
Catalunya Ràdio aposta per la qualitat també a l’estiu, en una graella marcada 
per l’entreteniment, la informació i la cultura
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dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge
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GRAELLA ESTIU 2014

El matí de Catalunya Ràdio

Marc Garriga

Connexio CI-CR

Catalunya migdia esports

Aquest estiu, a Catalunya Ràdio, tria i remena



La graella d’estiu de Catalunya Ràdio té com a objectiu principal l’entreteniment, la informació i la cultura 

 La nova programació que comença dilluns, 14 de juliol, manté els grans magazins informatius. “El matí de 
Catalunya Ràdio”, amb Marc Garriga, el magazín de tarda, anomenat “8 dies a la setmana”, amb Mireia 

Mallol, i “El suplement”, el cap de setmana, amb Ricard Ustrell

La programació continua al màxim amb el tipus de continguts en totes les seves franges i també la
presència en antena dels realitzadors de la temporada de tardor i hivern

A l’oferta estiuenca s’hi incorporen nous programes com ara “Sans i estalvis”, amb Adam Martín; “Tast
vertical”, amb Empar Moliner; “Quan només era esport”, amb Pere Escobar; “El cafè de les dones sàvies”, 

amb Joan Barril, i “Líquids”, amb Xavier Graset

L’oferta estiuenca incorpora més oferta cultural amb l’”Arxiu sonor” de Catalunya Ràdio. L’espai, que ara
es pot trobar a la pàgina web de Catalunya Ràdio, sortirà en antena a les 19.30 h cada dia, de dilluns a

divendres

Dilluns, 14 de juliol, comença la programació d’estiu de Catalunya Ràdio, que té com a eixos fonamentals l’entreteniment, la informa-
ció i la cultura. La programació vol mantenir els pilars bàsics de la programació de tot l’any i incorpora espais que fins ara només es 
podien seguir pel web, com ara l’”Arxiu sonor”. 

A més, es vol respectar al màxim les franges horàries en relació amb la temàtica dels programes de la temporada de tardor i hivern. 
“El matí de Catalunya Ràdio”, amb Marc Garriga; el magazín de tarda “8 dies a la setmana”, amb Mireia Mallol; el magazín de cap de 
setmana “El suplement”, amb Ricard Ustrell, i el programa concurs “El salvaVives”, a la una del migdia.
 
La programació d’estiu també vol estimular la presència dels realitzadors de la temporada d’hivern amb contribucions especials. Ara, 
per exemple, Sílvia Cóppulo manté “El divan”, Xavier Graset fa el programa “Líquids”, que és la versió d’estiu de “L’oracle”; Joan 
Barril presenta “El cafè de les dones sàvies”, en què aquest estiu entrevista dones que han tingut i tenen un paper destacat; Pere 
Escobar presenta un programa d’entrevistes esportives amb el títol “Quan només era esport”;  Xavier Solà fa una selecció musical 
en el programa “En ruta”;  Albert Puig canvia el “Delicatessen” pel programa “Balles?”; “Mans”, amb Quim Rutllant i Ester Plana; 



“Tintín a la ràdio”, amb Jordi Tardà; “Fora de catàleg”, amb Xavier Salvà; “Geografia humana”, amb Maite Sadurní; “Converses”, amb 
Jordi García-Soler, i “Sona9”, amb Lluís Gendrau. També el programa “3Rondes”, de Josep Almirall, sobre el fet casteller, s’emetrà 
de manera conjunta a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació durant el període estiuenc.

S’hi incorporen amb nous espais Empar Moliner, amb “Tast vertical”; Adam Martín, amb “Sans i estalvis”, i Elisabet Pedrosa, amb 
“L’ofici d’educar”.

També durant aquest període estiuenc podrem recuperar els millors espais emesos d’”En guàrdia!”, d’Enric Calpena; “L’Ofici de viu-
re”, amb Gaspar Hernàndez; “Generació digital”, amb Albert Murillo, i “Els viatgers de la Gran Anaconda”, amb Toni Arbonès.
La informació del que passa al nostre voltant i arreu del món estarà coberta amb edicions de dilluns a diumenge de Catalunya mig-
dia, a les 14 h, i de Catalunya vespre, a les 19 h.
  

El matí de Catalunya Ràdio
Amb Marc Garriga
De dilluns a divendres, de 07.00 a 13.00 h

El programa respon, amb rigor, a un compromís de servei, informació i entreteniment. La primera 
part està centrada en temes d’actualitat amb la presència dels seus protagonistes i en l’anàlisi i la 
reflexió dels tertulians. També es fixarà en tot allò que es cou a les xarxes socials i repassarà la 
premsa del dia.
Diàriament, el programa viatjarà per la microcatalunya, aquells municipis de menys de 500 habi-
tants, i també farà ruta per aquells indrets que van ser protagonistes ara fa 300 anys, el 1714, més 
enllà de la ciutat de Barcelona. 
Cap a les 11 del matí els acompanyarà cada dia un músic que farà versions, o desconstruccions, 
de cançons conegudes. Entre d’altres, Halldor Mar, Cèlia Pallí, Pau de Nut i Yacine & The Oriental 
Groove. 
Setmanalment visitaran el programa Àlex Gorina, Enric Lucena, Laura Conde, Josep Guijarro, Rafael Santandreu, Vanessa Ca-
rrasquilla, Xavier Salvà, Marc E. Casabosch i Núria Jar. Ells descobriran secrets culinaris de cultures remotes, racons de Catalunya 
plens de mites i llegendes, i les millors tècniques per crear i conservar un hort urbà. El programa també ensenyarà a fer ganxet i 
altres tècniques del ‘Do it yourself’, donarà a conèixer músiques d’arreu del món i farà una anàlisi dels arguments de les òperes més 
conegudes.



Finalment, hi haurà una tertúlia de nens perquè expliquin la seva visió de l’actualitat i confessin quina música els emociona o quins 
llibres els han fet somiar; i també parlaran d’animals de companyia, des de gossos i gats fins a serps i altres espècies més exòtiques.
Per acabar la setmana, els divendres, una hora de propostes perquè tots aquells que a l’estiu es queden a Catalunya puguin fer en-
veja a tots aquells que han marxat fora.

El salvaVives
Amb Sergi Vives
De dilluns a divendres, de 13.05 a 14.00 h

El concurs dels migdies de l’estiu torna amb més preguntes que mai i amb seccions renovades en 
la seva tercera temporada estiuenca consecutiva. Un concurs on hi prenen part tres concursants 
diaris i l’audiència que participa des de casa, des de la platja o des d’on sigui. Sergi Vives aportarà 
tota la murrieria necessària per conduir aquest instrument de flotació esbojarrat i refrescar els mig-
dies de la ràdio nacional i més festiva de Catalunya.
Quina és la salsa més coneguda del Camp de Tarragona? Quins són els principals esdeveniments 
que van succeir el 1714? Què és la partícula de Déu? Enguany s’ampliaran els temes de la ron-
da inicial amb diferents nivells de dificultat, el programa farà exercitar la memòria amb històries 
maleïdes i acabarà el concurs amb els personatges més importants de la nostra història. Més de 
cinquanta preguntes comprimides en menys d’una hora de competició acrediten El salvaVives com el concurs més trepidant de la 
graella estiuenca. 
Tot plegat novament amb el suport de la Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio i l’actuació especial del músic i 
showman Xevi Capdevila, que cada divendres farà valer els fantàstics premis del programa. 

L’informatiu del migdia
Amb els Serveis Informatius de Catalunya Ràdio
De dilluns a diumenge, de 14.00 a 14.35 h

La referència de l’actualitat política, social, econòmica i cultural de tot el matí.



L’informatiu del migdia esports
Amb el Departament d’Esports de Catalunya Ràdio
De dilluns a divendres, de 14.35 a 15.00 h

El primer repàs de l’actualitat esportiva de la jornada.

Líquids, l’estiu de L’oracle
Amb Xavier Graset
De dilluns a diumenge, de 15.05 a 16.00 h

Líquids, que ha rebut el premi Proteus d’Ètica 2013, seguirà polsant l’evolució dels valors. Abor-
daran en conversa, entrevista i tertúlia alguns dels grans temes que afecten la nostra vida, però 
també qüestions d’àmbit quotidià i domèstic.
Aquesta temporada hi participaran des d’Àngel Castiñeira i Lluís Sàez, fins a Marc Fumaroli i 
Xavier Antich, parlant de cultura, o Jeremy Scahill i Jordi Armadans, parlant de noves guerres. El 
programa tractarà de l’any Vinyoli, de la Mancomunitat, de Prim, del Tricentenari, de les ciutats 
intel•ligents, del màrqueting digital, de l’adolescència, del cervell, del silenci. Una pila de propostes 
que segur que ajudaran a reflexionar.

8 dies a la setmana
Amb Mireia Mallol
De dilluns a divendres, de 16.05 a 19.00 h

Aquest estiu, Catalunya Ràdio us oferirà la possibilitat d’aturar el temps per passar les tardes ins-
taurats al vuitè dia de la setmana. Un espai que trenca l’eix habitual espai temps, on tot és possi-
ble i fa olor de temps regalat. Si la setmana té 7 dies, el programa en regalarà un més i en farem 8. 
Cada dia, de 4 a 7, tindrà 180 minuts per confirmar que hi ha moltes maneres de viure i conviure. 
Tres hores que tenen més de 60 minuts.



Catalunya vespre
Amb els Serveis Informatius i el Departament d’Esports de Catalunya Ràdio
De dilluns a diumenge, de 19.00 a 19.30 h

Un repàs de les notícies més destacades de la jornada, que inclou el seguiment de l’actualitat esportiva.

Arxiu sonor
De dilluns a divendres, de 19.30 a 20.00 h 
Emissió en antena d’espais que ara són només al web de Catalunya Ràdio. 

Aquesta temporada d’estiu 2014, Catalunya Ràdio us ofereix un arxiu sonor amb les següents novetats:

Catalunya, 1714-2014: El Tricentenari.
Aquest arxiu sonor vol posar en valor la celebració dels 300 anys de la derrota catalana de l’11 de Setembre del 1714. En aquest 
arxiu hi podeu trobar des d’entrevistes fetes als principals actors d’aquesta commemoració, fins al dramàtic íntegre basat en la 
trilogia d’Alfred Bosch “1714”.

Ana María Matute
El 25 de juny passat va morir a Barcelona Ana María Matute, quan només li faltava un mes per fer els 89 anys. Va començar a 
escriure quan tenia cinc anys i ja no va parar. Deia que “la paraula és el més important del que tenim els éssers humans” i ella la 
va saber transformar en una literatura que reivindicava la mirada infantil i la fantasia. 

Josep Vallverdú, el pare de “Rovelló”
Quan tenia 90 anys, Josep Vallverdú va rebre l’homenatge de l’Institut d’Estudis Catalans a tota una vida dedicada a l’escriptura. 
És conegut, sobretot, per les seves obres dedicades al públic infantil i juvenil –és famós el seu personatge “Rovelló”--, però Vall-
verdú també va escriure assaig, narrativa per a adults i teatre, i va traduir obres de diferents autors, especialment anglosaxons. 

Lletres d’or
Aquest és un arxiu sonor dedicat a escriptors de la literatura universal que ja han esdevingut clàssics. L’arxiu recull els àudios 
emesos durant tres anys cada setmana, primer per antena i, en exclusiva per al nostre web, l’últim any. Els podem trobar catalo-
gats en seccions segons la llengua en què escrivien. Cada àudio recull una breu pinzellada de la vida i l’obra de l’autor.



En ruta
Amb Xavier Solà
De dilluns a divendres, de 20.05 a 21.00 h

En ruta és una selecció musical d’una hora al voltant de les cançons més inspirades i virtuoses de 
tots els temps i estils. 
En ruta roda de ciutat en ciutat on van néixer els creadors de les composicions musicals més 
atractives i aplaudides de la història de la música. Un exemple, el programa surt del Poble-sec de 
Barcelona, amb Serrat, passarà per Liverpool, amb els Beatles, seguirà cap a Bonn, amb Beetho-
ven, tombarà cap a Seül, i el Gangnam style de PSY, girarà cap a Maputo, amb Marizia, saltarà 
fins a Montevideo, amb Jorge Drexler, pujarà fins a la Corunya, amb Luz Casal, i acabarà a la 
Bisbal d’Empordà, amb Sanjosex.
En ruta gira arreu del món amb els grans artistes de la música, d’avui i de sempre, amb sortida i 
arribada des de Catalunya. En ruta és un itinerari singular i heterodox a la recerca de les emocions 
musicals més diverses i variades fruit del talent i la sensibilitat dels grans creadors. 
En ruta és música en majúscules, un dels regals més valuosos i imprescindibles de la humanitat. 
En ruta, un programa musical sense edat, pensat pels vespres d’estiu.
En ruta, què sents quan ho sents...

El cafè de les dones sàvies
Amb Joan Barril
De dilluns a divendres, de 21.05 a 22.00 h

A Catalunya Ràdio escoltarem aquest estiu les veus d’algunes de les dones més influents del país 
en diferents àmbits. Cada vespre, Joan Barril prendrà cafè amb una dona sàvia, en un espai dis-
senyat per parlar, escoltar, aprendre, compartir, conèixer altres punts de vista, debatre i somriure. El cafè de les dones sàvies s’obrirà 
a científiques i escriptores, esportistes i empresàries, noms del món de la cultura, del món universitari i de la vida social, totes elles 
de generacions diferents. Parlaran sobre el seu entorn, la seva feina, la societat actual, el seu punt de vista.
Joan Barril parlarà amb dones com Rosa Maria Calaf, Beth Galí, Laia Sanz, Colita, Imma Tubella, Montserrat Carulla, Marina Su-
birats, Toton Comella, Andrea Motis, Montserrat Tura, Eri Nemoto, Sílvia Pérez Cruz, Muriel Casals, Maria Bohigas, Esther Vivas o 
Victòria Camps. Aquest programa de Joan Barril es fa en el marc del conveni de la Conselleria de Benestar Social i la CCMA.



L’ofici de viure
Amb Gaspar Hernàndez
De dilluns a dissabte, de 22.05 a 23.00 h

L’ofici de viure repassa els millors programes de la temporada, on Gaspar Hernàndez i els seus 
col•laboradors donen eines sobre creixement personal, psicologia positiva i nova espiritualitat.

El club de la mitjanit
Amb els Serveis Informatius i el Departament d’Esports de Catalunya Ràdio 
De dilluns a diumenge, de 23 a 00.00 h

El club de la mitjanit també obre les portes a l’estiu i, a més, tots els dies de la setmana. En seixan-
ta minuts, el programa repassarà l’actualitat esportiva de la jornada, i tindrà com a plat fort els 
Campionats del Món de Motociclisme, el Campionat del Món de Fórmula 1, el Tour de França, el 
Campionat del Món de Bàsquet, les primeres passes de Luis Enrique com a entrenador del Barça, 
la pretemporada de l’Espanyol, la Supercopa i l’inici de la Lliga de futbol. 

 
En guàrdia! 
Amb Enric Calpena
De dilluns a diumenge, de 00.05 a 01.00 h

Aquest estiu, En guàrdia! repassa els millors programes de la temporada. Enric Calpena, amb 
l’ajuda del catedràtic Josep Maria Solé i Sabaté, porta les batalles, les aventures i les heroïcitats 
de la història, especialment la de Catalunya, amb una posada en escena diferent i amb les aporta-
cions d’especialistes contrastats.



Geografia humana
Amb Maite Sadurní
De dilluns a diumenge, de 01.05 a 02.00 h

Les matinades d’estiu, quan les millors sensacions encara estan per descobrir, el programa us 
convidarà a mossegar la vida nota a nota.
Una ruta sonora tan apassionant com desconcertant.
Només apta per a noctàmbuls, melòmans, somiadors i viatgers sense bitllet.
Maite Sadurní establirà connexions, lligams i vincles per l’itinerari sonor que sona més bé. Aquest 
estiu, el Geografia humana us convidarà a tocar el cel amb la mà...
De dilluns a diumenge, d’una a dues, us projectarà les millors imatges sonores.
Batecs de vida amb ritmes del món.

Mans
Dissabtes i diumenges, de 07.00 a 08.30 h
Amb Quim Rutllant i Ester Plana

El programa Mans, de Catalunya Ràdio, és la finestra de la cultura d’arrel dels Països Catalans 
a la Ràdio Nacional de Catalunya. Un programa que aquest 2014 celebra la desena tempora-
da d’estiu. En aquest magazín de cap de setmana, el programa explica i celebra cada dissabte i 
diumenge aquesta parcel•la de la nostra cultura que durant l’estiu és més viva que mai, perquè 
l’activitat de la cultura d’arrel viu les setmanes de més activitat. Amb la intenció d’informar i di-
vulgar l’actualitat que genera des de la qualitat i el rigor, fugint de tòpics i complexos. A l’estiu, 
també, Mans vol entretenir, despertar el cap de setmana, i generar complicitats amb l’audiència 
mitjançant, sobretot, l’humor i la música. Quim Rutllant i Ester Plana volen acostar i fusionar els 
continguts de l’àmbit de la cultura popular, sardanes, castells, esbarts o música folk, tradicionalment molt segmentats en els mitjans 
de comunicació. Aquest estiu, el programa vol reforçar aquests objectius, per donar cobertura a aquest reflux d’activitat i, per tant, 
d’informació a tractar, oferint una programació d’estiu més vinculada amb el dia a dia. Amb més presència de l’actualitat que viu el 
món de la cultura popular, en totes les seves expressions. Fer que Catalunya Ràdio sigui la ràdio nacional i més festiva de Catalun-
ya.



Sans i estalvis
Amb Adam Martín
Dissabtes, de 09.05 a 10.00 h

Cada vegada hi ha més interès per tenir un estil de vida saludable. A Catalunya, a poc a poc s’està 
establint un nou paradigma, que diu que també som responsables de la nostra salut i que la po-
dem controlar amb uns bons hàbits i una vida sana. Però què vol dir menjar bé? Quins hàbits són 
importants? Quina relació hi ha entre alimentació i malaltia? El programa proporcionarà eines i 
informació molt útil per poder començar a recuperar el control de la salut.

Tast vertical 
Amb Empar Moliner
Diumenges, de 09.05 a 10.00 h

Programa que tractarà del vi. Tot a l’entorn del vi. Les denominacions d’origen, els sommeliers o 
quines copes cal fer servir en un àpat. Hi haurà la música d’Àlex Torío i els comentaris de Ramon 
Francàs.

El suplement
Amb Ricart Ustrell
Dissabtes i diumenges, de 10.00 a 13.00 h

El programa comptarà amb una tertúlia amb els periodistes Joan Carles Peris, Oriol Serra i Antoni 
Veciana, que permetrà reflexionar sobre temes socials. A més, Màrius Serra i el cantant dels amics 
de les Arts, Joan Enric Barceló, aniran cada diumenge a parlar de Festes Majors de Catalunya, 
el Mag Lari portarà la seva endevinalla diària, la Unitat Mòbil del Xavi Canalias visitarà cases 
d’estiueig de famosos, el Roger Escapa serà el reporter que acompanyarà historiadors a repassar 
capítols del nostre passat, hi haurà concurs d’actualitat amb l’Albert Vico, una secció d’experiments 
sonors amb el Pau Riba, bricolatge amb el tècnic Cesc Bertran i, per acabar la setmana, l’última 



hora dels actors David Verdaguer i Pau Ferran. 
A més, hi haurà un mínim de dues actuacions musicals per dia i el programa recuperarà un gènere descuidat a la ràdio, com és el de 
reportatge radiofònic, amb la implicació d’estudiants de diverses facultats de Periodisme i Comunicació de Catalunya.
En tota aquesta proposta, El suplement d’estiu vol donar molt d’espai a l’entrevista. Els diumenges d’11 a 12, es podrà escoltar 
l’espai ‘Quatre gats’, que el mateix Ricard Ustrell ha presentat durant la temporada regular els festius intrasetmanals a Catalunya 
Ràdio. El format, on el realitzador passeja durant una hora amb un convidat fora dels estudis de 
ràdio, seguirà apostant pels exteriors i per les col•laboracions que hi apareixen. De cara al primer 
‘Quatre gats’ d’estiu, Ricard Ustrell passejarà amb l’exdirector de El Mundo Pedro J. Ramírez pel 
Reial Club de Tennis de Barcelona. Més endavant, també podreu escoltar Ada Colau visitant la 
Borsa de Barcelona, Sor Lucía Caram pel centre de Sabadell, Santiago Vidal al Zoo de Barcelona 
o Ferran Adrià a la Fundació Antoni Tàpies, entre d’altres.

El divan
Amb Sílvia Cóppulo
Dissabtes i diumenges, de 13.05 a 14.00 h
Les il•lusions, els desitjos, els records i les músiques dels grans personatges que omplen de vida 
la ràdio. Molts i destacats convidats es deixen portar per les converses més sinceres i íntimes amb 
Sílvia Cóppulo.

Tintín a la ràdio
Amb Jordi Tardà
Dissabtes i diumenges, de 14.35 a 15.00 h
Aquest estiu, torna a l’antena de Catalunya Ràdio aquest programa que gira al voltant de la figura 
de Tintín i el seu creador, Hergé.



Generació digital
Amb Albert Murillo
Dissabtes, de 16.05 a 17.00 h

El Generació digital és el programa que parla de la cultura de les pantalles electròniques, de plas-
ma, pixelades o de tub de raigs catòdics i ho fa de forma monotemàtica i durant una hora amb 
l’especialista Francesc Xavier Blasco, el periodista i historiador Xavier Carmaniu i el presentador 
de Els experts d’iCat.cat Roger Seró. 

Els viatgers de la Gran Anaconda
Amb Toni Arbonès
Diumenges, de 16.05 a 17.00 h

Programa de coneixement del món, fet a partir de les experiències viscudes i narrades pels viat-
gers i viatgeres protagonistes.

L’ofici d’educar
Amb Elisabet Pedrosa
Dissabtes i diumenges, de 17.05 a 18.00 h

Diu el psicopedagog Claudio Naranjo: “Només canviarem el món des de l’educació”. Podem can-
viar el món des de l’educació, i aquest és el punt de partida de L’ofici d’educar. Es parla molt avui 
en dia que ens trobem davant d’un canvi de paradigma en la ciència i, en general, en la manera 
de comprendre el món i l’ésser humà. Des d’aquest nou paradigma és des d’on es farà L’ofici 
d’educar.
Són 14 monogràfics on el programa parlarà de com aplicar el nou paradigma a l’educació; de com 
educar en un món frenètic i hiperexigent; com treballar l’educació emocional; com reforçar un sis-
tema de valors, i desterrar valors negatius com la cobdícia o la violència verbal; de com millorar la 
consciència corporal i mental dels més joves, fins i tot introduir la meditació a les aules per contri-



buir a l’equilibri; potenciar la motivació i la descoberta dels talents i treballar la frustració com una eina imprescindible per créixer. El 
programa també tractarà de la importància dels límits, del respecte, i de l’esforç per aconseguir objectius a la vida; la comunicació 
entre pares i fills; la relació amb els educadors i el paper dels avis; del treball en favor de l’autonomia dels joves, i de la importància 
també de cultivar la passió, l’alegria, l’esperit lúdic, de la creativitat, i del valor de la cultura per ajudar a despertar els més menuts. 

Converses
Amb Jordi García-Soler.
Dissabtes i diumenges, de 18.05 a 19.00 h

Per novena temporada consecutiva, a Converses, Jordi García-Soler conversarà amb personatges 
molt diversos. Conversar és entretenir-se parlant dues persones o més. Aquest estiu, Jordi García-
Soler conversarà amb Anton Costa, Carme Solé-Vendrell, Daniel Martínez, Àngels Guiteras, Ma-
nuel Corachan, Eulàlia Solé, Pere Portabella, Laura Freixas, Josep Burgaya, Dolors Renau, Antoni 
Llena, Gemma Cernuda, Carlos Marqués-Marcet i Isidre Gironès.

Fora de catàleg
Amb Xavier Salvà.
Dissabtes i diumenges, de 19.30 a 20.00 h

Tots els caps de setmana d’estiu, Xavier Salvà us proposa fer un aperitiu de mitja hora amb 
l’acompanyament musical més original i agradable, compartint amb tots nosaltres els vinils 
més exòtics i divertits de la seva discografia particular, a més d’encomanar-nos la seva dèria 
d’arqueòleg i buscador de tresors sonors que també es pot seguir al Facebook, o al podcast, on 
s’hi podrà gaudir de mitja hora més de música descatalogada de propina. 



Balles?
Amb Albert Puig
Dissabtes, de 20.05 a 21.00 h

Els dissabtes al vespre es vesteixen de festa nostàlgica i recuperen les sessions musicals de Ba-
lles?, amb temes dels anys 60, 70 i 80 dels cantants i grups més populars del planeta.

Sona 9
Amb Lluís Gendrau
Dissabtes, de 21.05 a 22.00 h

Catalunya Ràdio es torna a convertir en un altaveu per al concurs de maquetes Sona 9, una plata-
forma que dóna sortida als nous grups, cantants, discjòqueis i segells del Països Catalans sense 
barreres estilístiques.

3 Rondes
Amb Josep Almirall
Diumenges, de 21.05 a 22.00 h

L’informatiu casteller 3 Rondes analitza les diades castelleres més importants de la setmana, 
ofereix els resultats de la resta d’actuacions i tracta de les altres notícies relacionades amb el món 
casteller. A més de la primera i segona rondes informatives, el programa incorpora una tercera 
ronda d’opinió amb una tertúlia per analitzar les actuacions i l’evolució de les colles, oberta a la 
participació dels oients, que poden opinar i proposar temes de discussió per mitjà del Twitter del 
programa.



Quan només era esport
Amb Pere Escobar
Dissabtes i diumenges, de 22.05 a 23.00 h

El programa tindrà 14 esportistes i protagonistes d’èpoques passades que parlaran dels seus 
respectius esports en l’època en què van ser mites. La diferència entre aquella i aquesta època. 
Com es vivia l’esport fa uns anys? Pere Escobar comptarà amb diferents historiadors que situaran 
aquells temps.
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