




 
GRAELLA TEMPORADA 2016 - 2017 

 
 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge  
06:00 

EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO 
Mònica Terribas 

MANS 
Quim Rutllant 
Ester Plana 

PARAULES DE 
VIDA  

Emili Pacheco 

06:00 

 MANS 
Quim Rutllant 
Ester Plana 

06:30 
  
  
 

EL SUPLEMENT 
Ricard Ustrell 

08:00 
  
  
  
  
  

12:00 APM? 
Xavi Cazorla, Jordi Asturgó i Oriol Dalmau 

 
  

13:00 POPAP 
Mariola Dinarès 

 
  

14:00 CATALUNYA MIGDIA 
Òscar Fernández 

CATALUNYA MIGDIA - Neus Bonet 14:00 
 TOT GIRA MIGDIA - Maria Guixà 14:30 

15:00 TERTÚLIA 
Empar Moliner 

SOLIDARIS  
Adrià Bas 

EN GUÀRDIA! 
Enric Calpena 

15:00 
  

16:00 

ESTAT DE GRÀCIA 
Roger de Gràcia 

TOT GIRA 
David Clupés 

 

TOT GIRA 
David Clupés 

 

16:00 
  
  
  
  
  

19:00 
TOT COSTA 

Jordi Costa i Sònia Gelmà 

 
  
  
  

21:00 CATALUNYA VESPRE 
Kílian Sebrià 

 
  

22:00 TERTÚLIA 
Sílvia Cóppulo 

 
  

23:00 

EL CLUB DE LA MITJANIT 
Francesc Garriga 

 
  
 GENERACIÓ 

DIGITAL 
Albert Murillo 

L’OFICI DE 
VIURE 

Gaspar Hernàndez 

00:00 

  

01:00 

LA NIT DELS IGNORANTS 2.0 
Xavier Solà 

LA FINESTRA 
INDISCRETA 
Àlex Gorina 

L’AUDIOVISUAL 
Àlex Gorina LA NIT DELS 

IGNORANTS 2.0 
Xavier Solà 

01:00 
  
 ELS VIATGERS 

DE LA GRAN 
ANACONDA 
Toni Arbonès 

02:00 

  

03:00 LES MIL I UNA NITS DE MARIA DE LA PAU JANER 
M. de la Pau Janer 

FINESTRA 
iCAT.cat 

FINESTRA 
iCAT.cat 

03:00 
  

04:00 

EL CLUB DE LA MITJANIT 
(Reemissió) 

A DESHORA 
Magda Llurba 

FINESTRA 
iCAT.cat 

FINESTRA 
iCAT.cat 

04:00 
  

05:00 T’AGRADA EL 
BLUES? 

Quico Pi de la 
Serra  

GEOGRAFIA 
HUMANA 

Maite Sadurní 

GEOGRAFIA 
HUMANA 

Maite Sadurní 

05:00 

06:00 06:00 

 





El matí de Catalunya Ràdio
Amb Mònica Terribas
De dilluns a divendres, de 6.00 a 13.00
catradio.cat/mati 

La força del programa “El matí de Catalunya Ràdio” de la temporada 2016-
2017 és tot allò que no es pot explicar encara, perquè els oients ho viuran en 
directe quan passi des de la ràdio nacional de Catalunya. Un any més, serà 
una finestra oberta a la realitat per poder compartir tot el que passa al món 
amb un equip competent per explicar-ho. 

Sota la direcció de Mònica Terribas, amb Gerard López de subdirector i Al-
bert Mercadé de coordinador, un equip imbatible de periodistes a peu de 
carrer faran que “El matí” sigui la referència informativa: Domènec Subirà, 
Dani Gómez, Marta Prat, Ignasi Abad, Marta Romagosa, Teresa Salas, Pepa 
Ferrer, Laia Claret, Sílvia Comet, Marta Vives i Dani Terra. A la producció, 
quatre dones que ho posen tot a l’abast per facilitar el contacte amb tothom 
que participa al programa: Núria Ventura, Dolors Verdés, Mònica Muñoz i 
Elisabeth Espuny. La música i l’humor no hi faltaran, amb els comandaments 
tècnics a càrrec de Víctor Villar i Pep Casanovas, i el punt de vista irònic 
d’Adrià Cuatrecasas i Sergi Vives, que si no troben arguments de consens o 
informacions apassionants, en fabricaran. 

Amb tot l’equip per explicar tot el que passi, la fórmula és ajudar els oients 
a formar el seu propi criteri, amb una mirada optimista de bon matí i la filo-
sofia que tot està per fer i que es pot fer entre tots. Amb alguna pausa de 
tant en tant per reflexionar amb persones que fan pensar. Noves veus que 
sorprendran l’audiència i coneguts de temporades anteriors tornaran a fer 
sentir que “El matí de Catalunya Ràdio” forma part del dia a dia de tots els 
ciutadans: Àlex Gorina, Jaume Figueras, Rebeca Carranco, Carles Abellan, 
Sílvia Tremoleda, Oriol Balaguer, Màrius Serra, Núria Marín, Albert Cuesta, 
Albert Murillo, Genís Roca, Mònica Planas, Ramon Solsona, Oriol Villatoro 
i Guillamino, a més dels informes setmanals de Joan Antoni Melé i Xavier 
Sala-i-Martín. 

Set hores de programa en directe són tota una jornada laboral davant 
l’antena, amb els últims 60 minuts destinats a l’humor de l’“Alguna Pregunta 
Més?”. Després d’un estiu en què l’equip de l’“APM?” s’ha sacrificat de valent 
per preparar-se i saber-ho tot dels Jocs de Rio, han trobat la definició idònia 
per al repàs que faran de l’actualitat de forma punyent i divertida: “Com els 
salts de dos metres amb mortal endavant, endarrere i de costat amb folre i 
manilles que fa la gimnasta Simone Biles, doncs el mateix, però en ràdio”. Un 
espai capitanejat per Xavi Cazorla, amb la imprescindible col·laboració de 
Jordi Asturgó, Oriol Dalmau i Marta Cristià, i amb la participació especial de 
l’actriu Anna Bertran i l’humorista Peyu. 

http://www.catradio.cat/mati


Popap
Amb Mariola Dinarès
De dilluns a divendres, de 13.05 a 14.00
catradio.cat/popap 

Les tendències i influències més interessants i inspiradores del moment te-
nen un punt de trobada: “Popap”. Cada migdia, a Catalunya Ràdio, Mario-
la Dinarès liderarà un equip de prescriptors i influenciadors que analitzaran 
les noves tendències socials, en un programa interactiu, multiplataforma i 
transmèdia que es podrà seguir per antena, i també pels diferents canals de 
comunicació a l’abast de tothom: des de les xarxes socials Twitter i Facebook 
fins a un canal de Youtube propi o Snapchat i Vine. En directe o a la carta en 
format podcast.

En un món canviant en què les noves tecnologies han creat hàbits i estils de 
vida nous, “Popap” proposa entendre, divertir i inspirar els oients amb l’ajuda 
d’experts i veus autoritzades. És el cas del guionista i youtuber Ignasi Talta-
vull, que presentarà el “Manual d’etiqueta a les xarxes socials”. I també de 
prescriptors culturals, musicals i creatius com Josep Martín, Joan Arenyes i 
Pau Vallvé. 

Durant el programa, “Espai guru” convocarà persones interessants per saber 
què passa i cap a on va el món, com la consultora i especialista en tendèn-
cies socials Dolors Reig. A més, amb l’objectiu de saber en tot moment qui-
nes converses s’estan generant a la xarxa, la secció “Tendències” en buscarà 
l’origen i els protagonistes. 

L’audiència tindrà molt a dir a “Popap”, que farà “La consulta anònima de 
dos quarts” amb vint oients que respondran a una pregunta compromesa 
per telèfon i, a partir de les seves respostes, el programa en farà un treball 
de camp. També hi haurà investigació periodística amb “El reportatge a la 
carta”, les seleccions del “Top5”, els tutorials del “TopTruc” i el “Minut inspi-
racional”, ple de música, sentències i altres sorpreses. 

Tot plegat, amb un equip que té com a buscadores guionistes Marisa Gil i 
Sílvia Creus, com a buscadores productores Mai Revilla i Judith Sala, com 
a buscadora reportera Mònica Roca, als comandaments tècnics i muntatge 
musical Albert Jódar, i a la producció musical Caballero Reynaldo, Xavier 
Salvà i també Joan Arenyes.

http://www.catradio.cat/popap


Catalunya migdia
Amb Òscar Fernández i Empar Moliner
De dilluns a divendres, de 14.00 a 16.00
catradio.cat/catalunyamigdia 

L’informatiu dels migdies es multiplica per dos aquesta temporada per augmentar la cobertura i analitzar tota l’actualitat que pre-
paren els Serveis Informatius i el Departament d’Esports de Catalunya Ràdio. 

El programa, conduït per Òscar Fernández, dedicarà la primera hora a la informació general i esportiva. I, a partir de les 15.00, 
l’opinió i l’aprofundiment sense quotes agafaran protagonisme, amb la mirada “gamberra” d’Empar Moliner i l’anàlisi crítica de 
diversos col·laboradors com Andreu Barnils, Francesc Canosa o Cristian Segura, que aportaran punts de vista nous i permetran 
aprofundir en la comprensió de l’actualitat. 

http://www.catradio.cat/catalunyamigdia


Estat de Gràcia
Amb Roger de Gràcia
De dilluns a divendres, de 16.05 a 19.00
catradio.cat/estatdegracia 

Catalunya Ràdio ja té estat propi: aquesta temporada proclama l’“Estat de 
Gràcia”. És un estat una mica totalitari perquè du el nom del seu president, 
però alhora és simpàtic i amable com ell. És un estat que es preocupa per les 
inquietuds dels ciutadans, mira d’entretenir-los i de mantenir-los informats 
des de la passió pel coneixement. És un estat sense límits territorials però sí 
temporals: s’estén cada tarda, durant tres hores, a les ones hertzianes i per-
manentment a catradio.cat. 

És un estat tan complet que té dos caps de l’oposició en comptes d’un: són 
els periodistes Iu Forn i Jaume Grau, que s’oposen a tot, fins i tot a ells ma-
teixos. Lolita Bosch i Agnès Marquès són ministres d’Afers Humans a parts 
iguals, el ministre d’Afers Foscos és Carles Porta i Francesc Mauri exerceix 
com a ministre de Meteorologia i Medi Ambient. 

Sílvia Soler, experta en creació i patrimoni artístic, se situa al capdavant del 
Ministeri de Cultura, Investigació i Desenvolupament, dins el qual Pep Blay i 
Joan Pau Chaves es reparteixen la Secretaria de Música, i David Guzmán la 
de Llibres Guaridors. Adam Martín és ministre d’Alimentació Saludable amb 
la ferma oposició de David Olivares, defensor a ultrança del bistec amb pata-
tes i dels greixos saturats. Pau Guillamet “Guillamino” exerceix de ministre de 
Noves Paternitats, i Carles Xuriguera i Rafel Faixedas són ministres i alhora 
ambaixadors d’Enologia.

Tots plegats conviuen en un estat dirigit i presentat per Roger de Gràcia, 
coordinat per Maria Sherman i Anna Ayala, amb la producció de Núria de la 
Fuente i Dolors Juanola, amb la redacció de Pilar de Pedro, Montse Virgili, 
Mireia Dalmau i Lídia Orriols, i el muntatge musical de Matilde Seoane.

Aquest és l’estat de Gràcia, que vol que els seus ciutadans visquin feliços, 
informats, entretinguts i interessats (en altíssim grau) pels comunicats diaris 
que s’emetran per Catalunya Ràdio.

http://www.catradio.cat/estatdegracia


Tot costa
Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà
De dilluns a divendres, de 19.00 a 21.00
catradio.cat/totcosta 

Tot costa. Molt. Guardiola ens va ensenyar que en el món de l’esport i a la 
vida res no és fàcil. Ni tan sols canviar d’emissora, ni canviar de paper. “Tot 
costa” és la nova aposta esportiva per als vespres de Catalunya Ràdio. Cada 
dia, durant dues hores, Jordi Costa i Sònia Gelmà parlaran d’esports d’una 
manera rigorosa i alhora desenfadada, en un programa eminentment futbo-
ler. 

Parlaran del Barça, de l’Espanyol, del Madrid, dels catalans de Segona i de la 
Premier amb els millors comentaristes: Ricard Torquemada, Pepe Sámano, 
Pere Escobar, Marcos López, David Espinar, Marc Muniesa, Marc Crosas, 
Borda & Campos, Jordi Grau, Santi Giménez, Oriol Domènech, David Sàn-
chez, Gemma Herrero i Gerard Autet, entre d’altres. 

La vocació poliesportiva, la viuran amb el bàsquet i Roger Grimau, les motos 
i Damià Aguilar, l’handbol, el tenis i qualsevol disciplina que sigui actualitat. 

Costarà, però l’equip del programa treballarà per passar-ho de conya amb 
els oients.

http://www.catradio.cat/totcosta


Catalunya vespre
Amb Kílian Sebrià i Sílvia Cóppulo
De dilluns a divendres, de 21.00 a 23.00
catradio.cat/catalunyavespre 

El “Catalunya vespre”, dirigit i presentat per Kílian Sebrià, farà aquest any un “Simone Biles”: agafarà impuls per fer un salt enda-
vant. Endarrereix una hora l’emissió per poder tenir més perspectiva, una visió més completa del dia i poder-lo explicar millor, amb 
formats radiofònics renovats i innovadors. 

El moviment horari també permetrà fer de frontissa entre el dia que s’acaba i el que comença, per avançar-se a l’actualitat que 
esclatarà l’endemà. Per aconseguir-ho, els Serveis Informatius mantindran el valor de la narració, de les sonoritats que embolcallen 
les notícies, de l’anàlisi del que molt sovint amaguen... I ho faran amb la força de l’explicació coral de la redacció, de ser sempre 
on passen les coses amb els corresponsals de Catalunya Ràdio, de perseguir noves maneres d’explicar el que passa i, sobretot, per 
què passa. 

L’informatiu nocturn tampoc s’oblidarà del món paral·lel, el digital, fent una atenció prioritària a tot el que es mou a la xarxa per 
diagnosticar els fenòmens virals i traduir-los a la vida diària dels oients. 

Tot això, en dues hores de ràdio total: de 21.00 a 22.00 amb  la informació, i de 22.00 a 23.00, amb l’anàlisi de Sílvia Cóppulo.  Amb 
format de tertúlia, amb una taula de debat amb tres analistes de prestigi i diferents sensibilitats, arribarà al fons del que ha passat 
i observarà el futur immediat. Per fer una mirada a l’horitzó del món que volem viure.

http://www.catradio.cat/catalunyavespre


El Club de la Mitjanit
Amb Francesc Garriga
De dilluns a divendres, de 23.00 a 1.00
catradio.cat/club 

El programa esportiu de les nits a Catalunya Ràdio és el gran repte audiovi-
sual de la temporada. Aquest és el segon any que Francesc Garriga encapça-
la “El Club de la Mitjanit”, que es convertirà en el primer programa multicanal 
esportiu en català que es podrà seguir en directe per la televisió i la ràdio. Es 
farà amb un llenguatge adequat tant per ser vist com per ser escoltat simul-
tàniament per Catalunya Ràdio, Esport3 i els mitjans digitals.

Acompanyat de Laia Tudel, Francesc Garriga comptarà amb la majoria de 
col·laboradors del curs passat i amb algunes incorporacions interessants. 
Antoni Bassas, Ramon Besa, David Torras, Xavi Torres, els 3D (Carles Domè-
nech, Oriol Domènech i Joan Domènech), Ricard Torquemada i Bernat So-
ler es mantenen com a eixos principals del programa, que incorporarà Jordi 
Costa i Sònia Gelmà, que cada dimecres seran a “El Club de la Mitjanit”.

El programa potenciarà l’espai “Gossip”, on Jordi Borda i Xavi Campos reve-
len els secrets més ben guardats al món del Barça. I també comptarà amb les 
valoracions de Jordi Roger, Carles Fité, Gerard Autet, Lluís Carreras, Marc 
Mayola, Xavi Fina i Dani Ballart.

Les seccions que donen personalitat a “El Club” tenen continuïtat amb “Els 
losers”, amb Adrià Serra; “Canya o safareig”, amb Javi Miguel, i “Follow Ga-
rriga”, amb Xavi Cazorla. A més, s’hi sumen els fitxatges estrella de Marta 
Carreras i Sònia Oleart, i de Pol Gustems com a home a Manchester. 

http://www.catradio.cat/club


La nit dels ignorants 2.0
Amb Xavier Solà
De diumenge a dijous, d’1.05 a 3.00
catradio.cat/ignorants 

Tornen les preguntes i respostes de “La nit dels ignorants”, el clàssic de la 
ràdio catalana que compleix 29 anys i arriba a la setena temporada 2.0 fidel 
a una mateixa essència i propòsits: liderar la nit, continuar creixent en segui-
dors i gaudir del coneixement i la companyia.

Amb Xavier Solà al capdavant, el programa aposta per la intel·ligència 
col·lectiva compartint les preguntes i respostes més xocants i curioses: “Des 
de quan es fan vacances?”, “Aquest món és el més perfecte que podria ha-
ver creat Déu?” o “En una relació de parella, és més important tenir valors 
comuns o gustos comuns?”. Les matinades són per als ignorants radiofònics, 
però el programa cada cop té més seguidors a través de més canals de co-
municació durant les 24 hores del dia.

Aquesta temporada, “La nit dels ignorants” estrena seccions: “Preguntes que 
fan pensar”, amb un personatge conegut del país; “Ignorants, petits i grans”, 
amb qüestions que es plantegen els més joves i a les quals responen els més 
veterans, i “Viquipedistes empedreïts”, que mostrarà quines són les últimes 
incorporacions que es van penjant a la Viquipèdia.

A més, el programa manté els espais habituals: “Diari de nit”, amb el recull 
de vivències dels oients a partir de les quals reflexiona Leandre Terol; “Mapa 
d’amics”, amb la cadena de persones que fan tasques de voluntariat, que va 
creixent i ja supera les 300, i “La música”, amb melodies apropiades per a la 
nit radiofònica.

http://www.catradio.cat/ignorants


Les mil i una nits de Maria de la Pau Janer
Amb Maria de la Pau Janer
De dilluns a divendres, de 3.05 a 4.00

catradio.cat/miliuna

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 quarta temporada, el programa continua aprofundint en la se-
xualitat 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 desinhibició, les entrevistes, les tertúlies, els reportatges i els 
testimonis personals acostaran els oients a una temàtica, el sexe, tan pro-
fundament vinculada amb la vida, que es pot relacionar amb totes les seves 
facetes.

El programa, que aquest any s’emet les matinades de dilluns a divendres, es 
podrà escoltar abans per internet: cada vespre, a les 22.00, a catradio.cat.

http://www.catradio.cat/miliuna


La finestra indiscreta
Amb Àlex Gorina
Divendres, d’1.05 a 3.00
catradio.cat/finestra 

El programa de cinema de Catalunya Ràdio és el més veterà de l’emissora. 
L’11 de gener del 2017 complirà 30 anys d’emissió continuada, que el conver-
teixen en un clàssic de referència en el món de la cultura. Dirigit i presentat 
per Àlex Gorina, durant tres dècades ha anat canviant de continguts, de for-
mat i d’horari, però sempre mantenint la mateixa passió pel cinema. També 
formen part del segell de “La finestra indiscreta” el compromís amb la quali-
tat, la informació, la sinceritat, el contrast d’opinions, el bon humor, el diàleg 
amb els oients, i una atenció molt especial a la producció cinematogràfica de 
Catalunya i als joves autors del país.

Per celebrar l’aniversari, el programa presentarà noves seccions i 
col·laboradors, que oferiran noves aportacions a un espai que manté uns cri-
teris irrenunciables que són un valor per a diverses generacions d’oients. La 
crítica i les tertúlies, les bandes sonores, les noves tecnologies, el món de 
la televisió i dels formats paral·lels, les entrevistes, la presència d’iniciatives 
de tot el territori, l’assistència als festivals més importants (Sitges, Canes, 
Sant Sebastià...) són característiques de “La finestra”, que se serveix amb una 
concepció molt cinematogràfica: construcció, ritme, musicalitat, moments 
sorprenents i jocs, amb una atenció especial als nous suports.

A més de tot un seguit de sorpreses, amb motiu del 30è aniversari, durant 
aquesta temporada “La finestra indiscreta” tindrà un espai específic per re-
cuperar els moments àlgids i els documents sonors històrics de l’arxiu del 
programa, que es proposa continuar sent un dels més escoltats al web. 
L’equip que ho farà possible, capitanejat per Àlex Gorina, està format per 
Alfons Gorina, Jaume Figueras, Fausto Fernández i Desi de Fez, juntament 
amb una selecció de nouvinguts que sorprendran.

http://www.catradio.cat/finestra


A deshora
Amb Magda Llurba
Divendres, de 4.05 a 5.00
catradio.cat/adeshora 

La música catalana és la protagonista d’aquest programa que Magda Llur-
ba presenta la matinada de divendres a dissabte. Tota mena d’estils formen 
part d’aquesta selecció musical, amb melodies tranquil·les, idònies per al 
moment de l’emissió, amb pop i rock, cançó d’autor, folk, rumba i havanera.

T’agrada el blues?
Amb Quico Pi de la Serra
Divendres, de 5.05 a 6.00
catradio.cat/blues 

Cada setmana, el cantautor Quico Pi de la Serra regala una hora de bona mú-
sica als 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 qui 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. A més, a la secció de vídeos, hi trobaran peces 
interpretades en directe pel bluesman barceloní, que cada divendres dedica 
als oients una cançó en exclusiva.

http://www.catradio.cat/adeshora
http://www.catradio.cat/blues
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Mans
Amb Quim Rutllant i Ester Plana
Dissabte, de 6.00 a 8.00, i diumenge, de 6.30 a 8.00
catradio.cat/mans 

Catalunya Ràdio es desperta els caps de setmana amb una selecció de pro-
postes festives i activitats per gaudir de la cultura. Entre les novetats que 
proposa el programa per a aquesta temporada, hi ha el “Concurs viral” per 
inundar les xarxes de cultura popular. A més, seguirà per mitjà de diverses 
seccions el centenari de la primera representació d’“Els Pastorets” de Folch i 
Torres, i recorrerà el territori descobrint museus, espais i entitats. 

A la secció “Veus de la festa”, Quim Rutllant i Ester Plana tornaran a recollir 
l’experiència de tots aquells creadors, gestors, músics, coreògrafs, tècnics 
i estudiosos que han anat canviant i conformant la cultura d’arrel actual. La 
música continuarà sent un dels pilars del programa amb les millors novetats 
discogràfiques i tota l’actualitat de l’àmbit folk.  

Aquest any, a més, el “Mans” serà present en els principals esdeveniments de 
cultura popular del país i ho explicarà a través dels diferents programes de 
l’antena de Catalunya Ràdio.

http://www.catradio.cat/mans


El suplement
Amb Ricard Ustrell
Dissabte i diumenge, de 8.00 a 14.00

catradio.cat/suplement 

Una temporada més, “El suplement” es torna a posar en moviment per viure 
la vida al ritme dels caps de setmana. El magazín que condueix Ricard Ustrell  
es mourà entre novetats i espais coneguts pels oients, amb l’objectiu de con-
tinuar liderant l’audiència els matins de dissabte i diumenge. 

El programa seguirà esmorzant amb Pere Tapias, passejant amb els 4 gats, 
jugant amb els duels de Xavier Bosch i Carme Lluveras, i parlant del Barça 
amb Antoni Bassas. També escoltarà música amb Lluís Gavaldà i “Els homes 
clàssics”, anirà al cinema amb Josep Maria Bunyol i Ferran Auberni, i cuinarà 
amb la furgoteca de Pep Nogué.

Aquest any, a més, “El suplement” recorrerà el mapa dels Països Catalans a la 
recerca d’històries que han canviat el seu petit món: cada setmana en desco-
brirà una i, al final de la temporada, la més votada rebrà un acte d’homenatge 
al seu poble. 

També s’hi afegiran les veus dels sofistes, uns tertulians especials capaços de 
convèncer sense estar convençuts, argumentadors que pensen el que diuen 
però mai diuen el que pensen. En aquest combat retòric, hi participaran Llu-
cia Ramis, Maiol Roger, Arnau Gonzàlez Vilalta, Carme Junyent, Iolanda Ba-
tallé, Francesc Orteu, Roc Casagran i Ester Pujol. 

En aquest nou curs, el magazín recuperarà dos formats. L’un és la radionovel·la, 
amb l’emissió de dues temporades d’“Amb mal peu”, una sèrie a la ràdio que 
explica la història d’una família de poder a Catalunya que es veu amenaçada 
per una altra. “L’illa del tresor” és l’altre: Joan Ollé torna a Catalunya Ràdio 
disposat a jugar, preparat per inventar i convençut que hi ha mons més bo-
nics que d’altres, al costat de David Guzman, amb qui cada setmana visitarà 
l’illa del tresor. 

Però, sens dubte, el fitxatge estrella de la temporada és el d’Àngel Llàcer: el 
director, actor i presentador de televisió farà que els diumenges siguin enca-
ra millors que els dissabtes. 

http://www.catradio.cat/suplement


Catalunya migdia (cap de setmana)
Amb Neus Bonet
Dissabte i diumenge, de 14.00 a 14.30
catradio.cat/catalunyamigdia 

Els Serveis Informatius treballen per als oients perquè el món no s’atura el 
cap de setmana i l’audiència vol estar informada. Perquè durant el cap de 
setmana Catalunya Ràdio també busca el moment de l’anàlisi i el reportatge. 
Per no perdre el fil de l’actualitat, per entendre què passa al món i al territori, 
Neus Bonet editarà un informatiu a l’abast de tothom, en format radiofònic 
i digital. 

Tot gira migdia
Amb Maria Guixà
Dissabte i diumenge, de 14.30 a 15.00
catradio.cat/totgiramigdia 

Si el cap de setmana esportiu és liderat pel programa “Tot gira”, els avança-
ments de la jornada esportiva són del “Tot gira migdia”. Dissabte i diumenge, 
Maria Guixà fa un esprint informatiu per no deixar-se res del que hagi passat 
durant el matí i analitzar tot el que pot passar durant la jornada. Amb prèvies 
dels partits del Barça i de l’Espanyol, esport en directe, connexions amb els 
partits de l’ACB que es juguen al migdia, MotoGP, Fórmula 1 i tot el que dóna 
de si el cap de setmana esportiu.

http://www.catradio.cat/catalunyamigdia
http://www.catradio.cat/totgiramigdia


Solidaris
Amb Adrià Bas
Dissabte, de 15.05 a 16.00

catradio.cat/solidaris 

“Escric per als amics que encara no conec; perquè els que conec, ja deuen 
estar farts d’escoltar-me”. Aquesta cita d’Eduardo Galeano reflecteix la filo-
sofia del “Solidaris”, que pensa en els oients que encara no escolten el pro-
grama, amb el desig d’arribar cada dia a més persones; tot esperant que els 
seguidors habituals els tornin a fer confiança un any més.

Encapçalat per Adrià Bas, el programa de desenvolupament, pau, drets hu-
mans i moviments socials torna a l’antena de la ràdio nacional de Catalunya. 
Amb visió global i local. Amb mirada crítica i constructiva. Recollint les veus 
d’aquells que treballen per un món més just. Del sud al nord i del nord al sud, 
per novena temporada consecutiva, buscant l’equilibri.

http://www.catradio.cat/solidaris


Tot gira
Amb David Clupés
Dissabte i diumenge, de 16.00 a 00.00
catradio.cat/totgira 

El “Tot gira” es fa gran i aquest any oferirà setze hores d’esport en directe 
cada cap de setmana. David Clupés torna al capdavant de la tretzena tempo-
rada d’un dels programes esportius més consolidats del país, que viu l’esport 
en directe amb passió. El gran magazín de les tardes de dissabte i diumenge, 
amb vocació poliesportiva, seguirà tots els esdeveniments del cap de setma-
na i dedicarà l’última hora a la reflexió i l’anàlisi amb Oriol Rodríguez. 

El programa seguirà els partits del Barça, que oferirà “La transmissió d’en 
Puyal”, i també “La transmissió de l’Espanyol”, amb Eudald Serra, a més 
d’informar del Girona, el Nàstic i el Reus. Aquesta temporada, a més, incor-
pora un nou fitxatge per a la narració dels partits del Madrid: Pere Escobar, 
que també continuarà fent la sobretaula en conversa amb esportistes. Tam-
poc hi faltarà l’ACB, l’handbol, l’hoquei patins, la Fórmula 1... i l’“Univers Mo-
toGP”, amb 18 curses i 18 transmissions.

Un any més, el cap de setmana és per al “Tot gira”, que per quarta temporada 
dirigeix i presenta David Clupés, amb la subdirecció de Ricard Torquemada. 
Un espai que manté les seccions habituals amb els col·laboradors Alfredo 
Relaño, Rubén Uría, Rut Vilar, Jordi Mèlich, Jaume Ramon i Pol Gustems, que 
des de Manchester conviurà de prop amb Guardiola i Mourinho. I que també 
destaca per les incorporacions del nou “Snack Barça”, amb Lluís Canut, i d’un 
nou concurs setmanal amb la participació dels oients, que coordinarà Gerard 
Jubany. 

http://www.catradio.cat/totgira


La transmissió d’en Puyal
Amb Joaquim Maria Puyal
catradio.cat/latdp 

Aquesta serà la 41a temporada de transmissions del Barça de futbol en català 
amb Joaquim Maria Puyal. Des de l’any 1976, acompanya el Barça allà on va, i 
aquest any no serà diferent. Tot l’equip de “La TdP” tornarà per explicar cada 
partit del Barça des de tots els punts de vista: amb la direcció i la narració 
d’en Puyal, l’anàlisi de Ricard Torquemada, les entrevistes de Marta Carreras, 
les dades de Carles Domènech, la sala d’imatges de Sergi Cutillas i les apor-
tacions del centre de dades. 

Tot es manté, però tot té un punt diferent, sempre a partir de la incansable 
capacitat de revisió d’un dels referents del periodisme.

http://www.catradio.cat/latdp


La transmissió de l’Espanyol
Amb Eudald Serra
catradio.cat/espanyol 

L’Espanyol  comença una nova era, però la veu de l’Espanyol a Catalunya Rà-
dio no canvia. Eudald Serra tornarà a cantar una temporada més els gols del 
club blanc-i-blau. L’acompanyarà Sergi Andreu al micròfon autònom i incor-
porarà la figura de Dani Ballart amb els seus comentaris durant els 90 minuts 
de partit, en una temporada que encara reserva més novetats per als oients. 

Univers MotoGP
Amb Damià Aguilar
catradio.cat/motogp 

En els grans premis de motociclisme, Damià Aguilar endinsa els oients en el 
seu “Univers MotoGP”. Catalunya Ràdio és l’única emissora de ràdio al món 
que segueix íntegrament el Mundial de MotoGP. Amb el micròfon a la mà, 
Damià Aguilar viu en directe a peu de pista tots els grans premis, ja siguin 
al migdia, al vespre o a la matinada, amb el suport de l’equip que guia David 
Clupés al “Tot gira”.

http://www.catradio.cat/espanyol
http://www.catradio.cat/motogp


Generació digital
Amb Albert Murillo
Dissabte, de 00.05 a 01.00
catradio.cat/generacio 

Aquesta temporada, el “Generació digital” s’amplia a noves plataformes i 
potencia totes les xarxes que ja té operatives (Twitter, Facebook, Perisco-
pe, Tumblr). El programa de tecnologia, oci i cultura digital, que aquest any 
avança una hora l’emissió, es podrà sentir abans en “streaming” i tindrà un 
canal en una plataforma de vídeo.

D’una banda, “Generació digital” oferirà una emissió en “streaming” entre 
setmana perquè els oients el puguin escoltar abans que s’emeti per l’FM. Es 
farà a través d’un canal de reproducció en temps real de Catalunya Ràdio, on 
es podran escoltar continguts exclusius per a aquell moment. D’altra banda, 
obre un nou canal a la plataforma de “streaming” de vídeo en viu Twitch.tv, 
on l’equip del programa comentarà videojocs mentre juga en directe amb 
l’ajuda dels oients.

Tots aquests continguts es presentaran sota la direcció d’Albert Murillo, que 
encapçala un equip format per Gina Tost, Francesc Xavier Blasco, Albert 
Garcia, STAR, Elisabet Sánchez i Xavier Serrano, que aquest any tindrà una 
nova incorporació: el youtuber Christian Vilchez. Especialistes en tecnolo-
gia, videojocs, ginys i tendències faran arribar a l’audiència tota la seva pas-
sió per la cultura i l’entreteniment digital. 

http://www.catradio.cat/generacio


L’audiovisual
Amb Àlex Gorina
Dissabte, d’1.05 a 2.00

catradio.cat/audiovisual 

“L’audiovisual” és el programa de Catalunya Ràdio especialitzat en el món de 
la música de cinema i del món de l’espectacle, concretament del gènere del 
musical, tant cinematogràfic com teatral. Dirigit i presentat per Àlex Gorina, 
fa una aproximació a la història de les bandes sonores, amb les grans apor-
tacions a la música del segle XX i amb les últimes novetats, descobrint nous 
talents i perseguint les tendències més actuals. 

La temporada 2016-2017 tindrà un gran protagonista: per primera vegada es 
proposa fer una aproximació exhaustiva a John Williams, el compositor viu 
més conegut i reconegut, que continua en actiu dedicat a completar una de 
les grans obres de la seva trajectòria: el cicle de films sobre “Star wars”. A 
més, “L’audiovisual” continuarà dedicant programes als grans premis cine-
matogràfics, als millors directors de la història del cinema i a les estrenes 
més interessants.

http://www.catradio.cat/audiovisual


Els viatgers de la Gran Anaconda
Amb Toni Arbonès
Dissabte, de 2.05 a 3.00
catradio.cat/anaconda 

“Els viatgers de la Gran Anaconda” es mira el món amb les orelles. S’hi acosta 
a través dels relats i les vivències de persones de casa nostra, com els contes 
de l’àvia a la vora del foc. Toni Arbonès comparteix el ventre canoa de la Gran 
Anaconda amb persones que, per motivacions diverses, han hagut o han vol-
gut  sortir de casa seva. 

En la dissetena temporada d’emissió, continua sent un espai de referèn-
cia que acompanya els oients a conèixer millor la geografia, els éssers que 
l’habiten, les seves maneres de pensar, d’organitzar i de resoldre problemes. 
L’objectiu: ajudar a entendre millor el lloc on vivim, el nostre planeta Terra.

http://www.catradio.cat/anaconda


Finestra iCat
Dissabte i diumenge, de 3.05 a 5.00
iCat.cat 

Catalunya Ràdio obre una finestra per poder escoltar la programació d’iCat.
cat a l’FM, els dissabtes i diumenges a la matinada. Aquesta iniciativa té 
l’objectiu de fer més visible la programació cultural i musical de l’emissora 
“online”, a més d’acostar les produccions dels canals temàtics a l’audiència 
de la ràdio generalista. Una finestra que s’anirà obrint i s’ampliarà amb més 
continguts en la programació dels festius intersetmanals.

Geografia humana
Amb Maite Sadurní
Dissabte i diumenge, de 5.05 a 6.00
catradio.cat/geografiahumana 

Amb la música com a protagonista, les matinades del cap de setmana tracen 
un itinerari fascinant per tot el món amb la selecció de Maite Sadurní. Ritmes 
de diverses procedències i cançons amb valor afegit fan viatjar els oients per 
la geografia musical més humana.

http://www.iCat.cat
http://www.catradio.cat/geografiahumana


Paraules de vida
Amb Emili Pacheco
Diumenge, de 6.05 a 6.30
catradio.cat/paraulesdevida 

“Paraules de vida” centra l’atenció en aquelles històries de solidaritat pro-
tagonitzades per persones que dediquen el seu temps als altres, els més 
desafavorits de la societat. La tasca de les entitats vinculades a l’Església 
també té un paper destacat en el programa, conduït per Emili Pacheco, que 
compta amb la col·laboració del capellà i periodista Francesc Romeu, que 
cada setmana analitza un tema de l’actualitat a través d’un breu comentari. 

http://www.catradio.cat/paraulesdevida


En guàrdia!
Amb Enric Calpena
Diumenge, de 15.00 a 16.00
catradio.cat/enguardia 

“En guàrdia!” arriba a la quinzena temporada en antena, a punt de celebrar 
els 700 programes d’emissió amb les batalles, les aventures i les heroïcitats 
de la història. En tots aquests anys, el programa ha sabut mirar el passat 
amb l’ànim d’acostar la història del nostre país i de tot el món als oients de 
Catalunya Ràdio. 

Aquest any, Enric Calpena i Josep Maria Solé Sabaté, acompanyats sempre 
dels millors especialistes, es fixaran tant en la petita història com en els grans 
esdeveniments del passat. D’una banda, emetrà una sèrie de sis capítols so-
bre la Guerra Freda, un fenomen mundial que també va afectar Catalunya. 
De l’altra, també pararà atenció als combats de la Guerra Civil Catalana del 
segle XV, a la revolució religiosa del faraó Akhenaton o a la vida de Marie 
Curie, entre molts altres temes. 

http://www.catradio.cat/enguardia


L’ofici de viure
Amb Gaspar Hernàndez
Diumenge, de 00.05 a 01.00
catradio.cat/ofici 

El programa que ofereix les millors eines per al benestar emocional arriba al 
desè aniversari en antena. Aquesta temporada, “L’ofici de viure”, amb Gaspar 
Hernàndez, canvia d’hora d’emissió i es podrà escoltar els diumenges a la 
mitjanit. Programa líder en descàrregues a internet, continuarà oferint dos 
capítols setmanals: dissabte, a través de catradio.cat, i diumenge, a l’antena 
de Catalunya Ràdio.

A més de l’extens nombre de col·laboradors habituals, “L’ofici de viure” in-
corporarà les veus de nous psicòlegs i terapeutes, i estrenarà una secció de 
mantres. El programa continuarà potenciant les seccions de creixement per-
sonal: els dissabtes amb Sergi Torres i els diumenges amb Àlex Rovira. 

http://www.catradio.cat/ofici




http://premsa.tv3.cat/Tardor2016/Caradio_Tardor2016.zip
https://ca-es.facebook.com/catradio
https://twitter.com/catalunyaradio

