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Catalunya Ràdio
PROGRAMACIÓ ESTIU
2010

Dilluns, 19 de juliol, Catalunya Ràdio posa en marxa la seva programació d’estiu, que aquest any arriba carregada de 

novetats amb l’objectiu de fer viure als oients unes setmanes inoblidables.      

Xavier Vilà deixa durant unes setmanes la delegació de Catalunya Ràdio a Washington per dirigir i presentar aquest 

estiu El matí de Catalunya Ràdio. El programa tindrà un alt contingut informatiu però també grans dosis d’anàlisi, 

debat, entreteniment i humor. El matí de Catalunya Ràdio introduirà noves seccions, algunes amb la col·laboració 

d’escriptors com Josep Maria Espinàs, Llucia Ramis o Màrius Serra. A més, el programa s’interessarà per àmbits tan 

diversos com la salut, el cinema, la moda o el món del motor. També mantindrà l’espai “Temps a la carta”, on Francesc 

Mauri respondrà les consultes dels oients que vulguin saber el temps que farà a qualsevol lloc del món. Els oients i els 

internautes podran també dir-hi la seva a través de les xarxes socials i dels mitjans més tradicionals en seccions pensades 

per entretenir, reflexionar i divertir-se.

Pipo Serrano comandarà Tot és molt confús, el particular “radioxou” dels migdies de Catalunya Ràdio, que comptarà 

amb noves seccions. L’Àvia Remei, per exemple, il·lustrarà els oients amb les seves peculiars “Tècniques de seducció” 

i Francesc Miralles, guionista de “L’ofici de viure” i de “Bricolatge emocional”, els ajudarà a meditar. Laia Ferrer, 

reportera de Fórmula 1 de TV3, explicarà com viatjar més plàcidament i com aconseguir tres seients d’avió pel preu d’un, 

i David Verdaguer presentarà els llocs més frescos del país. Tot plegat, com sempre, amb moltes dosis de confusió... 

Perquè a l’estiu, els “confusos”, no fan vacances!

Les tardes de Catalunya Ràdio continuaran plenes de secrets amb El secret d’estiu. Núria Coll mantindrà l’esperit del 

programa però incorporarà noves seccions. Descobrirà les últimes tendències en moda, entrarà a les cuines amb més 

estrelles del país, buscarà solucions als problemes quotidians, analitzarà l’actualitat i discutirà sobre qüestions banals com 

“paella o fideuà” o “Barcelona o Madrid”, amb Iu Forn, Tatiana Sisquella i David Balaguer, entre d’altres. A més, El 

secret d’estiu resoldrà dubtes informàtics, oferirà cursos d’idiomes gratuïts i sortirà al carrer amb la unitat mòbil de l’actor 

i guionista Manel Piñero.

Xavier Solà es posa al capdavant de les nits de l’estiu de Catalunya Ràdio, concretament en un d’aquells programes 

que identifiquen l’emissora: La nit dels ignorants, 2.0. A més del clàssic “preguntes-respostes” entre els oients, una 

de les principals novetats del programa serà el “Diari de nit”. Un espai on Solà convidarà els “ignorants” a explicar les 

vivències més personals del dia i amb aquestes experiències el programa escriurà un diari digital. 
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L’hora del cafè, a Catalunya Ràdio, serà l’hora de les Converses amb Jordi García-Soler. De tres a quatre de la 

tarda, el programa parlarà amb personatges de primera línia com ara l’historiador Borja de Riquer, l’escriptor Jaume 

Cabré, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la nedadora Gemma Mengual o el ginecòleg Santiago Dexeus.

El programa musical Balles?, amb Albert Puig, proposarà ballar al ritme dels èxits musicals de tota la vida i L’ofici de 

viure, amb Gaspar Hernàndez, repassarà els millors programes de la temporada i continuarà donant eines de creixement 

personal, psicologia positiva i nova espiritualitat.

Les nits d’estiu de Catalunya Ràdio convidaran a viatjar. A Voltant pel món, Núria Ribó portarà els oients 

a visitar ciutats i racons dels cinc continents. El programa mostrarà les seves tradicions, descobrirà els llocs 

que no surten en les guies i buscarà també els lligams que té el país o la ciutat escollida amb Catalunya.   

I ja a la matinada, Maite Sadurní continuarà descobrint i explorant la Geografia humana amb l’objectiu d’explicar els 

hàbits de les persones, els seus costums i les seves maneres de fer.
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El cap de setmana, la programació d’estiu mantindrà en antena programes 

com Mans, que acostarà els oients a les festes relacionades amb la cultura 

popular; Tàpias fresques, on Pere Tàpias conversarà amb professionals 

de la gastronomia sobre les tendències més tradicionals i innovadores dels 

fogons, i El suplement d’estiu, que serà comandat per Anna Ayala. El 

programa parlarà de temes tan diversos com la jardineria, la gastronomia, 

les jornades castelleres o qüestions de l’actualitat general.   

Una novetat destacada del cap de setmana és Algú ho havia de fer, el magazín de tarda presentat i dirigit per Jaume 

Aparicio, Jordi Franco i Jaume Garcia. El programa convidarà els oients a fugir durant una estona de la realitat i 

fer-ho a través de la seva participació en forma de concursos, trucades, correus electrònics, SMS o de les xarxes 

socials. És una proposta allunyada de l’actualitat i que aposta pel concepte de “show radiofònic”, de contingut dinàmic, 

ritme àgil i de pur entreteniment, completat amb seccions realitzades pels col·laboradors o pels membres de l’equip.  

Aquest estiu Catalunya Ràdio se suma a la commemoració dels 150 anys del naixement de Joan Maragall 

amb l’Any Maragall, un programa presentat per Blanca Busquets, que vol acostar als oients la figura del poeta.

Per segon estiu consecutiu, Joan Pera porta a la ràdio tota la seva extensa família: els Pera punyetes!. L’únic 

programa de ràdio en què un pare es troba amb els seus fills per debatre, des d’una perspectiva còmica i teatral, els 

conflictes generacionals que preocupen la majoria de les famílies.

Els migdies del cap de setmana, Catalunya Ràdio s’omplirà de tendències. El programa El vidre, amb Queta Karmany, 

conversarà amb deu persones que amb la seva innovació han sortit del país fent marca Catalunya i han influït en la 

manera de vestir, menjar o pensar.

I aquest estiu arriben Les bones notícies, amb Francesc Soler, Xavier Rosiñol i Jordi Tenas. El programa, que 

parteix de la secció homònima de l’informatiu Catalunya matí, vol reivindicar que al costat de les males notícies també 

hi ha espai per a les bones, sobretot en un moment com l’actual. 

Generació digital parlarà amb personatges que formen part del que anomenem “generació digital”, ciutadans que 

han viscut en un món en què la presència de la tecnologia ha marcat el seu model d’entreteniment. 

Els cinèfils i amants de la música es retrobaran les nits de dissabte i diumenge amb Àlex Gorina a l’Audiovisual 

d’estiu, que dedicarà els programes als compositors més importants de la música del Hollywood clàssic. 
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L’hora de les bruixes, amb Santi Carreras, conversarà les matinades de dissabte i diumenge amb dones úniques, 

trencadores, que ens poden captivar i enriquir amb la seva experiència personal i professional. I a Fora de catàleg, 

amb Xavier Salvà, hi haurà espai per recuperar cançons ja oblidades... o gairebé desconegudes, però sempre de 

gran qualitat!

Tintín a la ràdio, amb Jordi Tardà, parlarà amb Philippe Goddin, biògraf oficial d´Hergé i també amb molts tintinaires 

com el músic Aurelio Morata o el Mag Lari sobre les noves publicacions d’aquest còmic i també, per exemple, sobre 

l’estrena de l’obra inèdita Haddock Gagne Le Gross Lot d´Yves Duval. El programa tindrà moltes sorpreses i també 

molts regals.

La programació d’estiu de Catalunya Ràdio també recupera els millors programes del clàssic En guàrdia!, amb 

Enric Calpena, que continuarà explicant les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i d’arreu 

del món.

L’actualitat no entén de vacances i per això els informatius de Catalunya Ràdio continuaran sent la columna 

vertebral de la programació. El primer contacte amb l’actualitat del dia arribarà amb el Catalunya matí, seguit d’El 

matí de Catalunya Ràdio, amb Xavier Vilà, i les informacions s’aniran actualitzant a través de la resta de programes 

informatius i dels butlletins horaris. L’informatiu migdia, amb L’informatiu migdia esports, i el Catalunya 

vespre, amb el Catalunya vespre esports, mantindran el rigor que els caracteritza amb un estil àgil i amè.  

Al cap de setmana, l’actualitat informativa del dia es concentra al Catalunya vespre, un nou informatiu 

pels dissabtes i diumenges de 19.00 a 19.30 amb el més destacat de la jornada, seguit del Catalunya 

vespre esports, de 19.30 a 20.00, amb l’actualitat esportiva. D’altra banda, els oients de Catalunya 

Ràdio continuaran constantment en contacte amb l’actualitat durant tot el dia amb els butlletins 

horaris i, en connexió amb Catalunya Informació, de 8.30 a 9.00, i de 14.00 a 14.30. 

L’estiu és també un període en què es concentren importants cites esportives. El departament d’Esports de 

Catalunya Ràdio en farà un ampli seguiment: des del Campionat d’Europa d’Atletisme que es farà a Barcelona, 

passant per la Supercopa d’Espanya, que enfrontarà el Barça amb el Sevilla o el Tour de França. Tant L’informatiu 

migdia esports com el Catalunya vespre esports seguiran atentament aquests esdeveniments i també ho farà el 

programa esportiu El club de la mitjanit, que s’emetrà de 23.05 a 00.00 i s’allargarà en el temps, ja que s’emetrà de 

dilluns a diumenge. 



DILLuNS DIMARTS DIMECRES DIJouS DIVENDRES DISSABTE DIuMENGE

CATALuNyA MATí BALLES?

EL MATí DE CATALuNyA RÀDIo
Xavier Vilà

MANS
Quim Rutllant i Ester Plana

CoNNEXIó CI-CR

TÀPIAS FRESQuES
Pere Tàpias

EL SuPLEMENT D’ESTIu
Anna Ayala

ToT éS MoLT CoNFúS 
Pipo Serrano PERA PuNyETES!  

Joan Pera
TINTíN A LA RÀDIo 

Jordi Tardà 

L’INFoRMATIu MIGDIA CoNNEXIó CI-CR

L’INFoRMATIu MIGDIA ESPoRTS EL VIDRE Queta Karmany

CoNVERSES 
Jordi García-Soler

GENERACIó DIGITAL   
Jordi Sellas

LES BoNES NoTíCIES
Francesc Soler

EL SECRET D’ESTIu 
 Núria Coll

ALGú Ho HAVIA DE FER
Jaume Aparicio

 CATALuNyA VESPRE                                                                                                                                                                   

 CATALuNyA VESPRE ESPoRTS                                                                                                                                                                 

BALLES?
 Albert Puig

 L’oFICI DE VIuRE  
Gaspar Hernàndez

ANy MARAGALL
Blanca Busquets

EN GuÀRDIA!
Enric Calpena

VoLTANT PEL MóN  
Núria Ribó

L’AuDIoVISuAL
Àlex Gorina

EL CLuB DE LA MITJANIT

LA NIT DELS IGNoRANTS, 2.0
Xavier Solà
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Santi Carreras
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Xavier Salvà
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el matí de 
Catalunya Ràdio

XAVIER VILÀ
De dilluns a divendres

de 07.00 a 12.00 h
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El periodista Xavier Vilà, l’actual delegat de Catalunya 

Ràdio als Estats Units, conduirà aquest estiu El matí de 

Catalunya Ràdio, el vaixell insígnia de l’emissora. De 

dilluns a divendres, de les set del matí a les dotze del 

migdia, el programa combinarà la informació més rigorosa, 

amb l’anàlisi de l’actualitat, el debat i l’entreteniment amb 

una mirada fresca i crítica acabada d’arribar dels Estats 

Units. L’actualitat passarà pel sedàs de veus contrastades 

i contraposades com les de Ferran Mascarell, Vicenç 

Villatoro, Pere Portabella o Josep Maria Terricabras a 

les quals s’uniran aquest estiu les de Cristina Gallach, 

Joan Delort, Aleix Vidal-Quadras o Albert Carreras. 

Aquestes opinions s’enriquiran també amb els comentaris 

de catalans d’adopció com Najat El Hachmi o Pius Alibek.

Tots els matins, Màrius Serra rescatarà locucions i 

frases fetes, i Josep Maria Espinàs torna aquest estiu a 

El matí de Catalunya Ràdio per tancar el programa amb 

unes reflexions diàries sobre objectes quotidians.

Llucia Ramis donarà consells per llegir molt i bé al 

“Lletraferits”, Josep Pedrals presentarà els “Enginys 

poètics”, Marc Serena agafarà cada dia un mitjà de 

transport públic i visitarà una comarca diferent que s’haurà 

d’endevinar i Blanca Busquets acostarà els oients a l’obra 

dels autors clàssics catalans més universals, des d’Ausiàs 

March fins a Jacint Verdaguer.

El programa també comptarà amb la col·laboració de 

Toni Arbonès, que proposarà viatjar pel món en una 

versió de butxaca del seu celebrat programa Els viatgers 

de la gran Anaconda, i Carme Colomina parlarà dels 

conflictes que més amoïnen la comunitat internacional. 

El programa repassarà també les malalties més comunes 

a l’estiu i donarà consells per posar-hi remei, i Mercè 

Muñoz explicarà com tenir a punt el cotxe o la moto per 

poder-se moure durant aquesta època de l’any, sense por 

de tenir ensurts. Queta Karmany repassarà les últimes 

tendències per anar a la moda i, al tradicional espai “Temps 

a la carta”, Francesc Mauri respondrà les consultes dels 

oients que vulguin saber el temps que farà a qualsevol lloc 

del món.

El matí de Catalunya Ràdio també entrarà a la cuina 

amb el jove xef del restaurant Via Veneto, Ricard Tejedor. 

La música en directe arribarà a l’estudi amb Josep 

Martín, i els divendres, Ferran Auberni presentarà les 

estrenes de cinema.

El programa també convidarà cada dia els oients i 

els internautes a participar activament a través de les 

xarxes socials i dels mitjans més tradicionals en seccions 

pensades per entretenir, reflexionar i divertir-se.
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tot és 
molt 
Confús
PIPO SERRANO
De dilluns a divendres 
de 12.05 a 14.00 h

amb una secció feta a mida: “Bricolatge terrenal”. Laia 

Ferrer, que segueix el mundial de Fórmula 1 per TV3, 

explicarà com viatjar més plàcidament i com aconseguir 

tres seients d’avió pel preu d’un o com gaudir d’una òpera 

de 200 euros per menys de cinc; i David Verdaguer 

acostarà els oients als llocs més frescos del país. El 

programa també repassarà “Catalunya des de l’aire” amb 

Àlex Gorina, i descobrirà com s’han construït els grans 

comunicadors del panorama català. A més, s’endinsarà 

en l’univers de les tradicions amb “El costumari català” 

de la Liz, una nord-americana que viu i treballa a Catalunya 

des de fa només un any. També presentarà la particular 

“DeGeneració digital” amb Jordi Sellas, i com perdre el 

temps davant l’ordinador amb l’ajuda de Mariola Dinarès. 

Ah! I evidentment, mirarà de saber on para Àngel Llàcer i, 

fins i tot, intentarà descobrir on s’amaga Pere Mas durant 

les seves vacances, gràcies a l’ajuda del “verbívor” Pau 

Vidal i la seva “Auca del Sr. Pere”. 

El programa Tot és molt confús continuarà aquests 

mesos d’estiu a l’antena de Catalunya Ràdio. Pipo Serrano 

agafa les regnes d’aquest particular “radioxou” dels 

migdies que tindrà al llarg de les pròximes setmanes noves 

incorporacions. L’Àvia Remei deixarà de banda els fogons 

per explicar les seves peculiars “Tècniques de seducció”. 

Francesc Miralles donarà un parell de voltes a l’autoajuda 
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ConVeRses
JORDI GARCÍA-
SOLER
De dilluns a divendres 
de 15.05 a 16.00 h

De tres a quatre de la tarda, el programa Converses, amb 

Jordi García-Soler, parlarà amb personatges de primera 

línia com ara l’historiador Borja de Riquer, l’escriptor 

Jaume Cabré, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 

l’enginyer industrial i exministre d’Indústria i Energia, 

Joan Majó, la nedadora Gemma Mengual o el ginecòleg 

Santiago Dexeus. Tots ells tenen molt per explicar, i una 

conversa després de dinar fa que surtin moltes d’aquelles 

coses sovint no explicades. 
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El magazín de tarda de Catalunya Ràdio continua a l’estiu 

per compartir secrets i per seguir explicant l’actualitat i la 

vida. El secret d’estiu el comandarà la periodista Núria 

Coll, que mantindrà l’esperit del programa però alhora 

incorporarà noves seccions. Entrarà a les cuines dels 

restaurants amb més estrelles del país, explicarà les 

xafarderies més fresques dels famosos, presentarà les 

últimes tendències en moda i buscarà també solucions 

als problemes quotidians, com ara com canviar una aixeta 

que perd aigua o arreglar un moble que no encaixa. A 

més, el programa analitzarà cada dia l’actualitat amb Fidel 

Masreal, Daniel Bech, Jordi Galves i Joan Julibert. 

També discutirà sobre qüestions banals com “paella o 

fideuà” o “Barcelona o Madrid”, amb Iu Forn, Tatiana 

Sisquella i David Balaguer, entre d’altres. A més, El 

secret d’estiu resoldrà dubtes informàtics, oferirà cursos 

d’idiomes gratuïts i sortirà al carrer amb la mòbil de l’actor i 

guionista Manel Piñero. 

el seCRet d’estiu
NÚRIA COLL
De dilluns a divendres 
de 16.05 a 19.00 h



13

Balles?
ALBERT PUIG
De dilluns a diumenge
de 20.05 a 21.00 h

Per segon any consecutiu, Catalunya Ràdio aposta per 

les tardes més musicals. De dilluns a diumenge, a partir de 

les vuit del vespre torna Balles?. Una hora en què Albert 

Puig recupera totes aquelles cançons que s’amaguen en el 

nostre subconscient. Amb els anys, la memòria col·lectiva 

ha anat creant la seva pròpia banda sonora, una música que 

no entén d’edats, de classes socials, ni de procedències 

geogràfiques. Al Balles?, hi seran aquelles cançons de 

les quals tothom sap la lletra de dalt a baix, però que no 

recorda mai qui les canta, cançons que faran saltar d’alegria, 

entendrir de nostàlgia i fer caure alguna llàgrima per aquell 

motiu que només sap cadascú. 
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De les nou a les deu del vespre, L’ofici de viure, amb 

Gaspar Hernàndez, oferirà els millors programes de la 

temporada, on es donen eines sobre creixement personal, 

psicologia positiva i nova espiritualitat. Un dels programes 

que més seguidors té a la ràdio, que aquesta temporada ha 

fet el salt a la televisió, però que Catalunya Ràdio recupera 

la seva idea més original: aconseguir millorar el nostre 

benestar emocional. Cada programa gira al voltant d’un 

sentiment o una conducta humana, i sobre aquest tema, 

filòsofs, psicòlegs, escriptors i terapeutes donen consells 

per viure millor. Entre els temes de què tractarà aquest 

estiu destaquen: com podem acabar amb l’ansietat, la 

infidelitat, el desig, la tolerància a la frustració, l’orgasme o 

aprendre del fracàs. 

l’ofiCi de 
ViuRe
GASPAR 
HERNÀNDEZ
De dilluns a divendres 
de 21.05 a 22.00 h



A les deu del vespre, Núria Ribó ens portarà a visitar 

ciutats i racons dels cinc continents a través del programa 

Voltant pel món. Serà una hora dedicada a conèixer altres 

cultures i descobrir informacions que no solen aparèixer a 

les guies turístiques. El programa situarà sempre el país des 

d’un punt de vista social i polític, i també buscarà els lligams 

que té amb Catalunya. Per això contactarà i conversarà 

amb gent que hi viu perquè expliquin curiositats, receptes 

de cuina i què cal visitar com a turista. I sobretot, la música 

i els sons de cada lloc acompanyaran totes les converses 

i recomanacions sobre els països que el programa visiti.

Voltant 
Pel mÓn
De dilluns a divendres
de 22.05 a 23.00 h

15

NÚRIA RIBÓ
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Xavier Solà es posa aquest estiu al capdavant d’un 

programa que és tot un clàssic: La nit dels ignorants. 

Però coneixent Solà, la seva personalitat acabarà estenent-

se per les nits d’estiu. Aquesta versió 2.0 del programa ja 

ens avança novetats i més participació, si això és possible, 

en un programa en què la interacció entre els oients ha 

estat sempre l’eix central. Aquest estiu, a més de les 

preguntes i respostes entre els oients, una de les principals 

novetats serà el “Diari de nit”. Un espai on Xavier Solà 

convidarà els oients a explicar les vivències més personals 

del dia i amb aquestes experiències escriurà un diari digital, 

que es publicarà al web catradio.cat. Inspirat en aquell diari 

personal que moltes persones escriuen en la intimitat, 

els oients de Catalunya Ràdio disposaran d’un espai on 

exposar, manifestar, comentar, denunciar o compartir 

els fets, els records i les emocions viscudes durant la 

jornada. Un comiat laboral, un enamorament, els resultats 

d’unes anàlisis o d’uns exàmens, una trucada inesperada, 

una situació compromesa, una troballa sobtada, un 

descobriment... Serà l’essència del dia viscuda pels oients. 

la nit dels 
iGnoRants, 2.0
XAVIER SOLÀ
De dilluns a divendres 
de 00.05 a 02.00 h
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El programa vol continuar descobrint i explorant la 

Geografia humana amb l’objectiu de descobrir els hàbits 

de les persones i els seus costums i maneres de fer. 

GeoGRafia 
Humana
MAITE SADURNÍ
De dilluns a divendres 
de 02.05 a 03.00 h
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El programa de Catalunya Ràdio sobre cultura popular i 

tradicional dels Països Catalans, Mans, continuarà aquest 

estiu en antena però amb una petita modificació d’horari. 

L’essència continua sent seguir de prop totes les festes 

relacionades amb la cultura popular, des dels aplecs de 

sardanes fins a les jornades castelleres, passant pels esbarts 

o els concerts de música folk. Mans inclourà entrevistes i 

reportatges relacionats amb aquests certàmens.

mans
QUIM RUTLLANT I
ESTER PLANA
Dissabtes i diumenges 
de 07.05 a 08.30 h



A l’estiu, el programa de cuina per excel·lència de 

Catalunya Ràdio, Tàpias variades es transformarà en 

Tàpias fresques i s’estendrà als diumenges. Pere Tàpias 

conversarà amb cuiners, dietistes i professionals de la 

gastronomia sobre les tendències més tradicionals i 

innovadores dels fogons. També parlarà dels lligams que 

hi ha entre la salut, el cinema i altres branques de la cultura 

amb la cuina. Tot, sense descuidar l’opinió dels oients.

tàPias 
fResQues
PERE TÀPIAS
Dissabtes i diumenges 
de 09.05 a 10.00 h
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El suplement no tanca per vacances, ben al contrari, es 

vesteix d’estiu. L’oncle Gustau lluirà cada cap de setma-

na una minifaldilla diferent, triada expressament per Pepa 

Ferrer. El crític d’art Ricard Mas presentarà els seus “7 

tenors”. Joan Moreno, jardiner i estrella mediàtica de 

Matadepera Televisió, resoldrà els dubtes dels oients so-

bre el món de les plantes. Josep Ravell aportarà la nota 

gastronòmica als esmorzars d’El suplement d’estiu 

i Chris Boswell ensenyarà als oients a ser més ecolò-

gics. L’actualitat castellera serà protagonista amb Joan 

el suPlement 
d’estiu

ANNA AYALA
Dissabtes i diumenges 

de 10.05 a 13.00 h

Beumala, i Albert Vilar tornarà a ser el tertulià solitari a la 

recerca de contertulians. Al costat de Jaume Grau, el pro-

grama descobrirà petits fenòmens, de vegades poètics, de 

vegades purament científics, que es produeixen a l’estiu. 

Sara Cañete presentarà les “Miniconverses” en què nens 

i nenes d’entre 8 i 10 anys opinaran sobre diversos temes. 

David Canto i Berenguer Costa posaran a prova els co-

neixements dels oients sobre cultura general i de l’actualitat 

de la setmana, i Pau Vidal proposarà un encreuat perquè el 

resolguin els oients.



Per segon estiu consecutiu, Joan Pera i el seu fill Roger 

presenten els Pera Punyetes!. L’únic programa de ràdio 

on un pare es troba amb els seus sis fills, per debatre, 

des d’una perspectiva còmica i teatral, els conflictes 

generacionals que preocupen la majoria de les famílies. A 

més, el programa comptarà amb el poeta Josep Pedrals, 

que amb la seva guitarra dedicarà cada setmana un jingle a 

la família Pera, amb l’opinió dels oients.
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PeRa Punyetes!
JOAN, ROGER I TOTA LA 

FAMÍLIA PERA
Dissabtes

de 13.05 a 14.00 h
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Els migdies del cap de setmana, Catalunya Ràdio 

s’omplirà de tendències. El programa El vidre, amb Queta 

Karmany, conversarà amb deu persones que amb la seva 

innovació han creat tendència, han sortit del país fent 

marca Catalunya i han influït en la manera de vestir, menjar 

o pensar. El programa descobrirà com els ha arribat l’èxit, 

si han recuperat tradicions familiars i les han rellançades 

adaptant-se a la nova societat, o bé han estat originals i 

han presentat al mercat un producte innovador. El vidre 

comptarà amb la col·laboració de Daniel Córdoba, Aleix 

Perdigó i Xavier Rosiñol. 

el VidRe
QUETA KARMANY
Dissabtes i diumenges 
de 14.30 a 15.00 h
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El programa seguirà buscant aquest estiu personatges 

que formen part del que anomenem Generació digital, 

la primera generació de la història que ha viscut tota la 

vida en un món en què la presència de la tecnologia ha 

marcat el seu model d’entreteniment. El programa con-

versarà amb actors, músics, escriptors, il·lustradors, pe-

riodistes i alguna persona de professió indefinida sobre 

com són i com pensen els membres d’aquesta generació 

que dóna títol al programa. Alguns d’aquests convidats 

seran el director d’El Jueves, Albert Monteys, el músic 

Manu Guix, el Mag Lari i l’actor Àngel Llàcer.

GeneRaCiÓ 
diGital
JORDI SELLAS
Dissabtes
de 15.05 a 16.00 h
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Algú ho havia de fer és el nou programa de les tardes 

d’estiu del cap de setmana, presentat i dirigit per Jaume 

Aparicio, Jordi Franco i Jaume Garcia. El programa 

pretén convidar els oients a fugir durant una estona de la 

realitat i fer-ho a través de la seva participació en forma de 

concursos, trucades, correus electrònics, SMS o de les 

xarxes socials. És una proposta allunyada de l’actualitat i 

que aposta pel concepte de “xou radiofònic”, de contingut 

dinàmic, ritme àgil i de pur entreteniment, completat amb 

seccions realitzades pels col·laboradors o pels membres de 

l’equip. Algú ho havia de fer proposarà dilemes als oients 

amb dues opcions antagòniques; tindrà un espai dedicat a 

l’humor, recuperarà temes musicals oblidats i, entre molts 

altres continguts, “recomanarà” les pitjors pel·lícules de la 

televisió del cap de setmana.

alGú Ho HaVia 
de feR
JAUME APARICIO, 
JORDI FRANCO I 
JAUME GARCIA
Dissabtes i diumenges 
de 16.05 a 19.00 h
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any
maRaGall
BLANCA 
BUSQUETS
Dissabtes
de 21.05 a 22.00 h

Aquest estiu, Catalunya Ràdio se suma a la commemoració 

dels 150 anys del naixement de Joan Maragall amb l’Any 

Maragall, un programa presentat per Blanca Busquets 

que pretén acostar als oients la figura del poeta. El programa 

analitzarà la correspondència íntima que Maragall havia 

mantingut amb els seus amics, grans intel·lectuals i artistes 

del seu temps com Santiago Rusiñol, Víctor Català o 

Antoni Gaudí. I a més d’entrevistar estudiosos en la vida 

del poeta i de la seva obra, també parlarà amb professors de 

literatura catalana sobre la repercussió internacional d’aquest 

català universal. Al programa hi col·labora l’Oficina de l’Any 

Maragall de la Institució de les Lletres Catalanes, l’Associació 

Família Joan Maragall/Clara Noble i l’Institut Ramon Llull.
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Música i cinema, dos conceptes que si s’afegeixen a 

Catalunya Ràdio donen un únic resultat: Àlex Gorina i 

l’Audiovisual d’estiu. Gorina passeja per la música dels 

compositors més importants del Hollywood clàssic, com 

Victor Young, Elmer Bernstein o Alfred Newman. 

audioVisual 
d’estiu 
ÀLEX GORINA
Dissabtes i diumenges 
de 22.05 a 23.00 h
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Aquest estiu, a les matinades de dissabte i diumenge, 

el programa L’hora de les bruixes, amb Santi Carreras, 

conversarà amb dones úniques, trencadores, dones que 

es mouen en mons d’homes i que ens poden captivar i 

enriquir amb la seva experiència personal i professional.  

Entre les dones convidades aquest estiu destaquen Esther 

Casademont, empresària i coautora del llibre El timo de 

la superwoman; Immaculada Díaz, psicòloga i terapeuta 

familiar; Neus Segrià, ceramista de Reus; Anna Maria 

Lorente, Gran Mestra de la Lògia Femenina d’Espanya; 

Gemma Berenguera, gestora d’inversions de Caixa 

Catalunya, membre de l’equip Agima, o Mercè Ribé, 

directora del diari El Punt de Tarragona.

l’HoRa de 
les BRuiXes
SANTI CARRERAS
Dissabtes i diumenges 
de 00.05 a 01.00 h
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El programa recupera sense nostàlgia cançons oblidades. 

Les nits de cap de setmana són un bon moment per 

conèixer temes nous que “només” fa molts anys que 

es van compondre. Xavier Salvà és molt modern, però 

en aquest programa s’ha imposat no fer servir cap CD i 

anar directament als vinils (recordeu els vinils, oi?). Un 

programa per descobrir temes i versions que no s’escolten 

habitualment a la ràdio. 

foRa de 
CatàleG 
XAVIER SALVÀ
Dissabtes i diumenges 
d’01.05 a 02.00 h
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Per quart estiu consecutiu, arriba a Catalunya Ràdio el 

periodista de còmic més universal. Tintín a la ràdio, amb 

Jordi Tardà, parlarà amb Philippe Goddin, biògraf oficial 

d´Hergé, i també amb molts tintinaires com el músic 

Aurelio Morata o el Mag Lari, sobre les noves publicacions 

d’aquest còmic i també, per exemple, sobre l’estrena de 

l’obra inèdita Haddock Gagne Le Gross Lot d’Yves Duval. 

El programa tindrà moltes sorpreses i també regals, com 

un viatge per a dues persones a Brussel·les amb Jordi 

Tardà, un dinar amb Philippe Goddin o figures de plom 

del capità Haddock de la sèrie limitada Trio Haddock.

tintín a la 
Ràdio

JORDI TARDÀ
Diumenges

de 13.05 a 14.00 h
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Amb els temps que corren, és bo fer un lloc per a Les 

bones notícies. Francesc Soler, amb Xavier Rosiñol i 

Jordi Tenas, porten a l’hora del cafè dels diumenges un 

moment per creure en la gent. El programa, que parteix 

de la secció homònima de l’informatiu Catalunya matí, 

vol reivindicar que al costat de les males notícies també 

hi ha espai per a les bones, sobretot en un moment com 

l’actual. Com que no totes les bones notícies són iguals, 

hi haurà un “Top Ten” amb les millors, i cada setmana un 

convidat les comentarà i en donarà la seva opinió. També 

descobrirà que (oh, sorpresa!), de països com l’Iraq, 

l’Afganistan o Corea del Nord també en poden arribar 

bones notícies. I parlarà amb els oients i sortirà també al 

carrer per compartir aquestes bones notícies. Una hora de 

ràdio en què no es vol sentir la paraula crisi. 

les Bones 
notíCies 
FRANCESC SOLER
Diumenges
de 15.05 a 16.00 h
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Aquest estiu, el programa En guàrdia! continuarà 

explicant les batalles, les aventures, les heroïcitats de 

la història de Catalunya i d’arreu del món. Durant set 

setmanes passarem per la Guerra de Successió, per la 

Guerra de Cuba, sabrem com era Josep Tarradellas durant 

la Guerra Civil i com Francesc Macià va passar de militar 

a independentista. Tot, explicat amb un estil directe, amb 

elements dramatitzats i amb especialistes que amplien i 

documenten tota la informació que aporta Enric Calpena. 

en GuàRdia!
ENRIC CALPENA 

Diumenges
de 21.05 a 22.00 h
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l’infoRmatiu 
miGdia

Catalunya 
VesPRe

VICTÒRIA VILAPLANA
I JOAN GARCIA

KILIAN SEBRIÀ, 
CARME CLÈRIES, 

QUIM BALAGUER I 
FRANCESC SOLER

De dilluns a divendres
de 14.00 a 14.40 h

De dilluns a diumenge 
de 19.00 a 19.30 h
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Els informatius de Catalunya Ràdio continuaran 

sent la columna vertebral de la programació. El primer 

contacte amb l’actualitat del dia arribarà de la mà de 

Catalunya matí a les sis per continuar a les set amb 

El matí de Catalunya Ràdio, amb Xavier Vilà. A 

partir d’aquí, les informacions s’aniran actualitzant a 

través dels informatius i també dels butlletins horaris. 

L’informatiu migdia i el Catalunya vespre  mante-

nen el rigor que els caracteritza. L’informatiu migdia

continua en el seu horari de dilluns a divendres, de

14.00 a 14.40 hores (a partir de les 14.40 comencen

els esports), i el Catalunya vespre s’emetrà de

19.00 a 19.30.   

L’actualitat informativa el cap de setmana es concen-

trarà en el Catalunya vespre que serà un resum del 

més destacat de l’actualitat de la jornada. Amb tot, els 

serveis informatius de Catalunya Ràdio seguiran ama-

tents a tot allò que passi en els butlletins horaris i els 

oients podran seguir un resum del més destacat de 

l’actualitat en connexió amb Catalunya Informació 

dues vegades al dia: de 08.30 a 9.00, i de 14.00 a 14.30.

D’esquerra a dreta: Victòria Vilaplana, Joan Garcia, Carme Clèries i Kilian Sebrià.
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l’infoRmatiu 
miGdia esPoRts

Catalunya 
VesPRe esPoRts

el CluB de la 
mitJanit

De dilluns a divendres
de 14.40 a 15.00 h

De dilluns a diumenge
de 19.30 a 20.00 h

De dilluns a diumenge
de 23.05 a 00.00 h

JOSEP ANTON AISA, ROBERT 
PRAT I CARLES PASCUAL

RICARD BUIGUES, MONTSE 
MIR I ÒSCAR FERNÀNDEZ

JOSEP VILA, RICARD 
BUIGUES I XEVI SOLER
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Els esports de Catalunya Ràdio faran un ampli seguiment 

de tots els esdeveniments esportius que es disputaran 

aquest estiu, des del Campionat d’Europa d’Atletisme 

que es farà a Barcelona, passant per la Supercopa 

d’Espanya, que enfrontarà el Barça amb el Sevilla, el 

Mundial de Bàsquet, el Tour de França o els tornejos 

d’estiu de futbol de pretemporada. Tant L’informatiu 

migdia esports com el Catalunya vespre esports 

seguiran atentament aquests esdeveniments i també 

ho farà el programa esportiu El club de la mitjanit.

L’informatiu migdia esports es manté de dilluns a 

divendres, de les 14.40 a les 15.00 hores. Catalunya 

vespre esports ampliarà els dies d’emissió i es farà de 

dilluns a diumenge de les 19.30 a les 20.00 hores, i el 

programa El club de la mitjanit també es farà de dilluns a 

diumenge, de les 23.05 a les 00.00 hores.

Un dels grans esdeveniments esportius d’aquest estiu 

serà el Campionat d’Europa d’Atletisme que es farà a 

l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, del 26 

de juliol a l’1 d’agost. Quatre periodistes de Catalunya 

Ràdio, Robert Prat, Marc Negre, Maria Guixà i Josep 

Anton Aisa, seguiran de ben a prop aquesta competició. 

Xevi Soler serà a finals d’agost a Turquia per explicar 

a peu de pista tot el que passi en el Campionat del Món 

de Bàsquet, on la selecció espanyola, sense Pau Gasol 

però amb una important presència de jugadors catalans, 

defensa el títol aconseguit fa quatre anys al Japó.  

L’última hora de la prova més important del calendari 

ciclista internacional, el Tour de França, que acabarà el 25 

de juliol, arriba gràcies al periodista Jordi Iturria. 

Damià Aguilar explicarà el duel Lorenzo-Pedrosa 

del Campionat del Món de Motociclisme a Laguna 

Seca, la República Txeca, Indianapolis i San Marino, 

i oriol Rodríguez seguirà Jaume Alguersuari, Pedro 

Martínez de la Rosa, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, 

Jenson Button, Lewis Hamilton, etc. al Campionat del 

Món de la Fórmula 1 per Alemanya, Hongria i Bèlgica. 

Aquest estiu, els micròfons de Catalunya Ràdio també 

seran a l’estadi de l’Espanyol, a Cornellà−el Prat, per seguir 

el Trofeu Ciutat de Barcelona que enfrontarà l’Espanyol 

amb la Sampdoria el 31 de juliol. A més, l’equip de La 

transmissió de’n Puyal, amb Joaquim Maria Puyal al 

capdavant, engegaran els motors ben aviat amb el Trofeu 

Joan Gamper, la Supercopa d’Espanya que el Barça jugarà 

contra el Sevilla i la primera jornada de lliga que, tot i el 

Mundial, començarà l’últim cap de setmana d’agost.

D’esquerra a dreta: Josep Anton Aisa, Robert Prat, Carles Pascual, Montse Mir i Xevi Soler.
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Fotografies: Pep Ribas
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