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CATALUNYA RÀDIO RENOVA 
sis hores de la graella diària
Catalunya Ràdio renova sis hores de la graella diària en la temporada 2021-2022 
que comença aquest 30 d’agost, amb un nou projecte radiofònic per a les tardes 
de la ràdio pública que posem en mans d’un professional de la casa, l’Òscar 
Fernández, que ha crescut des de la nostra arribada a la direcció i ha convertit 
l’informatiu del migdia en el líder a Catalunya. “La tarda de Catalunya Ràdio”, 
de 15 a 19 h, amb Òscar Fernández i Elisenda Carod, és el canvi més rellevant 
de la nova temporada, amb l’esperit competitiu que ens ha caracteritzat fins 
ara i una fórmula que combinarà l’entreteniment amb l’anàlisi de l’actualitat, el 
rigor informatiu i el servei públic. Un gran programa de tarda que arrencarà amb 
una tertúlia amb la textura exitosa d’una franja històrica per a aquest registre a 
Catalunya Ràdio, la que transcorre de tres a quatre de la tarda, en què continuarà 
figurant Empar Moliner com a col·laboradora diària. Fernández i Carod comptaran 
amb un equip i un repertori d’analistes i col·laboradors que convertiran “La tarda 
de Catalunya Ràdio” en un programa de referència i serà, de ben segur, dels 
més escoltats al país d’entre els programes diaris. Tota la força informativa de 
la casa, amb el tàndem Òscar Fernández-Carlos Baraibar, i l’aportació del talent 
d’entreteniment i bon humor que les dues últimes temporades s’ha articulat a 
l’entorn de “L’apocalipsi” a “El matí de Catalunya Ràdio”, amb Elisenda Carod 
i Oriol Jara, convergiran en un espai diari de quatre hores que donarà molt de si i 
que pretén atraure i satisfer l’audiència més fidel de la ràdio nacional de Catalunya 
i captar-ne de nova. 

Un repte apassionant i estimulant, aquest, que ha impactat en dues hores diàries 
més de la graella que estrenem aquest 30 d’agost. Catalunya Ràdio fitxa Quim 
Morales per a “L’última hora del matí de Catalunya Ràdio”, un reforç de luxe de 



12 a 13 h dins del programa “El matí de Catalunya Ràdio”, que encapçala Laura 
Rosel acompanyada d’Albert Segura. “El matí de Catalunya Ràdio” encara 
la segona temporada de l’etapa de Laura Rosel amb el propòsit de convertir-
se en referència informativa i reconnectar amb l’audiència després de mesos 
excepcionals de pandèmia. El vaixell insígnia de Catalunya Ràdio comptarà, 
doncs, amb la incorporació de Quim Morales, un habitual de la franja de migdia en 
el format d’entreteniment a les ones radiofòniques, i en el seu equip de “L’última 
hora del matí de Catalunya Ràdio” hi trobareu diàriament dos dels noms que 
més tenen a dir –i ja diuen– en la nova escena humorística del país, en Joel Díaz i 
la Charlie Pee. Laura Rosel també sumarà a “El matí de Catalunya Ràdio” la veu 
d’Elisenda Pineda, la tercera component fins ara de “L’apocalipsi”, de manera que 
la ràdio nacional reubica el talent que ha fet créixer al llarg dels dos últims anys. 

L’altra hora que experimenta canvis aquesta temporada arran de l’aposta per 
l’Òscar Fernández i l’Elisenda Carod per a les tardes és l’informatiu de referència 
del país, el “Catalunya migdia”, que presentarà i dirigirà una professional de llarga 
trajectòria als serveis informatius de Catalunya Ràdio, Gemma Bonet, que cada 
dia de 14 a 15 h ens explicarà l’actualitat de la jornada ben jerarquitzada i amb tot 
el potencial de la redacció de la casa al darrere. Gemma Bonet assumeix el repte 
de superar l’èxit de Fernández amb un equip en què compta amb Marta Prat i, per 
a la informació esportiva, amb Marta Carreras. Prat prové del programa “El matí 
de Catalunya Ràdio” i Carreras fa el salt a la graella diària després d’anys a peu 
de gespa a “LaTdP” i “LaTdT”. Totes dues tenen una trajectòria tan contrastada 
i solvent com la que Gemma Bonet ha desenvolupat els últims anys els caps 
de setmana als serveis informatius de la casa. Tant Gemma Bonet com Marta 
Carreras seran presents al llarg del matí amb Laura Rosel per garantir que “El 
matí de Catalunya Ràdio” mantingui el pols amb l’última hora i l’actualitat més 
rabiosa, i per dotar el programa insígnia de connexions arreu del país. 

Fins aquí, els canvis de la nova temporada que han de millorar la proposta 
radiofònica de matí, migdia i tarda. Però com que l’èxit de l’etapa de l’actual 
direcció de Catalunya Ràdio resideix en l’audiència digital i la captació de públic 
jove en català a través de plataformes i canals que van més enllà de l’escolta 
tradicional a les ones hertzianes, a partir d’aquest 30 d’agost es posarà llum a 
la foscor criminal, ens refugiarem en el búnquer de l’humor i superarem tots els 
tabús “boomers” amb nous programes diaris i capítols setmanals dels continguts 



que més han impactat entre audiència jove i nous consumidors d’audiovisual 
dels mitjans públics en català, com “El búnquer” d’en Peyu (Lluís Jutglar), en Jair 
Domínguez i la Neus Rossell; “Adolescents XL” de Roger Carandell, Marta 
Montaner i Juliana Canet, i, per descomptat, el ja mític “Crims” de Carles Porta. 
Cito aquests tres programes –no són els únics de Catalunya Ràdio que han generat 
fidelització i han captat nous oients-consumidors– perquè tant “El búnquer” i 
“Adolescents XL” de dilluns a divendres, com “Crims” el cap de setmana han 
aconseguit unes xifres extraordinàries de consums digitals al marge dels oients, 
que són moltíssims, a través de l’FM estricta. Cada mes cadascun d’aquests tres 
programes ronda el mig milió de reproduccions d’àudio –i de vídeo en el cas d’“El 
búnquer” i “Adolescents XL” al canal de YouTube de Catalunya Ràdio– en l’entorn 
digital. Fer de Catalunya Ràdio un mitjà atractiu per als joves del país en llengua 
catalana va ser un dels nostres propòsits quan vam accedir a la direcció de la 
ràdio pública, i gràcies a “El búnquer”, “Crims”, “Adolescents iCat” i “Adolescents 
XL” ho seguirem aconseguint aquesta nova temporada a l’FM, l’aplicació mòbil 
i el web propi, però també a totes les plataformes externes i xarxes socials on 
distribuïm l’àudio i la “ràdio visual” d’aquests programes que ja formen part de 
l’imaginari de bona part del país. 

Tots els programes de la temporada passada, a excepció dels que es van 
acomiadar al juliol –“Estat de Gràcia” i “APM?”, als quals volem reconèixer la 
feina feta aquests anys i valorar l’elegància, emotivitat i agraïment a la direcció 
en els seus comiats–, continuen en el curs 2021-2022 de Catalunya Ràdio. Els 
teniu tots en aquest dossier i el fet que no els esmenti explícitament en aquesta 
introducció en cap cas vol dir que no els considerem capitals i determinants per 
consolidar l’oferta de qualitat radiofònica que al llarg dels anys ha aconseguit la 
ràdio nacional del país, dins dels estàndards de les emissores públiques i nacionals 
europees i amb un nivell de rigor i compromís amb el servei públic contrastat 
des del 1983. És la suma de tots els programes –culturals, esportius, informatius, 
d’entreteniment...– i la implicació de tots els professionals i col·laboradors el que 
fa de la nostra ràdio pública una eina imprescindible per a la construcció nacional, 
la cohesió social i la vertebració territorial dels espais units per la llengua catalana.  

Saül Gordillo i Bernárdez 
Director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) 
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Amb Laura Rosel 
De dilluns a divendres, de 06.00 a 13.00 

Tot el que passa, passa a  
El matí de Catalunya Ràdio

Tot el que cal saber per 
estar al dia de l’actualitat, 
amb informació àgil, 
l’última hora, connexions 
arreu del país i línia directa 
amb el món  

 

Si està passant, passi on passi, ho 
explicarem a la ràdio nacional. La 
informació de rigor i de referència de 
Catalunya Ràdio, complementada amb 
l’anàlisi més plural i paritària, amb noves 
veus i punts de vista diferents, com els 
de Jaume Roures, Marina Llansana, Xavi 
Coral, Xavier Graset, Patricia López, 
Antoni Bassas o Núria Cadenas.

Volem donar veu als que no en tenen. I 
trobar les claus per entendre el món que 

ve i per aprendre a viure-hi, aprofundint 
en els principals reptes que preocupen la 
societat. Figures referents en els àmbits 
de la salut emocional, el pensament, 
la llengua, la cultura i l’economia, com 
Alba Alfageme, Ingrid Guardiola, Carme 
Junyent, Jordi Graupera i Xavier Sala-
i-Martín, ens acompanyaran en una 
temporada que ha de suposar l’inici de la 
recuperació sanitària, social i econòmica 
del país. 

E l  programa manté l ’aposta per 
l’entrenteniment, en una etapa en què 
els estímuls positius continuen sent 
imprescindibles. Albert Pla, Queco 
Novell, Àlex Gorina, Anna Guitart, Toni 
de la Torre i Maria Nicolau, i Patrycia 
Centeno ens convidaran a riure, somiar i 
reinventar-nos plegats. 

Escolta’t, és el teu matí.  



Amb Quim Morales, Joel Díaz i Charlie Pee 

l’última hora dEl matí  
de Catalunya Ràdio

A partir de les 12, la traca final, 
embolcallada d’humor, ironia i 
transgressió  

 

Per acabar “El matí de Catalunya Ràdio”, cada dia, un grup 
d’experts repassa l’actualitat de la jornada des d’una vessant 
irònica, humorística i transgressora. Amb espais per a tot. 
“Avui no em suïcido” busca motius per ser optimista; “Curs de 
demagògia avançada” desvela la manipulació política dels fets; 
“Consultori de l’oficinista antisistema” ajuda a resoldre dubtes 
laborals; “Com si fos ahir” serveix per seguir la trama de la sèrie 
fil per randa; “Revisibilització” permet recuperar col·lectius 
silenciats; “Enterrament de l’acudit” dona per acabada una 
broma que ja no fa gràcia; “Desfent amics” és un càsting molt 
dur per arribar a ser amic de la Charlie Pee, i a “La secció de 
l’última hora” els oients proposen un tema i Pee improvisa 
per donar-li forma com sigui. 

I més seccions sobre podcasts, compres per internet, 
gent amb habilitats estranyes o vividors que sempre han 
fet la seva. Un catàleg sense fi de foteses que tenen més 
importància del que sembla. Perquè això és el que passa 
quan tot es deixa per a “L’última hora”. 
 

catradio.cat/mati

http://www.catradio.cat/mati 


Amb Òscar Fernández i Elisenda Carod 
De dilluns a divendres, de 15.00 a 19.00 

La visió sense complexos de    
la tarda de Catalunya Ràdio

Neix un espai lliure de 
prejudicis per analitzar la 
realitat que ens envolta 

 
 
Des de les novetats informatives a la 
nova sèrie de moda, o com fer una 
bona carn a la brasa. Una combinació 
desacomplexada de temes molt 
diferents. Tan diferents com els seus 
presentadors. Així és la nova oferta de la 
tarda de Catalunya Ràdio. 

Amb dues veus familiars de l’emissora: 
Òscar Fernández i Elisenda Carod, fins 
ara conductors del “Catalunya migdia” i 
“L’apocalipsi”. El programa començarà 
amb una tertúlia, amb les reflexions 
incis ives d’Empar Mol iner i  veus 
històriques de les tertúlies de Catalunya 

Ràdio com Joan B. Culla, Francesc-Marc 
Álvaro o Montserrat Nebrera. 

Espais per parlar de televisió, cinema o 
sèries, les tendències digitals i videojocs 
amb Gina Tost, el català amb Enric Gomà, 
els plaers culpables amb Malcolm 
Otero, la gastronomia amb Toni 
Garcia Ramon i Òscar Broc, i per als 
esports, amb la plantilla d’Esports 
de Catalunya Ràdio a disposició. 

A últ ima hora, guionistes i 
humoristes de Catalunya hi diran 
la seva. Són els còmics Tomàs 
Fuentes, Magí Garcia (Modgi) 
i Ana Polo; els guionistes del 
“Polònia” de TV3 Júlia Cot 
i Xavi Fernández; o Xavi 
Daura de “Vengamonjas” i 
Àlex Martínez Vidal de l’“Està 
passant”. 

catradio.cat/latardacatalunyaradio

http://www.catradio.cat/latardacatalunyaradio


Al “Catalunya migdia”, el repàs de l’actualitat del dia, des de tots els àmbits, es fa 
amb l’equip de redactors d’Informatius i d’Esports de Catalunya Ràdio. Aprofundint en 
l’actualitat del país i amb connexió en directe amb tot el que està passant.  

Aquesta temporada el “Catalunya migdia” dura una hora i l’edita i presenta Gemma 
Bonet, al costat de Marta Prat a la sotsedició i de Marta Carreras a la informació 
esportiva. Seixanta minuts amb tota la informació del territori i del món. 

catradio.cat/catalunyamigdia 

Amb Gemma Bonet  
De dilluns a divendres, de 14.00 a 15.00 

  
CATALUNYA MIGDIA

El repàs de l’actualitat del 
dia, des de tots els àmbits
 

http://www.catradio.cat/catalunyamigdia 


Catalunya migdia - Cap de  
setmana

Amb Kílian Sebrià
De dilluns a divendres, de 21.00 a 22.00

  
CATALUNYA NIT

Al vespre, arriba l’hora d’ordenar el dia i veure amb què ens quedem per preparar la 
següent jornada informativa. Valorar què ha estat realment rellevant i on cal posar el 
focus d’atenció. Filtrar la informació del dia, de la mà de Kílian Sebrià, i saber per què 
passen les coses i, sobretot, com ens afecten.

cataradio.cat/catalunyanit 

Amb Neus Bonet i Maria Guixà  
Dissabte i diumenge, de 14.00 a 15.00

Al “Catalunya migdia - Cap de setmana” reblem la setmana informativa, busquem tots 
els matisos que ajudin a entendre l’actualitat més pròxima, la d’arreu del món i la del 
món de la cultura.  Treballem especialment per mantenir viva la passió pels esports. És 
cap de setmana! Estem de guàrdia permanent. Escolta i decideix.   
 
catradio.cat/catalunyamigdiacapdesetmana

http://www.cataradio.cat/catalunyanit
http://www.catradio.cat/catalunyamigdiacapdesetmana


catradio.cat/popap 

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

popap, a la recerca del 
benestar digital  

Com més digital és el 
món que ens envolta, més 
imprescindible és escoltar 
el “Popap” 

 
Aconseguir el benestar digital i adaptar-
se al nou futur que ens espera és 
possible si s’escolta el “Popap”. Cerca 
l’expertesa allà on és per tal d’entendre 
el món canviant en què estem immersos. 
Noms propis, influenciadors, generadors 
de continguts i de noves tendències, 
divulgadors, gent capaç d’explicar cap 
on anem tecnològicament parlant. 

Els experts popap són Víctor Roselló 
(dret digital), Karma Peiró (periodisme 
de dades), Àlex Hinojo (activisme digital), 
Marc Corredera (mòbils i gadgets), 

Alfons Gorina (batalles de ficció) i la 
incorporació setmanal d’Andreu Veà, 
enginyer pioner d’internet i emprenedor 
en telecomunicacions, que se centrarà en 
la innovació tecnològica i la salut.  

I hi ha novetats! Miquel Montoro, el 
popular youtuber mallorquí, compartirà 
amb els oients les seves reflexions sobre 
el món rural i la cultura de km 0. Belena 
Gaynor i Albert Vico, gestors de les 
xarxes socials dels concursants d’OT, 
amb milions de seguidors, cada setmana 
portaran tallers pràctics. Enric, el nou 
copresentador virtual, ajudarà a posar en 
context moltes de les notícies. 

http://www.catradio.cat/popap


La ràdio clandestina més escoltada de 
Catalunya continua dempeus, emetent des 
del seu amagatall secret 

 

Un programa de denúncia social a través de les notes de veu 
dels oients, que dona a conèixer els personatges històrics 
més desgraciats del planeta, la cara B dels llibres d’història, 
gent que també mereix ser homenatjada. Biografies expli-
cades per en Peyu i teatralitzades per en Jair.  

La Neus presentarà el públic que assisteix presencialment al 
programa i exposarà el seu treball de camp sobre un dels 
pobles de la gent convidada, persones que, d’altra banda, 
poden rebatre en directe les pífies de la Neus. 

El concurs musical de la Neus continua, però amb una 
novetat important: el piano de la Neus és nou i funciona! A 
més, la tecnologia ha arribat a dins del búnquer. A part d’una 
impressora de notícies d’última hora, també han instal·lat un 
televisor perquè en Peyu pugui veure totes les pel·lícules que 
cal veure abans de morir. No pot ser que no hagi vist “Indi-

ana Jones” o “Back to the future”. A les onze en punt de 
la nit, una pel·lícula tallarà l’emissió del programa.  

Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell 
De dilluns a divendres, de 22.05 a 23.05

El búnquer, seu permanent  
de l’humor irreverent 

catradio.cat/elbunquer 

http://www.catradio.cat/elbunquer
http://www.catradio.cat/mati 


Amb Roger Carandell, Marta Montaner i  
Juliana Canet 
De dilluns a divendres, de 23.05 a 00.05

Què pensen els    
Adolescents XL?

Segona temporada del programa que 
parla del dia a dia d’una generació que no 
ho té fàcil  

 
 
Les il·lusions, els somnis i les frustracions d’una generació que 
sap explicar-se molt bé. Aquest no és un programa d’humor ni un 
magazín, però tot i així informa, fa riure, entreté, i parla de la vida 
tal com és i tal com raja. 

Des de la mirada nostàlgica dels anys noranta, Pau Esparch, Joan 
Grivé i Eva Jou redacten el guió d’un programa que dirigeix Roger 
Carandell, que el presenta conjuntament amb Marta Montaner i 
Juliana Canet. 

catradio.cat/adolescentsxl 

http://www.catradio.cat/adolescentsxl


catradio.cat/totcosta

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

TOT COSTA, esport amb rigor i 
entreteniment a parts iguals

L’equipàs del “Tot costa” torna reforçat per jugar a fons 
tots els partits de la temporada   
 

La voluntat renovada d’informar sobre tot el que passi al món de l’esport torna 
amb l’equipàs del “Tot costa”, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà al capdavant. Rigor i 
entreteniment a parts iguals. Amb la plantilla d’opinadors reforçada amb l’entrenadora 
Mireia Vera i els periodistes Ferran Correas i Miguel Rico. 

En un moment especialment complicat per a l’economia, a la secció de Xavi Asensi 
“L’esport també és negoci” s’hi entrarà a fons. I en l’any del retorn de l’Espanyol a 
Primera Divisió, el programa recupera l’anàlisi dels partits blanc-i-blaus de l’Eudald 
Serra, a l’espai “Eudald xerra”. 

Tot plegat, amb la presència dels clàssics del programa: el “Torquelab” de Ricard 
Torquemada; el duet Marcos López-Dani Senabre; Santi Giménez i Jordi Grau greixant 
“L’autobús de la rua”; la perspectiva transoceànica de Marc Crosas a “La Champions, 
güey”; la mirada des de Madrid de Pepe Sámano i David Sánchez; el món del bàsquet 
amb el “Trias & roll” i el “Coast to coast”, de Jordi Colomé; la revisió de la jugada 
tenística a l’“Ull de falcó”, amb l’Àlex Corretja, i la “Tutoria” de la Sònia Oleart. 

http://www.catradio.cat/totcosta


catradio.cat/totgira 

Amb David Clupés   
Dissabte i diumenge, de 16.05 a 21.00 

L’ESPORT EN DIRECTE  
MANA AL TOT GIRA

Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana! 
Això és el ‘Tot gira’!
 
 
Així comencen les tardes esportives dels caps de setmana a Catalunya Ràdio. Més de 
1.700 programes des del seu inici, el 2004, i amb una idea clara: l’esport en directe 
mana. I amb David Clupés al capdavant per novè any consecutiu. 

Analitzem la primera temporada del Barça sense Leo Messi; els partits del Barça a 
“LaTdT”, el Lluís Canut, el “Baròmetre Koeman”, l’“Snack Barça” i les tertúlies en clau 
blaugrana al VAR del programa, que inclouen els nous fitxatges de Carles Fité i Anaïs 
Martí... Temporada també del retorn de l’Espanyol a Primera, amb Eudald Serra, Dani 
Ballart i Marc Mayola.   

El Girona, a Segona Divisió, amb Eduard Solà, Francesc Cargol i la incorporació 
de Fel Faixedas. Els partits del Madrid, amb Pere Escobar i Isaac Vilalta, i els “Minuts 
escombraria” de Gerard Jubany, Xavi Espinosa i Carles Roig. Aposta ferma per les 
competicions femenines de futbol, amb Marta Cubí. I vocació poliesportiva: el Mundial 
de MotoGP, la Fórmula 1, el bàsquet, l’handbol , el tenis, l’hoquei patins, el futbol sala, el 
ciclisme i el rugbi. 

http://www.catradio.cat/totgira 


“El club de la mitjanit” manté viva la flama de la nit esportiva. Cada diumenge 
tanca la setmana recollint el cap de setmana futbolístic i esportiu amb un equip de 
comentaristes que formen part de l’univers Catalunya Ràdio, per repassar el que ha 
donat de si la jornada de lliga del cap de setmana. Ricard Torquemada, Sònia Gelmà, 
Jordi Costa, Oriol Domènech, Moisès Llorens i David Sánchez són les firmes habituals 
del programa, i amb l’Àlex Delmàs i el seu “FC Delmàs” fem un pas més i aprofundim 
cada setmana en aspectes tàctics del joc del Barça. 
 
catradio.cat/elclubdelamitjanit

 

Amb Xavi Campos 
Dissabte, de 23.05 a 00.00 

   
EL CLUB DE LA mitjanit

Amb Ricard Torquemada i Bernat Soler   
 

  
la tdt
Després d’un estiu marcat per la marxa de Messi, “LaTdT” inicia la quarta 
temporada seguint tots els partits del Barça, amb Ricard Torquemada a la 
direcció d’un programa de quatre hores de durada. Bernat Soler continuarà 
fent la narració d’una transmissió coral que va més enllà dels 90 minuts de joc.  

Una hora abans del partit comença la prèvia, on aquest any incorporem el “Llapis de 
memòria” de Xavi Campos, una secció que ens porta un record de la història relacionat 
amb el matx. Un cop al mes tot l’equip es posa sota la lupa del filòleg Pau Vidal a l’espai “La 
cobertura”, on es fa un repàs del bon i mal ús de la llengua per part de les veus de “LaTdT”. 

Després del partit comença “El tercer temps”, espai d’anàlisi; “L’efecte 
Costa” recull l’opinió de Jordi Costa en calent, al costat de “Les conclusions” 
del Ricard Torquemada. Com a novetat aquesta temporada incorporem 
el cantant del grup Búhos, Guillem Solé, que s’encarregarà de tancar el 
programa amb “El vol del mussol”, un resum del partit en forma de vers. 

catradio.cat/latdt 

http://www.catradio.cat/elclubdelamitjanit 
http://www.catradio.cat/latdt


Arriba la 35a temporada d’aquest magazín de nit que es construeix a partir de 
les preguntes dels oients, variades i xocants, i amb les respostes més curioses 
i atractives. Dues hores de participació directa i sorprenent sota la batuta de 
Xavier Solà, en què la gran família de savis ignorants fa servir la ràdio per ampliar 
el seus coneixements. 

catradio.cat/nitdelsignorants  

El programa de referència del cinema de Catalunya arriba als 35 anys d’existència. 
Combina rigor i humor, a base d’entrevistes, reportatges, enquestes, la presència 
en els principals festivals, el seguiment de les activitats a tot el territori i una 
atenció primordial a la singularitat del cinema català.  
 
catradio.cat/lafinestraindiscreta

El programa doble es completa amb “L’audiovisual”, també en antena fa tres 
dècades, dirigit i presentat per Àlex Gorina. Aquesta temporada, coincidint amb 
el 35è aniversari de “La finestra indiscreta”, es farà un homenatge a les bandes 
sonores d’“els 35 magnífics” compositors oblidats. 
 
catradio.cat/laudiovisual

Amb Xavier Solà   
De diumenge a dijous, de 00.05  a 2.00  

la nit dels  
ignorants 3.0

Amb Àlex Gorina   
Divendres, de 00.05 a 02.00 

  
la finestra indiscreta

Amb Àlex Gorina  
Divendres, de 02.05 a 03.00 

  
L’audiovisual 

http://www.catradio.cat/nitdelsignorants 
http://www.catradio.cat/lafinestraindiscreta 
http://www.catradio.cat/laudiovisual


catradio.cat/elsuplement

Amb Roger Escapa  
Dissabte i diumenge, de 06.00 a 13.00

Tot el cap de setmana a  
El suplement

Informació, entreteniment 
i molt més per marcar 
l’agenda i l’esperit del cap 
de setmana 

 
 
“El suplement” manté l’esperit de cap 
de setmana per seguir els oients, vagin 

on vagin. Roger Escapa i tot l’equip 
es posen en marxa dissabtes i 
diumenges amb l’objectiu de 
marcar l ’agenda del cap de 
setmana, ja sigui a través de 
l’actualitat més immediata o dels 
reportatges segell del programa. 

Els comentaris de John Carlin, 
Toni Cruanyes i Jordi Puntí 
deixen pas a un altre dels 
puntals: l’entreteniment. Amb

Mayka Navarro, Jon Sindreu, Toni Rodon, 
Gemma Herrero, Roger Mas, David 
Carabén o Marta Ferrer. Sense oblidar 
“El comunista”, una de les seccions més 
celebrades i descarregades, on Joel 
Díaz resol les consultes dels oients sota 
l’atenta mirada d’un convidat misteriós. 

I una nova incorporació, la llibretera 
i crítica literària Marina Porras, que 
els diumenges estrenarà nou espai, 
“L’excusa”. L’astrofísic Joan Anton 
Català, a la ciència, i el Xavier Moret, 
als viatges, continuaran oferint la seva 
atenta mirada. I, a més, “El dominical”, un 
espai que passa tots els personatges de 
l’actualitat pel sedàs de l’humor. 

Dissabte e l  programa obre amb 
“Mans”, de Quim Rutllant i Ester Plana, i 
diumenge, amb Elisabet Pedrosa i “L’ofici 
d’educar”.  

http://www.catradio.cat/elsuplement


“Kids XS” s’ocupa d’allò que més preocupa a pares, mares i fills petits amb Pau 
Guillamet de mestre de cerimònies: les primeres experiències, l’oci familiar, 
l’alimentació, la teràpia d’en Quico Sallés, les narracions de Rebecca June Moon i 
Mon Mas i tantes altres coses. 

catradio.cat/kidsxs 

Amb Pau Guillamet   
Dissabte, de 13.05 a 14.00 

  
KIDS XS

Obre les seves portes per quart any consecutiu el restaurant que ofereix un 
menú degustació fet a base de converses per entendre com de canviant n’és el 
panorama gastronòmic arran de la pandèmia i com continuarà evolucionant d’ara 
endavant. El ganivets continuen ben esmolats. 

catradio.cat/caníbal
Amb Paula Molés   
Diumenge, de 13.05 a 14.00 

UN RESTAURANT CANÍBAL  
A BERLÍN 

La singladura d’“Els viatgers de la gran anaconda” ja té un quart de segle. El 
programa vol recórrer el món, lliurement, a través de la mirada, les experiències i 
els relats de les persones. Viatjar ajuda a tocar de peus a terra, a superar el setge 
de les fake news, a dissipar pors infundades, hereves del desconeixement i del 
mite. 

catradio.cat/elsviatgersdelagrananaconda  Amb Toni Arbonès   
Dissabte, de 15.05 a 16.00 

ELS VIATGERS DE  
LA GRAN ANACONDA

Homes i dones que han viscut les batalles, aventures i heroïcitats decisives a la 
història són els protagonistes. El programa desvela com les seves accions han 
determinat el present. És viatjar en el temps amb veus expertes i reviure el passat 
gràcies a dramatitzacions de texts originals o adaptacions. 

catradio.cat/enguardia

Amb Enric Calpena   
Diumenge, de 15.05 a 16.00 

  
EN GUÀRDIA!

http://www.catradio.cat/kidsxs 
http://www.catradio.cat/caníbal 
http://www.catradio.cat/elsviatgersdelagrananaconda 


Periodisme fet amb rigor i de cocció lenta. “Solidaris” és un dels programes de 
referència del servei públic de Catalunya Ràdio que aborda temes d’impacte 
social, drets humans i cooperació, amb una mirada local i global.  
 
catradio.cat/solidaris

Les claus per entendre el trencaclosques del futur. Emprenedors, start-ups, casos 
d’innovació, creativitat, teletreball, nous lideratges, casos d’èxit, hàbits de consum 
i de quina manera la revolució digital ho transforma tot. 
 
catradio.cat/revolucio 

“Ciutat Maragda”, la ciutat del mag d’Oz on els somnis dels llibres es fan realitat. 
Un programa de ràdio on la literatura és entesa de forma coral, amb incursions al 
cinema, l’educació, la música i el teatre.

catradio.cat/ciutatmaragda   

Com ens expliquen la història? I l’art? I la ciència? Gairebé sempre des del punt 
de vista d’un home blanc i heterosexual. Ja fa tres temporades que a “Les dones 
i els dies” reescrivim el món des del punt de vista de les dones.    
 
catradio.cat/donesidies

L’actualitat de l’Església de Catalunya des d’una òptica transversal, mirant i 
donant veu també a les altres religions. Aquesta temporada, amb un peu a Roma 
amb la secció mensual “Des de Sant Pere de Roma”.  
 
catradio.cat/paraulesdevida 

Amb Mercè Folch  
Dissabte, de 21.05 a 22.05 

  
SOLIDARIS

Amb Xantal Llavina  
Dissabte i diumenge, de 22.05 a 23.05 

  
revolució 4.0

Amb David Guzman  
Dissabte, de 23.05 a 00.05 

  
ciutat maragda

  
LES DONES I ELS DIES
Amb Montse Virgili   
Dissabte, de 00.05 a 01.05  

Amb Emili Pacheco
Diumenge, de 5:30 a 6.00 

  
PARAULES DE VIDA

http://www.catradio.cat/revolucio 
http://www.catradio.cat/ciutatmaragda
http://www.catradio.cat/donesidies
http://www.catradio.cat/paraulesdevida 
http://www.catradio.cat/mati 


“Crims”, consolidat com un dels programes de més èxit de l’emissora, que ha repetit 
èxit també a TV3, reviurà, en la seva quarta temporada, casos mai explicats fins ara. I 
ho farà, com sempre, amb pèls i senyals. 

El periodista Carles Porta ha investigat 40 nous casos nous, alguns crims més mediàtics, 
d’altres del tot desconeguts i també algun d’una mica històric, com el de Pablo Casado 
l’any 1929.  

Es tracta de posar llum en la foscor sempre a través dels testimonis directes o indirectes 
que van viure cadascuna de les històries. A “Crims” no hi ha experts parlant de la seva 
feina, hi ha protagonistes que relaten la seva participació en els fets, bé perquè ho van 
viure o bé perquè ho van investigar. 

“L’ofici de viure” comença una nova temporada a Catalunya Ràdio, després d’haver-
se consolidat també a TV3, com a referent de la divulgació psicològica. Quinze anys 
on el ventall de psicòlegs i especialistes en conducta humana s’ha anat ampliant per 
conèixer i explicar com es pot transitar millor el camí de la vida. 

Amb Carles Porta   
Diumenge, de 21.05 a 22.00 

Amb Gaspar Hernàndez   
Diumenge, de 00.05 a 01.00 

crims 
posa llum a la foscor

  
l’ofici de viure

catradio.cat/crims

catradio.cat/ofici-de-viure 

Històries de crims que podrien semblar mentida, però que són del tot reals. 

http://www.catradio.cat/crims
http://www.catradio.cat/ofici-de-viure
http://www.catradio.cat/mati 


Des de fa 15 anys, dissenyem una ruta sonora imprescindible per a noctàmbuls 
i insomnes. Som aventurers de les emocions. I si no teniu ganes de fer-vos una 
playlist, us la fem nosaltres, amb  les novetats de cada mes i les versions més 
juganeres, les millors joies, rareses sorprenents o els “hits” més distingits.  

catradio.cat/geografia-humana 

Amb Maite Sadurní
Diumenge,  de 03.05 a 05.05

  
Geografia humana 

El cantautor Quico Pi de la Serra dedica una hora setmanal a regalar-nos les 
grans cançons del món del blues amb els intèrprets més populars i també amb 
els menys coneguts. Per als amants del gènere, és imprescindible passar per la 
secció de “Vídeos”, on el bluesman barceloní toca un tema en directe en exclusiva 
per als oients.

catradio.cat/tagradaelblues  

Amb Quico Pi de la Serra 
Dissabte, de 04.05 a 05.05

  
T’agrada el blues? 

El més destacat de la setmana dels programes musicals d’iCat, un repàs a tots 
els estils musicals, del pop al soul passant pel rock, el jazz, el folk i l’electrònica i 
les músiques festives. Les entrevistes, els concerts, les novetats, les llistes o els 
festivals, amb una atenció especial a l’escena catalana.

catradio.cat/express  

Amb Franc Lluís Giró 
Dissabte, de 01.05 a 02.05 

  
iCatExprés 

La manera més musical de començar el diumenge, amb les novetats del folk i la 
música d’arrel. Com es reinventa la cultura popular i com neix una nova manera 
de viure-la. Les millors propostes, els principals concerts i les iniciatives més 
destacades de l’àmbit de la música d’arrel i el worldmusic.  
 
catradio.cat/icatmans

Amb Quim Rutllant i Ester Plana  
Dissabte, de 05.05 a 05.30

  
iCatMans 

http://www.catradio.cat/geografia-humana
http://www.catradio.cat/tagradaelblues 
http://www.catradio.cat/icatmans


Catalunya Ràdio presenta la seva primera sèrie de ficció  
en àudio immersiu.  

 
LA TORRE DE VIDRE

Una història d’Albert Sánchez 
Piñol per a Catalunya Ràdio

Una de les grans novetats d’aquesta temporada 
serà la primera sèrie de ficció en àudio 
immersiu de Catalunya Ràdio. Seguim innovant 
i apostant per formats nous i sorprenents. 
Després de l’èxit del podcast de no-ficció “El 
segrest”, de Carles Porta, Catalunya Ràdio 
presenta aquesta temporada una història 
original d’Albert Sánchez Piñol amb tots els 
elements que caracteritzen els relats d’aquest 
exitós escriptor català, autor de “Victus” o “La 
pell freda”. 

“La torre de vidre” és una sèrie, una ficció, una 
producció en àudio binaural amb un marcat 
caràcter cinematogràfic, interpretat per un 
repartiment d’actors i actrius de primer nivell. 
Pere Arquillué, Nausicaa Bonnín, Lluís Marco, 
Pep Anton Muñoz i Artur Busquets són els 
encarregats de donar vida als protagonistes 
d’aquesta inquietant història ubicada en una 
Barcelona postapocalíptica, farcida de soledat, 
perills inquietants, criatures amenaçadores i 
intrigues existencials.  

Santi Faro dirigeix aquesta agosarada 
proposta que posa al dia el concepte de les 
històries explicades. La tecnologia binaural 
digital transporta el relat a una altra dimensió, 
on l’escolta amb auriculars permet viure una 
experiència única que traslladarà l’oient a una 
altra manera, la més intensa, d’escoltar una 
història de ficció. 

Fitxa tècnica: 

Direcció: Santi Faro 
Guió: Albert Sánchez Piñol 
Realització sonora i música original: Identidad 
Sonora (Paul Klason, Armando Erenas)  
Direcció artística: Dolors Martínez  
Producció: Ivan Ripoll  
Ajudant de direcció: Laura Marín  
Adaptació de guió: Santi Faro i David Guzman  
Grafisme: Lídia Sardà  
Tècnic d’estudi: Pep Casanovas  
Lingüistes: Glòria Torra Pujadas, Marta Prats 
Geli, Anna Vila Subiranas 

Amb Pere Arquillué com a Solaris, Nausicaa 
Bonnín com a Sònia, Lluís Marco com a Màrius, 
Pep Anton Muñoz com el Marquès i Artur 
Busquets com a Garru




