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Un còctel de cultura, música i humor per refrescar l’estiu
Després d’una temporada molt intensa periodísticament i del millor tancament de temporada de la nostra història, a Catalunya Ràdio
emproem l’estiu amb un còctel radiofònic de cultura, humor, música i actituds saludables per refrescar les ones amb grans dosis de
positivisme. Albert Segura, Montse Virgili i Adam Martín són el trio de veus que mantenen oberts per vacances els micròfons de la
columna vertebral de la nostra graella, al capdavant d’“El matí de Catalunya Ràdio”, “Estat de Gràcia” i “El suplement”, respectivament. El magazín informatiu del matí presenta el “Futur present” de les tendències amb Olga Vallejo; una ruta de llibreries; l’humor de
l’“APM?” i dels monologuistes Marc Sarrats, Manel Vidal, Joel Díaz, Joan Ferrús i Josep Català; un curset d’estiu antimasclista amb
Rubén Sánchez, i també l’actualitat amb periodistes com Laura Rosel, David Melgarejo, Jordi Borràs o Ana Polo i una llarga nòmina
de col·laboradors.
Montse Virgili presidirà les tardes d’estiu amb les històries increïbles d’Olga Ábalos sobre el món de la bicicleta, un mapa sonor
tropical fora de la norma, la història de l’art de les dones artistes reescrita per Irene Solà, l’humor de Modgi i Charlie Pee, la vida
d’escriptors famosos explicada per Max Beora o la imprescindible crítica musical de Xavi Sánchez Pons.
Els matins del cap de setmana seran el territori d’Adam Martín, la naturalitat feta ràdio, amb el contrapunt de David Olivares;
les anècdotes personals d’Estel Solé; l’amor i la sexualitat vistos per Bel Olid; el “Club de lectura” d’Esteve Plantada; els hàbits
saludables i diverses visions sobre les principals “claus de la felicitat”; la vida oculta rere els platós de televisió segons David Ávila, o
la mirada particular d’Antonio Baños.
I molta més cultura amb “Una jornada particular”, amb Pep Vila; “La cinema”, amb Àlex Gorina; “Cafè Amèrica”, amb Joan Ollé, i
“Ciutat Maragda”, amb David Guzman. La triple proposta de cultura gastronòmica de “La fonda”; Pep Nogué; “Un restaurant caníbal
a Berlín”, amb Paula Molés, i “Tast vertical”, amb Empar Moliner, i la cultura popular i l’activitat castellera amb “Mans”, amb Ester
Plana i Quim Rutllant; “3 rondes”, amb Josep Almirall i David Prats, i l’espai “Castells a Catalunya Ràdio”, amb Carles Cortés. El
cinema i les sèries tindran el seu espai a “Memento”, amb Josep Maria Bunyol, i “Serioses”, amb Sílvia Comet i Cristina Bordas.
No hi faltarà tampoc, per segon estiu consecutiu, el valuós patrimoni sonor de Catalunya Ràdio de “Dies de ràdio”, amb Santi Carreras. I mantindrem obertes les finestres de la revolució digital de “Revolució 4.0”, amb Xantal Llavina; “Generació digital”, amb Albert
Murillo, i “Adolescents iCat”, amb Roger Carandell i Juliana Canet, i dels podcast amb més acceptació de l’oferta digital, “L’ofici
d’educar”, amb Elisabet Pedrosa, i “Oxitocina”, amb Montse Barcon i Mireia Izard.
La música és un altre dels pilars fonamentals de la programació d’estiu, amb “Els homes clàssics”, Albert Galceran i Pedro Pardo,
que demostraran que la clàssica és divertida, i amb les apostes més musicals d’iCat: “El celobert”, amb Lluís Gavaldà; “Sona 9”,
amb Lluís Gendrau; “5 songs”, amb Blai Marsé; “Pista de fusta”, amb Miqui Puig; “A tocar!”, amb Maite Sadurní, i “Jazz Watusi”,
amb Dani Nel·lo.
El compromís amb l’actualitat també està garantit amb els informatius “Catalunya migdia”, de dilluns a diumenge, i “Catalunya vespre” i els programes esportius “Tot costa”, “El Club de la Mitjanit” i “Tot gira”.
Amb aquesta gran tripulació, a Catalunya Ràdio estem a punt per un estiu rodó.
Saül Gordillo
Director de Catalunya Ràdio

A la foto, d’esquerra a dreta, Pedro Pardo, Albert Galceran, Paula Molés, Albert Segura, Empar Moliner, Montse Virgili, Saül Gordillo, Adam Martín i Carles Porta.
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AlbertSegura, MontseVirgili i AdamMartín piloten un estiu a CatalunyaRàdio
ple de músicaicultura
Dilluns, 22 de juliol, Catalunya Ràdio inaugura la programació
estiuenca amb Albert Segura a “El matí de Catalunya Ràdio”, Montse
Virgili a “Estat de Gràcia” i Adam Martín a “El suplement”, el trio de
veus que es faran sentir durant l’estiu radiofònic, que s’allargarà
durant sis setmanes, fins a l’1 de setembre.
“El matí de Catalunya Ràdio” incorpora David Melgarejo, Jordi Borràs, Ana Polo, Laura Rosel, Rubén Sánchez, Alba Fernandez Pous,
Olga Vallejo, Raquel Loscos, Marc Sarrats, Guillermo M. Vela, Carla
Vall, Elisabet Nebreda, Isabel Yglesias, Josep Maria Gascón, Marina
F. Torné, Lara Malvesí, Laura Pous, Oriol Solé, Laura Ballarín, Albert
Batalla, Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Manel Vidal, Joel Díaz, Joan
Ferrús i Josep Català com a col·laboradors.
“Estat de Gràcia” encara les tardes amb Plàcid Garcia-Planas, Olga
Ábalos, Marta Bassols, Irene Solà, Ramon Erra, Josep Maria Martí
Font, Octavi Martí, Modgi, Charlie Pee, Max Besora i Xavi Sánchez
Pons.
Els dissabtes i diumenges, “El suplement” comptarà amb David
Olivares, Estel Solé, Bel Olid, Esteve Plantada, David Ávila i Antonio
Baños, a més de la sessió dominical de música en directe a l’estudi.

Altres programes destacables son “Crims”, amb Carles Porta; “Dies
de ràdio”, amb Santi Carreras; “Adolescents iCat”, amb Roger
Carandell i Juliana Canet; “En guàrdia!”, amb Enric Calpena, i les
propostes gastronòmiques “La Fonda”, amb el cuiner Pep Nogué; “Un
restaurant caníbal a Berlín”, amb Paula Molés, i “Tast vertical”, amb
Empar Moliner.
Els continguts d’iCat tornen a ocupar una part important de l’oferta
musical d’estiu, com “El celobert”, amb Lluís Gavaldà; “Pista de fusta”, amb Miqui Puig, o “Jazz Watusi”, amb Dani Nel·lo.
Els continguts podcast amb més acceptació de l’oferta digital de
Catalunya Ràdio tornen a Catalunya Ràdio: “Oxitocina”, amb Montse
Barcon i Mireia Izard, i “L’ofici d’educar”, amb Elisabet Pedrosa.
El dissabte 20 de juliol, a les 11.00, tindrà lloc la festa d’estiu de
Catalunya Ràdio, amb “El suplement” i Roger Escapa, que faran un
programa especial des de l’espigó de la platja de la Mar Bella de
Barcelona, en què es presentaran totes les novetats de la temporada
amb els seus protagonistes.

Les altres novetats de l’estiu són les propostes culturals d’“Una jornada particular”, amb Pep Vila; “La cinema”, amb Àlex Gorina; “Els
homes clàssics”, amb Albert Galceran i Pedro Pardo, i “Cafè Amèrica”, amb Joan Ollé i David Guzman.
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Dedillunsadivendres
La programació d’estiu de Catalunya Ràdio s’estrena el dilluns 22 de juliol a les 7.00, amb “El matí de Catalunya Ràdio” d’Albert Segura, i s’allargarà durant sis setmanes, fins a l’1 de setembre. Demà, 20 de juliol, “El suplement”, amb Roger Escapa, fa un programa especial des de la platja de la Mar Bella de Barcelona, en què
els principals protagonistes de l’estiu de Catalunya Ràdio explicaran una oferta radiofònica marcada per l’actualitat informativa i esportiva i, sobretot, per la cultura i
la música, que esquitxarà la graella de l’emissora de dilluns a diumenge.
Els matins informatius de l’estiu seran d’Albert Segura, amb “El matí de Catalunya Ràdio”, que cada dia, de 7.00 a 13.00, despertarà Catalunya refrescant el
format de magazín d’actualitat de referència amb informació, anàlisi, opinió plural i entreteniment. Amb el judici del procés vist per a sentència, el programa reviurà
els grans judicis històrics amb el periodista David Melgarejo, trencarà silencis mediàtics amb el fotoperiodista Jordi Borràs, recordarà els amors d’estiu dels famosos
amb les entrevistes de la periodista Ana Polo, descobrirà la cara B de la política catalana amb la periodista Laura Rosel, farà un curset d’estiu antimasclista amb el
periodista Rubén Sánchez i donarà veu a reivindicacions feministes amb la coordinadora de projectes Alba Fernández Pous.
I també imaginarà el “Futur present”, un espai visionari per parlar del futur de les tendències i de les tendències del futur, amb la periodista Olga Vallejo; farà un
recorregut per les llibreries per saber quin llibre s’emportarien a una illa deserta escriptors com Llucia Ramis, Jordi Puntí, Marta Orriols, Anna Punsoda, Alba
Dalmau, Milena Busquets, Eva Baltasar o Jenn Díaz; recuperarà la tradició estiuenca de treure la cadira a la fresca arreu del territori per debatre tòpics amb veïns
il·lustres, a “Gandules d’estiu”; recuperarà les sèries i pel·lícules dels estius passats per saber què se n’ha fet dels seus protagonistes, amb la “directriu i escriturga”
Raquel Loscos; conversarà amb tres generacions –passat, present i futur– d’un mateix ofici, i convidarà els oients a triar la seva aventura particular amb famosos, de
la mà de l’actor i monologuista Marc Sarrats.
A “El matí de Catalunya Ràdio” de l’estiu no hi faltaran les tertúlies, amb la incorporació de noves veus com Guillermo M. Vela, director d’El Jueves; Carla Vall,
Elisabet Nebreda i Isabel Yglesias, advocades, i Josep Maria Gascón, advocat; Marina F. Torné, Lara Malvesí, Laura Pous i Oriol Solé, periodistes; la politòloga
Laura Ballarín, i els exdiputats Albert Batalla, Carles Campuzano i Jordi Xuclà. I també hi haurà lloc per a l’anàlisi de l’actualitat en clau d’humor, amb els
monologuistes Manel Vidal, Joel Díaz, Joan Ferrús i Josep Català.
A les 13.05 i fins a les 14.00, agafarà el testimoni el programa “La Fonda”, amb el cuiner Pep Nogué, que farà divulgació distesa de la gastronomia del país, des
de l’avantguarda fins a la tradició, des del productes llunyans fins als locals, i amb pinzellades de literatura i maridatges, sense oblidar l’agricultura, la pagesia, la
pesca i la transformació dels productes de qualitat. Tot, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
A partir de les 15.05 i fins a les 16.00, a “Crims”, Carles Porta explicarà crims de veritat de manera novel·lada i n’analitzarà el rerefons i les circumstàncies que
envolten autors i víctimes, amb la col·laboració de Núria Orriols.
“Estat de Gràcia”, de les 16.05 a les 19.00, tindrà Montse Virgili de presidenta durant la temporada d’estiu, amb un magazín de tarda que afrontarà l’actualitat
amb humoristes gràfics, filòsofs i artistes, que donaran un punt de vist ben diferent sobre el dia a dia.
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El programa descobrirà la vida del reporter de guerra Plàcid Garcia-Planas des de la trinxera; les històries més increïbles al voltant d’una bicicleta, amb Olga Ábalos,
directora de la revista Volata, i descobrirà un mapa sonor alternatiu de ritmes tropicals i caribenys, sempre fora de la norma, amb la guionista Marta Bassols.
I també tindrà la col·laboració de l’escriptora Irene Solà, que reescriurà la història de l’art amb dones artistes; de l’escriptor Ramon Erra, que parlarà de què significa
viure al camp; dels periodistes veterans Josep Maria Martí Font i Octavi Martí, que oferiran la seva experiència com a corresponsals per explicar-nos com batega la
política internacional; els còmics Modgi i Charlie Pee, que aconsellaran on no s’ha d’anar de viatge aquest estiu; l’escriptor Max Besora, que sorprendrà amb les
vides d’alguns famosos escriptors, i el crític cinematogràfic i musical Xavi Sánchez Pons, que descobrirà els gustos musicals més exòtics d’algunes de les patums
mediàtiques de Catalunya.
“Dies de ràdio”, amb Santi Carreras, viurà la segona temporada d’estiu a l’antena de Catalunya Ràdio, de dilluns a dissabte, de 21.05 a 22.00, amb 36 programes en què els oients podran escoltar les “veus de sempre” de l’emissora recordant algunes perles de la història de la ràdio, com l’últim programa del “Mikimoto
Club”, amb Miquel Calçada; una conversa amb Joan Brossa al programa “Ciutadans de Catalunya”, amb Oleguer Sarsanedas i Cristina Ferrer; la transmissió del
concert d’homenatge a Carles Sabater del 23 de juny del 1999 al Palau Sant Jordi, amb Josep Martín, o el “Catacrac”, amb Xavier Abad i Sílvia Tarragona.
Gaspar Hernàndez recuperarà els programes més destacats de la temporada de “L’ofici de viure”, de 22.05 a 23.00, amb les millors eines per al benestar emocional, juntament amb les reflexions de Sergi Torres i Àlex Rovira sobre creixement personal.
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Elcapdesetmana
Una altra de les grans novetats de la graella de Catalunya Ràdio aquest estiu
és “El suplement”, amb Adam Martín, que obrirà per vacances, de 09.05 a
12.00, per regalar als oients l’estiu que es mereixen amb un còctel d’informació,
històries humanes, divulgació, hàbits saludables... i tot explicat sense complexos,
amb rigor, espontaneïtat, humor i optimisme: la naturalitat feta ràdio.
Els dissabtes i diumenges hi haurà taules d’anàlisi de l’actualitat i dues entrevistes diàries, sempre amb la col·laboració de l’actor David Olivares, que traurà
punta a les coses que vagin succeint a l’estudi.
Els dissabtes es tractarà a fons un tema d’interès social, amb presència d’especialistes i testimonis; la dramaturga i escriptora Estel Solé explicarà anècdotes personals i coses curioses que ha vist en el seu dia a dia; l’escriptora Bel
Olid parlarà d’amor, sexe i sexualitats; la píndola “Sans i estalvis” donarà petits
consells nutricionals i d’hàbits saludables; el periodista Esteve Plantada interrelacionarà llibres, cinema i altres àmbits de cultura, al “Club de lectura”, i la secció
“La clau de la felicitat” convocarà al llarg de l’estiu sis psicòlegs i experts en
desenvolupament personal per parlar d’aquesta qüestió.
Els diumenges, el col·laborador David Ávila explicarà tot el que cal saber sobre
televisió i sèries, especialment el funcionament del que passa darrere dels platós
i que els espectadors no veuen, i serà també el dia de la música en directe a
l’estudi. L’altre fitxatge dels diumenges és el periodista Antonio Baños, “ciutadà
de la República Catalana”, segons proclama al seu perfil de Twitter.
Els dissabtes i diumenges, de 13.05 a 14.00, amb “Tast vertical”, Empar Moliner tornarà a presentar un espai dedicat a descobrir tots els colors del vi.
“El restaurant caníbal a Berlín”, amb Paula Molés, es cruspirà enòlegs,
historiadores, publicistes, escriptors, pageses i xefs de la mà dels col·laboradors
habituals del programa Clara Antúnez, Salvador Garcia Arbós, Òscar Guayabero, Nacho Borraz, Toni Massanés, Philippe Regol, Maria Nicolau i Jordi Asturgó,

que posaran a prova Mikel Iturriaga, Marc Ribas, Joan Colomo o Jordi Luque,
entre d’altres, els dissabtes i diumenges, de 13.05 a 14.00.
Dos dels continguts podcast amb més bona acollida de l’oferta digital de Catalunya Ràdio, “Oxitocina” i “L’ofici d’educar”, tornaran a la graella d’estiu de
Catalunya Ràdio els dissabtes i diumenges. A “Oxitocina”, de 14.30 a 15.00,
Montse Barcon i Mireia Izard explicaran moltes de les coses que ningú va dir a
mares i pares abans de sortir de l’hospital convertits en mares i pares. I a “L’ofici
d’educar”, 16.05 a 17.00, Elisabet Pedrosa portarà la reflexió amb pares, mares
i educadors a Catalunya Ràdio per sisè estiu consecutiu.
“En guàrdia!”, amb Enric Calpena, farà també doble emissió, els dissabtes
i diumenges de 15.05 a 16.00, revivint les aventures i heroïcitats més
apassionants de la història, amb la col·laboració de l’historiador Josep Maria
Solé i Sabaté.
Des del ventre canoa d’“Els viatgers de la Gran Anaconda”, també
els dissabtes i diumenges de 17.05 a 18.00, Toni Arbonès practicarà una
observació directa i propera que ajuda a entendre millor el món, acompanyat
per experts que descobreixen el planeta, la geografia, l’expressió de la gent, les
formes de pensament i la transmissió del coneixement escrit i oral.
Els diumenges de 18.05 a 19.00, “Revolució 4.0”, el magazín digital de Xantal
Llavina que aquesta primavera ha fet el salt a TV3, oferirà una selecció dels
personatges i les empreses digitals més emprenedores, innovadores, creatives i
competitives de la xarxa.
Tant dissabte com diumenge, de les 20.05 a les 21.00, “Generació digital”,
amb Albert Murillo, parlarà de mòduls analògics, de la tecnologia que va permetre que els humans arribessin a la Lluna, de les experiències immersives en
realitat virtual, de com ha entrat el videojoc a l’aula o de les causes de l’èxit de
videojocs com el Minecraft o l’Animal.
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Informatiusiesports
A l’estiu, Catalunya Ràdio mantindrà el compromís amb l’actualitat. De dilluns a divendres, de 06.00 a 07.00, es farà un informatiu en emissió conjunta amb
Catalunya Informació, i el cap de setmana s’emetrà de 08.00 a 09.00.
Al migdia, de dilluns a divendres de 14.00 a 15.00, hi haurà el “Catalunya migdia”. Els dissabte i diumenges, l’informatiu del migdia serà de 14.00 a 14.30.
Al vespre, de dilluns a divendres, hi haurà el “Catalunya vespre” de 19.00 a 19.30, i el cap de setmana a la mateixa hora, un informatiu en emissió conjunta amb
Catalunya Informació.
Com sempre, a cada hora, s’oferirà un resum informatiu amb el més destacat fins a aquell moment, i durant les 24 hores, tota l’actualitat a Catalunya Informació.
Els programes esportius que no s’aturen a l’estiu són el “Tot costa”, “El club de la mitjanit” i el “Tot gira”, que seguiran tota l’actualitat del món de l’esport
dels mesos d’estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres i 19.30 a 20.00, s’emetrà el “Tot costa”, fins al diumenge 18 d’agost. A partir del dilluns 19 d’agost, el programa tindrà una hora de durada (es deixarà d’emetre “El celobert”). I cada nit, també de dilluns a divendres, de 23.00 a 00.00, serà l’hora d’“El Club de la Mitjanit”.
I els caps de setmana, aquesta mateixa hora de la nit l’ocuparà el “Tot gira”.
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Lamúsicailacultura omplen lagraellad’estiu
Si hi ha un contingut que predomina aquest estiu a la graella de Catalunya Ràdio, de dilluns a diumenge, és la cultura. Els dilluns, la novetat és “Una jornada
particular”, de 00.05 a 01.00, en què Pep Vila convidarà parelles artístiques, que poden ser parelles conjugals o no, com Sílvia Munt i Ramon Madaula; Anna
Sahún i Joel Joan; Julia Bonjoch i Enric Cambray; Clara i Ariadna Peya; Cristina Genebat i Julio Manrique, i Marta Marco i Ernest Villegas.
“La cinema”, així, en femení, amb Àlex Gorina, és una altra de les novetats de la temporada estival, que parlarà amb dones, i de les dones, que configuren el cinema català, els dissabtes i diumenges, de 22.05 a 23.00.
Els dissabtes torna per segon estiu consecutiu “Els homes clàssics”, de 00.05 a 01.00, amb Albert Galceran i Pedro Pardo, un excel·lent duet amb un objectiu
clar: explicar la història de la música per demostrar que la clàssica és viva, divertida i, sobretot, gens avorrida.
I els diumenges a la mateixa hora l’aposta cultural és “Cafè Amèrica”, el programa de ràdio que acompanya el festival Grec de Barcelona i explica la vida, els
costums i la cultura dels EUA des del 1900 fins a avui, pensat, escrit i conduït per Joan Ollé i David Guzman, amb la col·laboració de l’ICUB (Institut de Cultura
de Barcelona). L’economista Anton Costas, el periodista Xavier Mas de Xaxàs, el músic Dani Nel·lo o l’entrenadora Carme Lluveras són algunes de les veus que
il·lustren cada setmana la ruta americana, amb les aportacions també d’Àlex Gorina sobre història del cinema i de Juanjo González, ‘bartender’ del Caribbean Club,
sobre mites de la cocteleria.
Els grans títols i noms de la literatura universal tindran també la seva finestra, els dijous de 00.05 a 01.00, amb “Ciutat Maragda”, de la mà de David Guzman.
Totes les activitats festives i de cultura d’arrel són l’hàbitat natural de “Mans”, els dissabtes i diumenges, de 06.05 a 08.00, amb Quim Rutllant i Ester Plana,
l’altaveu optimista i matiner d’una cultura sense complexos ni etiquetes, que la gent es fa seva i que es viu especialment al carrer.
La informació castellera continuarà durant tot l’estiu al “3 Rondes”, amb Josep Almirall i David Prats, que els diumenges de 21.05 a 22.00 ofereixen un resum de
les actuacions més importants del cap de setmana.
Catalunya Ràdio obre també un estiu finestres diàries als continguts d’iCat. De dilluns a divendres, de 20.05 a 21.00, “El celobert” oferirà la mirada més pop de
l’estiu al servei de la curiositat per saber què amaguen les cançons de la tria que fa Lluís Gavaldà.
Els dimarts, de 00.05 a 01.05, “Serioses” portarà una selecció dels millors moments de la ficció televisiva nacional i internacional explicada per Sílvia Comet i
Cristina Bordas, amb entrevistes, rànquings, personatges, bandes sonores... i sense espòilers.
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Els dimecres a la mateixa hora, “Memento”, amb Josep Maria Bunyol, recordarà pel·lícules, directors i actors que han marcat la memòria dels espectadors, amb
la col·laboració de Carles Davó i Neus Sendra i amb els actors i actrius Betsy Túrnez, Carles Sans, Josep Maria Pou, Nathalie Poza i Sergi López i l’escriptor Sergi
Pàmies, com a protagonistes.
La principal novetat de l’aportació d’iCat a la graella d’estiu de Catalunya Ràdio és “Adolescents iCat”, amb Roger Carandell i Juliana Canet, l’espai audiovisual
multiplataforma adreçat a joves de 13 a 20 anys articulat al voltant d’una entrevista a fons i que té també versió en vídeo a YouTube i a Instagram, que s’emetrà els
divendres de 21.00 a 22.00.
Els programes “Sona 9”, amb Lluís Gendrau, descobrirà l’escena emergent de la música en català, els dissabtes de 18.05 a 19.00, i “5 Songs”, amb Blai Marsé,
descobrirà les cinc cançons favorites de la vida de les figures del pop i el rock més rellevants, els dissabtes i diumenges de 19.30 a les 20.00.
Les matinades tornen a ser el territori de “Pista de fusta”, amb les propostes de Miqui Puig per ballar de dilluns a divendres, d’01.05 a 03.00, i de “Geografia
humana”, el GPS sonor ple d’emocions de Maite Sadurní, de dilluns a divendres, de 03.05 a 04.00.
Sadurní continuarà els dissabtes i diumenges, d’1.05 a 02.05, a “A tocar!”, per recordar algunes de les actuacions que han passat aquesta temporada per l’escenari de Catalunya Ràdio. Dani Nel·lo agafarà el testimoni a partir d’aquella hora i fins a les 03.00, a “Jazz Watusi”, per connectar el jazz a diversos aspectes de la
cultura i de la vida, viatjant en el temps i donant un cop d’ull als músics de casa nostra.
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