	
seva	mirada	tendra	i	àcida	alhora.	També	a	primera	
hora,	i	amb	periodicitat	setmanal,	compta	amb	la	
participació	de	Maiol	Roger,	Lolita	Bosch,	Arturo	
Puente,	Iu	Forn,	Manel	Lucas,	Sílvia	Soler	i	Pepe	
Colubi. 

La	segona	hora	té	seccions	que	ja	són	referència,	
com	ho	són	els	seus	conductors:	Carlos	Enrique	
Bayo explicant amb detall com funcionen les 
clavegueres de l’estat; Patrycia Centeno, analitzant 
la comunicació no verbal en la política, i Lolita 
Bosch,	ensenyant	que	un	món	millor	és	possible	a	
través	de	les	millors	obres	d’art	que	han	fet	dones	
i	homes	al	llarg	de	la	història.	També	hi	seran	Nia	
Sanjuan, que analitza tot el que es pot veure a la 
televisió i a les plataformes digitals; Jordi Creus, 
que	s’endinsa	en	les	apassionants	històries	de	la	
història,	i	Alfons	Gorina	i	Marc	Garriga,	el	tàndem	
especialitzat en cinema.  

Al	final	del	programa	arriba	el	“desembarcament”	
d’Adam	Martin,	David	Olivares	i	Fermí	Fernàndez,	
amb	un	final	de	festa	per	repassar	les	paraules	més	
absurdes de la setmana, els moments més ridículs i 
les coses que, absurdament, ens fan feliços. 

Una legislatura que promet. 

catradio.cat/estatdegracia



APM?
Amb Xavi Cazorla, Ernest Codina i Joel Díaz
De dilluns a divendres, de 18.05 a 19.00

El nou “APM?” de Xavi Cazorla aterra a les tardes de Catalunya Ràdio per posar el país cap per avall! De dilluns a divendres, de 
sis	a	set,	l’APM	transformarà	el	drama	diari	de	l’actualitat	que	ens	envolta	en	la	millor	hora	de	comèdia	que	s’ha	parit	mai!	Amb	
un equip carregat de novetats, com Ernest Codina, Joel Díaz, Elisabet Espuny, Ana Polo, Gerard Jubany... i un parell de nanos 
que tot just estan començant, i de qui se’n parlarà molt aviat: Jair Domínguez i en Peyu! 

Un	programa	que	ja	ha	despertat	l’admiració	mundial,	amb	titulars	com:	“Aquest	programa	marcarà	un	abans	i	un	després	
en	la	història	de	la	radiodifusió”	(Washington	Post)	i	“És	el	millor	programa	d’humor	que	s’ha	fet	mai.	Bé,	quan	comenci...”	
(The	Guardian).	Amb	reaccions	com:	“L’APM?	Està	bé,	tot	i	que	trobo	a	faltar	l’homo	APM!”	(Homo	APM),	“Amb	el	panorama	
que tenim, no estem per bromes” (PrVdenci SoliVelles, Tram 138 i membre de l’ANC), “No entenc res del que diuen, 
però no sé com es canvia d’emissora” (Margarida Badenes), “Dembelé és millor que Neymar” (Josep Maria Bartomeu), 
“Absolutmebtebwjaiiwugzgzai”)	i	“Quin	dia	començàvem?”	(Javier	Cárdenas).

catradio.cat/apm



El “Tot costa” arrenca la quarta temporada amb la mateixa 
passió pels esports, la mateixa voluntat d’informació, opinió i 
entreteniment, i amb exigència renovada de rigor i d’esperit 
crític. Jordi Costa i Sònia Gelmà reforcen la plantilla d’analistes 
amb la campiona d’Europa Vero Boquete, l’excapità de 
l’Espanyol David García i els periodistes Rut Vilar, Joan 
Domènech,	Toni	Padilla,	Cristian	Martín	i	Francesc	Garriga.	I	
també	obren	una	finestra	a	la	història	amb	Frederic	Porta.

Tot plegat, sense renunciar als clàssics del programa: el 
“Torquelab” de Ricard Torquemada; el duet Marcos López-
Dani Senabre; l’“Autobús de la rua”, de Santi Giménez i 
Jordi Grau; la perspectiva transoceànica de Marc Crosas a la 
Champions;	la	mirada	des	de	Madrid	de	Pepe	Sámano;	“La	
Masia”	d’Oriol	Domènech	l’atenció	al	creixement	imparable	de	
les competicions femenines de futbol de Natàlia Arroyo... I amb 
David	Sánchez,	Gemma	Herrero,	Gerard	Autet,	Xavi	Campos	
o el ‘vispresident’ Borda, entre d’altres, i tota la redacció 
d’Esports de Catalunya Ràdio.

Jordi Trias tornarà amb el “Trias and roll” en una temporada 
il·lusionant per al bàsquet català, Jordi Colomé portarà 
l’actualitat de l’NBA, l’“Ull de falcó” d’Àlex Corretja continuarà 
aclarint tots els dubtes tennístics i la poliesportiva Marta 
Garcia presentarà els protagonistes dels Jocs de Tòquio a la 
“Xicuepèdia olímpica”.

catradio.cat/totcosta

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



Catalunya nit
Amb Kílian Sebrià i Laura Rosel
De dilluns a divendres, de 21.00 a 23.00

Actualitat i anàlisi a quatre mans són els dos pilars del nou “Catalunya nit”, l’informatiu nocturn de Catalunya Ràdio dirigit per 
Kílian Sebrià i copresentat a partir d’aquesta temporada amb la periodista Laura Rosel. El programa manté el seu compromís 
d’explicar què passa i per què passa, d’una manera pròxima i directa i amb la vocació permanent de servei, de ser útils als 
oients. 

La	primera	hora	del	nou	magazín	serà	molt	informativa,	per	fer	el	relat	exhaustiu	del	dia	de	la	mà	de	Kílian	Sebrià.	I	tot	seguit,	
una	segona	hora	més	reflexiva	per	interpretar	i	situar	els	temes	més	rellevants	de	l’actualitat	amb	els	periodistes	que	més	bé	
la coneixen, conduïda per Laura Rosel, que torna al mitjà radiofònic amb la intensitat que la caracteritza, després de les seves 
col·laboracions estiuenques en els programes “El matí de Catalunya Ràdio” i “El suplement”. 

El “Catalunya nit” entoma el nou repte amb veus especialitzades que aporten punts de vista diferents, informació de context i 
elements de debat que ajuden l’oient a formar-se el seu propi retrat de l’actualitat. Anàlisi fonamentada en continguts i sense 
crispació, per tancar el dia ben informats.

catradio.cat/catalunyanit



El Club de la Mitjanit
Amb Francesc Garriga i Laia Tudel
De dilluns a divendres, de 23.00 a 00.30

El	tàndem	format	per	Francesc	Garriga	i	Laia	Tudel,	un	clàssic	
al capdavant d’“El Club de la Mitjanit”, engega la temporada 
amb un programa de noranta minuts que mantindrà el to 
habitual	amb	la	incorporació	d’algunes	novetats	i	que	també	
es	podrà	seguir,	com	ja	és	habitual,	per	Esport3.	

En la seva onzena temporada, el Club vol continuar sent un 
espai de referència informativa i d’entreteniment centrat en 
el	món	de	l’esport,	combinant	exclusives,	reflexió	i	bon	humor	
amb la clara voluntat de desdramatitzar un món sempre 
passional. Amb noms que són autèntiques referències del 
programa:	Bassas	i	Besa,	els	dilluns;	Costa,	Gelmà,	Solé	i	Fité,	
els dimecres, o les tertúlies diabòliques de Torquemada i 
Soler, els dijous, no faltaran a la seva cita. I és que el Club té 
el millor equip i els millors socis, amb clàssics que continuen 
aquesta	temporada,	com	Oriol	Domènech,	Eloi	Vila,	Rut	Vilar,	
Lluís Canut, Xavi Torres, Albert Martín, David Clupés, Roger 
Xuriach,	Marta	Carreras	i	Francesc	Latorre.

A	banda	d’aquests	referents	habituals,	enguany	també	hi	
ha	noves	incorporacions:	Òscar	Fernández,	del	“Catalunya	
migdia” de Catalunya Ràdio, tornarà, per una estona, a l’esfera 
esportiva, i el periodista de TV3 Jordi Grau també s’incorpora 
a les tertúlies del programa. 

Les novetats també arribaran amb Marc Marbà, amb un 
nou espai dedicat al futbol territorial, i amb Tian Riba, que 
aportarà el seu punt de vista particular a l’actualitat de cada 
setmana. També s’incorpora al programa l’exjugador de 
l’Espanyol Luis García, que completarà el trident d’opinadors 
pericos	amb	Xavier	Fina	i	Xavi	Salvatella.

Alguns	dels	col·laboradors	habituals	canviaran	de	format:	Javi	
Miguel tindrà un “Semàfor” i Josep Maria Minguella deixa “la 
tribuna”	i	passa	a	dir-hi	la	seva	com	a	senador	al	“Senat”.	I	
continuaran les connexions amb Madrid amb Alberto Piñero i 
Siro López, en una temporada que pinta força calenta, aquí i 
allà.

Espais com “Gossip”, amb Xavi Campos; “American dream”, 
amb Jordi de Mas, o “Assemblea de compromissaris”, 
amb Gerard Jubany, són intocables, així com els analistes 
futbolístics de primer ordre Gerard Autet, Àlex Delmàs i Marc 
Mayola. I sí, també continua un any més Xavi Cazorla amb el 
seu	“Follow	Garriga”,	que	renova	el	repte	de	recollir	el	millor	i,	
sobretot,	el	pitjor	del	programa	i	tirar-los-hi	pel	cap.

Tot plegat en una temporada que arrenca amb il·lusió i amb 
la	vocació	de	retre	setmanalment	un	homenatge	a	un	“dels	
nostres”: els divendres, tot i la recent mort de l’estimat Carlos 
Pérez de Rozas, continuaran sent “colossals i formidables”.

catradio.cat/club



“Adolescents	iCat”	passa	a	ser	diari	i	s’emetrà	per	iCat	i	Catalunya	Ràdio...	des	del	flamant	estudi	2	d’iCat	i	amb	públic	en	
directe!	També	es	podrà	seguir	per	YouTube,	una	plataforma	on	la	temporada	passada	el	programa	–aleshores	d’emissió	
setmanal- va acumular més de dos milions de reproduccions. Amb continguts dirigits al públic juvenil -de 15 a 22 anys-, l’equip 
liderat per Roger Carandell, amb Juliana Canet, Pol Gise, Grivé, Long Li Xue, i la incorporació de Marta Montaner, Bru Esteve 
i Miquel Castany, seguirà l’actualitat tot aprofundint en aquelles temàtiques que més interessen al seu “target”, que amb 
una	mitjana	d’edat	de	23	anys	s’ha	fet	un	lloc	entre	l’audiència	més	jove	dels	mitjans	de	la	Corporació	Catalana	de	Mitjans	
Audiovisuals.

S’entrevistaran personatges coneguts i amb un gran seguiment per part del públic del programa i se’ls preguntarà la seva 
opinió sobre temes d’interès juvenil. Tot plegat amb un format que va més enllà de l’entrevista tradicional i que porta la 
persona convidada a superar proves en directe, jocs i reptes que proposa la mateixa audiència. Una audiència que participa 
constantment durant tot el programa.

catradio.cat/adolescents

Adolescents iCat
Amb Roger Carandell
De dilluns a divendres, de 00.30 a 01.00



“La nit dels ignorants” arriba a la 32a temporada consolidat 
com una icona de la comunicació i de la intel·ligència 
col·lectiva i com a programa d’èxit propietat dels oients, els 
veritables protagonistes, amb les preguntes més xocants i 
les respostes més curioses: “Com es pot saber si un pollastre 
està constipat?”. El magazine de nit, sinònim de coneixement 
i companyia, és un servei públic de referència, un clàssic 
modern que dirigeix i condueix Xavier Solà des de fa 10 
temporades.

Què té “La nit dels ignorants” que fa tants anys que s’emet? 
La participació dels oients és la raó principal de la bona salut i 
vitalitat del programa, però també la renovació constant, amb 
noves seccions, en aquest cas, per sensibilitzar l’opinió pública 
al voltant del canvi climàtic i la crisi ecològica que viu el nostre 
planeta.	I	també	per	fer	un	homenatge	als	molts	oficis	de	
Catalunya. I per promoure la pràctica i reforç de la memòria, 
amb	la	“Brain	train	machine”,	la	màquina	per	estimular	la	
nostra reserva cognitiva.

Durant	tants	anys	d’emissió	s’han	anat	consolidant	també	
espais de molta acceptació, com “El menú del mes”, 
confeccionat pels oients; “Així és la vida”, l’entrevista 
d’actualitat	amb	pregunta	final:	“Què	és	la	vida	per	vostè?”;	el	
“Mapa d’amics”, la cadena de voluntariat més gran, amb més 
de 1.000 persones entrevistades; les “Noves generacions”, amb 
les preguntes dels joves d’avui, i la “Darrera melodia”, triada i 
presentada per un/a oient que acomiada el programa. Nit rere 
nit, al llarg de més de trenta anys, són molts els que s’apleguen 
al voltant de Catalunya Ràdio, persones diverses que formem 
la	gran	família	dels	ignorants.	Tothom	hi	és	convidat.	

catradio.cat/ignorants

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



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

“La	finestra	indiscreta”	arriba	als	trenta-tres	anys	en	l’antena	de	Catalunya	Ràdio	consolidat	com	una	referència	del	cinema	
i l’audiovisual de Catalunya. Dirigit i presentat per Àlex Gorina, un any més es proposa mantenir el nivell d’exigència i l’estil 
propi que el caracteritza. Informació, debat, música i jocs, entrevistes, reportatges, enquestes, presència en els principals 
festivals de la temporada, seguiment de les activitats arreu del territori, atenció a la vida i la singularitat del cinema català, 
sorpreses i comunicació constant amb els oients, però també l’aposta per les noves tecnologies i formats d’expressió. 

Les	veus	més	interesants	i	les	opinions	més	diverses	omplen	la	finestra	de	col·laboradors	brillants:	Fausto	Fernández,	Desi	de	
Fez,	Guillem	Marí,	Marta	Armengou,	Pere	Vall...	Les	aportacions	especialitzades	de	Marta	Ballesta,	Paula	Molés,	Carles	Romero	
i Carles Gómez; els espais de Silvia Andrés i Alfons Gorina, responsables de la producció i subdirecció del conjunt, i la mà 
experta	d’Oriol	Fidalgo	per	aconseguir	el	so	brillant	de	tota	la	vida.

Seguint	la	pauta	iniciada	els	últims	anys	per	les	aportacions	de	Silvia	Andrés	sobre	les	grans	dones	de	la	història	del	cinema,	
i també la iniciativa d’aquest últim estiu amb el programa “La cinema”, el programa incorpora continguts setmanals per 
consolidar	la	conquesta	definitiva	de	la	visualització	de	les	dones	del	cinema	i	del	cinema	de	les	dones.

catradio.cat/finestra

“L’audiovisual”, l’altre programa veterà de música de 
cinema i del món de l’espectacle, dirigit i presentat per 
Àlex Gorina, continua sent el complement perfecte de “La 
finestra	indiscreta”.	Aquesta	temporada	farà	un	sorprenent	
recorregut	dels	formats	i	estils	musicals	al	llarg	de	la	història	
musical del setè art: del vals a la rumba, del blues al calipso, 
de la música zíngara a les cançons de bressol, del rock al 
minuet...i moltes més!

Una	programació	doble,	intensa,	agradable,	i	en	definitiva	
harmònica,	que	fa	de	la	matinada	dels	divendres	a	Catalunya	
Ràdio un territori indispensable per escoltar i viure la passió 
de crear, entretenir, sentir i sorprendre’s. 

catradio.cat/audiovisual

L’audiovisual
Amb Àlex Gorina
Divendres, de 3.05 a 4.00



“El suplement” encara aquesta nova temporada amb un repte: 
mantenir l’esperit de cap de setmana i seguir acompanyant els 
oients allà on siguin. És per això que Roger Escapa i tot l’equip 
refermen l’aposta per l’actualitat i l’anàlisi, un dels pilars del programa 
que, des de les 6 del matí, Neus Bonet i els Serveis Informatius de 
Catalunya Ràdio s’encarreguen de servir de la millor manera possible. 
L’actualitat política, social, econòmica o del món són alguns dels 
eixos	principals	d’aquesta	hora,	amb	l’afegit	qualitatiu	de	noms	com	
Jordi Puntí, que analitza l’actualitat blaugrana. Dos puntals més de la 
franja	informativa	són	John	Carlin	i	Toni	Cruanyes,	que	aporten	el	seu	
punt	de	vista	més	personal	sobre	el	que	ha	passat	durant	la	setmana.	
L’anàlisi de l’actualitat continua a partir de les 9 amb entrevistes i 
tertúlies amb amplitud de mires.

A les 10, arriba el torn d’un altre dels fonaments d’“El suplement”: 
l’entreteniment.	Aquesta	temporada	hi	ha	noves	incorporacions	que	
ajudaran	a	fer-ho	possible,	com	Gema	Herrero	i	Toni	Padilla,	que	els	
dissabtes tenen el repte de no parlar de futbol. També tenen reptes 
Jon Sindreu i Toni Rodon, que els diumenges explicaran què passa 
al	món	i,	sobretot,	per	què	passa.	A	aquestes	novetats,	s’hi	han	de	
sumar veus periodístiques de primer ordre com les de Mayka Navarro 
o Laura Rosel, que reivindica el paper de les dones al llarg de la 
Història. La música també continuarà jugant un paper rellevant i per 
això David Carabén, Roger Mas i Miqui Puig tenen carta blanca per 
agafar les regnes del programa, a més dels dos grans clàssics Albert 
Galceran i Pedro Pardo. Per últim, al punt del migdia, dissabte Pep 
Nogué juga als fogons, i diumenge arriba “El dominical”, que aquesta 
temporada s’amplia amb més sàtira, menys rigor i, sobretot, amb més 
cultura.

El dissabte, “El suplement” tancarà amb l’espai “Mans”, amb Quim 
Rutllant i Ester Plana, i el diumenge, obrirà el dia amb Elisabet 
Pedrosa	i	“L’ofici	d’educar”	i	el	tancarà	amb	Paula	Molés	i	“Un	
restaurant caníbal a Berlín”. 

catradio.cat/suplement

El suplement
Amb Roger Escapa
Dissabtes i diumenges, de 6.00 a 14.00



Obre portes la segona temporada d’“Un restaurant caníbal a Berlín”, 
on se serveixen els millors cervellets del país. A la taula del restaurant 
caníbal	de	Paula	Molés	s’hi	explica	per	què	la	gastronomia	va	molt	
més enllà de l’acte de menjar, aprofundint en la pregunta “què és 
cuinar?”.

El	restaurant	continua	amb	els	seus	proveïdors	habituals:	el	periodista	
Salvador Garcia-Arbós, la sommelier Clara Antúnez, el dissenyador 
Óscar	Guayabero	i	el	llibreter	Nacho	Borraz.	I	aquesta	temporada	
s’hi	suma	el	periodista	Marc	Casanovas,	que	parlarà	dels	temes	que	
generen més debat al voltant d’una taula, que ell té parada a Harvard, 
als	Estats	Units,	seu	del	MIT	(Massachusetts	Institute	of	Technology).

En ple debat sobre com el canvi climàtic afectarà la nostra manera de 
menjar,	Toni	Massanés,	director	de	la	Fundació	Alícia,	recorda	cada	
setmana	els	productes	de	temporada	i	proximitat	que	s’han	comprar,	
cuinar i menjar. Els ganivets esmolats del restaurant caníbal els porta 
Philippe	Regol,	el	crític	de	capçalera,	que	aquest	any	fa	la	crítica	dels	
restaurants	que	visita	i	també	dona	les	claus	per	saber	identificar	les	

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

“Mans”, l’espai de cultura d’arrel dins “El suplement” de Catalunya 
Ràdio, celebra enguany quinze anys i setze temporades pendent d’un 
dels	principals	motors	culturals	del	país,	i	ho	fa	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 dissabtes al migdia, Quim Rutllant i Ester Plana obren la seva 
finestra	radiofònica	a	totes	les	activitats	i	mostres	d’arrel	i	als	
centenars de milers de persones que les viuen, les transmeten i 
els	donen	vida	cada	cap	de	setmana	arreu	del	territori.	“Mans”	hi	
connectarà	en	directe	o,	fins	i	tot,	hi	serà	present,	per	donar	veu	a	
tota l’actualitat castellera i de la sardana esportiva, entre d’altres 
propostes.	Una	hora	plena	de	festa	que	també	busca	la	participació	
dels oients, presentant les principals novetats musicals folk i de cobla 
i suggerint les millors propostes per viure l’arrel.

catradio.cat/mans

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



Espai dins d’“El suplement” 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
Diumenges, de 6.05 a 7.00

virtuts d’un bon plat. El “Nyap o top?”, amb Gerard Jubany, posa a 
prova el paladar de personatges coneguts tastant estranyeses. I a la 
propina	de	la	cuinera	Maria	Nicolau,	aquesta	temporada	s’hi	sumen	
pagesos i pageses del territori, que faran la crònica de la seva vida al 
camp. 

catradio.cat/canibal



Perquè el cap de setmana els oients també volen estar ben informats. 
Perquè l’actualitat no descansa mai, 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. 
Disposats per ser l’informatiu de referència dels caps de setmana. 

Maria Guixà és l’encarregada de posar al dia els oients de l’actualitat 
esportiva	del	cap	de	setmana,	amb	l’última	hora	de	la	jornada	
futbolística de Primera i Segona, amb les prèvies dels partits del 
Barça, l’Espanyol i el Girona; entrant als parquets per seguir el 
bàsquet,	l’handbol	i	l’hoquei	patins,	seguint	de	prop	Màrquez,	
Pedrosa i companyia als entrenaments del Mundial de motociclisme, 
i capbussant-se a les piscines del país per analitzar l’actualitat dels 
esports d’aigua. I tot el que passi al món de l’esport en les primeres 
hores	dels	dissabtes	i	els	diumenges.

catradio.cat/catalunyamigdia

Catalunya migdia (cap de setmana)
Amb Neus Bonet i Maria Guixà
Dissabtes i diumenges, de 14.00 a 15.00



Els viatgers de la Gran Anaconda
Amb Toni Arbonès
Dissabtes, de 15.05 a 16.00

El ventre canoa d’“Els viatgers de la Gran Anaconda”, de Toni 
Arbonès, celebra 20 anys a l’antena de Catalunya Ràdio. Dues 
dècades amb el nas enganxat al mapa, mirant el món amb les 
orelles a través de la paraula, la música i el so. Com en un llibre 
escrit en l’aire. Seguint de prop la transformació constant de les 
societats	humanes	o	dels	ecosistemes	naturals,	gràcies	als	relats	
dels	viatgers.	Històries	de	llocs	on	està	prohibit	néixer	o	morir,	
de societats modernes sota el control estricte del “gran germà” 
omnipresent, de gent primitiva que adora volcans o d’altres 
obligats a fugir d’illes mig negades abans que l’oceà se les empassi 
per sempre. Històries de gratacels que creixen enmig del desert, 
de pobles aïllats on no saben res del món exterior més enllà de 
vint quilòmetres a la rodona de les seves cabanes o llegendes de 
lleopards esquívols i de ciutats que no són en cap mapa. 

Tot això i molt més és “Els viatgers de la Gran Anaconda”: les 
paraules contingudes de “Cròniques orientals”, amb Josep Maria 
Romero, el viatger de la Gran Anaconda en marxa; “Viatjant pel 
món”,	amb	Xavier	Moret;	“Geografies”,	amb	Sergi	Ramis,	i	“Retrats	
del	món”,	amb	Kris	Ubach.	I	també	Francesc	Bailón	descobrint	els	
“Pobles	de	l’Àrtic”;	Jordi	Canal	Soler	fent	“Viatges	per	la	història”;	
Eloisa	Mattheu	fent	escoltar	els	“Sons	de	la	natura”,	i	Miquel	Rafa	
acostant el “Món natural”. Laura Alameda i Joan Antoni Afonso 
estan a punt de culminar els seus “Cinc anys sense mitjons”; Joan 
Portell descobreix els “Camins de casa”; Enric Soler porta algunes 
lectures interessants a “Rius de tinta”; David Valls acosta “Les 
llengües	de	l’Anaconda”,	i	Agustí	Pàniker,	la	filosofia	i	les	creences	
de	la	gent	a	“El	somni	de	Shitalà”.

La vintena temporada arriba amb “Tres anys amb botes”, el 
relat de la gran caminada de la Jenn i en Lluís: els més de 15.500 
quilòmetres que separen Bangkok de Barcelona. Amb Irene 
Cordón, el programa entrarà en el túnel del temps a “El braçalet de 
Nefertiti”, i Adolf Beltran compartirà “El viatge més llarg”. 

catradio.cat/anaconda



El “Tot gira”, amb David Clupés al capdavant, arrenca la seva 
setzena	temporada	i	ho	fa	arribant	als	1.500	programes.	Després	de	
quinze anys a l’antena de Catalunya Ràdio, des del 28 d’agost del 
2004,	el	primer	carrusel	esportiu	radiofònic	en	català	del	país	no	ha	
variat la seva fórmula: viure l’esport en directe i explicar-lo des d’on 
passa.

Aquesta temporada el programa compta amb dos equips de futbol 
a	Primera	Divisió,	el	Barça	i	l’Espanyol,	que	seguiran	fil	per	randa	“La	
transmissió d’en Torquemada - La TdT”, amb Ricard Torquemada 
i Bernat Soler, i “La transmissió de l’Espanyol”, amb Eudald Serra, 
Dani	Ballart,	Marc	Mayola	i	Carles	Domènech.	I	una	temporada	en	
què	Eduard	Solà	i	Francesc	Cargol	seguiran	el	Girona	en	el	camí	
del seu retorn a Primera. Pere Escobar continuarà sent la veu dels 
partits del Madrid amb la incorporació d’un nou col·laborador, 
Orfeo	Suárez,	cap	d’esports	del	diari	El	Mundo,	que	aportarà	la	seva	
mirada crítica des de Madrid. El “Tot gira” tindrà també un ull posat 
permanentment a la Premier League anglesa, amb Enric Gil des 
de	Manchester,	i	refermarà	la	seva	aposta	pel	futbol	femení,	amb	
la incorporació de Marta Cubí, que ja va viure el passat Mundial de 
França.

El “Tot gira” no només respirarà futbol, i manté intacta la seva 
vocació poliesportiva, amb les transmissions de totes les curses 
de motos a “Univers MotoGP”, amb Damià Aguilar i Lluís Costa. La 
gran novetat de la temporada seran les transmissions de tots els 
partits del Barça a l’Eurolliga de bàsquet a través del web Catradio.
cat, amb Ernest Macià i Carme Lluveras. Tampoc faltaran a les seves 
respectives	cites	la	Champions	d’handbol,	amb	Ramon	Salmurri	
i	Pau	Campos;	el	tenis,	amb	Àlex	Corretja;	l’hoquei	patins,	amb	
Guillem Pérez; el futbol sala, amb Santi Gea, i el ciclisme, amb Xevi 
Soler.	El	programa	manté	espais	i	col·laboradors	habituals	com	Jordi	
Costa,	Lluís	Canut,	Rubén	Uría,	Edu	Polo,	Sònia	Gelmà,	Jordi	Mèlich	i	
Pere	Bosch,	entre	d’altres.

El transatlàntic esportiu dels caps de setmana viu l’esport en directe 
amb	el	seu	segell	propi	i	sempre	amb	un	punt	d’humor.	Aquesta	
temporada tancarà de nou tots els diumenges rient amb “Els minuts 
escombraria”, una mirada surrealista al cap de setmana esportiu 
amb la coordinació de Gerard Jubany, i les imitacions i gags bojos 
de Xavi Espinosa, Carles Roig, Ernest Macià i Sergi Camps.

catradio.cat/totgira

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



L’orquestra de “LaTdT” continuarà seguint el Barça allà on vagi, amb Ricard Torquemada a la direcció de la transmissió. 
Quatre	hores	de	programa	per	acostar	als	oients	tot	el	que	necessiten	saber.	Una	hora	de	prèvia	amb	tots	els	vaticinis	i	
l’anàlisi	del	partit,	i	una	hora	final	amb	conclusions,	debat,	més	anàlisi,	dades	i	les	veus	dels	principals	protagonistes.	

Bernat Soler serà el narrador d’aquesta transmissió coral; Ricard Torquemada, a banda de dirigir, continuarà fent l’anàlisi; 
Marta Carreras serà l’encarregada del micròfon autònom, i el “Laboratori” seguirà tractant les dades des d’una nova visió, 
amb	Carles	Domènech	al	capdavant.	Jordi	Costa	aportarà	la	seva	visió	esmolada	del	partit;	Jordi	Borda	donarà	la	visió	
institucional; Jaume Ramón dirigirà el Centre de Dades, i Xavier Campos aportarà, una temporada més, la seva memòria i el 
seu criteri futbolístic.

No	hi	faltaren	tampoc	les	converses	ni	les	conclusions	que	fan	de	cada	partit	una	experiència	única,	amb	l’objectiu	que	els	
oients	gaudeixin	del	Barça	i	de	l’esport,	dient-hi	també	la	seva	a	través	de	les	diferents	propostes	del	programa	a	les	xarxes.	

catradio.cat/latdt

La transmissió d’en Torquemada
Amb Ricard Torquemada



Després de dotze anys, l’Espanyol torna aquesta temporada a 
Europa.	I	Catalunya	Ràdio	ho	seguirà	amb	intensitat,	amb	les	
narracions d’Eudald Serra, que estarà acompanyat, per quarta 
temporada	consecutiva,	per	Sergi	Andreu,	l’home	de	les	dades	dels	
partits, i Marc Mayola a l’anàlisi tècnica. 

Tots els partits de l’Espanyol, tant de la Lliga com de l’Europa 
League, els coordina David Clupés amb l’equip de “Tot gira” des 
dels	estudis	de	Catalunya	Ràdio,	i	Carles	Domènech	seguirà	les	
dades individuals i col·lectives de tots els partits. 

Un any més, i en van vuit, “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



Catalunya Ràdio continua apostant pel Mundial de MotoGP, un 
esdeveniment esportiu de primer ordre en què Catalunya és una 
potència mundial, amb els millors pilots del món. La ràdio nacional i 
més esportiva té presència en tots els circuits del calendari a través 
d’“Univers MotoGP”. Una tradició radiofònica que després de sis 
temporades	ha	esdevingut	molt	popular	per	la	innovació	del	seu	
llenguatge	i	per	l’agilitat	de	les	transmissions.	Sovint	ha	omplert		
l’estudi	1	de	Catalunya	Ràdio	amb	seguidors	dels	clubs	de	fans	oficials	
dels pilots més importants. 

A	“Univers	MotoGP”	els	aficionats	catalans	al	motociclisme	viuen	en	
directe l’emoció de les curses i també tota la posada en escena dels 
dies	previs,	amb	els	entrenaments	lliures	i	oficials,	amb	Damià	Aguilar	
i la col·laboració de l’expilot Lluís Costa com a comentarista, tant a 
l’estudi com als circuits. Catalunya Ràdio és l’única emissora de ràdio 
present durant tot el Mundial i fa de les transmissions una experiència 
radiofònica única en el món de l’esport. Una vivència i una marca a la 
qual se sumaran també aquesta temporada Esport3 i TV3.

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

catradio.cat/motogp

Univers MotoGP
Amb Damià Aguilar



“Crims”,	el	programa	d’històries	fosques	i	criminals,	dirigit	i	
presentat per Carles Porta amb la col·laboració de Lídia Orriols, que 
explica crims de veritat de manera novel·lada, manté aquesta nova 
temporada	la	doble	emissió	de	dissabte	i	diumenge	que	ha	engegat	
aquest estiu. Relats plens de suspens i intriga que mantenen els 
oients enganxats 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 les persones? Com maten? Quines són les raons que les 
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. “Crims” manté la voluntat de convertir la nit dels caps 
de setmana en una cita obligada per als amants de la novel·la negra 
i	dels	grans	relats	de	no-ficció	i	de	fer	que	els	caps	de	setmana	a	
Catalunya Ràdio siguin “criminals”.

catradio.cat/crims

Crims 
Amb Carles Porta
Dissabtes i diumenges, de 21.05 a 22.00

“Solidaris” arriba a la dotzena 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 país i 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 sensibilitat pel moment 
excepcional que viu Catalunya. 

De la mà de “Solidaris”, la ràdio pública posa un aparador a disposició 
de les persones i surt al carrer per donar veu als que normalment no 
en	tenen	i	treure	a	la	llum	les	històries	que	sovint	es	voldrien	ocultes.	
Cada dissabte, una aventura diferent. 

catradio.cat/solidaris

Solidaris
Amb Albert Segura
Dissabtes, de 22.05 a 23.00



Tercera temporada de “Ciutat Maragda”, el programa de literatura de 
Catalunya Ràdio dirigit i conduït per David Guzman que aposta per 
la divulgació de qualitat i posa l’accent en la millor literatura catalana 
i universal. La literatura 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

“Les dones i els dies” és una de les novetats de la temporada. 
Un programa necessari i urgent, dirigit per Montse Virgili. 
L’heteropatriarcat,	la	misogínia,	la	ignorància	i,	fins	i	tot,	la	mandra	
han	invisibilitzat	les	dones	durant	segles.	Aquest	programa	vol	
donar rellevància a les dones de diferents àmbits i èpoques, deure 
imprescindible	en	els	temps	que	corren	i,	sobretot,	en	els	que	han	de	
venir. 

catradio.cat/donesidies

Les dones i els dies
Amb Montse Virgili
Dissabte, de 00.05 a 01.00



iCat	obre	una	nova	finestra	a	Catalunya	Ràdio	per	seguir	de	prop	
l’actualitat musical de la setmana, especialment la de l’escena 
catalana. Les entrevistes, els concerts, les novetats, les llistes, els 
festivals... i tots els estils musicals, del pop al soul passant pel rock, el 
jazz, el folk i totes les variants de l’electrònica i les músiques festives. 

El programa que presenta Blai Marsé triarà cada dissabte el més 
destacat de la setmana dels programes musicals d’iCat, com “Els 
experts”, “Independents”, “Sona 9”, “Casa Babylon”, “Jazz Watusi” o 
“Beats per minut”, amb una mirada que posarà la lupa en una escena 
catalana molt diversa que viu un moment d’expansió excel·lent.

icat.cat/expres

iCatExprés
Amb Blai Marsé
Dissabtes, de 01.05 a 02.00

La matinada dels dissabtes, “A tocar!” porta la música en directe 
allà on siguin els oients. Els músics passen de bon grat pel programa 
amb la prioritat màxima de presentar els seus nous projectes en viu 
i d’explicar el què, qui i com de tot allò que tenen entre mans. El bo 
i millor de tota la producció musical del territori, tant en català com 
també d’altres propostes i estils de músics d’arreu establerts aquí. 

Seguint la pista als nous projectes que s’enlairen i també als que 
porten	moltes	hores	de	vol,	els	músics	hi	posen	el	talent	i	Maite	
Sadurní	hi	posa	l’altaveu.	Música	de	proximitat,	difusió	sense	
fronteres... I el crit de guerra que tot músic vol sentir: “A tocar!”.

catradio.cat/tocar

A tocar!
Amb Maite Sadurní
Dissabtes, de 2.05 a 3.00



Des de principis dels anys noranta, el “bluesman” Quico Pi de la 
Serra	realitza	i	presenta	aquest	programa	setmanal	monogràfic.
Cada setmana, en Quico descobreix als oients les darreres novetats 
discogràfiques,	tant	mundials	com	catalanes,	del	blues	i	insistirà	en	
l’anomenat “new blues”, que palesa la vitalitat i la internacionalització 
d’aquest gènere que va néixer a Louisiana a principis del segle XX. A 
més, el músic català mantindrà cada dissabte la tradició d’interpretar 
un blues instrumental en directe compost especialment per als 
seguidors del programa. 

catradio.cat/blues

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

“En guàrdia!” arriba a la divuitena temporada en antena amb l’ànim 
intacte	d’Enric	Calpena	i	de	l’historiador	Josep	Maria	Solé	Sabaté,	
per	continuar	oferint	les	batalles,	les	aventures	i	les	heroïcitats	de	
la	història	del	país	i	de	tot	el	món	als	oients	de	Catalunya	Ràdio.	En	
aquesta	nova	temporada,	el	programa	posarà	l’èmfasi	en	la	història	
de	la	ciència	i	en	els	conflictes	bèl·lics	de	la	història	contemporània,	
amb diverses mirades també sobre els mons egipci, romà i medieval, 
capbussant-se en el passat per entendre millor el present i amb 
l’acompanyament, com sempre, dels millors especialistes.

catradio.cat/enguardia 

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



“El divan” és la conversa personal i íntima, on els convidats 
reflexionen	i	confessen	les	seves	interioritats	a	Sílvia	Cóppulo,	que	
dirigeix i presenta aquest espai a Catalunya Ràdio des de fa onze 
anys i que en fa dos que s’emet també a TV3.

Anhels,	satisfaccions,	expectatives,	alegries	i	moments	difícils	de	
la vida es desgranen lentament i amb sinceritat a “El divan”. El 
programa escolta  persones conegudes, admirades i de reconegut 
prestigi en una conversa que ofereix aspectes desconeguts per als 
oients	i	espectadors	i	que	desperten	un	gran	interès	humà.

“El divan” afavoreix la conversa intimista amb la música que 
evoquen els seus convidats, confegint un teixit d’afectes, de 
records, de passat i de futur.

catradio.cat/divan

El divan
Amb Sílvia Cóppulo
Dissabtes, de 22.05 a 23.00

“Paraules de vida” continuarà apostant una temporada més 
per	aquelles	històries	de	solidaritat	i	compromís	amb	els	més	
desafavorits de la nostra societat. Històries que arriben de 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. El programa, conduït per 
Emili	Pacheco,	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



“Revolució 4.0”, el programa de referència d’emprenedors i 
transformació digital, arriba a la quarta temporada a Catalunya 
Ràdio	amb	la	periodista	Xantal	Llavina	i	el	seu	equip	habitual	de	
col·laboradors. La principal novetat del programa és la secció 
“Mainat 4.0”, amb Josep Maria Mainat, gran amant de la tecnologia i 
exmembre de La Trinca, que parlarà de ciència optimista d’una forma 
entretinguda:	cèl·lules	mare,	enginyeria	genètica,	vehicles	autònoms,	
realitat virtual o robots, entre altres temàtiques. Altres novetats de la 
temporada són l’espai #OientTime, on els oients de Catalunya Ràdio 
que tinguin una empresa digital podran presentar-la a l’estudi; les 
seccions	#BiografiaDigital,	que	explicarà	vides	internacionals	intenses	
que	han	fet	història,	i	#DonesTIC,	amb	Meritxell	Bautista,	i	el	nou	
concurs	en	clau	d’humor	#MinutOient!

L’eix principal del programa és l’entrevista de Xantal Llavina amb 
personatges rellevants del món d’internet, la literatura, el cinema, 
l’economia o els mitjans de comunicació, que repassaran les seves 
trajectòries, la seva part emprenedora i cap a on s’encamina el futur 
del seu sector. L’economista Santiago Niño Becerra continuarà amb 
la seva #MasterClassBecerra sobre els canvis econòmics i socials que 
viu la societat. 

Les diferents seccions mensuals del programa continuaran 
explicant cada diumenge els nous reptes que obre la quarta 
revolució	digital	per	als	ciutadans,	les	grans	històries	de	talents	
emprenedors, els secrets d’empreses grans i innovadores, les darreres 
novetats d’actualitat en l’internet de les coses, la ciberseguretat, 
la	intel·ligència	artificial...	Tot	amb	els	líders	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 Jordi Gríful; 
“Connexions”, amb Laura Gil, i “Emprèn internet”, amb Lluís Juncà.

catradio.cat/revolucio 

Revolució 4.0
Amb Xantal Llavina
Diumenges, de 23.05 a 00.00



“L’ofici	de	viure”,	el	programa	de	psicologia	i	espiritualitat	pràctica	
dirigit i presentat per Gaspar Hernàndez i amb guió i coordinació 
d’Elisabet Pedrosa, comença la tretzena temporada a Catalunya 
Ràdio i tindrà també una segona temporada a TV3.

Aquesta temporada, el programa de ràdio incorpora, com a novetat, 
cursos de creixement personal, que s’estrenaran amb la programació 
neurocal·ligràfica,	amb	l’economista	Joaquim	Valls.	Cada	diumenge,	
el doctor Valls explicarà, a través d’exercicis pràctics, com es poden 
canviar	actituds	i	creences	amb	un	canvi	de	cal·ligrafia.	Es	manté	la	
secció	setmanal	de	Sergi	Torres	i	hi	haurà	nous	continguts	i	temes	
relacionats	amb	la	conducta	humana,	amb	més	d’un	centenar	de	
col·laboradors	habituals,	la	majoria	psicòlegs	i	psicòlogues.

catradio.cat/ofici

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

“Geografia	humana”,	amb	Maite	Sadurní,	es	la	temptació	que	
s’escolta de la nit al dia. Sorprenent amb cada nova ruta sonora. 
Un	programa	temàtic	que	ja	supera	els	deu	anys	d’història	on	les	
cançons tenen el valor afegit de portar els oients a les destinacions 
més inversemblants; això sí, només amb bitllet d’anada... Es poden 
tenir	les	millors	playlists,	però	el	GPS	musical	de	“Geografia	humana”	
és personal i intransferible. I així, com qui no vol la cosa, ja es dilluns.

catradio.cat/geografiahumana

Geografia humana
Amb Maite Sadurní
Diumenge, de 4.05 a 6.00



La ràdio en català creix en oients però també creix en la manera d’oferir-se als usuaris, i Catalunya Ràdio continua liderant el 
procés de modernització i actualització per afrontar els reptes de futur més preparada que mai.

El nou estudi 2, l’estudi central d’iCat, és la nova eina de Catalunya Ràdio per respondre a les necessitats i els reptes que l’era 
audiovisual imposa a la ràdio i als professionals que la fan possible. La ràdio visual ja és una realitat a Catalunya Ràdio.

Les	instal·lacions	s’han	adaptat	amb	un	tractament	acústic	personalitzat,	equipament	d’àudio	d’última	tecnologia,	“videowall”	
d’alta qualitat, 4 càmeres i la il·luminació necessària per a la realització de vídeo en dos espais diferents –taula de locutors i 
sofà de convidats, d’un costat, i escenari d’actuacions, de l’altre–, prestacions tècniques que requereixen els continguts que ja 
generen els professionals de les emissores de Catalunya Ràdio.

L’estudi	2	és	un	híbrid	entre	un	estudi	de	ràdio	i	un	plató	de	televisió	que	permet	tractar	els	nous	continguts	de	manera	
diferent	de	com	s’ha	fet	fins	ara.	L’estrenaran	els	programes	“Adolescents	iCat”,	d’iCat	i	Catalunya	Ràdio,	i	“iCatKids”,	d’iCat,	
amb continguts de vídeo d’alta qualitat per distribuir-los per les diferents xarxes i canals de què disposin.   

Nou estudi 2: preparats per a la nova ràdio visual



Catalunya Ràdio estrena una “skill” per sentir el directe de l’emissora 
des de qualsevol dispositiu amb Alexa, l’assistent de veu intel·ligent 
d’Amazon. És la primera emissora generalista en català que ofereix 
una “skill” pròpia a Amazon.

La nova “skill” incorpora una sintonia de Catalunya Ràdio 
evolucionada i una nova veu. És una identitat sonora totalment 
renovada, més àgil i dinàmica, dissenyada especialment per als nous 
entorns digitals de consum d’àudio. 

La “skill” també ofereix una experiència d’ús molt acurada, per poder 
activar i gestionar el directe de Catalunya Ràdio només amb la veu. 

Catalunya Ràdio està preparant aplicacions pròpies d’Alexa per poder 
escoltar els directes de la resta d’emissores del grup: iCat, Catalunya 
Música i Catalunya Informació. 

Amb aquesta aplicació, Catalunya Ràdio i TV3 reforcen la seva aposta 
pels	assistents	de	veu.	Fa	un	temps	es	van	estrenar	diverses	“skills”	
per poder escoltar píndoles informatives des dels dispositius amb 
Alexa: els titulars del “Telenotícies vespre” i Catalunya Informació, la 
portada de Mònica Terribas, la previsió d’”El temps” de TV3 o “L@
Net” d’Albert Cuesta.

Com	activar	aquesta”skill”:	https://catradio.top/alexa

Canal de Telegram

Catalunya Ràdio obre aquesta temporada una nova via de 
comunicació directa amb els oients. Ara, els continguts més destacats 
de l’emissora, i les informacions més rellevants, es poden trobar 
a	Telegram.	Després	d’Instagram,	Twitter,	Facebook	i	YouTube,	
Catalunya Ràdio arriba a una plataforma de missatgeria instantània 
que potencia la privacitat dels usuaris i que no depèn dels algoritmes 
habituals	a	internet.	

Deu podcast temàtics
Els deu nous podcast temàtics, que des del juliol  permeten als 
oients descobrir nous espais i col·laboradors de Catalunya Ràdio, 
són TopCatRàdio, Economia, Humor, Política, Barça, Cinema i sèries, 
Llibres, Món digital, Gastronomia i Música. Els usuaris de l’emissora 
poden trobar els continguts que més els agradin al portal catradio.
cat/podcast, subscrivint-se a iTunes, iVoxx, Spotify o a la plataforma 
de podcast que estiguin acostumats a utilitzar. 

Nova “skill” per escoltar el directe 
des dels dispositius amb Alexa




