
De l’1 de setembre del 2014 

al 19 de juliol del 2015 

TEMPORADA 2014-15



RAC1 estrena la temporada 2014-15

Aquesta serà la temporada dels 15 anys de RAC1. Volem 
celebrar aquest 15è aniversari reforçant el lideratge de RAC1, 
líder des de l’abril del 2009. Volem continuar sent la ràdio 
més escoltada i revalidar aquesta condició per sisena 
temporada consecutiva.

La ràdio és dels oients. El lideratge, també. És per això que 
l’objectiu de RAC1 va més enllà: hem de continuar sent la 
ràdio de la gent, explicant el dia a dia arran de carrer. I més, 
en una situació sociopolítica excepcional, com l’actual. 
Escoltar i parlar com la gent, aquesta és la clau. 

També ens plantegem aprofundir en el model de ràdio que 
ens defineix. Som la ràdio de referència i les coses han de 
continuar passant a RAC1. Enlloc no n’hi passen tantes.

Ràpids i vius. L’audiència ens reconeix per la nostra capacitat 
de reacció. Som flexibles, àgils, intuïtius. La programació
s’adapta a cada situació. Aquestes són les característiques que 
ens fan recognoscibles. És una manera de fer que s’ha 
guanyat el respecte dels oients i dels professionals. El repte? 
Que siguin tan visibles com sempre.

Protegir la fórmula canviant tant com convingui. Una 
temporada més mantenim la columna vertebral de la 
programació, tot i que el Via lliure estrena conductor (Xavi 
Bundó) i l’Ultraesports (amb el Raul Llimós) s’afegeix a l’oferta 
esportiva de RAC1. La nostra és una proposta d’evolució
permanent. El canvi des de l’ofici i l’exigència d’un món 
canviant. 



Aquesta temporada és decisiva, amb la V de la Diada, el referèndum 

d'Escòcia, el 9 de novembre, les eleccions municipals del 2015, 

l'evolució de la crisi econòmica, la primera temporada de Luis Enrique 

al Barça i la de Sergio a l'Espanyol. El programa manté l'aposta que l'ha 

dut al lideratge, amb l'opinió de Pilar Rahola, Màrius Carol, Xavier 

Sardà, Jordi Bosch, José Antich, Andrea Levy, Jordi Graupera, Joan 

Maria Pou, Xavier Sala i Martín, Francesc Marc Álvaro, Joan López 

Alegre, Toni Soler, Santi Segurola, Esperanza García, Jordi Barbeta, 

Vicent Sanchis, Rafel Nadal, Miguel Rico, Jaume Barberà, Ernest Folch i 

Albert Gimeno. I la col·laboració de Fermí Puig, Quim Monzó, David 

Broc, Josep Maria Mainat, Víctor Amela, Pere Cullell, Enrique 

Figueredo, Toni de la Torre, Pep Prieto, Josep Maria Ganyet, Jordi 

Beltran i Guille Milkyway. I enguany incorpora Antonio Díaz, “El Mago 

Pop”; el cineasta Carles Torrens, i el divendres, a l'“Ens fotran fora”, El 

Niño de la Hipoteca.  El món a RAC1, amb Jordi Basté. Tot i tots.
elmon@rac1.net

@elmonarac1

https://www.facebook.com/elmonarac1

amb Jordi Basté

de dilluns a divendres, de 6 a 12 h

EL MÓN A RAC1



Els personatges de La competència analitzen, per 6a temporada, 

l'actualitat amb el rigor i la serietat que els caracteritza. És a dir, cap. 

Continuem amb el compromís de riure'ns del màxim nombre de 

col·lectius i territoris. Escolta'ns: demà et pot tocar a tu.

Amb Òscar Andreu, Òscar Dalmau, Tomàs Fuentes, Oriol de Balanzó, 

Natza Farré i Víctor Ollé.

lacompetencia@rac1.net

@lacompetencia

https://www.facebook.com/lacompetencia

amb Òscar Dalmau i Òscar Andreu

de dilluns a divendres, de 12 a 13 h

LA COMPETÈNCIA



La segona hora arriba a la setena temporada, la de la consolidació, 

la dels nous reptes, la de complir totes les expectatives dipositades

en ells. Vaja, que continuaran fent el mateix de sempre. L'equip de 

La segona hora: amb més experiència, més valents, més savis i, en 

definitiva, més vells.

lasegonahora@rac1.net

@lasegonahora

https://www.facebook.com/lasegonahora

amb Quim Morales

de dilluns a divendres, de 13 a 14 h

LA SEGONA HORA



Les notícies del dia en només 15 minuts. 

rac1@rac1.net

@infoRAC1

https://www.facebook.com/pages/1415/162018908061

amb Laura Rosel

de dilluns a diumenge, 
de 14 a 14.15 h

amb Aleix Parisé

de dilluns a diumenge, 
de 14.15 a 14.30 h

L'actualitat esportiva imprescindible. 

En un quart d'hora, tot el que s'ha de saber del món de l'esport.

@100metres

14/15

100 METRES



Busquem solucions i idees per als problemes quotidians que més 

us preocupen i us descobrim les claus per gaudir d'una vida plena i 

feliç. 

Tot això amb l'ajuda dels millors experts en cada tema i amb la 

col·laboració de l'audiència.

Amb Magda Carlas, Fermí Arias, Núria Esponellà, Carles Herrera, 

Lluís Puig i Ricard Adán, entre altres professionals destacats de 

diferents àmbits.

totespossible@rac1.net

@teprac1

https://www.facebook.com/totespossible

amb Elisenda Camps

de dilluns a divendres, de 14.30 a 16 h

TOT ÉS POSSIBLE



És tan difícil explicar què és el Versió RAC1 que, en el seu desè

aniversari en aquesta emissora, hem decidit deixar-nos estar dels 

orgues habituals, de la barreja d’humor, entreteniment i actualitat i 

deixar clar que, el més important, és que tots plegats puguem arribar a 

final de mes tot fent una mica de bona cara.

No hi faltaran les paparres habituals, com el Sr. Marcel·lí, el Vicenç

Martí o el Sr. Bohigues, ni tampoc les col·laboracions estel·lars de 

Xavier Sala i Martín, Sergi Pàmies, Quim Monzó, Josep Lluís Merlos, 

Ernesto Ekáizer, Santiago Niño Becerra, Rocco Steinhauser, Quim 

Morales, Francesc Orteu, Sergi Mas, Peyu, Josep Maria Martí, Josep 

Corbella, Dani Arbós, Juan Carlos Ortega i els esveraments futbolístics 

de Quique Guasch i Tomàs Guasch, entre molts d’altres.
versio@rac1.net

@versiorac1

https://www.facebook.com/versiorac1

amb Toni Clapés

de dilluns a divendres, de 16 a 19 h

VERSIÓ RAC1



Quinzena temporada en antena d'un programa d'esports amb un toc 

diferent. Analitzem l'actualitat del Barça amb passió, però de forma 

objectiva, crítica i desacomplexada. Informació, opinió, debats un 

contra un, entrevistes i reportatges. A més, amb especial atenció a la 

Premier League anglesa, amb Miquel Agut, i a la Bundesliga 

d'Alemanya, amb l'Isaac Lluch. I sempre pendents del planter del

Barça i de tota l'actualitat esportiva. 

Amb Miguel Rico, Oriol Domènech, Lluís Carreras, Toni Padilla, 

Fernando Polo, Julio Salinas, Albert Llimós, Gemma Herrero, Jaume 

Marcet, Ángel Morales i el professor Pep Segura, entre d'altres.

primertoc@rac1.net

@Primertoc

https://www.facebook.com/primertoc

amb Raül Llimós

de dilluns a divendres, de 19 a 21 h

PRIMER TOC



El procés sobiranista marcarà un any històric, sense oblidar

l'economia, la corrupció, els temes socials i els problemes del dia a 

dia. 

Més temps per als oients, que poden opinar en qualsevol moment del 

programa.

Amb Quico Sallés, Gonzalo Bernardos, Marta Lasalas, David Elvira, 

Josep Soler, Toni Aira, Patrícia Gabancho, Nacho Martín Blanco, 

Joaquim Nadal, Gemma Galdón, Enric Sierra, Josep Maria Fuster-

Fabra, Josep Vives, Laia Bonet, Salvador Cot, Lluís Foix i Josep María 

Gay de Liébana.

lanit@rac1.net

@lanitarac1

https://www.facebook.com/lanitarac1?ref=ts

amb Xavi Freixes

de dilluns a divendres, de 21 a 23 h

LA NIT A RAC1



El Barça encara un nou projecte apassionant. Nosaltres l’analitzem 

en profunditat cada nit amb el millor equip d’especialistes. El segell 

inconfusible de Dani Senabre, la visió particular de Jordi Costa o la 

informació del Roger Saperas i la Sònia Gelmà han fet del Tu Diràs el 

programa líder de la nit radiofònica catalana. 

Amb Ernest Folch, Santi Nolla, Xavi Bosch, Màrius Carol, Charly 

Rexach, David Bernabéu, Natàlia Arroyo, Santi Giménez, David 

Llorens, Joanjo Pallàs, Jordi Grau, Joan Poquí, Lluís Canut i Joan 

Golobart, entre d’altres. 

tudiras@rac1.net

@tudirasrac1

https://www.facebook.com/pages/Tu-diras

amb Dani Senabre

de dilluns a diumenge, de 23 a 1 h

TU DIRÀS



Desvetllem els caps de setmana interpretant l’actualitat i explicant 

amb imaginació, les activitats i l’entreteniment que ens faran gaudir 

de dos dies de lleure.

Amb Laia Margarit, Dani Simón, Víctor Endrino i Daniel Puntí Prats. I 

la col·laboració de Ferran Torrent, Lluís Foix, Pep Plaza, Manel Cuyàs, 

Leslie, Pere Artigas, Jordi Joan Alsina, Elisenda Roca, Jaume Arnella, 

Josep M. Solé i Sabaté i Marta Esparza. 

primerapedra@rac1.net

@primerapedra

amb Jordi Margarit 

dissabtes i diumenges, de 6 a 10 h

LA PRIMERA PEDRA



Us acompanyem cada cap de setmana del món. No perdem de vista la 

informació, però també tenim temps per conèixer personatges 

interessants, parlar de cinema, de sèries, de cuina i de música, molta 

música. 

Amb Antonio Baños, Òscar Broc, Manuel Delgado, Jordi Graupera, 

Quico Sallés, Genís Sinca, Núria Jar, Joan Arenyes, Blai Morell, Josep 

Maria Bunyol, Antonella Speranza, Albert Beorlegui, Raquel Loscos, 

Mireia Carbó, Francesc Buxeda... i molts més.

vialliure@rac1.net

@vialliure

https://www.facebook.com/vialliure?ref=ts

amb Xavi Bundó

dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

VIA LLIURE



L'esport en directe. Presència en els principals esdeveniments amb

especial interès pels equips i esportistes catalans. 

Futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins, waterpolo, natació, atletisme, 

rugbi i el que calgui. 

Amb la col·laboració d’Álvaro Ademà, Xevi Masachs, Edurne Concejo i 

Gerard Autet.

superdiumenge@rac1.net

@Superdiumenge

www.facebook.com/superdiumenge

amb Xavi Puig 

i Jaume Mullor

diumenges, de 16 a 23 h

SUPERDIUMENGE

amb Quim Salvador

GP RAC1

Els diumenges de Gran Premi de motociclisme, GP RAC1, amb la 

transmissió de la cursa de MotoGP.

Amb Jaume Mullor, Xavi Puig i els comentaris d’Álvaro Ademà. 

#gprac1



Ultraesports amplia l’oferta esportiva de RAC1. Aquest programa 

acosta a l’audiència l’actualitat i els protagonistes de tota mena 

d’esports a l’aire lliure, com les curses de muntanya (ultra trails), 

el running, les BTT, la natació en aigües obertes, el triatló, 

l’alpinisme, l’escalada, el senderisme, els esports d’aventura, etc. 

Amb Gemma Montero a la producció i Robert Marcé a la redacció. 

Ferran Latorre, Marc Cornet, Cinto Ajram i Albert Jorquera, 

col·laboradors habituals, són els quatre magnífics d’Ultraesports.

ultraesports@rac1.net

@UltraEsports_

amb Raül Llimós

diumenges, de 15 a 16 h

ULTRAESPORTS



De durada variable, els dissabtes i diumenges a la tarda, Jordi 

Beltran i els equips tècnics de RAC1 recuperen continguts 

destacables dels programes de RAC1, una recopilació del millor, 

una mena de “greatest hits” de programes que, com El món a 

RAC1 o el Versió RAC1, no tenen espai de redifusió durant la 

setmana. Tot allò que potser no heu pogut escoltar durant els dies 

feiners.

rac1@rac1.net

amb Jordi Beltran

RAC1NCENTRAT



Retransmissió de tots els partits del Barça en totes les 

competicions: Lliga, Lliga de Campions, Supercopes, etc., amb 

l’equip d’@EsportsRAC1: Raül Llimós, Jordi Costa, Roger 

Saperas, Jaume Mullor, Damià López, Xavi Puig, Gerard Romero 

i Sònia Gelmà.

futbol@rac1.net

@FCBRAC1

#frac1

https://www.facebook.com/futbolrac1

EL BARÇA JUGA A RAC1

amb Joan Maria Pou



Retransmissió dels partits de Lliga de l’Espanyol amb l’equip

d’@EsportsRAC1: Aleix Parisé, Jaume Mullor, Xavi Puig i els 

comentaris de Dani Solsona. 

futbol@rac1.net

@RCDERAC1

#frac1

https://www.facebook.com/futbolrac1

L’ESPANYOL JUGA A RAC1

amb Eduard De Batlle



Avinguda Diagonal, 477, planta 15. 

08036 Barcelona 

93 270 44 00  rac1.cat @RAC1


