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7PRESENTACIÓ

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Mundó, i que fou closa pel president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, Josep M. Carbonell.

Un dels primers encàrrecs de recerca i difusió que l’Ob-
servatori va rebre en els seus inicis per part del Comitè 
Científic fou el de la realització d’un informe anual so-
bre la situació del sector radiofònic català; el resultat 
d’aquest treball el lector el té ara a les seves mans.

Una de les mancances, reiteradament expressades pels 
representants d’aquesta indústria cultural en diferents 
ocasions2, ha estat la inexistència de dades regulars i 
contrastades sobre la realitat estructural del sector que 
posessin en evidència el pes específic que aquest té en 
el conjunt dels mitjans de masses que funcionen en l’es-
pai comunicatiu català. La majoria dels operadors coin-
cideixen a denunciar que la ràdio no està prou valorada 
des del punt de vista sociopolític i publicitari, perquè és 
la gran desconeguda entre els suports de comunicació.

El primer objectiu d’aquest primer Informe és, doncs, el 
de fer una fotografia el més exacta possible de la rea-
litat actual del sector radiofònic català. Té vocació de 
ser anyal, encara que, d’una manera excepcional, en 
aquesta edició estudia el bienni 2006-2007, bàsicament 
per no interrompre l’estudi d’avaluació de la inversió pu-

2. Vegeu les conclusions del 1r i del 2n Congrés de la Ràdio a 
Catalunya.

L’Observatori de la Ràdio, vinculat al GRISS (Grup de 
Recerca en Imatge, So i Síntesi del Departament de Co-
municació Audiovisual i Publicitat de la UAB)1, va néixer 
l’any 2007 amb l’objectiu de crear una instància de re-
cerca independent dedicada bàsicament a la realitza-
ció d’estudis de recerca i a la celebració d’activitats de 
difusió que poguessin ser d’interès per al conjunt del 
sector radiofònic català. La seva creació és un dels fruits 
positius que va donar el 3r Congrés del sector, i ho és 
en la mesura que constitueix el resultat d’una demanda 
expressada pels seus organitzadors, és a dir, la totalitat 
dels operadors públics i privats de Catalunya i de les 
seves associacions més representatives.

Entre les activitats més importants que ha dut a terme 
fins ara s’hi compten la realització d’una jornada oberta 
a tots els professionals del sector, celebrada el maig del 
2007 en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya 
a Granollers, titulada «Ràdio digital: nous suports, nous 
continguts», que va comptar amb la participació d’ex-
perts nacionals i internacionals i va aconseguir força èxit 
de públic. El mes de febrer de 2008, l’Observatori també 
fou l’encarregat d’organitzar la trobada anual del Grup 
Ràdio i Multimèdia de la UER, a la qual van assistir prop 
d’un centenar d’experts de les principals ràdios europe-
es públiques i privades. Aprofitant aquesta avinentesa 
i amb la participació d’alguns membres estrangers, se 
celebrà una altra jornada titulada «Els reptes de la ràdio 
en el nou entorn multimèdia», inaugurada pel secretari de 

1. Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 
2005SG00846).
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d’estudis regulars, particularment el de l’empresa Info-
adex, que la calculava a partir del nombre d’insercions 
publicitàries valorades al preu oficial de les tarifes de les 
emissores i cadenes. Els operadors no s’han refiat mai 
d’aquestes estadístiques perquè són conscients que la 
competitivitat creixent del mercat català ha provocat que 
les esmentades tarifes tinguin un valor purament refe-
rencial en la venda de publicitat, ja que aquesta es fa 
amb descomptes importants. Enric Yarza, amb dades 
aportades per les mateixes emissores i cadenes, fa una 
avaluació que s’acosta molt més a la situació real i que 
ens serveix per mostrar el pes real del volum de negoci 
de la indústria radiofònica catalana.

L’Informe també pretén fer en cada edició una mirada 
específica a algun aspecte concret del sector. En aques-
ta primera edició hem escollit les estratègies a la xar-
xa de les empreses radiofòniques com a primer focus 
d’atenció. Xavier Ribes, també amb la informació de 
molts operadors, fa una primera mirada a aquest tema i 
ens mostra una realitat canviant, motiu de preocupació 
i d’incertesa, però també d’esperança en el futur, ja que 
tots els qui decideixen són conscients que Internet és el 
gran repte dels radiodifusors.

Finalment, aquest llibre es tanca amb una cronologia 
dels fets més remarcables del període 2006-2007, amb 
l’objectiu de deixar constància per a la memòria històri-
ca de l’evolució de la ràdio catalana. La selecció ha estat 
realitzada per Belén Monclús i Luis Segarra.

Creiem que l’Informe presenta, com no podria ser d’al-
tra manera, totes les limitacions d’una primera edició 
quant a format i grau d’aprofundiment en alguns aspec-
tes. Hem iniciat un camí amb voluntat de continuïtat i 
de millora. Estem convençuts que en els propers anys 
podrem anar fent més completa la tasca, comptant amb 
la col·laboració dels operadors, els professionals i els 
investigadors de l’equip. A tots ells, com a director de 
l’Observatori, els voldria donar les gràcies pel seu tre-
ball.

Josep M. Martí
Director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya.

Membre del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi de 
la UAB.

blicitària de l’any 2005, presentat amb motiu del 3r Con-
grés, celebrat l’any 2006.

La voluntat de la direcció de l’Observatori i també la del 
grup d’investigadors que hi ha darrere d’aquest treball 
és la de donar la imatge més completa possible de la 
radiodifusió catalana en el període estudiat. Per comen-
çar, hem volgut oferir les dades més precises sobre la 
situació del mapa radiodifusor en els aspectes tècnics; 
creiem que per primera vegada es publiquen les dades 
de la totalitat d’emissores, de qualsevol categoria i grau 
de legalitat, que emeten regularment en el territori cata-
là; creiem que l’esforç dut a terme per Cinto Niqui i els 
seus col·laboradors ha reeixit i ens mostra una realitat 
que fins ara havia merescut tot tipus d’avaluacions, la 
major part de les quals no ha aconseguit bastir aquesta 
realitat complexa.

L’audiència és el segon element que incorpora una visió 
entenedora d’aquest panorama multiforme que ofereix 
el sector radiofònic. L’existència a partir de 2007 de dos 
estudis, l’EGM i el Baròmetre, afegeix un aspecte nou al 
coneixement del consum. Amparo Huertas fa una pri-
mera mirada a les dades que ambdues recerques ens 
ofereixen i extreu conclusions interessants sobre les va-
riacions experimentades en el bienni 2006-2007.

Hem dit algunes vegades que, pel que fa a l’oferta pro-
gramàtica, el mercat català mostra símptomes de ma-
duresa3; aquesta qualificació té molt a veure amb la 
quantitat i la varietat de les programacions generalistes 
i especialitzades que l’oïdor català està en disposició 
d’escoltar. En el seu article, Maria Gutiérrez estableix 
com un dels possibles paràmetres d’anàlisi els gèneres 
dels programes que integren l’esmentada oferta i apro-
fundeix en les estratègies que utilitzen els operadors per 
dissenyar i modificar l’estructura de les seves graelles.

Com se sap, malgrat el pes que la ràdio pública té en el 
conjunt del sistema, la part més important del finança-
ment de tots els operadors prové de la publicitat. Fins 
ara, l’avaluació econòmica de la inversió es feia a partir 

3. Josep M. MARTÍ (2007), «La ràdio» a Informe de la Comunicació 
a Catalunya 2005-2006, Barcelona, Incom-UAB.
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3. Josep M. MARTÍ (2007), «La ràdio» a Informe de la Comunicació 
a Catalunya 2005-2006, Barcelona, Incom-UAB.



CAPÍTOL I.
Mapa de la radiodifusió 
analògica i digital

Per Cinto Niqui, doctor en Ciències de la Comunicació 
i professor associat del Departament de Comunicació 
Audiovisual i de Publicitat de la UAB; Luis Segarra, editor 
de La guía de la radio en España, i Joaquim Fàbregas, 
enginyer i col·laborador del programa L’altra ràdio de 
Ràdio 4.

En aquest capítol dedicat al mapa de la radiodifusió analògi-
ca i digital a Catalunya fem un recompte de tota l’oferta ra-
diofònica, produïda a l’Estat espanyol, que es pot rebre a 
Catalunya mitjançant qualsevol modalitat de transmissió 
hertziana.  En cada cas s’ha intentat fixar, amb la màxima 
precisió possible, el nombre de freqüències i emissores ac-
tives. 

La part més significativa de l’estudi és la referida a la banda 
de freqüència modulada. Presentem, agrupades per co-
marques i freqüència d’emissió, totes les ràdios públiques, 
privades i del tercer sector que estaven en funcionament a 
Catalunya el mes de gener de 2008. 
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Finalment, cal afegir en aquest recompte de la FM unes 
110 ràdios diferents del tercer sector, entre les anome-
nades ràdios lliures, ràdios de districte i de barri, emis-
sores religioses, ràdios escolars, estacions llatines, ràdi-
os comercials —sense regularització—, ràdios culturals 
o associatives i emissores penitenciàries. 

Les àrees amb més població són on el dial de FM està 
més ple. Al Barcelonès es poden sintonitzar una noran-
tena d’emissores, una cinquantena de les quals són del 
tercer sector. Al centre de la ciutat de Barcelona, fins 
a 62, tot i que el nombre varia força, segons el barri, 
perquè les emissores del tercer sector transmeten amb 
poca potència.

L’única comarca catalana que no té cap emissora de 
ràdio en FM al seu territori és la Segarra, tot i que Ona 
Catalana Lleida, que actualment transmet des del Segrià 
com a ONA FM, va obtenir la seva llicència a Cervera. 
Les cinc comarques amb més freqüències actives són: 
el Barcelonès (91), el Bages (40), el Maresme (39), el 
Gironès (38) i Osona (33).

En ona mitjana es poden escoltar 15 emissores dife-
rents: 3 de públiques i 12 de privades. D’aquestes, no-
més 3 transmeten un volum de programació significativa 
diferent a la que es pot sintonitzar simultàniament pel 
seu canal de FM: Rock & Gol, de 16.00 a 01.30 hores, 
COMRàdio, unes deu hores diàries, aproximadament, i 
Onda Cero Barcelona, a les nits.

Per acabar el recompte de la ràdio analògica catalana, 
caldria afegir una emissora que formaria part del conjunt 
de ràdios pirates europees d’ona curta, situades una 
mica per sobre de la freqüència més alta assignada a la 
banda de radiodifusió dels 49 m (6.295 kHz). Es tracta 
de Ràdio Barretina Catalunya que, des del 29 de de-
sembre de 2007, transmet des de l’Arboç. Emet durant 
algunes hores del cap de setmana, pels voltants de la 
freqüència de 6.311 kHz, amb uns 100 W de potència. 

El consum massiu de ràdio digital es troba a Internet, bé 
sigui en directe o a la carta, i no a les bandes de radio-
difusió. Tot ordinador multimèdia connectat a Internet 
és un receptor de ràdio i un «emissor» en potència. Els 

A Catalunya l’oferta radiofònica hertziana segueix arri-
bant als oïdors mitjançant les dues bandes analògiques 
tradicionals: la de freqüència modulada (FM) i la d’ona 
mitjana (OM). El nostre estudi, fet el mes de desembre 
de 2007, dóna 860 freqüències actives en la banda de 
FM i 22 en la banda d’OM. En la banda de FM, el 63,7% 
de freqüències les fan servir les emissores públiques. 
El 22,7%, la radiodifusió privada i el 13,6%, les ràdios 
del tercer sector. En la banda d’OM, el repartiment de 
les freqüències és d’un 45,4% per al sector públic i d’un 
54,6% per al privat.

El nombre d’emissores que transmeten un mínim de pro-
gramació pròpia en FM és de 423, de les quals 246 són 
de gestió pública, 67 són de gestió privada, i 110, força 
heterogènies, pertanyen a l’anomenat tercer sector. Si 
un dels trets diferencials històrics del mapa radiofònic 
català era l’elevat nombre de ràdios públiques de proxi-
mitat, d’uns anys ençà han aparegut un gran nombre de 
ràdios locals del tercer sector que han definit un segon 
tret característic del nostre mapa radiofònic en FM.

Al dial de FM de Catalunya 423 emissores 
transmeten un mínim de programació pròpia: 
246 són de gestió pública, 67 són de gestió 
privada i 110 són ràdios de l’anomenat tercer 
sector

Entre les 246 emissores de gestió pública podem fer 
quatre divisions ben clares: les cinc emissores de Ràdio 
Nacional d’Espanya, les quatre programacions de Ca-
talunya Ràdio, COMRàdio i el conjunt de ràdios munici-
pals, format per unes 236 emissores amb programació 
pròpia (de les 240 que existeixen). 

De ràdios privades, amb una mínima part de producció 
pròpia, a la banda de FM n’hi ha 67. Tret de 5 emisso-
res, la resta forma part d’alguna de les 28 cadenes que 
operen al territori, una quinzena de les quals són radio-
fórmules musicals. 
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1. GRUPS EMPRESARIALS 

Al mapa radiofònic català operen tres grups públics: 
Ràdio Nacional d’Espanya, de la Corporació Ràdio Te-
levisió Espanyola; Catalunya Ràdio SRG SA, que forma 
part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
i COMRàdio, que depèn del Consorci de Comunica-
ció Local (CCL), format per la Diputació de Barcelona, 
la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, l’Associació d’Emissores Municipals de 
Catalunya i l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona i un 
centenar d’ajuntaments més. COMRàdio és l’única que 
actualment no té presència en cap banda de radiodifu-
sió digital.

Dels grups radiofònics privats existents, 8 basen el seu 
negoci en el mercat de Catalunya i 7 tenen interessos 
comercials a tot l’Estat espanyol. En el moment de fer 
l’estudi, tret del Grup Flaix i el Grupcat de Comunica-
ció, totes les empreses amb concessions de llicències 
radiofòniques tenen negocis relacionats amb la premsa 
escrita o amb canals de televisió i se les podia conside-
rar multimèdia.

Només hi ha 5 emissores locals comercials indepen-
dents, amb llicència de FM, que no pertanyen a cap 
cadena radiofònica: Ràdio Vic, d’Osonenca de Ràdio i 
TV; Ràdio Salut, al Garraf i el Penedès; Ràdio Marina, 
de Blanes, de l’empresa Ràdio Marina SA; Ràdio Aran, 
d’Aranesa de Ràdio i TV (que opera tres freqüències) i 
Imagina Ràdio, de Tortosa, del diari La Veu de l’Ebre.

Vuit grups radiofònics privats basen el seu 
negoci en el mercat de Catalunya i set tenen 
interessos comercials a tot l’Estat espanyol. 
Només hi ha cinc emissores locals comerci-
als independents, amb llicència de FM, que 
no pertanyen a cap cadena radiofònica

Quadre 1. Cadenes radiofòniques dels grups em-
presarials privats que operen a Catalunya (2007)

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ DEL MERCAT 
ESPANYOL

Unión Radio (Grupo Prisa i Grupo Godó), 55 emissores 
analògiques, 2 canals DAB, més emissió en TDT.

SER Catalunya, 20 emissores: Barcelona (OM i •	
FM), Manresa (OM i FM), Vic, Terrassa (OM i FM), 
Vilafranca, Palamós, Olot, Girona (OM i FM), Ripoll, 
Tremp, Lleida (OM i FM), Tortosa, Móra d’Ebre, 
Reus (OM), Tarragona. Més 1 canal DAB, transmès 
des de 2 centres emissors.

40 Principales, 11 emissores: Barcelona, Manresa, •	
Sant Pere de Ribes, Calella, Vic, Palamós, Puigcer-
dà, Girona, Lleida, Reus, Tortosa.

nous receptors de ràdio IP, que es connecten mitjançant 
Wi-Fi a les línies ADSL, són una altra alternativa per po-
der triar mitjançant uns menús senzills entre unes deu 
mil emissores de tot el món. De moment, la ràdio digital 
distribuïda per Internet està guanyant, en audiència i en 
nombre, la transmissió en qualsevol de les modalitats 
de radiodifusió hertziana, que encara són ben desco-
negudes per la immensa majoria de persones: la banda 
de radiodifusió d’àudio digital (DAB), els múltiplexs de 
la televisió digital terrestre (TDT) i la ràdio via satèl·lit. 
Aquests tres sistemes estan en funcionament a Cata-
lunya. De moment, encara no s’ha fet cap prova en la 
quarta modalitat: el digital radio mondiale (DRM), a les 
bandes d’ona mitjana, llarga i curta.

La ràdio distribuïda per Internet guanya, en 
audiència i en nombre, la ràdio transmesa en 
qualsevol de les modalitats digitals de radio-
difusió hertziana: DAB, TDT i via satèl·lit

A Catalunya es mantenen actius tres centres emissors 
en DAB. Aquesta variant de ràdio digital no abasta, per 
tant, tot el territori. Estan en funcionament 8 múltiplexs 
DAB, xifra que suposa 48 canals, repartits, a parts iguals, 
entre el sector públic i el privat. Es poden escoltar 23 
emissores. N’hi ha 11 de públiques, 5 de Ràdio Nacio-
nal d’Espanya i 6 de Catalunya Ràdio, i 12 de privades. 
La dotzena de canals de ràdio digital DAB privats estan 
gestionats per tots els grups empresarials de comunica-
ció que tenen interessos en tot el mercat espanyol de la 
FM. Les llicències de ràdio digital terrestre atorgades als 
grups privats catalans de comunicació no estan actives. 
D’aquesta vintena d’emissores, 6 només es poden es-
coltar en modalitat digital i no estan presents ni a la FM 
ni a l’OM. Aquesta modalitat de difusió, basada en la 
compressió MPEG-2, està en un estat que podríem qua-
lificar de «coma tècnic», perquè hi ha noves modalitats 
del DAB més modernes i tecnologies alternatives. No 
està clar quina tecnologia de radiodifusió digital s’aca-
barà imposant en el futur. 

Dins dels múltiplexs de la televisió digital terrestre, en 
algunes zones de Catalunya es poden escoltar 16 emis-
sores. Només una no està present a la FM. D’aquestes 
emissores, 7 són públiques: 4 de Catalunya Ràdio i 3 de 
Ràdio Nacional d’Espanya. I 9 són privades i formen part 
de les empreses: Unión Radio (ONA FM), Grupo Antena 
3 (Onda Cero), Grupo Intereconomía, Vocento (Punto 
Radio) i Grupo Godó (RAC). 

Finalment, hi ha 45 emissores de l’Estat espanyol que es 
poden rebre digitalment per quatre satèl·lits europeus, 
23 de les quals no es podrien escoltar per cap altre sis-
tema de radiodifusió terrestre, analògic o digital, a Ca-
talunya. 
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GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ CATALANS 
D’ABAST NACIONAL

Grupo Godó, 26 emissores, més emissió en TDT.

RAC 105, 12 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Sant Pere de Ribes, Osona, Castell d’Aro, Puigcer-
dà, Olot, Banyoles, Ripoll, Alpicat, Valls, Tortosa. 
Més emissió en TDT.

RAC 1, 14 emissores: Barcelona, Igualada, Sant •	
Celoni, Sant Pere de Ribes, Osona, Castell d’Aro, 
Lloret de Mar, Puigcerdà, Olot, Rocacorba, Ripoll, 
Lleida, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona. Més 
emissió en TDT.

Grupo Teletaxi, 23 emissores.

Radio RM, 9 emissores: Barcelona, Montserrat, Ma-•	
taró, Calella, Osona, Maçanet de Cabrenys, Port-
bou, Platja d’Aro, Lloret de Mar.

Radio Tele-Taxi, 14 emissores: Barcelona, Mont-•	
serrat, Osona, la Molina, Olot, Rocacorba, Ripoll, 
Tremp, Sort, Alpicat, la Mussara, Tortosa, el Ven-
drell, Sant Pere de Ribes. També opera l’emissora 
municipal Grama Ràdio, de Santa Coloma de Gra-
menet.

Grup Flaix, 20 emissores.

Flaix FM, 10 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Osona, l’Alt Empordà, Castell d’Aro, Puigcerdà, Gi-
rona, Alpicat, Valls, Tortosa.

Flaixbac, 10 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Sant Pere de Ribes, Osona, l’Alt Empordà, Tossa 
d’Alp, Rocacorba, Lleida, la Mussara, Tortosa.

Cadena Estel, 10 emissores.

Ràdio Estel, 9 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Osona, Tossa d’Alp, Rocacorba, Alpicat, la Mussa-
ra, Tortosa, Sant Pere de Ribes.

Ràdio Principat, 1 emissora: la Seu d’Urgell.•	

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ 
SUPRACOMARCALS 

Grupcat de Comunicació, 10 emissores.

Gum FM, 10 emissores: Calella, la Molina, la Seu •	
d’Urgell, Pont de Suert, Vall de Boí, Tremp, Sort-
Tornafort, Sort-Escobedo, Bossòst, Vielha.

Ràdio i Televisió de Manresa SA, 3 emissores.

Styl FM, 2 emissores: Barcelona, Manresa.•	

Styl FM, 1 emissora Classics: Manresa.•	

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, 2 emissores.

Pròxima FM, 2 emissores: Tossa d’Alp, la Seu d’Ur-•	
gell. També emet per l’emissora municipal de Be-
llver de Cerdanya.

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ 
COMARCALS 

Grup Segre, 2 emissores.

Segre Ràdio, 1 emissora: Lleida.•	

Èxits FM, 1 emissora: Alpicat. També opera l’emis-•	
sora municipal Ràdio Ponent, de Mollerussa.

Font: Elaboració pròpia.

Cadena Dial, 7 emissores: Barcelona, Manresa, •	
Sant Pere de Ribes, Rocacorba, Lleida, Vilaseca i 
Salou, Tortosa.

M-80 Radio, 4 emissores: Barcelona, Girona, Llei-•	
da, la Mussara. Més 1 canal DAB, transmès des de 
2 centres emissors.

Maxima FM, 1 emissora: Barcelona.•	

Radiolé, 2 emissores: Barcelona i Tarragona.•	

ONA FM, 10 emissores: Barcelona, Manresa, Fi-•	
gueres, Maçanet de Cabrenys, Olot, Girona, Ripoll, 
Lleida, Tortosa, el Vendrell. Més emissió en TDT.

Radio Popular SA, 14 emissores analògiques. Més 1 
canal DAB.

Cadena 100, 4 emissores: Barcelona, Rocacorba, •	
Lleida, Reus.

Cadena COPE, 10 emissores: Barcelona, Miramar-•	
Badalona (OM), Manresa, Rocacorba, Alpicat, 
Tarragona, Reus (OM), Puigcerdà, Figueres (OM), 
Lleida (OM). Més 1 canal DAB, transmès des de 2 
centres emissors.

Rock & Gol, la Bisbal (inactiva), Miramar-Badalona •	
(OM).

Vocento (Punto Radio), 11 emissores analògiques, 2 ca-
nals DAB, més emissió en TDT.

Onda Rambla, 11 emissores: Barcelona, Igualada, •	
Osona, Vilanova i la Geltrú (OM), Baix Empordà, 
Tossa d’Alp, Girona, La Seu d’Urgell, Lleida, Vielha, 
Tortosa. Més emissió en TDT.

Punto Radio, 1 canal DAB, transmès des de 2 cen-•	
tres emissors, més emissió en TDT.

Vocento (Musical), 1 canal DAB, transmès des de 2 •	
centres emissors.

Grupo Antena 3 (Uniprex), 10 emissores analògiques, 3 
canals DAB, més emissió en TDT.

Onda Cero, 6 emissores: Barcelona (OM i FM), Vi-•	
lanova i la Geltrú, Girona, Lleida, Tarragona i Sant 
Feliu de Guíxols (inactiva). Més 1 canal DAB, trans-
mès des de 2 centres emissors, i emissió en TDT.

Europa FM, 4 emissores: Barcelona, Rocacorba, •	
Lleida, la Mussara. Més 1 canal DAB, transmès des 
de 2 centres emissors, i emissió en TDT.

Onda Melodia, 1 canal DAB, transmès des de 2 •	
centres emissors, i emissió en TDT.

Grupo Intereconomía, 3 emissores analògiques, 1 canal 
DAB, més emissió en TDT.

Intereconomía, 3 emissores: Barcelona, Montser-•	
rat, Tarragona. Més 1 canal DAB, transmès des de 
2 centres emissors, i emissió en TDT.

Grupo Radio Blanca SA, 3 emissores analògiques, 1 
canal DAB.

Kiss FM, 3 emissores: Barcelona, Sant Pere de Ri-•	
bes, Castell d’Aro. Més 1 canal DAB, transmès des 
de 2 centres emissors.

Unidad Editorial (Unedisa-Recoletos), 1 emissora analò-
gica, 2 canals DAB.

Radio Marca, 1 emissora: Barcelona. Més 1 canal •	
DAB, transmès des de 2 centres emissors.

El Mundo Radio, 1 canal DAB, transmès des de 2 •	
centres emissors. 
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Taula 1. Distribució geogràfica de les emissores de freqüència modulada (gener 2008)

COMARCA

NOMBRE D’EMISSORES PERCENTATGE D’EMISSORES

PÚBLIQUES 
NACIONALS/
MUNICIPALS

PRIVADES
TERCER 
SECTOR

TOTAL
PÚBLIQUES 
NACIONALS/
MUNICIPALS

PRIVADES
TERCER 
SECTOR

TOTAL

ALT PENEDÈS  0/8  1  2  11  0/0,9  0,1  0,2  1,2

ANOIA  6/8  2  0  16  0,7/0,9  0,2  0  1,8

BAGES  9/15  14  2  40  1/1,7  1,6  0,2  4,6

BAIX LLOBREGAT  0/20  0  5  25  0/2,3  0  0,6  2,9

BARCELONÈS  9/6  23  53  91  1/0,7  2,7  6,2 10,6

BERGUEDÀ  9/3  0  1  13  1/0,3  0  0,1  1,5

GARRAF  8/4  10  3  25  0,9/0,4  1,1  0,3  2,9

MARESME  12/21  4  2  39  1,4/2,4  0,4  0,2  4,5

OSONA  13/8  11  1  33  1,5/0,9  1,2  0,1  3,8

VALLÈS OCCIDENTAL  0/16  1  11  28  0/1,8  0,1  1,2  3,2

VALLÈS ORIENTAL  5/12  1  5  23  0,6/1,4  0,1  0,6  2,7

TOTAL FREQÜÈNCIES 
BARCELONA

71/121 67 85 344 8,2/14 7,8 9,8 39,8

ALT CAMP  0/4  2  0  6  0/0,4  0,2  0  0,7

BAIX CAMP  10/4  8  2  24  1,1/0,4  0,9  0,2  2,7

BAIX EBRE  11/6  11  1  29  1,2/0,7  1,2  0,1  3,3

BAIX PENEDÈS  4/6  2  2  14  0,4/0,7  0,2  0,2  1,6

CONCA DE BARBERÀ  5/3  0  0  8  0,6/0,3  0  0  0,9

MONTSIÀ  0/6  1  0  7  0/0,7  0,1  0  0,8

PRIORAT  8/2  0  0  10  0,9/0,2  0  0  1,1

RIBERA D’EBRE  6/2  1  0  9  0,7/0,2  0,1  0  1

TARRAGONÈS  0/9  8  9  26  0/1  0,9  1  3

TERRA ALTA  0/3  0  1  4  0/0,3  0  0,1  0,4

TOTAL FREQÜÈNCIES 
TARRAGONA

44/45 33 15 137 5,1/5,2 3,8 1,7 15,8

ALT EMPORDÀ  12/6  6  1  25  1,4/0.7  0,7  0,1  2,9

BAIX EMPORDÀ  12/8  9  2  31  1,4/0,9  1  0,2  3,6

CERDANYA  8/1*  12  0  21  0,9/0,1*  1,4  0  2,4

GARROTXA  12/5  5  1  23  1,4/0,6  0,6  0,1  2,7

GIRONÈS  9/9  15  5  38  1/1  1,7  0,6  4,4

PLA DE L’ESTANY  0/1  1  1  3  0/0,1  0,1  0,1  0,3

RIPOLLÈS  13/3  5  0  21  1,5/0,3  0,6  0  2,4

SELVA  17/9  5  0  31  2/1  0,6  0  3,6

TOTAL FREQÜÈNCIES 
GIRONA

 83/42 58 10 193 9,6/4,9 6,7 1,1 22,3

ALT URGELL  9/1  4  0  14  1/0,1  0,4  0  1,6

ALTA RIBAGORÇA  17/1  2  0  20  2/0,1  0,2  0  2,3

2. FREQÜÈNCIA MODULADA

A Catalunya funcionen 860 freqüències en la banda de 
freqüència modulada (FM). El 63,7% de freqüències les 
fan servir les emissores públiques, el 22,7% les fa servir 
la radiodifusió privada i el 13,6% les fan servir les ràdios 
del tercer sector.
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COMARCA

NOMBRE D’EMISSORES PERCENTATGE D’EMISSORES
PÚBLIQUES 
NACIONALS/
MUNICIPALS

PRIVADES
TERCER 
SECTOR

TOTAL
PÚBLIQUES 
NACIONALS/
MUNICIPALS

PRIVADES
TERCER 
SECTOR

TOTAL

GARRIGUES  0/3  0  0  3  0/0,3  0  0  0,3

NOGUERA 12/6  0  0  18  1,4/0,7  0  0  2,1

PALLARS JUSSÀ  8/2  3  0  13  0,9/0,2  0,3  0  1,5

PALLARS SOBIRÀ 10/0  3  0  13  1,1/0  0,3  0  1,5

PLA D’URGELL  0/3  0  0  3  0/0,3  0  0  0,3

SEGARRA  0/0  0  0  0  0/0  0  0  0

SEGRIÀ **22/9 ***20  6  57 **2,5/1 ***2,3  0,7  6,6 

SOLSONÈS  7/2  0  0  9  0,8/0,2  0  0  1

URGELL  0/3  0  0  3  0/0,3  0  0  0,3

VALL D’ARAN  25/1  6  0  32  2,9/0,1  0,7  0  3,7

TOTAL FREQÜÈNCIES 
LLEIDA

110 /32*  38 6 186* 2,8/3,7* 4,4 0,7 21,5

TOTAL FREQÜÈNCIES 
CATALUNYA

308/240 196 116 860 27,9% 22,7% 13,6% 100%

* Ràdio Bellver de Cerdanya s’ha sumat a les emissores municipals de Lleida. 
** Inclou una freqüència de l’emissora pública Aragón Ràdio. 

*** Inclou els repetidors d’Onda Rambla Lleida, a Mequinensa (Saragossa), i Rock & Gol Lleida, a Fraga (Osca).

Font: Elaboració pròpia.

De les 860 freqüències actives en la banda 
de freqüència modulada, el 63,7% les fan 
servir les emissores públiques; el 22,7%, la 
radiodifusió privada, i el 13,6%, les ràdios del 
tercer sector

2.1. Radiodifusió pública en FM

Les emissores de Ràdio Nacional d’Espanya, de la Cor-
poració Ràdio Televisió Espanyola, transmeten a Cata-
lunya a través de 76 freqüències de FM: 18, Ràdio 4 (la 
seva emissora en català); 18, Radio 1; 17, Radio Clási-
ca; 13, Radio 3; 10, Radio 5 Todo Noticias.

L’empresa radiofònica Catalunya Ràdio SRG SA, que 
forma part de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, engloba sota aquesta denominació quatre 
canals: Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya 
Informació i iCat fm. Com que cada canal disposa de 53 
freqüències arreu de Catalunya, el grup d’emissores de 
la Generalitat de Catalunya transmet dins del seu territori 
per 212 freqüències. A més, fa servir 7 freqüències al 
País Valencià, 7 a les Illes Balears i 1 al Principat d’An-
dorra.

COMRàdio, que depèn del Consorci de Comunicació 
Local (CCL), té un bon nombre de les seves freqüènci-
es de FM pendents de concessió administrativa. Totes 
aquestes freqüències, que inicialment estaven previs-
tes per a la ràdio privada, no han sortit a concurs en 

la darrera convocatòria del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya. Per aquesta raó, en aquest treball les hem 
considerat com a freqüències de la radiodifusió pública. 
La gran majoria de les 120 ràdios municipals consor-
ciades a la xarxa COMEmissores tenen identitat i una 
part de programació pròpia. Hi ha cinc excepcions: Fre-
qüència Barcelona, Ràdio Estudi Esplugues, Freqüència 
Lleida, Freqüència Girona i Freqüència Camp de Tarra-
gona, que actuen com a repetidors de la programació 
de COMRàdio en FM, amb una programació pròpia mí-
nima, en cas que hi sigui. Tenint en compte la finalitat 
inicial de la seva concessió, aquestes cinc emissores 
també les hem inclòs, juntament amb les altres, dins del 
conjunt d’emissores municipals. 

Quadre 2. Nombre de freqüències del sector radio-
fònic públic d’abast nacional en FM (2007) 

Catalunya Ràdio, 212

53 Catalunya Ràdio, 53 Catalunya Música, 53 Ca-•	
talunya Informació, 53 iCat fm.

Ràdio Nacional d’Espanya 76 

18, Radio 1; 17, Radio Clásica; 13, Radio 3; 18, •	
Ràdio 4; 10, Radio 5.
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Font: Elaboració pròpia.
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COMARCA

NOMBRE D’EMISSORES PERCENTATGE D’EMISSORES
PÚBLIQUES 
NACIONALS/
MUNICIPALS

PRIVADES
TERCER 
SECTOR

TOTAL
PÚBLIQUES 
NACIONALS/
MUNICIPALS

PRIVADES
TERCER 
SECTOR

TOTAL
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308/240 196 116 860 27,9% 22,7% 13,6% 100%
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** Inclou una freqüència de l’emissora pública Aragón Ràdio. 

*** Inclou els repetidors d’Onda Rambla Lleida, a Mequinensa (Saragossa), i Rock & Gol Lleida, a Fraga (Osca).

Font: Elaboració pròpia.
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Una vintena de localitats, durant les dues dècades pas-
sades, han deixat inactives les seves emissores: Albesa, 
Alcarràs, Alforja, Alp, Avinyó, Castelló d’Empúries, Coll-
bató, les Franqueses, Guissona, els Hostalets de Pie-
rola, Navarcles, Polinyà, Port de la Selva, Prats de Rei, 
Puigverd i Rasquera, entre d’altres. 

Quadre 3. Emissores municipals per comarques 
(2007)

Barcelona, 121

Alt Penedès, 8
Ràdio Foix (Torrelles de Foix), Ràdio Vilafranca, Rà-•	
dio Mediona, Ràdio Gelida, Sarroca Ràdio (Sant 
Martí Sarroca), Ràdio Sant Sadurní, Ona Bitlles 
(Sant Pere de Riudebitlles), Canal 20 Ràdio Olèr-
dola (Moja - Olèrdola).

Anoia, 8
Ràdio Bruc, Ràdio Nova (Vilanova del Camí), Rà-•	
dio Altiplà (Calonge de Segarra), Ràdio Capella-
des, Ràdio Igualada, Ràdio Masquefa, Ràdio Pie-
ra, Montbui Ràdio (Santa Margarida de Montbui).

Bages, 15
Ràdio Zènit (Sant Vicenç de Castellet), Ràdio Sant-•	
pedor, Ràdio TV Artés, Ràdio Moià, Ràdio Sallent, 
Ràdio Sant Joan (Sant Joan de Vilatorrada), La 
Veu de Navàs, Ràdio Súria FM, Monistrol Ràdio 
(Monistrol de Montserrat), Ràdio Sant Fruitós, Rà-
dio Centre (Sant Salvador de Guardiola), Ràdio 
010 (Santa Maria d’Oló), Ràdio Vilomara (el Pont 
de Vilomara), Ràdio Cardona, Ràdio Balsareny.

Baix Llobregat, 20
Ràdio Sant Esteve - RTV 10 (Sant Esteve Sesrovi-•	
res), Ràdio Esparreguera, Ràdio Sant Boi, Olesa 
Ràdio, Ràdio Sant Vicenç, Ràdio Molins de Rei, 
Ràdio Sellarès (Gavà i Viladecans), El Prat Ràdio, 
Ràdio Castelldefels, Ràdio Sant Andreu (Sant An-
dreu de la Barca), Ràdio Martorell, Ràdio Municipal 
del Papiol, Ràdio Sant Feliu, Ràdio Sant Climent, 
Ràdio Cornellà, Ràdio Corbera, Ràdio Torrelles, 
Ràdio Cervelló, Ràdio Pallejà, Ràdio Abrera.

Barcelonès, 6
Ràdio l’Hospitalet, Ràdio Desvern, Grama Ràdio, •	
Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Estudi Esplu-
gues, Freqüència Barcelona —COMRàdio.

Berguedà, 3
Ràdio Berga, Ràdio Puig-reig, Ràdio Lillet FM (la •	
Pobla de Lillet).

Garraf, 4
Canal Blau FM (Vilanova i la Geltrú), Ràdio Maricel •	
(Sitges), Ràdio Cubelles, Ràdio Ribes (Sant Pere 
de Ribes).

Un dels trets diferencials del panorama radiofònic català 
és l’elevat nombre de ràdios públiques de proximitat. Tal 
com passa amb la premsa escrita, els mitjans de comu-
nicació local són nombrosos i força arrelats a les seves 
localitats o àrees d’influència. A Catalunya funcionen 240 
emissores municipals en FM. Entre 2003 i 2007 el nom-
bre d’emissores municipals catalanes s’ha incrementat 
en una desena. Ha baixat la xifra a les comarques gironi-
nes i ha pujat a les tarragonines i a les lleidatanes. 

Taula 2. Nombre d’emissores municipals (2003- 
2007)

ANY 2007 ANY 2005* ANY 2003**

BARCELONA 121 50,3% 120 50,4% 120 52,2%

TARRAGONA 45 18,7% 41 17,2% 38 16,5%

GIRONA 42 17,6% 48 20,2% 44 19,2%

LLEIDA 32 13,4% 29 12,2% 28 12,1%

TOTAL 240 230 238

Font: Elaboració pròpia i comparació amb les dades de la Direcció 
General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals (*) i de la Direcció 

General de Ràdio i Televisió (**).

Les emissores municipals que no tenen alguna persona 
contractada per gestionar i mantenir una mínima pro-
gramació pròpia, amb la participació de desenes de 
voluntaris, no tenen viabilitat a llarg termini o es veuen 
obligades a oferir una selecció musical automatitza-
da. Un exemple seria Monistrol Ràdio, de Monistrol de 
Montserrat, que emet una programació musical, a falta 
de voluntaris per mantenir una programació pròpia, un 
fet que podria portar-la al tancament. Els darrers ajun-
taments que han posat en marxa les seves emissores 
són els de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, i 
Puigcerdà, a la Cerdanya, que el mes de gener de 2008 
transmetien en proves.

Un altre fet que cal destacar és que aproximadament 
un 3% de les emissores municipals estan explotades 
per empreses privades o tenen acords amb emissores 
d’aquell sector. Aquest és el cas de l’emissora municipal 
de Santa Coloma de Gramenet, al Barcelonès, explo-
tada pel Grupo TeleTaxi. Les emissores municipals de 
Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, Santa Coloma de 
Farners, a la Selva, i Vilablareix, al Gironès, que emeten 
la programació musical de Ràdio Activitat. L’emissora 
municipal de Mollerussa, al Pla d’Urgell, explotada pel 
Grup Segre, amb el nom de Ràdio Ponent. Ràdio Bellver, 
a la Cerdanya, gestionada pel grup de comunicació Ca-
dena Pirenaica, amb estudis al Principat d’Andorra. El 
contracte entre l’empresa i el consistori encara té un any 
de vigència i posteriorment l’Ajuntament de Bellver de 
Cerdanya podria recuperar la gestió directa de la seva 
ràdio municipal. Un altre cas singular és I’emissora mu-
nicipal de Roda de Barà que fa connexions amb la ca-
dena privada Punto Radio. Totes aquestes emissores 
s’han comptat dins del grup d’emissores municipals i se 
n’ha considerat la titularitat. 
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n’ha considerat la titularitat. 
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Llagostera Ràdio, La Ràdio Activitat (Vilablareix), 
Ràdio Celrà, Ràdio Sant Gregori, Freqüència Giro-
na —COMRàdio.

Pla de l’Estany, 1
Ràdio Banyoles.•	

Ripollès, 3
Live FM (Campdevànol), Ràdio Camprodon, La •	
Veu Ràdio (Sant Joan de les Abadesses).

Selva, 9
Nova Ràdio Lloret, La Ràdio Activitat (Santa Colo-•	
ma de Farners), Ràdio Blanes, Ona Jove (Riude-
llots de la Selva), Selva FM (Riells i Viabrea), Ràdio 
DOS 84 (Hostalric), Ràdio Sant Hilari, Nova Ràdio 
Tossa, Caldes FM (Caldes de Malavella).

Lleida, 32

Alt Urgell, 1
Ràdio Seu (la Seu d’Urgell).•	

Alta Ribagorça, 1
Ràdio Alta Ribagorça (el Pont de Suert).•	

Garrigues, 3
Ràdio les Borges (les Borges Blanques), Ràdio Ju-•	
neda, Ràdio Arbeca.

Noguera, 6
Ràdio Balaguer, Ràdio Foradada, Ràdio Artesa •	
(Artesa de Segre), Ràdio Ponts, Ràdio Vacalgor-
ges (Menàrguens), Vallfogona Ràdio (Vallfogona 
de Balaguer).

Pallars Jussà, 2
Emissora Municipal la Pobla de Segur, Ràdio •	
Tremp.

Pallars Sobirà, 0

Pla d’Urgell, 3
Ràdio Torregrossa, Xtreme FM (Linyola), Ràdio Po-•	
nent (Mollerussa).

Segarra, 0

Segrià, 9
Alpicat Ràdio, Ràdio Almenar, Ràdio Rosselló, Rà-•	
dio Torres de Segre, Ràdio Alfarràs, Ràdio Corbins, 
Ràdio Alcoletge, Ràdio EMUN Terres (Alguaire), 
Freqüència Lleida COMRàdio.

Solsonès, 2
Ràdio Pinós, Solsona FM.•	

Urgell, 3
Ràdio Tàrrega, Ràdio Sió (Agramunt), Ràdio •	
Bellpuig.

Maresme, 21
Ràdio Arenys (Arenys de Mar), Mataró Ràdio, Pre-•	
mià de Dalt Ràdio, Ràdio Santa Susanna, Caldetes 
Ràdio (Caldes d’Estrac), Ràdio Pineda, Ràdio Pre-
mià de Mar, Ràdio Vilassar de Dalt, Vilassar Ràdio 
(Vilassar de Mar), La Ràdio Activitat (Sant Cebrià 
de Vallalta), Ràdio Argentona, Ràdio Arenys de 
Munt, Ràdio Cabrera, Ràdio Tordera, Ràdio Litoral 
(Sant Pol de Mar), Ràdio Tiana, Ràdio Malgrat, Rà-
dio Santvi (Sant Vicenç de Montalt), Ràdio Canet, 
Ràdio Palafolls, Ràdio Calella.

Osona, 8
Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell, Ràdio Ona (Tore-•	
lló), Ràdio Pista (els Hostalets de Balanyà), Ràdio 
Montesquiu, Ràdio Voltregà (Sant Hipòlit de Voltre-
gà), Ràdio Roda (Roda de Ter), Ràdio Troka (Prats 
de Lluçanès).

Vallès Occidental, 16
Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Caste-•	
llar, Ràdio Vila (Viladecavalls), Ripollet Ràdio, Ràdio 
Palau (Palau-solità i Plegamans), Ràdio Sabadell, 
Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Barberà, Ràdio 
Rubí, Ràdio Ullastrell, Montcada Ràdio (Montcada 
i Reixac), Cerdanyola Ràdio, Ràdio Santa Perpè-
tua, Matadepera Ràdio, Ràdio Rellinars.

Vallès Oriental 12
Ràdio Montornès, Ràdio Vitamènia (Santa Maria •	
de Palautordera), Ràdio Vallromanes, Ràdio Mo-
llet del Vallès, Ràdio la Llagosta, Ràdio l’Ametlla, 
Ona Codinenca, Rap 107 (Parets del Vallès), Rà-
dio Silenci (la Garriga), Ràdio 7 Vallès (Granollers), 
Punt 7 Ràdio Sant Celoni, Ràdio Caldes (Caldes 
de Montbui).

Girona, 42

Alt Empordà, 6
Ràdio Cap de Creus (Cadaqués), Ràdio Cabanes, •	
Cent 7 Música (Vila-sacra), Ràdio Vilafant, Ràdio 
l’Escala, Ràdio Vilamalla K 25.

Baix Empordà, 8
Ràdio Begur, Ràdio Platja d’Aro, Ràdio Santa Cris-•	
tina, Ràdio Sant Feliu (Sant Feliu Guíxols), Ràdio 
Montgrí (Torroella de Montgrí), Ràdio Bisbal, Ràdio 
Palamós, Ràdio Palafrugell.

Cerdanya (gironina), 1
Ràdio Puigcerdà. Ràdio Bellver pertany a la pro-•	
víncia de Lleida. 

Garrotxa, 5
Ràdio Sant Joan (Sant Joan les Fonts), Ràdio •	
la Vall (les Preses), Ràdio les Planes (les Planes 
d’Hostoles), Ràdio Besalú, Bas Ràdio (la Vall d’en 
Bas).

Gironès, 9
Top Gironès (Cassà de la Selva), FM Ràdio Sarrià •	
(Sarrià de Ter), Ràdio Salt, Ràdio Quart (Hot 101), 
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tècnic de FM substituïa l’aprovat l’any 1989, que va ser 
modificat parcialment l’any 1997. 

La Llei de comunicació audiovisual de Catalunya (LCA) 
atribueix al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
la competència plena per exercir totes les potestats 
vinculades a l’atorgament dels títols habilitants per a la 
prestació de serveis audiovisuals en aquells supòsits en 
què aquesta es dugui a terme mitjançant l’ús de l’espec-
tre radioelèctric. 

El CAC, el 19 de desembre de 2007, va fer pública la 
contractació, mitjançant procediment obert de concurs, 
de 83 concessions, per a particulars per a l’explotació 
del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètri-
ques amb modulació de freqüència reservades per a 
Catalunya. 

L’antic Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora de FM 
considerava 33 emissores privades a Barcelona; 23, 
a Girona; 21, a Tarragona, i 17, a Lleida. El nou Pla in-
crementa el nombre de freqüències destinades tant a 
la programació pública com a la comercial. El CAC ha 
tret a concurs 27 freqüències, a Girona; 26, a Barcelo-
na; 20, a Lleida, i 10, a Tarragona. D’uns anys ençà, la 
radiodifusió privada ja ha estat emprant la gran majoria 
d’aquestes freqüències dins de l’anomenat Pla pilot. Se-
gons les dades de l’Informe sobre l’audiovisual a Cata-
lunya 2005, editat pel CAC, aquell any funcionaven 91 
freqüències en aquella situació. Tal com recull el nostre 
estudi, només 5 de les 83 freqüències que han sortit a 
concurs públic no es feien servir. Atès que hem inclòs 
les freqüències activades dins del Pla pilot, el mapa de 
la radiodifusió privada que presentem reflecteix força el 
nombre d’emissores privades que hi haurà regulades en 
el dial català després de la resolució del concurs. Se-
gons les adjudicacions finals del CAC, allò que podria 
variar és el nombre de freqüències que donem a cada 
empresa radiofònica. 

L’oferta radiofònica analògica de la ràdio privada a Ca-
talunya arriba als oïdors mitjançant 196 freqüències en 
la banda de FM, el 22,7% del total. Unes 67 emissores 
transmeten programació pròpia en algun moment del 
dia. Tret de 5 emissores, la resta forma part d’alguna de 
les 28 cadenes d’emissores que operen al territori, una 
quinzena de les quals són radiofórmules musicals. Tro-
bem 8 grups radiofònics privats que basen el seu negoci 
en el mercat de Catalunya i 7 grups privats que tenen 
interessos comercials a tot l’Estat espanyol. 

2.3. El tercer sector de la FM

Per trobar una definició el més precisa possible de les 
emissores del tercer sector, podem prendre la que dóna 
la Llei de mesures d’impuls de la societat de la informa-
ció, aprovada el mes de desembre passat pel Congrés 
dels Diputats. Tenen aquesta consideració en la televisió 
local les emissores que no tenen finalitat comercial i esti-

Vall d’Aran, 1
Ràdio Les.•	

Cal afegir Ràdio Bellver, de la part lleidatana de la •	
Cerdanya.

Tarragona, 45

Alt Camp, 4
Alcover Ràdio, Ràdio Aiguamúrcia, Ona Valls FM, •	
Ràdio Jove del Pla de Santa Maria.

Baix Camp, 4
Ràdio TV Cambrils, Ona Riudoms, Ràdio l’Hospi-•	
talet de l’Infant, Freqüència Camp de Tarragona (la 
Selva del Camp) –COMRàdio.

Baix Ebre, 6
Ràdio Delta (Deltebre), La Cala Ràdio (l’Ametlla de •	
Mar), Antena Aldaia (l’Aldea), Cam Ràdio (Camar-
les), Ràdio Tortosa, Antena Caro (Roquetes).

Baix Penedès, 6
Ràdio l’Arboç, Ràdio el Vendrell, Calafell Ràdio, •	
Ràdio Bellvei, Ràdio Banyeres, Ràdio Domenys 
(Sant Jaume dels Domenys).

Conca de Barberà, 3
Ràdio Santa Coloma de Queralt, L’Espluga FM Rà-•	
dio, Ràdio Montblanc.

Montsià, 6
Ràdio Ulldecona, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut •	
a Masdenverge, La Plana Ràdio (Santa Bàrbara), 
Alcanar Ràdio, Ràdio Ràpita.

Priorat, 2
Ràdio la Vilella Alta, Ràdio Falset.•	

Ribera d’Ebre, 2
Ràdio Móra la Nova, Ràdio Flix.•	

Tarragonès, 9
Tarragona Ràdio, Constantí Radio, Ràdio Mo-•	
rell, Ràdio la Canonja, Antena Nord - Ràdio Sant 
Salvador, Ona la Torre (Torredembarra), Altafulla 
Ràdio, Roda de Barà Ràdio, Ràdio FM (la Pobla 
Mafumet).

Terra Alta,3
Ràdio Batea, Ràdio Gandesa, Ràdio Fatarella.•	

Font: Elaboració pròpia.

2.2. Radiodifusió privada en FM

L’1 de setembre de 2006, mitjançant el Reial decret 
964/2006, el Govern de l’Estat va aprovar el Pla tècnic 
nacional de radiodifusió sonora de FM. Aquest nou Pla 
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Barcelona Tarragona Girona  Lleida
Total 

tipologia

Penitenci-
ària 2 - 1 1 

4 
(3,4%)

Musica 
contínua 2 - - - 

2 
(1,7%)

Megafonia 
en FM 2 - - - 

2 
(1,7%)

Total 
província 85 15 10 6 

116 
(100%)

Font: Elaboració pròpia.

Dins del conjunt de ràdios de l’anomenat ter-
cer sector de la FM les emissores comercials 
i llatines són les que ocupen més freqüèn-
cies, amb un 28,5%, seguides de les cultu-
rals, amb un 22,4%, i de les religioses, amb 
un 18,9%

Als darrers anys s’ha incrementat notablement el nom-
bre d’emissores llatines, en les àrees de més densitat de 
població. Al Barcelonès: Fiesta FM, La Super Estación, 
Radio Tropical FM, Antena 2.000 Radio, Radio Gladys 
Palmera, La Bomba, Zona Latina FM, Barcelona Latina 
FM i Privilex. Al Gironès, Son Latino i Caribe FM Stereo. 
Al Tarragonès, Latina Estereo i Energía FM.

Un segon grup que ha incrementat notablement la pre-
sència en el dial de FM català és el religiós. Ocupen el 
18,9% de freqüències del tercer sector. Al Barcelonès, 
Onda Paz, Radio María, RKM, Ràdio Bona Nova i AVM 
Radio. Al Vallès Occidental, Radio María, Ràdio 7 i Ra-
dio Amistad. Al Gironès, Radio María i Radio Shalom de 
Palau. Al Pla de l’Estany, Ona Pau. Al Segrià, Ponent FM, 
l’emissora parroquial de Llardecans i Radio María. Al 
Baix Ebre, Radio María. I al Baix Penedès, Manà Ràdio. 
Amb un objectiu ben diferent, al Bages, funciona la ràdio 
interna del monestir de Montserrat perquè les persones 
allotjades a les cel·les i a l’hotel, a més a més dels mon-
jos que estan a la infermeria, puguin seguir els oficis de 
la basílica. 

Pel que fa a les freqüències emprades per emissores 
culturals, n’hi ha 26, el 22,4% del sector. Una de les més 
veteranes és Punt Sis Ràdio, de Reus, Baix Camp, que 
l’any 2007 va complir 25 anys i va rebre un reconeixe-
ment públic del seu Ajuntament. Altres exemples són: 
a Sant Boi de Llobregat, al Baix Llobregat, Ràdio Maria-
nao; a Argentona, al Maresme, Duba FM; a Cardedeu, 
al Vallès Oriental, l’emissora de la residència d’avis Ma-
ranatha; Ràdio Fatarella, a la Terra Alta, o Ràdio Costa 
Creixell, al Tarragonès. 

guin dirigides a unes comunitats per raó d’un interès cul-
tural, ètnic o social. Actualment l’anomenat tercer sec-
tor radiofònic engloba bàsicament les emissores sense 
concessió administrativa o les poques que sí que poden 
estar autoritzades per l’Administració per realitzar una 
funció determinada. A Catalunya aquest conjunt trans-
met per 116 freqüències, un 73,2% de les quals operen 
a la província de Barcelona. 

Hem intentat fer una classificació, que pot ser inexacta 
en algun cas concret, a causa de la casuística complexa 
i la gran varietat existent. Hem diferenciat les tipologies 
següents: culturals, lliures, religioses, penitenciàries, de 
districte, de barri i escolars. A més, unes altres, per la 
seva finalitat i contingut, realment haurien de formar part 
de la categoria de radiodifusió privada, tot i que en diver-
sos casos són promogudes per associacions culturals. 
Són les que hem classificat com a comercials i llatines 
i que són les que tenen més presència, perquè ocupen 
el 28,5% de les freqüències del tercer sector. Dins de 
les comercials, per exemple, hi hauria Sensació FM, a 
Barcelona i Sabadell, propietat de Mediageneris, Ràdio 
Kanal Barcelona, Xtra FM, a l’Alt i Baix Empordà, etc. 
Els altres dos conjunts predominants són les emissores 
culturals, amb un 22,4% de freqüències ocupades, i les 
religioses, amb un 18,9%.

La majoria de ràdios del tercer sector transmeten les 24 
hores. Només una minoria surten a l’aire durant unes 
hores o ho fan de manera ocasional: les escolars, les 
penitenciàries, Ràdio Circuit —la megafonia del Circuit 
de Catalunya en FM—, Ràdio Nadal, de Terrassa, o Bo-
navista Ràdio, de Tarragona.

taula 3. Nombre de freqüències del tercer sector, 
segons la tipologia, per províncies (2007)

Barcelona Tarragona Girona  Lleida
Total 

tipologia

Cultural 
19 5 2 - 

26 
(22,4%)

Religiosa 
10 6 3 3 

22 
(18,9%)

Comercial 
17 1 2 - 

20 
(17,2%)

Llatina 
9 2 2 - 

13 
(11,3%)

Lliure 
7 - - 1 

8 
(6,9%)

Escolar 
7 - - - 

7 
(6,1%)

Barri 
4 1 - 1 

6 
(5,2%)

Districte 
6 - - - 

6 
(5,2%)
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Font: Elaboració pròpia.

Dins del conjunt de ràdios de l’anomenat ter-
cer sector de la FM les emissores comercials 
i llatines són les que ocupen més freqüèn-
cies, amb un 28,5%, seguides de les cultu-
rals, amb un 22,4%, i de les religioses, amb 
un 18,9%

Als darrers anys s’ha incrementat notablement el nom-
bre d’emissores llatines, en les àrees de més densitat de 
població. Al Barcelonès: Fiesta FM, La Super Estación, 
Radio Tropical FM, Antena 2.000 Radio, Radio Gladys 
Palmera, La Bomba, Zona Latina FM, Barcelona Latina 
FM i Privilex. Al Gironès, Son Latino i Caribe FM Stereo. 
Al Tarragonès, Latina Estereo i Energía FM.

Un segon grup que ha incrementat notablement la pre-
sència en el dial de FM català és el religiós. Ocupen el 
18,9% de freqüències del tercer sector. Al Barcelonès, 
Onda Paz, Radio María, RKM, Ràdio Bona Nova i AVM 
Radio. Al Vallès Occidental, Radio María, Ràdio 7 i Ra-
dio Amistad. Al Gironès, Radio María i Radio Shalom de 
Palau. Al Pla de l’Estany, Ona Pau. Al Segrià, Ponent FM, 
l’emissora parroquial de Llardecans i Radio María. Al 
Baix Ebre, Radio María. I al Baix Penedès, Manà Ràdio. 
Amb un objectiu ben diferent, al Bages, funciona la ràdio 
interna del monestir de Montserrat perquè les persones 
allotjades a les cel·les i a l’hotel, a més a més dels mon-
jos que estan a la infermeria, puguin seguir els oficis de 
la basílica. 

Pel que fa a les freqüències emprades per emissores 
culturals, n’hi ha 26, el 22,4% del sector. Una de les més 
veteranes és Punt Sis Ràdio, de Reus, Baix Camp, que 
l’any 2007 va complir 25 anys i va rebre un reconeixe-
ment públic del seu Ajuntament. Altres exemples són: 
a Sant Boi de Llobregat, al Baix Llobregat, Ràdio Maria-
nao; a Argentona, al Maresme, Duba FM; a Cardedeu, 
al Vallès Oriental, l’emissora de la residència d’avis Ma-
ranatha; Ràdio Fatarella, a la Terra Alta, o Ràdio Costa 
Creixell, al Tarragonès. 

guin dirigides a unes comunitats per raó d’un interès cul-
tural, ètnic o social. Actualment l’anomenat tercer sec-
tor radiofònic engloba bàsicament les emissores sense 
concessió administrativa o les poques que sí que poden 
estar autoritzades per l’Administració per realitzar una 
funció determinada. A Catalunya aquest conjunt trans-
met per 116 freqüències, un 73,2% de les quals operen 
a la província de Barcelona. 

Hem intentat fer una classificació, que pot ser inexacta 
en algun cas concret, a causa de la casuística complexa 
i la gran varietat existent. Hem diferenciat les tipologies 
següents: culturals, lliures, religioses, penitenciàries, de 
districte, de barri i escolars. A més, unes altres, per la 
seva finalitat i contingut, realment haurien de formar part 
de la categoria de radiodifusió privada, tot i que en diver-
sos casos són promogudes per associacions culturals. 
Són les que hem classificat com a comercials i llatines 
i que són les que tenen més presència, perquè ocupen 
el 28,5% de les freqüències del tercer sector. Dins de 
les comercials, per exemple, hi hauria Sensació FM, a 
Barcelona i Sabadell, propietat de Mediageneris, Ràdio 
Kanal Barcelona, Xtra FM, a l’Alt i Baix Empordà, etc. 
Els altres dos conjunts predominants són les emissores 
culturals, amb un 22,4% de freqüències ocupades, i les 
religioses, amb un 18,9%.

La majoria de ràdios del tercer sector transmeten les 24 
hores. Només una minoria surten a l’aire durant unes 
hores o ho fan de manera ocasional: les escolars, les 
penitenciàries, Ràdio Circuit —la megafonia del Circuit 
de Catalunya en FM—, Ràdio Nadal, de Terrassa, o Bo-
navista Ràdio, de Tarragona.

taula 3. Nombre de freqüències del tercer sector, 
segons la tipologia, per províncies (2007)

Barcelona Tarragona Girona  Lleida
Total 

tipologia

Cultural 
19 5 2 - 

26 
(22,4%)

Religiosa 
10 6 3 3 

22 
(18,9%)

Comercial 
17 1 2 - 

20 
(17,2%)

Llatina 
9 2 2 - 

13 
(11,3%)

Lliure 
7 - - 1 

8 
(6,9%)

Escolar 
7 - - - 

7 
(6,1%)

Barri 
4 1 - 1 

6 
(5,2%)

Districte 
6 - - - 

6 
(5,2%)
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radiofòniques de la mateixa RTVE i a les d’altres orga-
nitzacions, com ara la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals —Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
en aquell moment.

Els serveis de difusió i xarxa es van privatitzar posteri-
orment a tot l’Estat, amb la creació de Retevisión i en el 
territori català, amb la creació de Tradia. Aquestes dues 
empreses anys després van quedar en l’òrbita d’Abertis, 
que actualment és el gestor d’infraestructures de teleco-
municacions més important, juntament amb Axión, filial 
de TDF, que gestiona majoritàriament els sistemes radi-
oelèctrics d’Unión Radio.

Com a criteri general, es pot considerar que, si les ca-
racterístiques orogràfiques no ho impedeixen, es pot 
tenir una bona recepció del senyal de FM fins a uns 60 
quilòmetres del centre emissor, si es transmet amb una 
potència de 20 kW, des d’uns 400 metres d’altura, com 
ara la torre de comunicacions de Collserola al Barcelo-
nès, o amb 2 kW de potència, des de 1.200 m d’altura, 
com és el cas del centre emissor de la muntanya de 
Montserrat. 

És fonamental disposar d’un bon punt de transmissió 
per garantir que el senyal arribi el millor possible al mà-
xim nombre de persones. El mercat radiofònic de qual-
sevol operador, que depèn de la publicitat i l’audiència 
—tret de les emissores de Ràdio Nacional d’Espanya—, 
està directament relacionat amb el nombre de centres 
emissors principals des del qual pot transmetre. 

Els punts bàsics de transmissió en FM a Catalunya es-
tan distribuïts, de manera força equilibrada, en 23 co-
marques.

Quadre 4. Punts bàsics de transmissió en FM a 
Catalunya (2007)

* Collserola     (Barcelonès) 
Collsuspina     (Osona)
Sant Jeroni     (Bages)
Tossa de Montbui     (Anoia)
Montgròs - Sant Pere de Ribes  (Garraf)
Montcabrer     (Maresme)
Total Barcelona: 6

* Rocacorba - Canet d’Adri     (Gironès)
Calonge - Urbanització 
El Mas Nou    (Baix Empordà)
Palafrugell - Far 
de Sant Sebastià    (Baix Empordà)
Santa Magdalena - 
La Vall d’en Bas    (Garrotxa)
El Catllar - Ripoll    (Ripollès)
Coll de la Mola - Alp   (Cerdanya)
Total Girona: 6

Algunes emissores de la ciutat de Barcelona, amb molts 
anys d’emissió, com ara Ràdio Gràcia o Alternativa Bar-
celona, s’autodefineixen com a municipals de districte. 
Aquesta és una figura legalment inexistent, atès que 
cada municipi només pot disposar d’una concessió, 
que en el cas de Barcelona és el 91 MHz de Freqüèn-
cia Barcelona, que utilitza com a pròpia COMRàdio. Per 
això, en aquest treball les 6 emissores barcelonines de 
districte s’han catalogat com a emissores de districte. Hi 
ha 6 emissores més lligades a barris de ciutats, com ara 
Sants 3 Ràdio —amb una dècada de funcionament— i 
Ona de Sants Montjuïc, a Barcelona; Ona Mar i Ràdio 
Pomar, a Badalona; Ràdio Florida, a l’Hospitalet de Llo-
bregat; Ràdio Pardinyes, a Lleida, i Ràdio Sant Pere i 
Sant Pau, a Tarragona. Aquest grup d’emissores de dis-
tricte i de barri ocupa el 10,4% de les freqüències del 
tercer sector.

El col·lectiu de ràdios lliures està present a la FM des de 
fa trenta anys. Actualment està integrat per 8 emissores. 
Al Barcelonès, Ràdio Pica, creada el 1981, Contrabanda 
FM, Ràdio Bronka i Radio Linea IV. Al Berguedà, Ràdio 
Korneta, creada l’any 2007. Al Vallès Occidental, Ràdio 
Kaos i Ràdio Trama. I Ràdio Golfa, al Segrià. També es 
podria incloure dins d’aquest col·lectiu Ràdio 90 d’Olot, 
que s’autodefineix com a lliure i cultural —que és on 
l’hem classificat.

El grup d’emissores escolars que transmeten ocasional-
ment en FM ha baixat força els darrers anys, perquè In-
ternet, a través del projecte Xtec Ràdio, del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, els ha obert 
un canal de distribució dels seus continguts molt més 
atractiu. Al dial del Barcelonès, han desaparegut experi-
ències com ara Ràdio Besòs, Ràdio Milà o Ràdio Escola 
Sadeta. Encara es poden escoltar en FM 7 emissores a 
la província de Barcelona: Ràdio Ràpia i Ràdio Estalella, 
a l’Alt Penedès; Ràdio Primavera, Ràdio Gaudí, Ràdio 
Urgell i Aula Ràdio —aquesta lligada a un centre de for-
mació de radiofonistes—, al Barcelonès, i Ràdio Escola 
Vedruna, a Osona.

En quatre centres penitenciaris funcionen emissores de 
FM, de molt baixa potència, que transmeten la progra-
mació feta pels interns, generalment coordinada pels 
monitors d’activitats: Ràdio Modelo, a Barcelona, Ràdio 
Contrapunt, a la Roca del Vallès, Ràdio Circuit Tancat, a 
Girona, i Ràdio Ona One, a Lleida.

2.4. Centres emissors de FM

Des de principi dels anys seixanta, Televisió Espanyo-
la va crear una xarxa d’emissors principals per distri-
buir el seu senyal. Amb l’arrencada de la FM, aquests 
punts emissors, durant les dècades dels anys setanta 
i els anys vuitanta, van servir de referència a les xarxes 
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DISTRIBUCIÓ 
GEOGRÀFICA

EMISSORES 
PÚBLIQUES

EMISSORES 
PRIVADES

Garraf 

Punto Ràdio - 
Onda Rambla 
Vilanova
(Vilanova i la Gel-
trú, 1.485 kHz)

Vallès Occidental 

RNE /Radio1 
(Palau-solità i 
Plegamans 738 
kHz)

SER Ràdio 
Terrassa
(Terrassa, 828 
kHz)

 

RNE Radio 5
(Palau-solità i 
Plegamans, 576 
kHz)

 

COMRàdio
(Palau-solità i 
Plegamans, 882 
kHz)

Total Barcelona 9 3 (2 RNE, 1 COM) 
6 (3 SER, COPE, 
Onda Cero, Punto 
Radio)

Baixa Camp 
RNE Radio 1
(Reus, 855 kHz)

SER - Ràdio Reus
(Reus, 1.026 kHz)

 
RNE Radio 5
(Reus, 1.314 kHz)

COPE-Reus
(Reus, 1.143 kHz)

Baix Ebre 
RNE Radio 1
(Tortosa, 693 kHz)

 

Total Tarragona 5  3 RNE 2 (SER, COPE) 

Gironès 
RNE Radio 1
(Campllong, 801 
kHz)

SER - Ràdio 
Girona
(Girona, 1.008 
kHz)

RNE Radio 5
(Campllong, 
1.413 kHz)

Alt Empordà 
COPE - Girona 
(Camallera, 1.269 
kHz)

Total Girona 4 2 RNE 2 (SER, COPE) 

Segrià 
RNE Radio 1
(Alcoletge, 612 
kHz)

SER - Ràdio 
Lleida
(Lleida, 1.287 
kHz)

 
RNE Radio 5
(Alcoletge, 1.152 
kHz)

COPE - Lleida
(Lleida, 1.224 
kHz)

Total Lleida 4 2 RNE 2 (SER, COPE) 

Font: Elaboració pròpia.

Al dial català d’ona mitjana 10 freqüències són de la ràdio 
pública i 12 de la privada. Cal precisar que la concessió 
privada de l’EAJ 20, antiga Ràdio Sabadell, l’opera des 
de fa una dècada l’emissora pública COMRàdio. 

* Alpicat    (Segrià) 
Pic de l’Orri - Soriguera    (Pallars Sobirà)
Cap Vaquèira    (Vall d’Aran)
El Cogulló - Organyà   (Alt Urgell)
Fallada de Malpàs - El Pont    (Ribagorça 
de Suert     / Pallars Jussà)
Castell de Mur - Tremp    (Pallars Jussà)
Casa de la Creu - Olius    (Solsonès)
Total Lleida: 7

*La Mussara- Vilaplana    (Baix Camp)
*Mont Caro - Roquetes    (Montsià)
Coll Redó - Tortosa    (Baix Ebre)
Lleó - El Vendrell    (Baix Penedès)
Figuerola del Camp -    (Conca de Barberà)
Montblanc    
Total Tarragona: 5

* Emissors capçalera.

Font: Elaboració pròpia.

3. ONA MITJANA

La banda d’ona mitjana s’ha mantingut estable els dar-
rers anys. A Catalunya funcionen 22 transmissors d’ona 
mitjana, més un que té RNE com a reserva a la mun-
tanya de Montjuïc de Barcelona. Hi ha 10 comarques 
catalanes que tenen algun centre emissor d’OM al seu 
territori: 9 són a Barcelona, 5 a Tarragona, 4 a Girona i 
4 a Lleida. 

Taula 4. Distribució geogràfica de les emissores 
d’ona mitjana a Catalunya (2007)

DISTRIBUCIÓ 
GEOGRÀFICA

EMISSORES 
PÚBLIQUES

EMISSORES 
PRIVADES

Bages 

SER - Ràdio 
Manresa
(Manresa, 1.539 
kHz)

Baix Llobregat 

SER - Ràdio 
Barcelona
(Torrelles de 
Llobregat, 666 
kHz)

Barcelonès 
RNE reserva
(Barcelona) 

Onda Cero
(Badalona, 540 
kHz)

 

COPE Miramar / 
Rock & Gol
(Badalona, 783 
kHz)
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4 a Lleida. 

Taula 4. Distribució geogràfica de les emissores 
d’ona mitjana a Catalunya (2007)

DISTRIBUCIÓ 
GEOGRÀFICA

EMISSORES 
PÚBLIQUES

EMISSORES 
PRIVADES

Bages 

SER - Ràdio 
Manresa
(Manresa, 1.539 
kHz)

Baix Llobregat 

SER - Ràdio 
Barcelona
(Torrelles de 
Llobregat, 666 
kHz)

Barcelonès 
RNE reserva
(Barcelona) 

Onda Cero
(Badalona, 540 
kHz)

 

COPE Miramar / 
Rock & Gol
(Badalona, 783 
kHz)
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El futur de la ràdio digital terrestre està encara per deci-
dir. Possiblement es resoldrà quan els països europeus 
capdavanters en el sector decideixin quin nou sistema, 
DAB+ o Digital Multimedia Broadcasting (DMB), adop-
taran, tot aprofitant els fragments de les bandes B-III i 
L, que la normativa internacional va atorgar a la ràdio 
digital. En el cas de la banda L caldrà consolidar acords 
amb els serveis radiofònics actuals via satèl·lit, com ara 
Worldspace, i els que tenen previst d’operar-hi, per tal 
d’establir un repartiment del seu espectre.

Malgrat que s’han atorgat 18 llicències privades d’abast 
estatal, publicades al Butlletí Oficial de l’Estat, el març 
de 2.000 i el gener i agost de 2001, i 67 llicències d’abast 
autonòmic i comarcal —6 a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audioviosuals i 61 adjudicacions privades—, pu-
blicades al Diari Oficial de la Generalitat, l’agost i el no-
vembre de 2003, el nombre d’emissores que transmeten 
en DAB al nostre territori és molt baix: 23. N’hi ha 11 
de públiques, de Ràdio Nacional d’Espanya i Catalunya 
Ràdio, i 12 de privades, gestionades per tots els grups 
empresarials de comunicació que operen a tot el mercat 
espanyol de la FM. Les llicències de ràdio digital terres-
tre atorgades als grups privats de comunicació catalans 
no estan actives. 

Únicament funcionen tres centres emissors en DAB que 
abasten, totalment o parcial, dotze comarques. Centre 
emissor de Collserola: el Barcelonès, el Baix Llobregat, 
el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i zones costaneres 
del Maresme. Centre emissor de la Mussara: el Tarrago-
nès, el Baix Camp i una part de l’Alt Camp i del Priorat. 
Centre emissor de Mont Caro: el Baix Ebre, el Montsià 
i zones de la Terra Alta. Totes les cobertures es veuen 
minimitzades per l’escassa potència emprada i pel baix 
rendiment del sistema radiant.

A Catalunya s’estan emetent 8 múltiplexs DAB, la qual 
cosa suposa 48 canals, repartits, a parts iguals, entre 
el sector públic i el privat. De la vintena d’emissores, 6 
només es poden escoltar en modalitat digital i no tenen 
cap freqüència analògica en FM o OM: Radio Exterior de 
España, Catalunya-Digital 1, Catalunya-Digital 2, Vocen-
to, Onda Melodia i El Mundo Radio. Les tres primeres 
són públiques, i les tres segones, privades. Tret de la 
primera, la resta ofereixen una programació musical. 

Retevisión, l’operador que va instal·lar els múltiplexs es-
tatals (MF1, MF2 i FU-E) només ho va fer en els centres 
emissors de Collserola (el Barcelonès) i la Mussara (el 
Baix Camp). Els múltiplexs provincials MF1 i MF2, tot i 
que poden fer desconnexions territorials, mai no les han 
fet, i els programes són connexions amb les programa-
cions produïdes des de Madrid. 

El múltiplex FU-CAT, que gestiona la CCMA, en el passat 
s’havia transmès des dels centres emissors de Rocacor-
ba (el Gironès), la Mussara (el Baix Camp) i Alpicat (el 
Segrià). Avui les emissions de ràdio digital en aquests 

Quadre 5. Nombre de freqüències d’ona mitjana per 
cadenes (2007) 

RNE, 9: 5 Radio 1 i 4 Radio 5, a Barcelona, Reus, 
Tortosa, Girona i Lleida.

COMRàdio, 1: Sabadell.

SER, 6: Manresa, Barcelona, Terrassa, Reus, Gi-
rona i Lleida. 

COPE, 4: Barcelona, Reus, Figueres i Lleida.

Onda Cero, 1: Barcelona.

Punto Radio, 1: Vilanova i la Geltrú.

Font: Elaboració pròpia.

Des de Catalunya encara no s’ha fet cap prova d’emis-
sió digital en ona mitjana fent servir el sistema Digital 
Radio Mondiale. COMRàdio està estudiant la possibilitat 
de fer unes emissions de prova durant aquest any des 
del seu emissor de Palau-solità i Plegamans. 

Com qualsevol transmissió radioelèctrica, l’abast diürn 
de la transmissió en ona mitjana està condicionat per 
l’orografia. El cap tècnic de Ràdio Nacional d’Espanya 
a Catalunya, Joan Costa, considera que es pot tenir una 
bona recepció del senyal d’OM a tot Catalunya transme-
tent amb una potència de 300 kW —que és el règim de 
funcionament normal del transmissor de RNE a Palau-
solità i Plegamans. L’abast de les emissores que trans-
meten amb 20 kW és d’uns 100 quilòmetres al voltant 
de l’antena, amb un senyal bo fins a uns 60 quilòmetres. 
Finalment, les ràdios que operen amb 10 kW arriben fins 
a uns 50 quilòmetres i el radi d’acció amb bon senyal 
resta limitat a uns 30 quilòmetres. 

4. DIGITAL AUDIO BROADCASTING (DAB)

El 24 de desembre de 1996 van començar les primeres 
emissions a Catalunya en la modalitat de radiodifusió 
d’àudio digital (DAB), des del centre emissor de Collse-
rola, amb els programes de Catalunya Música i RAC 
105. Posteriorment s’hi van afegir els múltiplexs estatals 
de programació radiofònica provinent de Madrid.

Atès que la tecnologia ha estat superada per altres tec-
nologies noves o variants de la norma inicial, la poca 
disponibilitat de receptors i el poc interès per part dels 
radiodifusors, a causa del cost econòmic de la nova 
xarxa i els pocs oients existents, han fet que el projecte 
d’escampar la ràdio digital terrestre per tot l’Estat espa-
nyol estigui congelat. El sistema DAB només està im-
plantat amb força èxit al Regne Unit i Dinamarca. 
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Catalunya 
Informació

192 Kbit/s

Catalunya 
Digital 1

192 Kbit/s

Catalunya 
Digital 2

192 Kbit/s

Centre emissor de la Mussara

El Tarragonès, el Baix Camp i una part de l’Alt Camp i el 
Priorat.

 CANAL MÚLTIPLEX EMISSORES FLUX 

 8C MF2 Cadena SER 160 Kbit/s

199,360 MHz Provincial
Onda Cero 
Radio

160 Kbit/s

Kiss FM 160 Kbit/s

Europa FM 160 Kbit/s

Punto Radio 160 Kbit/s

Onda 
Melodia 

160 Kbit/s

 CANAL MULTIPLEX EMISSORES FLUX

 10A MF1 RNE 1 192 Kbit/s

209,936 MHz Provincial RNE 5 192 Kbit/s

Cadena 
COPE

160 Kbit/s

Interecono-
mía

160 Kbit/s

Radio Marca 160 Kbit/s

El Mundo 
Radio 

160 Kbit/s

 CANAL MULTIPLEX EMISSORES FLUX

11B FU-E RNE 1 192 Kbit/s

218,640 MHz Estatal RNE Clásica 224 Kbit/s

RNE 3 192 Kbit/s

RNE Radio 
Exterior

160 Kbit/s

Vocento 
(Musical)

160 Kbit/s

M-80 160 Kbit/s

Centre emissor de Mont Caro

Comarques del Baix Ebre, el Montsià i zones de la Terra 
Alta.

CANAL MÚLTIPLEX EMISSORES FLUX

11D FU-CAT
Catalunya 
Ràdio

192 Kbit/s 

222,064 MHz Autonòmic
Catalunya 
Música

192 Kbit/s

iCat fm 192 Kbit/s

Catalunya 
Informació

192 Kbit/s

Catalunya 
Digital 1

192 Kbit/s

Catalunya 
Digital 2

192 Kbit/s

Font: Elaboració pròpia.

tres centres estan inactives i només es transmet des de 
Collserola (el Barcelonès) i Mont Caro (el Baix Ebre).

El problema principal en la gestió del sistema de múlti-
plexs és que els sis serveis que aplega estan gestionats 
per empreses diferents. Aquesta rigidesa estructural di-
ficulta poder habilitar fluxos dinàmics i personalitzats per 
a cada radiodifusor, tret del múltiplex de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que fins i tot 
ha pogut fer algunes proves en la modalitat DMB, coin-
cidint amb el saló 3GSM de l’any 2007.

Taula 5. Distribució geogràfica de les emissores en 
DAB a Catalunya (2007)
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43: Montcabrer-Cabrils/Mataró —centre de capçalera 
del Maresme—, Sant Andreu de Llavaneres, Dosrius, 
Òrrius, Tiana, Alella, Teià, Argentona, Caldetes, Arenys 
de Munt, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Santa Susanna 
i Calella.

Properament, la CCMA té previst implantar aquest servei 
de canals radiofònics en els seus emissors de la Mussa-
ra (el Baix Camp), canal 56, Alpicat (el Segrià), canal 42 
i Rocacorba (el Gironès), canal 46. Possiblement es farà 
conjuntament amb l’activació del servei d’alta definició 
televisiva. El desembre de 2007 només funcionen els 
emissors de la Mussara i Alpicat, que ofereixen la matei-
xa programació que el múltiplex TVC1 que no incorpora 
els serveis radiofònics per poder encabir els serveis mul-
timèdia (MHP), prioritaris per a Televisió de Catalunya.

CANAL TL 10B EMISSORES FLUX

48 (690 MHz)
Privats/
Locals 

Onda 
Rambla - 
Punto Radio

128 Kbit/s

Barcelonès ONA FM 128 Kbit/s

Onda Rambla i ONA FM aprofiten les concessions tele-
visives de 25 TV i Localia, respectivament, per transme-
tre dins del senyal de TDT emès des de Collserola.

CANAL RGE-CAT EMISSORES FLUX

64 (818 MHz)
RTVE 
autonòmic

*RNE 1 192 Kbit/s

RNE Clásica 192 Kbit/s

RNE 3 192 Kbit/s
* Desconnexió autonòmica de Madrid.

CANAL SFN-1 ** EMISSORA FLUX

66 (834 MHz) Estatal
Interecono-
mía

96 Kbit/s

CANAL SFN-3 EMISSORA FLUX

68 (850 MHz) Estatal Punto Radio 128 Kbit/s

CANAL SFN-4 EMISSORA FLUX

69 (858 MHz) Estatal Onda Cero 128 Kbit/s

Europa FM 128 Kbit/s

Onda Me-
lodia

128 Kbit/s

** SFN (Single frequency network).

Els múltiplexs dels canals 64, 66, 68 i 69, a més de Co-
llserola, estan implantats en els emissors i reemissors 
següents: Cabrils i Santa Susanna (el Maresme), Mont-
cada (el Barcelonès), Sant Jeroni (el Bages), Tossa de 
Montbui (l’Anoia), Collsuspina (Osona), Montgròs (el 
Garraf), la Mussara (el Baix Camp), Coll Redó (el Baix 

5. LA RÀDIO EN ELS FLUXOS DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE

A Europa cada múltiplex de televisió digital terrestre 
(TDT) conté quatre programes de vídeo i dades com-
plementàries. La norma de radiodifusió de vídeo digi-
tal terrestre (DVB-T) permet incloure canals de ràdio, 
amb una qualitat sonora variable. Aquesta possibilitat 
ha estat aprofitada per alguns gestors que disposen de 
múltiplexs propis (RTVE, CCMA i Emissions Digitals de 
Catalunya) per oferir els seus serveis radiofònics. Altres 
radiodifusors han arribat a acords o han establert llo-
guers per poder estar presents en els diferents fluxos 
televisius compartits, d’àmbit estatal.

Dins dels múltiplexs de la televisió digital terrestre, en 
algunes zones de Catalunya, es poden escoltar 16 emis-
sores. Només una no està present a la FM. D’aquestes 
emissores, 7 són públiques: 4 de Catalunya Ràdio i 3 de 
Ràdio Nacional d’Espanya. I 9 són privades i formen part 
de les empreses: Unión Radio (ONA FM), Grupo Antena 
3 (Ona Cero), Grupo Intereconomía, Vocento (Punto Ra-
dio) i Grupo Godó (RAC). 

Repassem quina és l’ocupació radiofònica actual en els 
múltiplexs del centre emissor de Collserola, que abas-
ta les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i zones costaneres 
del Maresme. Després de cada canal es puntualitza en 
quins altres punts de Catalunya també estan en funcio-
nament. 

CANAL MFN2 EMISSORES FLUX

33 (570 MHz) EDC RAC 1 192 Kbit/s

Provincial RAC 105 192 Kbit/s

El múltiplex MFN2, d’Emissions Digitals de Catalunya, 
també està implantat en els emissors de les capçaleres 
de: Rocacorba (el Gironès), canal 36, la Mussara (el Baix 
Camp), canal 51 i Alpicat (el Segrià), canal 53.

CANAL TVC-2 EMISSORES FLUX

43 (650 MHz) CCMA
Catalunya 
Ràdio

192 Kbit/s 

Provincial
Catalunya 
Informació

192 Kbit/s 

Catalunya 
Música

192 Kbit/s

iCat fm 192 Kbit/s

Cal destacar que iCat fm incorpora el servei interactiu 
Multimedia Home Platform (MHP), amb informació visu-
al a la pantalla del televisor dels continguts de l’emissió 
radiofònica.

El múltiplex TVC-2, a més de Collserola, també està im-
plantat en diferents repetidors del Maresme, pel canal 
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Quadre 6. Emissores de l’Estat espanyol que trans-
meten via satèl·lit (2007)

Hispasat (30 graus oest), 41 emissores
Ràdio pública
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, iCat fm, 
Catalunya Música
Euskadi Irratia, Radio Euskadi
Canal Sur Radio
Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Radio 5 Todo Noticias, 
Radio Exterior de España
Aragón Radio
Extremadura Radio
Radio Castilla-La Mancha
EMA-RTV (Emisoras Municipales y Comunitarias de 
Andalucía)
Asturias FM (Radio del Principado de Asturias)
Emuga Radiodifusión (Emisoras Municipals Galegas)
Ràdio privada
Cadena SER, Cadena Dial, 40 Principales, M-80, Radio 
Olé, SinfoRadio, Maxima FM.
Radio Intereconomía 
Radio Marca
Rock & Gol 
Punto Radio 
Cadena Formula Hit 
Cadena City-FM (Corporación de Radios Locales. Las 
Rozas, Madrid)
Loca FM (Madrid)
Radio Nervión (Bilbao)
Hit Bilbao
Spectrum FM (en anglès. Marbella)
Éxito Radio (La Algaba, Sevilla) 
Canal Coviran (àudio dels supermercats Coviran, 
Granada) 
7.7 Radio (Las Palmas de Gran Canària i Tenerife)
Radio ECCA (educativa. Canàries)
Radio María (religiosa)
Radio de la Paz (religiosa. Mutxamel, Alacant) 

Astra (19 graus est), 17 emissores
Ràdio pública
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, iCat fm, 
Catalunya Música
Euskadi Irratia, Radio Euskadi
Canal Sur Radio
Extremadura Radio
Aragón Radio
Ràdio privada
Unión Radio
Cadena SER, Cadena Dial, 40 Principales, M-80, Radio 
Olé, SinfoRadio, Maxima FM
Mallorca 95,8 (en alemany)

Hot-bird (13 graus est), 7 emissores
Ràdio pública
Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 Todo 
Noticias, Radio Exterior de España
Ràdio privada
Radio Al-Mahabba (emissora cristiana en àrab, 
Màlaga) 

Eutelsat w2 (16 graus est), 1 emissora
Ràdio privada
Radio Amistad

Font: Elaboració pròpia.

Ebre), Alpicat (el Segrià), Rocacorba (el Gironès), el Ven-
drell (el Baix Penedès).

La relació de punts de transmissió de tots els concessi-
onaris de TDT que poden emetre a Catalunya es veurà 
incrementada notablement en poc temps amb l’engega-
da de les concessions comarcals de TDT. Això podria fer 
créixer el nombre d’emissores que es podran escoltar 
associades a la TDT. Un nombre difícil de precisar, entre 
altres coses, perquè no està clar si per poder transme-
tre un servei radiofònic en el sistema TDT cal tenir una 
concessió atorgada en la modalitat analògica (FM) o en 
la digital (DAB) o bé simplement cal arribar a un acord 
amb les empreses concessionàries dels canals d’un 
múltiplex estatal, autonòmic o local.

6. EMISSORES DE L’ESTAT ESPANYOL VIA 
SATÈL·LIT EN SISTEMES DOMÈSTICS

L’oferta radiofònica espanyola des dels sistemes via 
satèl·lit sempre ha estat escassa i mal estructurada. El 
Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i altres països eu-
ropeus han ofert un ventall molt ampli de canals radiofò-
nics per aquest sistema. 

Actualment es poden escoltar, en sistema digital, 45 
emissores diferents —19 de públiques i 26 de priva-
des— per quatre satèl·lits d’abast europeu. D’aquestes, 
23 no es podrien escoltar a Catalunya per cap altre sis-
tema de radiodifusió terrestre, analògic o digital. De les 
emissores que formen part del mapa de la radiodifusió 
en FM, OM, DAB i TDT, que també transmeten via satèl-
lit, 10 són de cinc grups privats de comunicació d’abast 
estatal (Cadena SER, Cadena Dial, 40 Principales, M-80, 
Radio Olé, Maxima FM, Rock & Gol, Punto Radio, Ra-
dio Intereconomía i Radio Marca), 2 de grups religiosos 
(Radio Amistad i Radio María —que tenen emissores de 
FM a Catalunya catalogades dins del tercer sector)— i 
10 de corporacions públiques, l’estatal i l’autonòmica: 
Ràdio Nacional d’Espanya (Radio Exterior de España 
—que també es pot escoltar en DAB—, Radio 1, Radio 
Clásica, Radio 3, Ràdio 4 i Radio 5 Todo Noticias) i la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Catalunya 
Ràdio, Catalunya Informació, iCat fm i Catalunya Músi-
ca). Cal precisar que darrerament la implantació de la 
ràdio per I. P (Internet Protocol) ha eliminat l’oferta via 
satèl·lit de l’emissora pública COMRàdio.

Per Hispasat es difon el nombre més alt d’emissores, 
41, una bona part de les quals empren aquesta moda-
litat domèstica per alimentar les capçaleres dels seus 
centres emissors terrestres de FM. La segona oferta 
principal prové de la plataforma Digital +, en obert, pels 
satèl·lits Astra i Hispasat, amb 17 emissores, gairebé la 
meitat del grup Unión Radio. 
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encara són ben desconegudes per la immensa ma-
joria de persones.

•	 El	DAB,	basat	 en	 la	 compressió	MPEG-2,	 es	 troba	
en un estat que podríem qualificar de coma tècnic, 
donat que hi ha noves modalitats del DAB més mo-
dernes i tecnologies alternatives. El futur de la ràdio 
digital terrestre està encara per decidir. Possiblement 
es resoldrà quan els països europeus capdavanters 
en el sector decideixin quin nou sistema,  DAB+ o  
Digital Multimedia Broadcasting (DMB), adoptaran, 
tot aprofitant els fragments de les bandes B-III i L, 
que la normativa internacional va atorgar a la ràdio 
digital.

•	 A	Catalunya	es	mantenen	actius	tres	centres	emissors	
en DAB. Aquesta variant de ràdio digital no abasta tot 
el territori. Estan en funcionament 8 múltiplexs DAB, el 
que suposa 48 canals, repartits, a parts iguals, entre 
el sector públic i privat. Es poden escoltar 23 emisso-
res: 11 de públiques i 12 de privades.  La dotzena de 
canals de ràdio digital DAB privats estan gestionats 
per tots els grups empresarials de comunicació que 
tenen interessos en tot el mercat espanyol de la FM. 
Les llicències de ràdio digital terrestre atorgades als 
grups privats catalans de comunicació no estan acti-
ves. 

•	 Dins	 dels	múltiplexs	 de	 la	 televisió	 digital	 terrestre,	
en algunes zones de Catalunya, es poden escoltar 
16 emissores de ràdio: 7 són públiques i 9 són priva-
des.

•	 La	relació	de	punts	de	 transmissió	de	 tots	els	con-
cessionaris de TDT que poden emetre a Catalunya es 
veurà incrementada notablement en poc temps amb 
l’engegada de les concessions comarcals de TDT. 
Això podria fer créixer el nombre d’emissores que es 
podran escoltar associades a la TDT. Un  nombre di-
fícil de precisar, entre altres coses, perquè no està 
clar si per poder transmetre un servei radiofònic en 
el sistema TDT cal tenir una concessió atorgada en 
la modalitat analògica (FM) o en la digital (DAB) o bé 
simplement cal arribar a un acord amb les empreses 
concessionàries dels canals d’un múltiplex estatal, 
autonòmic o local.
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7. CONCLUSIONS 

•	 A	Catalunya	l’oferta	radiofònica	hertziana	segueix	ar-
ribant als oïdors mitjançant les dues bandes analògi-
ques tradicionals: la de freqüència modulada (FM) i 
la d’ona mitjana (OM).

•	 En	la	banda	de	FM	hi	ha	860	freqüències	actives	i	22	
en la d’OM. En la banda de FM el 63,7% de freqüèn-
cies les fan servir les emissores públiques, el 22,7% 
la radiodifusió privada i el 13,6% les ràdios anomena-
des del tercer sector. 

•	 En	la	banda	d’OM	el	repartiment	de	les	freqüències	
és: un 45,4% per al sector públic i un 54,6% per al pri-
vat. En ona mitjana es poden escoltar 15 emissores 
diferents: 3 de públiques i 12 de privades. D’aques-
tes, només 3 transmeten un volum de programació 
significativa diferent a la que es pot sintonitzar simul-
tàniament pel seu canal de FM.

•	 Les	àrees	amb	més	població	és	on	el	dial	de	FM	està	
més ple. Les cinc comarques amb més freqüències 
actives són: Barcelonès (91), Bages (40), Maresme 
(39), Gironès (38) i Osona (33).

•	 El	nombre	d’emissores	que	transmeten	un	mínim	de	
programació pròpia en FM a Catalunya és de 423: 
246 són de gestió pública i  67 de gestió privada. 
Tret de 5 emissores privades, la resta forma part d’al-
guna de les 28 cadenes d’emissores que operen al 
territori, una quinzena de les quals són radiofórmules 
musicals. A més existeixen 110 ràdios que pertanyen 
al tercer sector.

•	 Si	un	dels	trets	diferencials	històrics	del	mapa	radi-
ofònic català és l’elevat nombre de ràdios públiques 
de proximitat, amb 240 emissores municipals en 
funcionament,d’uns anys ençà han aparegut un gran 
nombre de ràdios locals del tercer sector definint un 
segon tret característic del nostre mapa radiofònic 
en FM. Aquest grup heterogeni d’emissores està for-
mat per ràdios: culturals (22,4%), religioses (18,9%), 
comercials (17,2%), llatines (11,3%), lliures (6,9%), 
escolars (6,1%), de barri (5,2%), de districte (5,2%) i 
penitenciàries (3,4%).

•	 En	FM	és	fonamental	disposar	d’un	bon	punt	de	trans-
missió per garantir que el senyal arribi amb el millor 
possible al màxim nombre de persones. El mercat 
radiofònic de qualsevol operador està directament 
relacionat amb el nombre de centres emissors prin-
cipals des del qual pot transmetre. Els punts bàsics 
de transmissió en FM a Catalunya estan distribuïts, 
de manera força equilibrada, en 23 comarques.

•	 La	ràdio	digital	distribuïda	per	Internet	està	guanyant,	
en audiència i en nombre, a la transmesa en qualse-
vol de les modalitats de radiodifusió hertziana, que 
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veurà incrementada notablement en poc temps amb 
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7. CONCLUSIONS 

•	 A	Catalunya	l’oferta	radiofònica	hertziana	segueix	ar-
ribant als oïdors mitjançant les dues bandes analògi-
ques tradicionals: la de freqüència modulada (FM) i 
la d’ona mitjana (OM).

•	 En	la	banda	de	FM	hi	ha	860	freqüències	actives	i	22	
en la d’OM. En la banda de FM el 63,7% de freqüèn-
cies les fan servir les emissores públiques, el 22,7% 
la radiodifusió privada i el 13,6% les ràdios anomena-
des del tercer sector. 

•	 En	la	banda	d’OM	el	repartiment	de	les	freqüències	
és: un 45,4% per al sector públic i un 54,6% per al pri-
vat. En ona mitjana es poden escoltar 15 emissores 
diferents: 3 de públiques i 12 de privades. D’aques-
tes, només 3 transmeten un volum de programació 
significativa diferent a la que es pot sintonitzar simul-
tàniament pel seu canal de FM.

•	 Les	àrees	amb	més	població	és	on	el	dial	de	FM	està	
més ple. Les cinc comarques amb més freqüències 
actives són: Barcelonès (91), Bages (40), Maresme 
(39), Gironès (38) i Osona (33).

•	 El	nombre	d’emissores	que	transmeten	un	mínim	de	
programació pròpia en FM a Catalunya és de 423: 
246 són de gestió pública i  67 de gestió privada. 
Tret de 5 emissores privades, la resta forma part d’al-
guna de les 28 cadenes d’emissores que operen al 
territori, una quinzena de les quals són radiofórmules 
musicals. A més existeixen 110 ràdios que pertanyen 
al tercer sector.

•	 Si	un	dels	trets	diferencials	històrics	del	mapa	radi-
ofònic català és l’elevat nombre de ràdios públiques 
de proximitat, amb 240 emissores municipals en 
funcionament,d’uns anys ençà han aparegut un gran 
nombre de ràdios locals del tercer sector definint un 
segon tret característic del nostre mapa radiofònic 
en FM. Aquest grup heterogeni d’emissores està for-
mat per ràdios: culturals (22,4%), religioses (18,9%), 
comercials (17,2%), llatines (11,3%), lliures (6,9%), 
escolars (6,1%), de barri (5,2%), de districte (5,2%) i 
penitenciàries (3,4%).

•	 En	FM	és	fonamental	disposar	d’un	bon	punt	de	trans-
missió per garantir que el senyal arribi amb el millor 
possible al màxim nombre de persones. El mercat 
radiofònic de qualsevol operador està directament 
relacionat amb el nombre de centres emissors prin-
cipals des del qual pot transmetre. Els punts bàsics 
de transmissió en FM a Catalunya estan distribuïts, 
de manera força equilibrada, en 23 comarques.

•	 La	ràdio	digital	distribuïda	per	Internet	està	guanyant,	
en audiència i en nombre, a la transmesa en qualse-
vol de les modalitats de radiodifusió hertziana, que 
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amb modulació de freqüència. D’aquestes freqüències, 
les poques que no estaven actives en el moment de fer 
l’estudi tenen la casella del nom de l’emissora en blanc.

La dada relativa a la potència d’emissió pot considerar-
se com una orientació. Pel que fa a les emissores amb 
concessió administrativa, s’indica la potència concedi-
da. Les que no la tenen és impossible conèixer-la amb 
exactitud, perquè escapen a tot control. És molt freqüent 
que les emissores que emeten amb potències reduïdes, 
quan n’informen, l’exagerin per no semblar «massa pe-
tites», i les que emeten amb potències superiors solen 
declarar potències inferiors per no resultar «massa cri-
daneres». A les concessions municipals freqüentment 
se’ls assignen potències molt petites que, en el cas que 
es respectessin, les faria passar desapercebudes en un 
dial saturat. En algunes emissores municipals primer 
posem la potència concedida i després la que possible-
ment utilitzen.

9. MAPA RADIOFÒNIC DE CATALUNYA EN 
OM I FM1

Aquest mapa s’ha fet el mes de desembre de 2007 i està 
actualitzat a 28 de gener de 2008.

En aquest mapa de la radiodifusió, hem agrupat totes 
les emissores per comarques, segons el lloc geogràfic 
d’emissió. Algunes emissores privades transmeten des 
d’una comarca propera a la qual tenen la concessió.

Posem en negreta les freqüències la contractació de les 
quals va fer pública el Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, el 19 de desembre de 2007, mitjançant procediment 
obert de concurs per particulars per a l’explotació del 
servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques 

1. Les taules que dibuixen el mapa radiofònic són totes d’elaboració 
pròpia.

9.1. Ona mitjana

FREQ. (kHz) EMISSORA ESTUDIS CENTRE EMISSOR KW CADENA

540 Onda Cero Bcn Barcelona Badalona 50 Onda Cero

576 RNE Radio 5 TN Barcelona Palau-solità i Plegamans 100 RNE

612 RNE Radio 1 Lleida Alcoletge 10 RNE

666 Ràdio Barcelona Barcelona Torrelles de Llobregat 50 SER

693 RNE Radio 1 Tortosa Tortosa 10 RNE

738 RNE Radio 1 Barcelona Palau-solità i Plegamans (1) 600 RNE

783 COPE Miramar (2) Barcelona Badalona 50 COPE

Rock & Gol (2) Rock & Gol

801 RNE Radio 1 Girona Campllong 10 RNE

828 Ràdio Terrassa Terrassa Terrassa 2 SER

855 RNE Radio 1 Reus Reus 20 RNE

882 COMRàdio (3) Barcelona Palau-solità i Plegamans 10 COMRàdio

1.008 Ràdio Girona Girona Girona 2 SER

1.026 Ràdio Reus Reus Reus 10 SER

1.143 COPE Reus Reus Reus 2 COPE

1.152 RNE Radio 5 TN Lleida Alcoletge 10 RNE

1.224 COPE Lleida Lleida Lleida 2 COPE

1.269 COPE Girona Girona Camallera 2 COPE

1.287 Ràdio Lleida Lleida Lleida 5 SER

1.314 RNE Radio 5 TN Reus Reus 20 RNE

1.413 RNE Radio 5 TN Girona Campllong 10 RNE

1.485 Onda Rambla Vilanova Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú 5 Punto Radio

1.539 Ràdio Manresa Manresa Manresa 8 SER

(1) En règim de funcionament normal es transmet amb 300 kW. (2) Es tracta de la mateixa emissora: COPE Miramar, de 01.30 a 
16.00, i Rock & Gol, de 16.00 a 01.30. (3) Concessió a Sabadell i centre emissor a Palau-solità i Plegamans.
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9.2. Freqüència modulada

BARCELONA

ALT PENEDÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.6 Ràdio Ràpia Santa Margarida i els Monjos 20 Escolar

90.1  (1) Vilafranca del Penedès

97.9 Ràdio Estalella Vilafranca del Penedès 20 Escolar

103.1 SER Penedès Garraf Vilafranca del Penedès 1.200 SER

107.0 Canal 20 Ràdio Olèrdola Moja - Olèrdola 10/100 Municipal

107.0 Ona Bitlles Sant Pere de Riudebitlles 50 Municipal

107.2 Ràdio Sant Sadurní Sant Sadurní d’Anoia 50 Municipal

107.5 Sarroca Ràdio Sant Martí Sarroca 50/80 Municipal

107.6 Ràdio Gelida Gelida 27/50 Municipal

107.7 Ràdio Mediona Mediona 50/200 Municipal

107.8 Ràdio Vilafranca (1) Vilafranca de Penedès 25/50 Municipal

108.0 Ràdio Foix Torrelles de Foix 10/20 Municipal
(1) Provisionalment fa servir les freqüències de 90.1 i 107.8 tot i que té previst deixar els 90.1 MHz.

ANOIA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

89.4 RNE Radio 1 Igualada 2.000 RNE

90.0 Montbui Ràdio Santa Margarida i els Monjos 50 Municipal

90.9 RNE Radio Clásica Igualada 2.000 RNE

91.3 Ràdio Piera Piera 20/50 Municipal

91.4 COMRàdio Santa Margarida i els Monjos COMRàdio

92.2 Onda Rambla Centre Igualada 2.000 Punto Radio

97.9 COMRàdio Igualada 2.000 COMRàdio

100.5 Ràdio Masquefa Masquefa 50 Municipal

101.1 RAC 1 Igualada 2.000 RAC 1

103.2 Ràdio Igualada Igualada 50/500 Municipal

104.7 Ràdio Capellades Capellades 10/200 Municipal

105.1 RNE Radio 3 Igualada 2.000 RNE

106.9 RNE Ràdio 4 Igualada 2.000 RNE

107.2 Ràdio Altiplà Calonge de Segarra 25 Municipal

107.3 Ràdio Bruc El Bruc 10/50 Municipal

107.7 Ràdio Nova Vilanova del Camí 50/250 Municipal

BAGES

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.1 COMRàdio Montserrat 2.000 COMRàdio

88.5 Radio Tele-Taxi Montserrat 2.000 RTT-RM

88.9 Ràdio Zènit Sant Vicenç de Castellet 50/250 Municipal

90.0 Ràdio Santpedor Santpedor 50/1.000 Municipal

90.3 RNE Radio Clásica Montserrat 2.000 RNE

91.5 Ràdio TV Artés Artés 50/100 Municipal

91.7 40 Principales C.C. Manresa 4.000 40 Principales

92.7 COPE Manresa Manresa 4.000 COPE

93.7 Ràdio Estel (1) Montserrat 1.000 Ràdio Estel
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

94.3 RNE Radio 1 Montserrat 2.000 RNE

95.2 Styl FM Classics Manresa Bufalvent 4.000 Styl FM

95.8 Ràdio Manresa 2 (2) Manresa 1.200 SER

96.5 iCat fm Montserrat 2.000 CCMA

97.3 Catalunya Ràdio Montserrat 2.000 CCMA

98.3 Catalunya Informació Montserrat 2.000 CCMA

98.9 RNE Radio 5 Todo Noticias Montserrat 2.000 RNE

99.8 Ràdio Flaixbac Montserrat 2.000 Grup Flaix

100.6 Styl FM Manresa Bufalvent 4.000 Styl FM

101.7 Radio Intereconomía Montserrat 4.000 Intereconomía

102.4 Catalunya Música Montserrat 2.000 CCMA

103.4 Mega Hits Manresa Comercial

103.8 RNE Ràdio 4 Montserrat 2.000 RNE

104.4 ONA FM (3) Manresa ONA FM

104.8 RAC 105 Montserrat 2.000 RAC 105

105.4 Radio RM Montserrat RTT-RM

105.9 Flaix FM Montserrat Grup Flaix

106.8 Cadena Dial Cat. Cen. Manresa Bufalvent 4.000 Cadena Dial

107.1 Ràdio Balsareny Balsareny 50 Municipal

107.2 Ràdio Cardona Cardona 50 Municipal

107.2 Ràdio Vilomara El Pont de Vilomara 50 Municipal

 107.2 Ràdio 010 Santa Maria d’Oló 10 Municipal

107.2 Monestir de Montserrat Montserrat 10 Religiosa

107.4 Ràdio Centre Sant Salvador de Guardiola 50 Municipal

107.5 Ràdio Sant Fruitós Sant Fruitós de Bages 50/80 Municipal

107.6 Monistrol Ràdio Monistrol de Montserrat 50 Municipal

107.6 Ràdio Sallent Sallent 50 Municipal

107.8 Ràdio Moià Moià 50 Municipal

107.8 Ràdio Súria FM Súria 10/20 Municipal

107.9 La Veu de Navàs Navàs 50 Municipal

107.9 Ràdio Sant Joan Sant Joan de Vilatorrada 50/600 Municipal

(1) Concessió a Sant Sadurní d’Anoia. (2) Concessió a Berga als 95.7 MHz. (3) Concessió a Mollerussa.

BAIX LLOBREGAT

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.0 Ràdio Sant Esteve - RTV 10 Sant Esteve Sesrovires 50 Municipal

89.4 Ràdio Esparreguera Esparreguera 81/120 Municipal

89.4 Ràdio Sant Boi Sant Boi de Llobregat 30/500 Municipal

90.1 Olesa Ràdio Olesa de Montserrat 150/250 Municipal

90.2 Ràdio Sant Vicenç Sant Vicenç dels Horts 12/500 Municipal

91.2 Ràdio Molins de Rei Molins de Rei 22/1.000 Municipal

91.2 Ràdio Sellarès (1) Viladecans 34 Municipal

91.6 El Prat Ràdio El Prat de Llobregat 500 Municipal

94.4 Ràdio Marianao Sant Boi de Llobregat Cultural

98.0 Ràdio Castelldefels Castelldefels 37/250 Municipal

98.0 Ràdio Sant Andreu Sant Andreu de la Barca 150 Municipal

100.3 Ràdio Martorell Martorell 150/250 Municipal

100.5 RAT La Cirereta Torrelles de Llobregat 30 Cultural
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

101.2 Ràdio Municipal del Papiol El Papiol 50 Municipal

103.9 Atlàntida FM Castelldefels Comercial

104.6 Ràdio Cornellà Cornellà Llobregat 500 Municipal

105.3 Ràdio Sant Feliu Sant Feliu de Llobregat 62/190 Municipal

105.8 Ràdio Sant Climent Sant Climent Llobregat 50 Municipal

107.0 Ràdio Corbera Corbera de Llobregat 10/100 Municipal

107.0 Ràdio Torrelles (2) Torrelles de Llobregat 50/200 Municipal

107.2 Ràdio Despí Sant Joan Despí 250 Cultural

107.4 Ràdio Cervelló Cervelló 50 Municipal

107.8 Ràdio Pallejà Pallejà Municipal

107.9 Ràdio Abrera Abrera 50 Municipal

108.0 AVM Radio Torrelles de Llobregat Religiosa

(1) Municipal mancomunada de Gavà i Viladecans. (2) Freqüència assignada 98.3.

BARCELONÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 RAC 1 (1) Barcelona 20.000 RAC 1

Túnel de Vallvidrera 40

88.0 Radio Unión Catalunya Barcelona 3000 Comercial

88.3 RNE Radio 1 Barcelona Collserola 200.000 RNE

88.5 Fiesta FM Barcelona Llatina

88.5 Radio Primavera Santa Coloma de Gramenet Escolar

88.7 Radio RM (2) Barcelona - Mataró 20.000 RTT-RM

88.9 (3)

89.1 R. Marca Barcelona (4) Barcelona 20.000 Radio Marca

89.4 Radio Algarabía Barcelona 200 Comercial

89.4 Ràdio Gaudí Santa Coloma de Gramenet Escolar

89.5 Exaradio - Exa FM Barcelona 300 Comercial

89.8 Onda Rambla Barcelona Barcelona 20.000 Punto Radio

Túnel de Vallvidrera 40

90.1 Boca Ràdio Barcelona 600 Districte

90.1 Ona Badal - Ona Dance Badalona Cultural

90.1 Ràdio Evolució Barcelona Comercial

90.5 M-80 Radio Barcelona 8.000 M-80 Radio

91.0 Freqüència Barcelona Barcelona 1.000 Municipal (5)

Túnel de Vallvidrera 40

91.4 Contrabanda FM Barcelona 500 Ràdio Lliure

91.6 Aula Ràdio Barcelona 120 Escolar

91.6 Ràdio Trinitat Vella Barcelona Districte

91.6 Ràdio Urgell Barcelona Escolar

92.0 Catalunya Informació Barcelona Collserola 20.000 CCMA

Túnel Vallvidrera 40

92.5 iCat fm Barcelona Collserola CCMA

Túnel de Vallvidrera 40

92.8 La Super Estación Barcelona Llatina

93.0 RNE Radio Clásica Barcelona Collserola 100.000 RNE

93.2 Onda Paz Barcelona Religiosa

93.5 Onda Cero Barcelona (6) Barcelona 20.000 Onda Cero R.
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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107.8 Ràdio Pallejà Pallejà Municipal
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108.0 AVM Radio Torrelles de Llobregat Religiosa

(1) Municipal mancomunada de Gavà i Viladecans. (2) Freqüència assignada 98.3.

BARCELONÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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Túnel de Vallvidrera 40
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88.5 Fiesta FM Barcelona Llatina

88.5 Radio Primavera Santa Coloma de Gramenet Escolar

88.7 Radio RM (2) Barcelona - Mataró 20.000 RTT-RM

88.9 (3)

89.1 R. Marca Barcelona (4) Barcelona 20.000 Radio Marca

89.4 Radio Algarabía Barcelona 200 Comercial

89.4 Ràdio Gaudí Santa Coloma de Gramenet Escolar

89.5 Exaradio - Exa FM Barcelona 300 Comercial

89.8 Onda Rambla Barcelona Barcelona 20.000 Punto Radio

Túnel de Vallvidrera 40

90.1 Boca Ràdio Barcelona 600 Districte

90.1 Ona Badal - Ona Dance Badalona Cultural

90.1 Ràdio Evolució Barcelona Comercial

90.5 M-80 Radio Barcelona 8.000 M-80 Radio

91.0 Freqüència Barcelona Barcelona 1.000 Municipal (5)

Túnel de Vallvidrera 40

91.4 Contrabanda FM Barcelona 500 Ràdio Lliure

91.6 Aula Ràdio Barcelona 120 Escolar

91.6 Ràdio Trinitat Vella Barcelona Districte

91.6 Ràdio Urgell Barcelona Escolar

92.0 Catalunya Informació Barcelona Collserola 20.000 CCMA

Túnel Vallvidrera 40

92.5 iCat fm Barcelona Collserola CCMA

Túnel de Vallvidrera 40

92.8 La Super Estación Barcelona Llatina

93.0 RNE Radio Clásica Barcelona Collserola 100.000 RNE

93.2 Onda Paz Barcelona Religiosa

93.5 Onda Cero Barcelona (6) Barcelona 20.000 Onda Cero R.
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

93.9 40 Principales Barcelona 8.000 40 Principales

94.2 Radio Tropical FM Barcelona Llatina

94.4 R. Ciutat de Badalona Badalona 158/200 Municipal

94.6 COMRàdio Esplugues de Llobregat 150 Municipal (7)

94.6 Radio María Barcelona Religiosa

94.6 Ona de Sants Montjuïc Barcelona 200 Barri

94.9 Europa FM Barcelona 20.000 Europa FM

95.2 Antena 2.000 Radio Esplugues de Llobregat 1.000 Llatina

95.2 (8) Santa Coloma de Gramenet Comercial

95.5 Kiss FM (9) Barcelona Terrassa 20.000 Kiss FM

95.7 Éxito Radio Barcelona Comercial

96.0 Radio Olé (10) Barcelona 20.000 Radio Olé

Túnel de Vallvidrera 40

96.3 Ràdio l’Hospitalet L’Hospitalet de Llobregat 500 Municipal

96.6
Ràdio Pica 

R. Gladys Palmera (11)
Barcelona 150

Ràdio Lliure

Llatina

96.9 Ràdio Barcelona 2 Barcelona 8.000 SER

97.2 RKM Barcelona Religiosa

97.2 Styl FM Barcelona Styl FM

97.4 (12) Barcelona

97.7 Radio Tele-Taxi (13) Santa Coloma de Gramenet 2.0000 RTT-RM

Túnel de Vallvidrera 40

98.0 Intima FM (14) Santa Coloma de Gramenet 250 Comercial

98.1 Ràdio Desvern Sant Just Desvern 100/200 Municipal

98.3 Radio Intereconomía Barcelona Intereconomía

98.6 RNE Radio 3 Barcelona Collserola 20.000 RNE

99.0 RNE Radio 5 Todo Noticias Barcelona Collserola 20.000 RNE

99.4 Cadena Dial Barcelona Barcelona 8.000 Cadena Dial

99.7 Ona Mar Badalona 500 Barri

99.7 Radio Florida L’Hospitalet de Llobregat 125 Barri

100.0 Cadena 100 Barcelona Barcelona 20.000 Cadena 100

100.3 La Bomba Barcelona Llatina

100.4 Districte 9 Ràdio Barcelona Districte

100.5 Ràdio Ciutat Vella Barcelona Districte

Scanner FM (15)

100.8 RNE Ràdio 4 Barcelona Collserola 20.000 RNE

101.2 Ràdio Pomar Badalona Barri

101.5 Catalunya Música Barcelona Collserola 8.000 CCMA

Túnel de Vallvidrera 40

101.8 Zona Latina FM Barcelona Llatina

102.0 COPE Barcelona Barcelona 2.0000 COPE

102.3 Sensació FM Barcelona Comercial

102.4 Radio La Mina Sant Adrià de Besòs Cultural

102.5 Alternativa Barcelona Barcelona 600 Districte

102.8 Catalunya Ràdio Barcelona Collserola 100.000 CCMA

Túnel de Vallvidrera 40

103.2 Frecuencia Musical Santa Coloma de Gramenet Cultural

103.2 Sants 3 Ràdio Barcelona 125 Barri
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32 MAPA DE LA RADIODIFUSIÓ ANALÒGICA I DIGITAL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

103.5 ONA FM Barcelona 20.000 ONA FM

Túnel de Vallvidrera 40

103.8 BBC World Service L’Hospitalet de Llobregat 20 Cultural

103.9 Radio Bétulo Badalona 500 Cultural

103.9 Radio Linea IV Barcelona Ràdio Lliure

104.2 Maxima FM Barcelona 20.000 Maxima FM

104.5 Radio Bronka Barcelona 600 Ràdio Lliure

104.7 Barcelona Latina FM Barcelona 1.000 Llatina

105.0 RAC 105 Barcelona 20.000 RAC 105

Túnel de Vallvidrera 40

105.3 R. France Internationale Barcelona Cultural

105.3 Radio Pakcelona (16) Barcelona - El Prat Comercial

105.7 Flaix FM (17) Barcelona 20.000 Grup Flaix

Túnel de Vallvidrera

106.1 Ràdio Flaixbac (18) Barcelona 20.000 Grup Flaix

Túnel de Vallvidrera 40

106.4 Privilex Barcelona Llatina

106.6 Ràdio Estel Barcelona 20.000 Ràdio Estel

106.9 Radio Kanal Barcelona Barcelona 150 Comercial

107.1 Ràdio Bona Nova Barcelona Religiosa

107.4 Grama Ràdio (19) Santa Coloma de Gramenet 50/5.000 Municipal

107.7 Ràdio Gràcia Barcelona 400 Districte

107.8 Radio Modelo Barcelona 15 Penitenciària

108.0 AVM Radio Barcelona Religiosa

(1) Concessió al Masnou. (2) Concessió i estudis a Mataró. Centre emissor a Collserola. (3) Emet música sense identificar-se, des de 
gener de 2008. (4) Concessió a Sabadell. (5) Connectada a COMRàdio les 24 hores. (6) Concessió a Granollers. (7) És l’antiga Ràdio 
Estudi Esplugues que l’Ajuntament manté connectada a COMRàdio les 24 hores. (8) Va ser Santa Coloma Ràdio fins al novembre 
de 2007. Té anunciada la seva tornada amb el nom de Barna Ràdio. (9) Concessió i estudis a Terrassa. Centre emissor a Collserola. 
(10) Concessió a Martorell. (11) Comparteix equip emissor amb Ràdio Pica. És RGP de dilluns a dissabte, de 00.00 a 14.00 i les 24 
hores del diumenge. La resta d’hores és Ràdio Pica. (12) Emet música sense identificar-se, des de gener de 2008. (13) Concessió a 
Rubí, estudis a Santa Coloma de Gramenet i centre emissor a Collserola. (14) En portadora, en el moment de fer el llistat. (15) Emet 
per Ràdio Ciutat Vella. (16) Estudis al Prat de Llobregat i centre emissor a Barcelona. (17) Concessió a Terrassa a 105.6 MHz. (18) 
Concessió a Sant Feliu de Llobregat. (19) Municipal sota gestió privada.

BERGUEDÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.6 iCat fm Guardiola de Berguedà 200 CCMA

89.5 Catalunya Ràdio La Figuerassa CCMA

90.1 Catalunya Ràdio Guardiola de Berguedà 200 CCMA

90.6 Ràdio Korneta Berga Ràdio Lliure

90.9 COMRàdio Puig-reig 250 COMRàdio

91.3 Catalunya Música La Figuerassa CCMA

93.3 Catalunya Música Guardiola de Berguedà CCMA

94.6 Catalunya Informació Guardiola de Berguedà 200 CCMA

97.6 Ràdio Lillet FM (1) La Pobla de Lillet 50 Municipal

101.0 iCat fm La Figuerassa CCMA

106.4 Catalunya Informació La Figuerassa CCMA

107.3 Ràdio Puig-reig Puig-reig 50 Municipal

107.6 Ràdio Berga Berga 150/400 Municipal
(1) Té assignada la freqüència de 107.4 MHz.
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BERGUEDÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.6 iCat fm Guardiola de Berguedà 200 CCMA

89.5 Catalunya Ràdio La Figuerassa CCMA

90.1 Catalunya Ràdio Guardiola de Berguedà 200 CCMA

90.6 Ràdio Korneta Berga Ràdio Lliure
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91.3 Catalunya Música La Figuerassa CCMA

93.3 Catalunya Música Guardiola de Berguedà CCMA

94.6 Catalunya Informació Guardiola de Berguedà 200 CCMA
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(1) Té assignada la freqüència de 107.4 MHz.
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GARRAF

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 RAC 1 Túnel Garraf RAC 1 (1)

88.2 Ràdio Flaixbac Sant Pere de Ribes Grup Flaix

89.0 40 Principales Sant Pere de Ribes 2.000 40 Principales

89.5 Xtreme FM Vilanova i la Geltrú Cultural

89.8 Onda Rambla Barcelona Túnel Garraf Punto Radio (1)

89.9 COMRàdio Sant Pere de Ribes 2.000 COMRàdio

90.6 Kiss FM Sant Pere de Ribes 2.000 Kiss FM

91.0 Freqüència Barcelona Túnel Garraf Municipal COM (1)

91.2 RAC 105 Sant Pere de Ribes 2.000 RAC 105

91.9 Catalunya Música Sant Pere de Ribes 250 CCMA

93.3 iCat fm Sant Pere de Ribes 200 CCMA

93.5 Onda Cero Barcelona Túnel Garraf Onda Cero (1)

94.1 RAC 1 Sant Pere de Ribes 1.200 RAC 1

94.7 Catalunya Informació Sant Pere de Ribes CCMA

95.2 RNE Radio Clásica Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

95.6 Catalunya Ràdio Sant Pere de Ribes 250 CCMA

Túnel del Garraf  5 (2)

96.3 Onda Cero Penedès Vilanova i la Geltrú 2.000 Onda Cero R.

96.8 Ràdio Estel Sant Pere de Ribes 2.000 Ràdio Estel

96.9 Ràdio Barcelona Túnel Garraf SER (1)

97.5 RNE Radio 3 Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

97.7 Radio Tele-Taxi Túnel Garraf RTT - RM (1)

98.8 Cadena Dial Garraf Sant Pere de Ribes 2.000 Cadena Dial

100.4 Canal Blau FM Vilanova i la Geltrú 150/250 Municipal

100.9 Ràdio Salut Catalunya Sant Pere de Ribes 2.000 Ràdio Salut

101.9 Radio Tele-Taxi Sant Pere de Ribes 2.000 RTT-RM

102.8 Catalunya Ràdio Túnel Garraf 1 a 4 CCMA (1)

104.5 (3) 

104.7 Nova FM Vilanova i la Geltrú 15 Cultural

105.0 RAC 105 Túnel Garraf RAC 105 (1)

105.2 Ràdio Olivella Olivella Cultural

105.7 Flaix FM Túnel Garraf Grup Flaix (1)

106.1 Ràdio Flaixbac Túnel Garraf Grup Flaix (1)

106.3 RNE Ràdio 4 Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

107.2 Ràdio Ribes Sant Pere de Ribes 50 Municipal

107.5 Ràdio Cubelles Cubelles 50/600 Municipal

107.8 Ràdio Maricel Sitges 150 Municipal
(1) i (2) Repetidors dels senyals de Barcelona o Sant Pere de Ribes, a l’interior dels Túnels del Garraf. (3) RAC 1 tenia adjudicada 
inicialment aquesta freqüència a Sitges.

MARESME

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.0 Catalunya Ràdio Arenys de Munt CCMA

89.3 Mataró Ràdio Mataró 500 Municipal

89.5 Catalunya Informació Arenys de Munt CCMA

90.2 Radio RM Mataró-Cabrils 500 RTT-RM

90.7 Catalunya Ràdio Calella 200 CCMA
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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MARESME

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.0 Catalunya Ràdio Arenys de Munt CCMA

89.3 Mataró Ràdio Mataró 500 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

91.2 Ràdio Arenys Arenys de Mar 150/250 Municipal

91.4 Premià de Dalt Ràdio Premià de Dalt 50 Municipal

91.7 Catalunya Ràdio Cabrils 500 CCMA

91.7 Ràdio Santa Susanna Santa Susanna 50 Municipal

92.3 Caldetes Ràdio Caldes d’Estrac 50 Municipal

94.2 Radio RM Calella 250 RTT-RM

94.6 Ràdio Pineda Pineda de Mar 150 Municipal

95.2 Ràdio Premià de Mar Premià de Mar 150 Municipal

96.2 40 Principales Calella 250 40 Principales

96.4 Catalunya Música Cabrils 500 CCMA

97.2 Catalunya Informació Calella 200 CCMA

97.4 Ràdio Vilassar de Dalt Vilassar de Dalt 50/400 Municipal

98.1 Vilassar Ràdio Vilassar de Mar 150 Municipal

98.4 Catalunya Música Arenys de Munt CCMA

99.1 Catalunya Música Calella CCMA

99.7 iCat fm Arenys de Munt CCMA
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102.4 Calella 250
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103.2 La Ràdio Activitat (1) Sant Cebrià de Vallalta 30/50 Municipal
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(1) Fins fa poc coneguda com a Ràdio SCV - Ràdio Sant Cebrià.

OSONA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.9 iCat fm Collsuspina 5.000 CCMA

88.7 Radio RM Tavèrnoles (1) RTT-RM

89.3 iCat fm Tavèrnoles (1) CCMA
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92.3 SER Osona Vic 2.000 SER

92.8 Onda Rambla Barcelona Tavèrnoles (1) 2.000 Punto Radio
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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OSONA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

93.2 Ràdio Flaixbac Vic 2.000 Grup Flaix

93.5 Ràdio Escola Vedruna Tona Escolar

94.5 Catalunya Informació Collsuspina 5.000 CCMA

95.7 COMRàdio Collsuspina 2.000 COMRàdio

96.2 Catalunya Ràdio Tavèrnoles (1) CCMA

97.9 RNE Radio Clásica Collsuspina 5.000 RNE

98.4 Collsuspina 2.000

99.2 RNE Radio 1 Collsuspina 5.000 RNE

99.7 Catalunya Ràdio Collsuspina 5.000 CCMA

100.5 Catalunya Música Collsuspina 5.000 CCMA

101.2 RAC 1 Tavèrnoles (1) 2.000 RAC 1

102.0 Catalunya Música Tavèrnoles (1) CCMA

103.1 RNE Radio 3 Collsuspina 5.000 RNE

103.8 Catalunya Informació Tavèrnoles (1) CCMA

104.7 RNE Ràdio 4 Collsuspina 5.000 RNE

105.3 Radio Tele-Taxi Tavèrnoles (1) 2.000 RTT-RM

105.9 Flaix FM Collsuspina 2.000 Grup Flaix

106.7 Ràdio Taradell Taradell 10/50 Municipal

107.0 Ràdio Manlleu Manlleu 150 Municipal

107.1 Ràdio Troka Prats de Lluçanès Municipal

107.3 Ràdio Pista Els Hostalets de Balenyà 50 Municipal

107.4 Ràdio Ona Torelló 150 Municipal

107.6 Ràdio Roda Roda de Ter 50 Municipal

107.8 Ràdio Voltregà Sant Hipòlit de Voltregà 50 Municipal

107.9 Ràdio Montesquiu Montesquiu 50 Municipal

(1) Tavèrnoles o els Munts.

VALLÈS OCCIDENTAL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

89.4 Ràdio Terrassa Terrassa 2.000 SER

89.5 Ràdio Sant Quirze (1) Sant Quirze del Vallès 150 Municipal

90.1 Ràdio Castellar Castellar del Vallès 15/150 Municipal

90.1 Ràdio Kaos Terrassa 60 Ràdio lliure

90.8 Ràdio Vila Viladecavalls 50 Municipal

91.3 Ripollet Ràdio Ripollet 150/500 Municipal

91.4 Ràdio Trama Sabadell Ràdio lliure

91.5 Ràdio Sant Cugat Sant Cugat Vallès 150/250 Municipal

91.7 Ràdio Palau Palau-solità i Plegamans 50 Municipal

92.8 Mola FM Sabadell Comercial

93.3 Radio María Religiosa

94.6 Ràdio Sabadell Ràdio Sabadell 500 Municipal

95.2 R. Municipal de Terrassa Terrassa 500 Municipal

98.0 Ràdio 7 Terrassa Religiosa

98.1 Ràdio Barberà Barberà del Vallès 100/250 Municipal

99.7 Ràdio Rubí Rubí 500 Municipal

100.4 Radio Star Terrassa 20 Cultural

101.3 Ràdio Nadal (2) Terrassa Cultural

103.2 Ràdio Ullastrell Ullastrell 50 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

103.2 Sensació FM Sabadell Comercial

104.6 Montcada Ràdio Montcada i Reixac 100/125 Municipal

104.6 Euro Top FM Terrassa 25 Comercial

105.3 Cerdanyola Ràdio Cerdanyola Vallès 125 Municipal

107.0 Ràdio Santa Perpètua Santa Perpètua de Mogoda 150 Municipal

107.1 Matadepera Ràdio Matadepera 10/200 Municipal

107.7 Radio Top 20 Terrassa Comercial

107.8 Ràdio Rellinars Rellinars Municipal

107.9 Radio Amistad (3) Castellar del Vallès Religiosa
(1) Té assignada la freqüència de 90.9 MHz. (2) Funciona durant les festes del Nadal. (3) Centre emissor a Badalona. 

VALLÈS ORIENTAL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

90.2 iCat fm Sant Celoni 250 CCMA

90.5 Ràdio Contrapunt La Roca del Vallès Penitenciària

90.7 Ràdio Cardedeu Cardedeu Cultural

91.2 Ràdio Montornès Montornès Vallès 150/200 Municipal

91.3 COMRàdio Sant Celoni 500 COMRàdio

91.5 Ràdio Vitamènia Santa Maria de Palautordera 50 Municipal

94.2 Catalunya Informació Sant Celoni 250 CCMA

94.2 Ràdio Vallromanes Vallromanes 20/50 Municipal

96.3 Ràdio Mollet del Vallès Mollet del Vallès 500 Municipal

97.2 Catalunya Ràdio Sant Celoni 250 CCMA

100.4 Emissora de la RAM (1) Cardedeu Cultural

100.4 Ràdio La Llagosta La Llagosta 150 Municipal

102.5 RAC 1 Sant Celoni 500 RAC 1

103.0 Ràdio Circuit Montmeló Megafonia

103.2 Ràdio Circuit Montmeló Megafonia

103.9 Catalunya Música Sant Celoni 250 CCMA

104.5 Ràdio L’Ametlla L’Ametlla del Vallès 10 Municipal

107.2 Ona Codinenca Sant Feliu de Codines 25/50 Municipal

107.2 Rap 107 Parets del Vallès 82/400 Municipal

107.4 Ràdio Silenci La Garriga 50/250 Municipal

107.6 Ràdio 7 Vallès Granollers 50/500 Municipal

107.7 Punt 7 Ràdio Sant Celoni Sant Celoni 75 Municipal

107.8 Ràdio Caldes Caldes de Montbui 150/350 Municipal
(1) Residència d’Avis Maranatha.

GIRONA

ALT EMPORDÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 Catalunya Música Portbou 250 CCMA

88.7 Ràdio Cap de Creus Cadaqués 50 Municipal

90.8 Catalunya Música Maçanet de Cabrenys CCMA

91.6 Catalunya Informació Cadaqués CCMA

92.7 Catalunya Ràdio Portbou 250 CCMA
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GIRONA

ALT EMPORDÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

92.9 Flaix FM Girona Maçanet de Cabrenys Grup Flaix

93.7 Catalunya Música Cadaqués 20 CCMA

97.5 Radio RM Portbou RTT-RM

99.0 iCat fm Portbou CCMA

99.4 Catalunya Informació Maçanet de Cabrenys CCMA

101.3 Radio RM Maçanet de Cabrenys RTT-RM

101.1 Ràdio Cabanes Cabanes 50 Municipal

102.8 iCat fm Maçanet de Cabrenys CCMA

103.6 Ràdio Flaixbac Maçanet de Cabrenys Grup Flaix

104.0 ONA FM Maçanet de Cabrenys ONA FM

104.1 Catalunya Ràdio Cadaqués 20 CCMA

104.4 ONA FM Figueres 2.000 ONA FM

105.5 Catalunya Ràdio Maçanet de Cabrenys 600 CCMA

105.7 iCat fm Cadaqués 20 CCMA

105.8 Catalunya Informació Portbou 200 CCMA

106.5 Xtra FM Costa Brava Comercial

107.0 Cent 7 Música (1) Vila-sacra 50 Municipal

107.3 Ràdio Vilafant Vilafant 50 Municipal

107.6 Ràdio l’Escala L’Escala 50/80 Municipal

107.9 Ràdio Vilamalla K 25 Vilamalla 50 Municipal

(1) També coneguda com a Ràdio Vila-sacra.

BAIX EMPORDÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.8 Catalunya Música Calonge 600 CCMA

88.4 Radio RM Platja d’Aro RTT-RM

89.6 Flaix FM Girona Castell d’Aro 600 Grup Flaix

90.1 Onda Rambla Girona Calonge Punto Radio

90.3 (1) Sant Feliu de Guíxols

90.8 COMRàdio Calonge 600 COMRàdio

91.4 RAC 105 Castell d’Aro 1.200 RAC 105

91.8  (2) La Bisbal d’Empordà 500

92.5 Catalunya Ràdio Calonge 600 CCMA

92.9 Catalunya Ràdio Palafrugell 200 CCMA

93.6 Capital Ràdio (3) Pals 500 Cultural

94.1 Catalunya Informació Calonge 600 CCMA

95.6 Kiss FM Castell d’Aro 600 Kiss FM

96.3 R. Costa Brava 40 P’s Palamós 1.200 40 Principales

97.0 iCat fm Palafrugell 200 CCMA

97.7 Ràdio Begur Begur 10/500 Municipal

98.2 RNE Radio 4 Palafrugell 1.000 RNE

99.2 iCat fm Calonge 600 CCMA

99.9 RAC 1 Castell d’Aro 600 RAC 1

100.4 Catalunya Música Palafrugell 200 CCMA

101.0 RNE Radio Clásica Palafrugell 1.000 RNE

101.3 Xtra FM Sant Feliu de Guíxols Comercial

101.9 SER Costa Brava Palamós 600 SER

102.7 Ràdio Platja d’Aro Platja d’Aro 300 Municipal
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38 MAPA DE LA RADIODIFUSIÓ ANALÒGICA I DIGITAL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

103.0 RNE Ràdio 1 Palafrugell 1.000 RNE

103.7 Ràdio Santa Cristina Santa Cristina d’Aro 20/250 Municipal

104.8 Catalunya Informació Palafrugell 200 CCMA

107.0 Ràdio Sant Feliu Sant Feliu de Guíxols 78/500 Municipal

107.1 Ràdio Montgrí Torroella de Montgrí 50 Municipal

107.4 Ràdio Bisbal La Bisbal d’Empordà 50/200 Municipal

107.5 Ràdio Palamós Palamós 60/150 Municipal

107.8 Ràdio Palafrugell Palafrugell 15/150 Municipal
(1) Freqüència corresponent a Uniprex, SAU. (2) Emissora concedida a Rock & Gol a la Bisbal d’Empordà. En projecte. 
(3) Va començar a emetre des de Sant Boi de Llobregat. 

CERDANYA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 RAC 1 Puigcerdà 1.200 RAC 1

88.4 Catalunya Música La Molina 250 CCMA

89.1 Pròxima FM (1) Tossa d’Alp 1.200 Pròxima FM

89.8 Ràdio Pirineus Puigcerdà 1.200 ONA FM

90.3 Radio Tele-Taxi La Molina - Tossa 1.200 RTT-RM

90.8 RNE Ràdio 4 La Molina 1.000 RNE

91.4 RAC 105 Puigcerdà 1.200 RAC 105

92.0 R. Puigcerdà COPE (2) Puigcerdà 1.200 COPE

93.4 Onda Rambla Girona Tossa d’Alp Punto Radio

93.3 Tossa d’Alp 1.200

94.2 COMRàdio Puigcerdà - Alp 1.200 COMRàdio

94.8 Catalunya Informació La Molina 200 CCMA

96.1 Ràdio Flaixbac Tossa d’Alp 1.200 Grup Flaix

96.4 Gum FM La Molina Gum FM

97.0 RNE Radio Clásica La Molina  1.000 RNE

99.1 40 Principales Puigcerdà - Tossa 1.200 40 Principales

100.4 iCat fm La Molina 200 CCMA

104.0 RNE Radio 1 La Molina 1.000 RNE

104.4 Ràdio Principat (3) Tossa d’Alp 1.200 Ràdio Estel

105.3 Catalunya Ràdio La Molina 250 CCMA

106.6 Flaix FM Girona Puigcerdà 1.200 Grup Flaix

107.1 Ràdio Bellver (4) Bellver de Cerdanya 50 Municipal

107.9 Ràdio Puigcerdà Puigcerdà Municipal
(1) Té els estudis al Principat d’Andorra. (2) Repeteix la programació de COPE Girona. (3) Concessió a Solsona. (4) Fa connexions 
amb Pròxima FM del Principat d’Andorra. Aquest municipi és a la part de la Cerdanya que pertany a la província de Lleida.

GARROTXA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.5 Catalunya Ràdio Olot 200 CCMA

91.5 Catalunya Ràdio Montagut CCMA

92.1 RAC 105 Olot 500 RAC 105

92.9 COMRàdio Olot 500 COMRàdio

93.8 RNE Radio 1 Olot 500 RNE

94.2 Radio Tele-Taxi Olot 500 RTT-RM

94.7 RNE Radio Clásica Olot 500 RNE

95.5 SER La Garrotxa Olot 500 SER
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

103.0 RNE Ràdio 1 Palafrugell 1.000 RNE

103.7 Ràdio Santa Cristina Santa Cristina d’Aro 20/250 Municipal

104.8 Catalunya Informació Palafrugell 200 CCMA

107.0 Ràdio Sant Feliu Sant Feliu de Guíxols 78/500 Municipal

107.1 Ràdio Montgrí Torroella de Montgrí 50 Municipal

107.4 Ràdio Bisbal La Bisbal d’Empordà 50/200 Municipal

107.5 Ràdio Palamós Palamós 60/150 Municipal

107.8 Ràdio Palafrugell Palafrugell 15/150 Municipal
(1) Freqüència corresponent a Uniprex, SAU. (2) Emissora concedida a Rock & Gol a la Bisbal d’Empordà. En projecte. 
(3) Va començar a emetre des de Sant Boi de Llobregat. 

CERDANYA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 RAC 1 Puigcerdà 1.200 RAC 1

88.4 Catalunya Música La Molina 250 CCMA

89.1 Pròxima FM (1) Tossa d’Alp 1.200 Pròxima FM

89.8 Ràdio Pirineus Puigcerdà 1.200 ONA FM

90.3 Radio Tele-Taxi La Molina - Tossa 1.200 RTT-RM

90.8 RNE Ràdio 4 La Molina 1.000 RNE

91.4 RAC 105 Puigcerdà 1.200 RAC 105

92.0 R. Puigcerdà COPE (2) Puigcerdà 1.200 COPE

93.4 Onda Rambla Girona Tossa d’Alp Punto Radio

93.3 Tossa d’Alp 1.200

94.2 COMRàdio Puigcerdà - Alp 1.200 COMRàdio

94.8 Catalunya Informació La Molina 200 CCMA

96.1 Ràdio Flaixbac Tossa d’Alp 1.200 Grup Flaix

96.4 Gum FM La Molina Gum FM

97.0 RNE Radio Clásica La Molina  1.000 RNE

99.1 40 Principales Puigcerdà - Tossa 1.200 40 Principales

100.4 iCat fm La Molina 200 CCMA

104.0 RNE Radio 1 La Molina 1.000 RNE

104.4 Ràdio Principat (3) Tossa d’Alp 1.200 Ràdio Estel

105.3 Catalunya Ràdio La Molina 250 CCMA

106.6 Flaix FM Girona Puigcerdà 1.200 Grup Flaix

107.1 Ràdio Bellver (4) Bellver de Cerdanya 50 Municipal

107.9 Ràdio Puigcerdà Puigcerdà Municipal
(1) Té els estudis al Principat d’Andorra. (2) Repeteix la programació de COPE Girona. (3) Concessió a Solsona. (4) Fa connexions 
amb Pròxima FM del Principat d’Andorra. Aquest municipi és a la part de la Cerdanya que pertany a la província de Lleida.

GARROTXA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.5 Catalunya Ràdio Olot 200 CCMA

91.5 Catalunya Ràdio Montagut CCMA

92.1 RAC 105 Olot 500 RAC 105

92.9 COMRàdio Olot 500 COMRàdio

93.8 RNE Radio 1 Olot 500 RNE

94.2 Radio Tele-Taxi Olot 500 RTT-RM

94.7 RNE Radio Clásica Olot 500 RNE

95.5 SER La Garrotxa Olot 500 SER
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

97.1 Catalunya Música Olot 200 CCMA

98.1 Ràdio Olot Olot 2.000 ONA FM

99.2 iCat fm Montagut CCMA

100.3 RAC 1 Olot 500 RAC 1

101.4 Ràdio 90 Olot Cultural

102.6 iCat fm Olot 200 CCMA

103.2 Catalunya Informació Montagut CCMA

104.8 Catalunya Música Montagut CCMA

105.4 Catalunya Informació Olot 200 CCMA

106.6 RNE Ràdio 4 Olot 500 RNE

107.0 Ràdio Sant Joan Sant Joan les Fonts 50/600 Municipal

107.6 Ràdio la Vall Les Preses 50 Municipal

107.7 Ràdio les Planes Les Planes d’Hostoles 50 Municipal

107.8 Ràdio Besalú Besalú 50 Municipal

107.9 Bas Ràdio La Vall d’en Bas 600 Municipal

GIRONÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 Ràdio Sarrià Sarrià de Ter 25/150 Municipal

88.1 40 Principales Girona 10.000 40 Principales

88.6 Radio María Girona Religiosa

88.9 iCat fm Rocacorba 2500 CCMA

89.9 Onda Rambla Girona Girona 10.000 Punto Radio

89.4 COPE Comarques Girona Rocacorba 10.000 COPE (1)

90.4 Onda Cero Girona Girona 1200 Onda Cero 

91.1 RNE Radio Clásica Rocacorba 70.000 RNE

92.7 Freqüència Girona Girona 500 Municipal (2)

93.3 RNE Radio 1 Rocacorba 70.000 RNE

94.0 RNE Radio 5 Todo Noticias Rocacorba 10.000 RNE

94.4 Ràdio Girona FM (3) Girona 10.000 SER

95.1 M-80 Radio Girona 10.000 M-80 Radio

95.4 Son Latino Girona Girona Llatina

95.9 RNE Radio 3 Rocacorba 70.000 RNE

96.7 Catalunya Música Rocacorba 5.000 CCMA

97.7 Ràdio Salt Salt 50/500 Municipal

97.4 Cadena 100 Girona Rocacorba 10.000 Cadena 100

98.5 ONA FM Girona 10.000 ONA FM

98.9 Cadena Dial Girona Rocacorba 10.000 Cadena Dial

99.6 Flaix FM Girona Girona 10.000 Grup Flaix

100.1 RAC 1 Rocacorba 10.000 RAC 1

100.7 Ràdio Flaixbac Rocacorba 10.000 Grup Flaix

101.0 Ràdio Quart (Hot 101) Quart 50 Municipal

101.7 Catalunya Informació Rocacorba 2.000 CCMA

102.2 Catalunya Ràdio Rocacorba 5.000 CCMA

103.1 Top Gironès FM Cassà de la Selva 9/1000 Municipal

103.4 Ràdio Estel Rocacorba 10.000 Ràdio Estel

103.8 Caribe FM Stereo Girona Llatina
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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94.4 Ràdio Girona FM (3) Girona 10.000 SER

95.1 M-80 Radio Girona 10.000 M-80 Radio
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97.4 Cadena 100 Girona Rocacorba 10.000 Cadena 100

98.5 ONA FM Girona 10.000 ONA FM
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

105.1 Radio Tele-Taxi Rocacorba 10.000 RTT-RM

105.7 Llagostera Ràdio Llagostera 25/150 Municipal

106.2 RNE Ràdio 4 Rocacorba 70.000 RNE

106.8 Europa FM Rocacorba 10.000 Europa FM

107.5 La Ràdio Activitat Vilablareix 15 Municipal (4)

107.5 Ràdio Circuit Tancat Girona Penitenciària

107.7 Ràdio Celrà Celrà 50 Municipal

107.9 R. Shalom de Palau Girona Religiosa

107.9 Ràdio Sant Gregori Sant Gregori 25 Municipal
(1) Antiga Cadena 100 Figueres. (2) La fa servir COMRàdio. (3) Concessió a Roses, antiga SER Empordà i M-80 Ràdio a Figueres. 
Està previst que passi a ser Rock & Gol. (4) Municipal sota gestió privada.

PLA DE L’ESTANY

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

91.9 RAC 105 Banyoles 10.000 RAC 105

94.8 Ona Pau Banyoles Religiosa

107.3 Ràdio Banyoles Banyoles 150/250 Municipal

RIPOLLÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 iCat fm Camprodon CCMA

87.7 RAC 1 Ripoll 400 RAC 1

88.8 Catalunya Informació Ripoll 200 CCMA

90.1 Catalunya Informació Ribes de Freser CCMA

90.6 Ràdio Ripoll Ripoll 4.000 ONA FM

91.0 COMRàdio Ripoll 400 COMRàdio

91.4 iCat fm Ripoll 200 CCMA

92.6 Catalunya Ràdio Camprodon CCMA

94.9 SER Ripollès (1) Ripoll 400 SER

95.3 Catalunya Ràdio Ripoll 200 CCMA

96.7 iCat fm Ribes de Freser CCMA

97.6 Radio Tele-Taxi Ripoll 400 RTT-RM

98.7 Live FM (2) Campdevànol 50/80 Municipal

98.8 Catalunya Música Camprodon CCMA

101.4 Catalunya Ràdio Ribes de Freser CCMA

103.5 Catalunya Informació Camprodon CCMA

104.3 Catalunya Música Ribes de Freser CCMA

105.0 RAC 105 Ripoll 400 RAC 105

105.8 Catalunya Música Ripoll 200 CCMA

107.4 La Veu Ràdio Sant Joan de les Abadesses 10/500 Municipal

107.9 Ràdio Camprodon Camprodon 10/80 Municipal
(1) Està previst que passi a ser Rock & Gol. (2) Antiga Ràdio Campdevànol, té assignada la freqüència de 107.8 MHz. 

SELVA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 RAC 1 Lloret de Mar 500 RAC 1

88.5 Catalunya Ràdio Arbúcies 20 CCMA

89.0 RAC 105 Lloret de Mar 500 RAC 105

90.2 Nova Ràdio Lloret Lloret de Mar 93/100 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

105.1 Radio Tele-Taxi Rocacorba 10.000 RTT-RM
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106.2 RNE Ràdio 4 Rocacorba 70.000 RNE

106.8 Europa FM Rocacorba 10.000 Europa FM

107.5 La Ràdio Activitat Vilablareix 15 Municipal (4)

107.5 Ràdio Circuit Tancat Girona Penitenciària

107.7 Ràdio Celrà Celrà 50 Municipal

107.9 R. Shalom de Palau Girona Religiosa

107.9 Ràdio Sant Gregori Sant Gregori 25 Municipal
(1) Antiga Cadena 100 Figueres. (2) La fa servir COMRàdio. (3) Concessió a Roses, antiga SER Empordà i M-80 Ràdio a Figueres. 
Està previst que passi a ser Rock & Gol. (4) Municipal sota gestió privada.

PLA DE L’ESTANY

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

91.9 RAC 105 Banyoles 10.000 RAC 105

94.8 Ona Pau Banyoles Religiosa

107.3 Ràdio Banyoles Banyoles 150/250 Municipal

RIPOLLÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 iCat fm Camprodon CCMA

87.7 RAC 1 Ripoll 400 RAC 1

88.8 Catalunya Informació Ripoll 200 CCMA

90.1 Catalunya Informació Ribes de Freser CCMA

90.6 Ràdio Ripoll Ripoll 4.000 ONA FM

91.0 COMRàdio Ripoll 400 COMRàdio

91.4 iCat fm Ripoll 200 CCMA

92.6 Catalunya Ràdio Camprodon CCMA

94.9 SER Ripollès (1) Ripoll 400 SER

95.3 Catalunya Ràdio Ripoll 200 CCMA

96.7 iCat fm Ribes de Freser CCMA

97.6 Radio Tele-Taxi Ripoll 400 RTT-RM

98.7 Live FM (2) Campdevànol 50/80 Municipal

98.8 Catalunya Música Camprodon CCMA

101.4 Catalunya Ràdio Ribes de Freser CCMA

103.5 Catalunya Informació Camprodon CCMA

104.3 Catalunya Música Ribes de Freser CCMA

105.0 RAC 105 Ripoll 400 RAC 105

105.8 Catalunya Música Ripoll 200 CCMA

107.4 La Veu Ràdio Sant Joan de les Abadesses 10/500 Municipal

107.9 Ràdio Camprodon Camprodon 10/80 Municipal
(1) Està previst que passi a ser Rock & Gol. (2) Antiga Ràdio Campdevànol, té assignada la freqüència de 107.8 MHz. 

SELVA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 RAC 1 Lloret de Mar 500 RAC 1

88.5 Catalunya Ràdio Arbúcies 20 CCMA

89.0 RAC 105 Lloret de Mar 500 RAC 105

90.2 Nova Ràdio Lloret Lloret de Mar 93/100 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

90.7 Catalunya Ràdio Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

91.6 La Ràdio Activitat Santa Coloma de Farners 10/300 Municipal (1)

92.3 SER La Selva (2) Lloret de Mar 500 SER

93.7 COMRàdio Lloret de Mar 500 COMRàdio

93.7 iCat fm Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

94.7 Catalunya Ràdio Tossa de Mar CCMA

94.7 iCat fm Arbúcies 20 CCMA

97.1 Catalunya Música Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

97.7 Ràdio Blanes Blanes 150 Municipal

97.9 Catalunya Informació Tossa de Mar CCMA

98.2 Catalunya Informació Lloret de Mar 200 CCMA

99.0 Catalunya Música Arbúcies 200 CCMA

99.8 iCat fm Tossa de Mar CCMA

100.3 Ràdio Marina Blanes 1200 Ràdio Marina

101.1 Ona Jove Riudellots de la Selva Municipal

101.1 Selva FM Riells i Viabrea 50 Municipal

101.2 iCat fm Lloret de Mar 200 CCMA

103.7 Radio RM Lloret de Mar RTT-RM

104.4 Catalunya Informació Arbúcies 20 CCMA

104.6 Catalunya Ràdio Lloret de Mar 200 CCMA

105.2 Catalunya Música Lloret de Mar 200 CCMA

105.5 Catalunya Informació Sant Hilari Sacalm CCMA

105.5 Ràdio DOS. 84 Hostalric 10 Municipal

106.4 Catalunya Música Tossa de Mar CCMA

107.3 Ràdio Sant Hilari Sant Hilari Sacalm 10 Municipal

107.8 Nova Ràdio Tossa Tossa de Mar 12 Municipal

107.9 Caldes FM (3) Caldes de Malavella 50 Municipal
(1) Municipal sota gestió privada. (2) Concessió a Santa Coloma de Farners. (3) Fins el gener de 2008 es va dir Ràdio l’Altell.

LLEIDA

ALT URGELL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

90.2 iCat fm Oliana CCMA

90.6 RNE Ràdio 4 La Seu d’Urgell RNE

91.4 Catalunya Informació Cogulló Organyà 200 CCMA

92.9 Pròxima FM (1) La Seu d’Urgell 1.200 Pròxima

96.9 Catalunya Ràdio Oliana CCMA

96.4 Gum FM Pirineus La Seu d’Urgell Gum FM

98.1 Onda Rambla Lleida La Seu d’Urgell 1.200 Punto Radio

98.9 Catalunya Música Oliana CCMA

101.0 iCat fm Cogulló Organyà CCMA

102.0 Catalunya Ràdio Cogulló Organyà 250 CCMA

103.0 Catalunya Música Cogulló Organyà 200 CCMA

104.0 Catalunya Informació Oliana CCMA

105.0 Ràdio Principat La Seu d’Urgell 1.200 Ràdio Estel

107.2 Ràdio Seu La Seu d’Urgell 150 Municipal
(1) Estudis al Principat d’Andorra.
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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107.8 Nova Ràdio Tossa Tossa de Mar 12 Municipal

107.9 Caldes FM (3) Caldes de Malavella 50 Municipal
(1) Municipal sota gestió privada. (2) Concessió a Santa Coloma de Farners. (3) Fins el gener de 2008 es va dir Ràdio l’Altell.

LLEIDA

ALT URGELL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

90.2 iCat fm Oliana CCMA

90.6 RNE Ràdio 4 La Seu d’Urgell RNE

91.4 Catalunya Informació Cogulló Organyà 200 CCMA

92.9 Pròxima FM (1) La Seu d’Urgell 1.200 Pròxima

96.9 Catalunya Ràdio Oliana CCMA

96.4 Gum FM Pirineus La Seu d’Urgell Gum FM

98.1 Onda Rambla Lleida La Seu d’Urgell 1.200 Punto Radio
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(1) Estudis al Principat d’Andorra.
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ALTA RIBAGORÇA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.2 RNE Radio 1 El Pont de Suert 300 RNE

88.6 Catalunya Informació Vall de Boí CCMA

89.0 iCat fm Vilaller CCMA

90.0 Catalunya Ràdio El Pont de Suert 200 CCMA

91.0 COMRàdio El Pont de Suert 250 COMRàdio

91.5 Catalunya Música El Pont de Suert 200 CCMA

93.0 iCat fm Vall de Boí CCMA

93.9 Vall de Boí

94.9 RNE Radio Clásica El Pont de Suert 300 RNE

95.4 Catalunya Ràdio Vall de Boí 20 CCMA

96.8 RNE Radio 3 El Pont de Suert 300 RNE

98.0 Catalunya Informació Vilaller CCMA

99.3 Gum FM Pirineus El Pont de Suert 250 Gum FM

99.9 Gum FM Pirineus Vall de Boí 250 Gum FM

101.2 Catalunya Música Vilaller CCMA

102.9 Catalunya Informació El Pont de Suert 200 CCMA

104.7 Catalunya Ràdio Vilaller CCMA

104.9 RNE Ràdio 4 El Pont de Suert 300 RNE

105.5 Catalunya Música Vall de Boí CCMA

105.9 iCat fm El Pont de Suert CCMA

107.4 Ràdio Alta Ribagorça El Pont de Suert 50 Municipal

GARRIGUES

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

107.1 Ràdio les Borges Les Borges Blanques 25/50 Municipal

107.6 Ràdio Juneda Juneda 20/200 Municipal

107.8 Ràdio Arbeca Arbeca 50/120 Municipal

NOGUERA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.3 Catalunya Ràdio Ponts CCMA

88.7 Catalunya Ràdio Balaguer CCMA

89.5 Catalunya Ràdio Artesa de Segre CCMA

91.2 Ràdio Artesa Artesa de Segre 10 Municipal

93.0 iCat fm Ponts CCMA

93.7 Catalunya Música Artesa de Segre CCMA

95.7 Catalunya Informació Artesa de Segre CCMA

95.1 Catalunya Música Ponts CCMA

97.5 iCat fm Artesa de Segre CCMA

97.9 Catalunya Informació Ponts CCMA

98.9 Catalunya Música Balaguer CCMA

100.3 iCat fm Balaguer CCMA

101.9 Catalunya Informació Balaguer CCMA

107.1 Ràdio Ponts Ponts 50 Municipal

107.4 Ràdio Balaguer Balaguer 30/150 Municipal

107.6 Ràdio Foradada Foradada 50 Municipal

107.7 Ràdio Vacalgorges Menàrguens 50 Municipal

107.9 Vallfogona Ràdio Vallfogona de Balaguer 50 Municipal
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ALTA RIBAGORÇA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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GARRIGUES

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

107.1 Ràdio les Borges Les Borges Blanques 25/50 Municipal

107.6 Ràdio Juneda Juneda 20/200 Municipal

107.8 Ràdio Arbeca Arbeca 50/120 Municipal

NOGUERA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.3 Catalunya Ràdio Ponts CCMA

88.7 Catalunya Ràdio Balaguer CCMA

89.5 Catalunya Ràdio Artesa de Segre CCMA

91.2 Ràdio Artesa Artesa de Segre 10 Municipal

93.0 iCat fm Ponts CCMA

93.7 Catalunya Música Artesa de Segre CCMA

95.7 Catalunya Informació Artesa de Segre CCMA

95.1 Catalunya Música Ponts CCMA

97.5 iCat fm Artesa de Segre CCMA

97.9 Catalunya Informació Ponts CCMA

98.9 Catalunya Música Balaguer CCMA

100.3 iCat fm Balaguer CCMA

101.9 Catalunya Informació Balaguer CCMA

107.1 Ràdio Ponts Ponts 50 Municipal

107.4 Ràdio Balaguer Balaguer 30/150 Municipal

107.6 Ràdio Foradada Foradada 50 Municipal

107.7 Ràdio Vacalgorges Menàrguens 50 Municipal

107.9 Vallfogona Ràdio Vallfogona de Balaguer 50 Municipal
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PALLARS JUSSÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

89.8 Radio Tele-Taxi Tremp 400 RTT-RM

92.0 Catalunya Ràdio Senterada CCMA

93.2 iCat fm Castell de Mur CCMA

93.6 Catalunya Informació Senterada CCMA

95.8 SER Pallars Tremp 400 SER

97.4 Catalunya Música Castell de Mur CCMA

97.5 iCat fm Senterada CCMA

98.8 Gum FM Pirineus Tremp 400 Gum FM

100.5 Catalunya Informació Castell de Mur CCMA

102.0 Catalunya Música Senterada CCMA

103.0 Catalunya Ràdio Castell de Mur CCMA

107.1 E. Municipal la Pobla Segur La Pobla de Segur 50 Municipal

107.4 Ràdio Tremp (1) Tremp 50 Municipal

(1) També coneguda com La Veu de Tremp.

PALLARS SOBIRÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 Catalunya Informació Soriguera 1.000 CCMA

88.6 Catalunya Música Soriguera 1.000 CCMA

89.6 Gum FM Pirineus Sort-Tornafort 400 Gum FM

90.1 Radio Tele-Taxi Sort-Tornafort 400 RTT-RM

90.6 RNE Ràdio 4 Soriguera 20.000 RNE

91.7 COMRàdio Soriguera 400 COMRàdio

94.5 Gum FM Pirineus Sort-Escobedo 200 Gum FM

95.4 Catalunya Ràdio Soriguera 1.000 CCMA

97.2 RNE Radio 5 Todo Noticias Soriguera 20.000 RNE

99.9 RNE Radio 1 Soriguera 20.000 RNE

103.6 RNE Radio Clásica Soriguera 20.000 RNE

105.5 iCat fm Soriguera 1.000 CCMA

106.4 RNE Radio 3 Soriguera 20.000 RNE

PLA D’URGELL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

95.7 Ràdio Torregrossa Torregrossa 50 Municipal

104.8 Xtreme FM Linyola 50 Municipal

106.8 Ràdio Ponent (1) Mollerussa 50 Municipal

(1) Municipal sota gestió privada.

SEGRIÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.5 Ponent FM Lleida Religiosa

87.9 RNE Ràdio 4 Alpicat 80.000 RNE

88.8 Emissora Parroquial de 
Llardecans

Llardecans Religiosa

88.9 Catalunya Ràdio Almacelles CCMA

89.2 RNE Radio Clásica Alpicat 80.000 RNE

89.7 Catalunya Ràdio Almenar 200 CCMA
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(1) Municipal sota gestió privada.
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.5 Ponent FM Lleida Religiosa

87.9 RNE Ràdio 4 Alpicat 80.000 RNE

88.8 Emissora Parroquial de 
Llardecans

Llardecans Religiosa

88.9 Catalunya Ràdio Almacelles CCMA

89.2 RNE Radio Clásica Alpicat 80.000 RNE
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

89.8 Radio Tele-Taxi (1) Alpicat 1.200 RTT-RM

90.3 RAC 1 Lleida 4.000 RAC 1

90.8 Aragón Radio Alpicat CARTV

90.8 Radio Ona One Lleida Penitenciària

91.1 Catalunya Ràdio Puigdevall CCMA

91.5 Ràdio Principat Alpicat 4.000 Ràdio Estel

91.9 Catalunya Música Alpicat 2.500 CCMA

92.6 40 Principales Lleida 1.000 40 Principales

93.1 Rock & Gol Lleida Fraga (Osca) Rock & Gol

 93.4 Segre Ràdio Lleida  4.000 Grup Segre

93.7 Catalunya Música Almacelles CCMA

94.1 Onda Cero Lleida Lleida 4.000 Onda Cero

94.6 RNE Radio 1 Alpicat 80.000 RNE

95.2 Freqüència Lleida Lleida 500 Municipal

95.5 Onda Rambla Lleida Mequinensa (Saragossa) Punto Radio

 95.6 Catalunya Informació Puigdevall CCMA

96.0 Cadena 100 Lleida 4.000 Cadena 100

96.5 Ràdio EMUN Terres (2) Alguaire Municipal

97.0 Catalunya Informació Alpicat 2.500 CCMA

97.8 RNE Radio 3 Alpicat 80.000 RNE

98.4 RAC 105 (3) Alpicat 1.200 RAC 105

98.7 Radio María Lleida Religiosa

99.2 ONA FM (4) Lleida 1.200 ONA FM

99.0 Catalunya Música Almenar 200 CCMA

99.7 COPE Lleida Alpicat 4.000 COPE

100.2 Onda Rambla Lleida (5) Lleida Punto Radio

100.7 Catalunya Ràdio Alpicat 5.000 CCMA

101.3 Cadena Dial Lleida Lleida 4.000 Cadena Dial

101.7 Catalunya Informació Almacelles CCMA

101.8 Ràdio Alcoletge Alcoletge 50 Municipal

102.2 M-80 Radio Alpicat 4.000 M-80 Radio

102.7 Europa FM Alpicat 4.000 Europa FM

103.0 iCat fm Almenar CCMA

103.0 Ràdio Golfa Lleida 20 Ràdio Lliure

103.1 iCat fm Puigdevall CCMA

103.2 iCat fm Almacelles CCMA

103.6 Èxits FM Alpicat 4.000 Grup Segre

104.1 Flaix FM Alpicat 4.000 Grup Flaix

104.5 Ràdio Lleida 2 Alpicat 4.000 SER

105.2 Catalunya Informació Almenar 200 CCMA

105.2 Ràdio Flaixbac Lleida 4.000 Grup Flaix

105.6 Catalunya Música Puigdevall CCMA

106.1 iCat fm Alpicat CCMA

106.6 RNE Radio 5 Todo Noticias Alpicat 80.000 RNE

107.0 Ràdio Pardinyes Lleida Barri

107.1 Ràdio Corbins Corbins 50 Municipal

107.2 Ràdio Alfarràs Alfarràs Municipal

107.2 Ràdio Torres de Segre Torres de Segre 25 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

107.5 Ràdio Rosselló Rosselló 12 Municipal

107.7 Ràdio Almenar Almenar 10 Municipal

107.9 Alpicat Ràdio Alpicat 10/20 Municipal
(1) Concessió a Tàrrega. (2) Coneguda com a Ràdio Macot, Ràdio Alguaire i Ràdio EMUN Terres de Ponent. (3) Concessió a Miral-
camp. (4) Concessió a Cervera. (5) Concessió a Balaguer a 105.8 MHz.

SOLSONÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.2 COMRàdio Solsona 500 COMRàdio

89.0 RNE Radio 1 Solsona 1000 RNE

89.7 Catalunya Música Solsona 200 CCMA

93.1 iCat fm Solsona CCMA

93.7 RNE Ràdio 4 Solsona 1000 RNE

96.1 Catalunya Ràdio Solsona 250 CCMA

101.3 Catalunya Informació Solsona 250 CCMA

107.0 Ràdio Pinós Pinós 50 Municipal

107.5 Solsona FM Solsona 50 Municipal

URGELL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

92.3 Ràdio Tàrrega Tàrrega 50/180 Municipal

107.3 Ràdio Bellpuig Bellpuig 10/80 Municipal

107.9 Ràdio Sió Agramunt 50 Municipal

VALL D’ARAN

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 RNE Radio Clásica Vaquèira 1.000 RNE

88.2 Gum FM Bossòst 250 Gum FM

89.0 iCat fm Portilló CCMA

89.0 RNE Radio 3 Vaquèira 1.000 RNE

89.5 Catalunya Ràdio Vielha CCMA

90.0 RNE Radio 1 Vielha 100 RNE

91.0 Ràdio Aran Vaquèira 1.200 Ràdio Aran

91.7 COMRàdio Vielha et Haro 400 COMRàdio

92.2 RNE Radio 1 Vaquèira 1.000 RNE

92.8 Catalunya Música Vaquèira 1.000 CCMA

93.3 RNE Ràdio 4 Vaquèira 1.000 RNE

93.9 Gum FM Pirineus Vielha 1.200 Gum FM

94.4 RNE Radio 1 Bossòst 500 RNE

95.0 Catalunya Informació Vielha CCMA

96.2 RNE Radio Clásica Vielha 100 RNE

97.2 Vielha et Haro

97.6 Catalunya Ràdio Vaquèira 1.000 CCMA

98.4 Catalunya Informació Vaquèira 1.000 CCMA

98.0 Catalunya Informació Portilló 200 CCMA

99.3 Onda Rambla Lleida Vielha-Vaquèira 1.200 Punto Radio

100.0 iCat fm Vielha CCMA

100.5 RNE Radio Clásica Bossòst 500 RNE
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 RNE Radio Clásica Vaquèira 1.000 RNE

88.2 Gum FM Bossòst 250 Gum FM

89.0 iCat fm Portilló CCMA

89.0 RNE Radio 3 Vaquèira 1.000 RNE

89.5 Catalunya Ràdio Vielha CCMA

90.0 RNE Radio 1 Vielha 100 RNE

91.0 Ràdio Aran Vaquèira 1.200 Ràdio Aran

91.7 COMRàdio Vielha et Haro 400 COMRàdio

92.2 RNE Radio 1 Vaquèira 1.000 RNE

92.8 Catalunya Música Vaquèira 1.000 CCMA

93.3 RNE Ràdio 4 Vaquèira 1.000 RNE

93.9 Gum FM Pirineus Vielha 1.200 Gum FM

94.4 RNE Radio 1 Bossòst 500 RNE

95.0 Catalunya Informació Vielha CCMA

96.2 RNE Radio Clásica Vielha 100 RNE

97.2 Vielha et Haro

97.6 Catalunya Ràdio Vaquèira 1.000 CCMA

98.4 Catalunya Informació Vaquèira 1.000 CCMA

98.0 Catalunya Informació Portilló 200 CCMA

99.3 Onda Rambla Lleida Vielha-Vaquèira 1.200 Punto Radio

100.0 iCat fm Vielha CCMA

100.5 RNE Radio Clásica Bossòst 500 RNE



46 MAPA DE LA RADIODIFUSIÓ ANALÒGICA I DIGITAL

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

101.2 Catalunya Música Portilló 200 CCMA

102.3 RNE Ràdio 4 Bossòst 500 RNE

102.6 RNE Ràdio 4 Vielha 100 RNE

103.0 Ràdio Aran Vielha-Vaquèira 400 Ràdio Aran

103.4 iCat fm Vaquèira CCMA

104.4 RNE Radio 3 Vielha 100 RNE

104.7 Catalunya Ràdio Portilló 200 CCMA

105.2 RNE Radio 3 Bossòst 500 RNE

105.5 Catalunya Música Vielha CCMA

106.0 Ràdio Aran Bossòst 250 Ràdio Aran

107.5 Ràdio Les Les 50 Municipal

TARRAGONA

ALT CAMP

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

102.1 Flaix FM (1) Valls 1.000 Grup Flaix

103.3 RAC 105 Valls 400 RAC 105

107.0 R. Jove del Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria 50 Municipal

107.1 Alcover Ràdio (2) Alcover 50 Municipal

107.6 Ona Valls FM Valls 150 Municipal

107.8 Ràdio Aiguamúrcia Aiguamúrcia 50 Municipal
(1) La concessió és a Montblanc a 101.8 MHz. (2) Té assignada la freqüència de 107.3 MHz.

BAIX CAMP

FREQ.(MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.0 iCat fm La Mussara 2.500 CCMA

88.8 RNE Ràdio 4 La Mussara 40.000 RNE

89.3 M-80 Radio Camp de 
Tarragona

La Mussara 4.000 M-80 Radio

89.7 Cadena 100 Reus (1) Reus 4.000 Cadena 100

90.0 Ràdio TV Cambrils Cambrils 150 Municipal

90.4 Ràdio Flaixbac La Mussara 4.000 Grup Flaix

91.5 RNE Radio Clásica La Mussara 40.000 RNE

91.8 RNE Radio 5 Pr. Civil Vandellòs 100 RNE

92.5 Cadena Dial Costa D (2) Vilaseca i Salou 1.200 Cadena Dial

92.9 Radio Tele-Taxi La Mussara 4.000 RTT-RM

94.0 RNE Radio 5 Todo Noticias La Mussara 40.000 RNE

94.5 RNE Radio 3 La Mussara 40.000 RNE

98.6 Ona Riudoms Riudoms 50 Municipal

99.8 Punt Sis Ràdio (3) Reus 50 Cultural

100.2 Catalunya Ràdio La Mussara 5.000 CCMA

100.6 Ràdio Estel La Mussara 4.000 Ràdio Estel

101.4 40 Principales Reus 4.000 40 Principales

102.7 Europa FM La Mussara 4.000 Europa FM

104.5 Catalunya Informació La Mussara 2.500 CCMA

105.4 Catalunya Música La Mussara 5.000 CCMA

105.8 Freqüència Camp de Tarragona La Mussara (4) 10 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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102.3 RNE Ràdio 4 Bossòst 500 RNE
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107.1 Alcover Ràdio (2) Alcover 50 Municipal
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(1) La concessió és a Montblanc a 101.8 MHz. (2) Té assignada la freqüència de 107.3 MHz.

BAIX CAMP

FREQ.(MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.0 iCat fm La Mussara 2.500 CCMA

88.8 RNE Ràdio 4 La Mussara 40.000 RNE

89.3 M-80 Radio Camp de 
Tarragona

La Mussara 4.000 M-80 Radio

89.7 Cadena 100 Reus (1) Reus 4.000 Cadena 100

90.0 Ràdio TV Cambrils Cambrils 150 Municipal

90.4 Ràdio Flaixbac La Mussara 4.000 Grup Flaix

91.5 RNE Radio Clásica La Mussara 40.000 RNE

91.8 RNE Radio 5 Pr. Civil Vandellòs 100 RNE

92.5 Cadena Dial Costa D (2) Vilaseca i Salou 1.200 Cadena Dial

92.9 Radio Tele-Taxi La Mussara 4.000 RTT-RM

94.0 RNE Radio 5 Todo Noticias La Mussara 40.000 RNE

94.5 RNE Radio 3 La Mussara 40.000 RNE

98.6 Ona Riudoms Riudoms 50 Municipal

99.8 Punt Sis Ràdio (3) Reus 50 Cultural

100.2 Catalunya Ràdio La Mussara 5.000 CCMA

100.6 Ràdio Estel La Mussara 4.000 Ràdio Estel

101.4 40 Principales Reus 4.000 40 Principales

102.7 Europa FM La Mussara 4.000 Europa FM

104.5 Catalunya Informació La Mussara 2.500 CCMA

105.4 Catalunya Música La Mussara 5.000 CCMA

105.8 Freqüència Camp de Tarragona La Mussara (4) 10 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

106.5 RNE Radio 1 La Mussara 40.000 RNE

107.5 Ràdio Jove Reus Reus 250 Cultural

107.9 Ràdio l’Hospitalet de l’Infant L’Hospitalet de l’Infant 50 Municipal

(1) Concessió a 89.6 MHz. (2) També s’identifica com a Ràdio Salou. (3) Correspon a la concessió municipal de Castellvell del Camp 
que fa servir COMRàdio. (4) Freqüència de l’emissora municipal de la Selva del Camp. 

BAIX EBRE

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

88.4 Catalunya Ràdio Mont Caro 5.000 CCMA

89.1 Ràdio Flaixbac Tortosa 1.000 Grup Flaix

90.1 Ràdio Estel Tortosa 1.000 Ràdio Estel

90.7 RNE Ràdio 4 Mont Caro 30.000 RNE

93.2 Cadena Dial Ebre (2) Tortosa 1.200 Cadena Dial

94.2 RAC 105 Tortosa 1.000 RAC 105

95.7 ONA FM (3) Tortosa 1.000 ONA FM

96.0 Antena Caro Roquetes 50 Municipal

96.6 RNE Radio Clásica Mont Caro 30.000 RNE

97.6 Aragón Radio Mont Caro RTVAR

98.0 Onda Rambla Tortosa Tortosa 500 Punto Radio

98.5 Catalunya Informació Mont Caro 2.500 CCMA

99.0 COMRàdio Mont Caro 500 COMRàdio

99.6 RNE Radio 3 Mont Caro 30.000 RNE

100.0 Radio María Tortosa Religiosa

101.9 Ràdio Ebre - C. SER Tortosa 2.000 SER

102.5 Catalunya Música Mont Caro 2.500 CCMA

102.9 Flaix FM Ebre Tortosa 1.000 Grup Flaix

103.3 Ràdio Tortosa Tortosa 150 Municipal

103.9 Radio Tele-Taxi Tortosa 1.000 RTT-RM

104.3 RNE Radio 1 Mont Caro 30.000 RNE

104.6 Cam Ràdio Camarles 50 Municipal

104.9 iCat fm Mont Caro 2.500 CCMA

105.6 R. Ebre - 40 Principales Tortosa 2.000 40 Principales

106.0 Imagina Ràdio (4) Tortosa 500 Imagina Ràdio

106.7 RNE Radio 5 Pr. Civil El Perelló 50 RNE

107.0 Antena Aldaia L’Aldea 50 Municipal

107.3 La Cala Ràdio L’Ametlla de Mar 50 Municipal

107.6 Ràdio Delta Deltebre 150 Municipal

(1) Tortosa-Coll Redo. (2) Concessió a Amposta. (3) Concessió a Gandesa. (4) Concessió a Amposta.

BAIX PENEDÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 iCat fm El Vendrell 200 CCMA

88.5 Radio Tele-Taxi El Vendrell RTT-RM

91.4 Maná Radio El Vendrell Religiosa

92.7 Ràdio Domenys Sant Jaume dels Domenys Municipal

98.2 Catalunya Ràdio El Vendrell 200 CCMA

99.7 Catalunya Informació El Vendrell 200 CCMA

101.2 Ràdio Banyeres Banyeres del Penedès 50 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

106.5 RNE Radio 1 La Mussara 40.000 RNE

107.5 Ràdio Jove Reus Reus 250 Cultural

107.9 Ràdio l’Hospitalet de l’Infant L’Hospitalet de l’Infant 50 Municipal

(1) Concessió a 89.6 MHz. (2) També s’identifica com a Ràdio Salou. (3) Correspon a la concessió municipal de Castellvell del Camp 
que fa servir COMRàdio. (4) Freqüència de l’emissora municipal de la Selva del Camp. 

BAIX EBRE

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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98.5 Catalunya Informació Mont Caro 2.500 CCMA
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99.6 RNE Radio 3 Mont Caro 30.000 RNE
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101.9 Ràdio Ebre - C. SER Tortosa 2.000 SER
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104.6 Cam Ràdio Camarles 50 Municipal

104.9 iCat fm Mont Caro 2.500 CCMA

105.6 R. Ebre - 40 Principales Tortosa 2.000 40 Principales

106.0 Imagina Ràdio (4) Tortosa 500 Imagina Ràdio

106.7 RNE Radio 5 Pr. Civil El Perelló 50 RNE

107.0 Antena Aldaia L’Aldea 50 Municipal

107.3 La Cala Ràdio L’Ametlla de Mar 50 Municipal

107.6 Ràdio Delta Deltebre 150 Municipal

(1) Tortosa-Coll Redo. (2) Concessió a Amposta. (3) Concessió a Gandesa. (4) Concessió a Amposta.

BAIX PENEDÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.7 iCat fm El Vendrell 200 CCMA

88.5 Radio Tele-Taxi El Vendrell RTT-RM

91.4 Maná Radio El Vendrell Religiosa

92.7 Ràdio Domenys Sant Jaume dels Domenys Municipal

98.2 Catalunya Ràdio El Vendrell 200 CCMA

99.7 Catalunya Informació El Vendrell 200 CCMA

101.2 Ràdio Banyeres Banyeres del Penedès 50 Municipal
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FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

104.0 ONA FM El Vendrell 1.000 ONA FM

104.7 Ràdio Bellvei Bellvei 50/2.000 Municipal

105.9 Catalunya Música El Vendrell 200 CCMA

106.8 Ràdio l’Arboç (1) L’Arboç 50 Municipal

107.0 Ràdio Cunit Cunit 50 Cultural

107.1 Ràdio el Vendrell El Vendrell 150 Municipal

107.9 Calafell Ràdio Calafell 15/200 Municipal

(1) Té assignada la de 107.3 MHz. Radio Nuraghe Stereo, de l’Alguer (Sardenya, Itàlia) fa connexions amb Ràdio l’Arboç.

CONCA DE BARBERÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 COMRàdio Montblanc 300 COMRàdio

90.5 iCat fm Montblanc CCMA

93.9 Catalunya Informació Montblanc CCMA

97.5 Catalunya Ràdio Montblanc CCMA

106.4 Catalunya Música Montblanc CCMA

107.0 Ràdio Montblanc Montblanc 50 Municipal

107.4 L’Espluga FM Ràdio L’Espluga de Francolí 50 Municipal

107.5 Ràdio Santa Coloma de Santa Coloma de Queralt 50 Municipal

MONTSIÀ

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.8 Amposta Ràdio Amposta 150/300 Municipal

95.0 Ràdio Ulldecona (1) Ulldecona 4.000 Municipal

96.3 Ràdio Joventut a Masdenverge Masdenverge 50/250 Municipal

100.6 La Plana Ràdio Santa Bàrbara 50/250 Municipal

101.0 RAC 1 Sant Carles de la Ràpita 500 RAC 1

107.5 Alcanar Ràdio Alcanar 20 Municipal

107.9 Ràdio Ràpita Sant Carles de la Ràpita 150 Municipal

(1) Té el seu origen a l’antiga emissora ECS 22 Radio Costa Dorada de la Cadena Sindical que va passar a ser de RNE. Actualment 
és propietat de l’Ajuntament i té un conveni de col·laboració amb RNE que l’inclou a les seves llistes. Connecta amb RNE Ràdio 4 
de dilluns a divendres de 13.30 a 14.30, els dissabtes de 14.00 a 14.30 i els diumenges de 14.00 a 15.00, i amb RNE Radio 1 cada 
dia de 20.00 a 08.30 (20.00 a 09.00 dissabte i diumenge). Fa programes en alemany, de dilluns a divendres, de 14.30 a 16.00, i en 

italià els dissabtes de 14.30 a 16.00.

PRIORAT

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

89.4 Catalunya Informació Falset CCMA

90.0 Catalunya Ràdio Ulldemolins CCMA

92.2 Catalunya Música Falset 250 CCMA

93.8 Catalunya Ràdio Falset 250 CCMA

95.5 Catalunya Informació Ulldemolins CCMA

99.8 iCat fm Ulldemolins CCMA

102.0 Catalunya Música Ulldemolins CCMA

104.9 iCat fm Falset CCMA

106.7 Ràdio la Vilella Alta La Vilella Alta 50 Municipal

107.6 Ràdio Falset Falset 50/500 Municipal
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italià els dissabtes de 14.30 a 16.00.

PRIORAT

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

89.4 Catalunya Informació Falset CCMA

90.0 Catalunya Ràdio Ulldemolins CCMA

92.2 Catalunya Música Falset 250 CCMA

93.8 Catalunya Ràdio Falset 250 CCMA

95.5 Catalunya Informació Ulldemolins CCMA

99.8 iCat fm Ulldemolins CCMA

102.0 Catalunya Música Ulldemolins CCMA

104.9 iCat fm Falset CCMA

106.7 Ràdio la Vilella Alta La Vilella Alta 50 Municipal

107.6 Ràdio Falset Falset 50/500 Municipal
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RIBERA D’EBRE

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.6 Ràdio Móra d’Ebre Móra d’Ebre 1.200 SER

90.0 Catalunya Informació Flix CCMA

94.3 Catalunya Ràdio Flix 200 CCMA

97.3 Catalunya Música Flix 200 CCMA

99.9 RNE Radio 5 Pr. Civil La Torre de l’Espanyol 100 RNE

102.8 RNE Radio 5 Pr. Civil Móra la Nova 50 RNE

106.3 iCat fm Flix 200 CCMA

107.3 Ràdio Móra la Nova Móra la Nova 50 Municipal

107.4 Ràdio Flix Flix 50 Municipal

TARRAGONÈS

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

87.5 Ona Pau Tarragona Religiosa

91.0 Onda Rambla Tarragona Tarragona 4.000 Punto Radio

92.1 Latina Estereo Tarragona Llatina

93.5 COPE Tarragona Tarragona 4.000 COPE

95.0 Ràdio Costa Creixell Creixell Cultural

95.3 Onda Cero Tarragona (1) Tarragona 4.000 Onda Cero R.

96.2 Radiolé Tarragona Tarragona 4.000 Radiolé

96.7 Tarragona Ràdio Tarragona 500 Municipal

97.1 ONA FM (2) Tarragona 4.000 ONA FM

97.4 Energia FM Tarragona Llatina

97.7 SER Tarragona (3) Tarragona 500 SER

97.9 Constantí Radio Constantí 35/40 Municipal

98.3 Ràdio Morell El Morell 50 Municipal

99.2 RAC 1 Tarragona 4.000 RAC 1

99.5 Radio María Tarragona Religiosa

101.0 R. Sant Pere i Sant Pau Tarragona Barri

101.7 Radio Intereconomía Tarragona Intereconomía

102.3 Ràdio la Canonja La Canonja Municipal

102.9 Bonavista Ràdio (4) Tarragona Cultural

104.0 Antena Nord - R. Sant Salvador Sant Salvador Municipal

105.1 Tot Música Tarragona Comercial

106.8 AVM Radio Tarragona Religiosa

107.0 Ona la Torre Torredembarra 50 Municipal

107.4 Altafulla Ràdio Altafulla 50 Municipal

107.7 Roda de Barà Ràdio (5) Roda de Barà 50 Municipal

107.9 Ràdio FM La Pobla de Mafumet 50 Municipal
(1) Concessió a Reus. (2) Concessió a Reus. (3) Concessió a Cambrils a 97.6 MHz. (4) Funciona ocasionalment. (5) Fa connexions 
amb Punto Radio.

TERRA ALTA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA

100.4 Radio María La Fatarella Religiosa

107.1 Ràdio Batea Batea 50 Municipal

107.2 Ràdio Fatarella La Fatarella 50 Municipal

107.9 Ràdio Gandesa Gandesa 50 Municipal
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TERRA ALTA

FREQ. (MHz) EMISSORA POBLACIÓ WATTS CADENA
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CAPÍTOL II.
L’oferta de programació

Per Maria Gutiérrez, professora titular del Departament 
de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB. 

La programació és el punt de trobada de les ràdios amb 
l’audiència. Cada emissora i/o cadena organitza i estruc-
tura els seus continguts amb l’objectiu d’atendre el màxim 
possible les expectatives de la seva audiència potencial. La 
seva anàlisi permet observar si la varietat continua sent el 
tret més característic del model generalista i la ràdio fórmu-
la es manté com principal format entre les especialitzades. 
L’observació en el temps de l’oferta radiofònica també pot 
mostrar l’evolució dels models per adaptar-se a les noves 
circumstàncies. En aquest sentit, la ràdio local i municipal ja 
ha començat a pensar en el futur.
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L’OFERTA DE PROGRAMACIÓ

determinar el gènere programàtic en cada cas. Aques-
ta mena d’informació, que les cadenes i emissores no 
ofereixen, resulta necessària per a una anàlisi qualitativa 
de l’oferta. 

1. L’OFERTA GENERALISTA

Els trets característics que defineixen la programació ge-
neralista, també anomenada convencional, són la varie-
tat de continguts i la cerca d’una audiència heterogènia. 
A partir d’aquestes dues premisses, s’articula el disseny 
d’una graella que ha de combinar programes de temà-
tiques variades amb d’altres de caràcter més específic 
que ordena en períodes i franges horàries amb la inten-
ció d’atendre les expectatives dels oients potencials. 

Seguint els paràmetres de la tipologia de programació, 
les emissores analitzades són:
- Amb programació d’abast català:
	 •	 Catalunya	Ràdio
	 •	 COMRàdio
	 •	 RAC	1
	 •	 Ràdio	4
- Amb programació en cadena d’abast estatal combina-
da amb programació local: 
	 •	 COPE	OM	i	COPE	FM
	 •	 Onda	Cero	OM	i	Onda	Cero	FM
	 •	 Onda	Rambla	-	Punto	Radio
	 •	 Radio	1	/	RNE	1
	 •	 SER	OM	i	SER	FM

L’anàlisi de les graelles de les ràdios amb programació 
generalista s’ha centrat en la determinació del gènere, 
del format i de la temàtica de cada programa. Cadascun 
d’aquest tres elements estableix diferents graus de vari-
etat en el conjunt de l’oferta. El gènere indica la interrela-
ció del contingut amb el llenguatge radiofònic a modus 
de convencions sonoronarratives, mentre que el format 
aporta informació sobre l’estructura i, finalment, la temà-
tica, que resumeix l’assumpte principal del programa. 

El mes de setembre marca el tret de sortida de la nova 
temporada radiofònica que finalitzarà, segons els ca-
sos, a mitjan juliol (o a finals). Durant el mes d’agost, el 
més probable és que es mantinguin els principals títols 
de l’índex de programació, encara que un membre de 
l’equip es responsabilitzi de la seva realització, al ma-
teix temps que s’incorporen programes més distesos 
d’acord amb el període estival. 

La presentació de la temporada radiofònica coincideix 
amb el moment que més informació genera el mitjà a 
la premsa escrita. Tant és així que, superada aquesta 
etapa, l’única possibilitat de conèixer una programació 
determinada i el desenvolupament dels seus continguts 
és consultant el site de l’emissora. Ara per ara, els por-
tals són la millor font d’informació. Des de fa unes quan-
tes temporades, la publicitat a la premsa diària és una 
pràctica comuna entre les ràdios generalistes que s’ac-
centua la setmana en què es fan públiques les dades 
d’audiència. Ara bé, es tracta de promoció de caràcter 
general i no d’informació periòdica sobre les seves no-
vetats. 

La singularitat de l’ecosistema radiofònic català el con-
verteix en un interessant objecte d’estudi per aprofundir 
en l’evolució del mitjà des de diferents perspectives. En 
aquest sentit, l’anàlisi de la programació permet obser-
var els factors que defineixen l’oferta en el seu conjunt a 
més de les estratègies aplicades en el seu disseny. Per 
a l’elaboració d’aquesta investigació, s’ha pres la ciutat 
de Barcelona com a centre de recepció, ja que permet 
una aproximació d’excel·lència als diferents models de 
programació. Així, s’ha estudiat la programació genera-
lista tenint en compte la seva difusió, i han aparegut dos 
models de graelles, el representat per les emissores que 
cobreixen exclusivament el territori català i el de cober-
tura estatal que combina programació en cadena i local. 
Respecte a la ràdio especialitzada, s’ha dividit en ràdio 
temàtica i ràdio musical, segons el seu centre d’espe-
cialització. 

La metodologia utilitzada ha partit de la recollida de les 
graelles de programació que les empreses fan públi-
ques a través dels seus portals. A més, en el cas de 
les ràdios generalistes, s’ha procedit a l’enregistrament i 
posterior audició dels programes que les conformen per 
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determinar el gènere programàtic en cada cas. Aques-
ta mena d’informació, que les cadenes i emissores no 
ofereixen, resulta necessària per a una anàlisi qualitativa 
de l’oferta. 

1. L’OFERTA GENERALISTA

Els trets característics que defineixen la programació ge-
neralista, també anomenada convencional, són la varie-
tat de continguts i la cerca d’una audiència heterogènia. 
A partir d’aquestes dues premisses, s’articula el disseny 
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tiques variades amb d’altres de caràcter més específic 
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L’anàlisi de les graelles de les ràdios amb programació 
generalista s’ha centrat en la determinació del gènere, 
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més de les estratègies aplicades en el seu disseny. Per 
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1.1. L’oferta programàtica de les ràdios 
catalanes

En general, les empreses radiofòniques a l’hora de pre-
sentar la programació de la temporada acostumen a 
centrar el seu discurs entorn dels canvis de programes 
i de presentadors. Aquestes novetats, però, no neces-
sàriament han d’implicar un canvi en les directrius i les 
estratègies respecte a la temporada anterior, ja que no-
més l’anàlisi des de la perspectiva del gènere permet 
determinar la relació entre la innovació i la continuï-
tat. Per això, la valoració del disseny de la temporada 
2006-2007 s’ha fet tenint present la temporada anterior 
tal com es mostra en la taula 1. 

Taula 1. Disseny de la programació en relació amb 
el gènere programàtic. Temporades 2005-2007

 (% sobre el total setmanal de cada emissora)

CATALUNYA 
RÀDIO

COMRàdio RAC 1 RÀDIO 4

2005-
2006

2006-
2007

2005-
2006

2006-
2007

2005-
2006

2006-
2007

2005-
2006

2006-
2007

IN 37,2 40,1 41,4 40,2 20,4 20,8 32,8 41,2

IN/
EN

25 11,4 22,1 24,3 28,4 26 28,3 15,2

ES 18,5 19,0 8,5 8,5 24,7 28,9 5,5 2,3

MU 3,2 2,6 14,4 16,2 0,6 0,3 25,8 33,2

CU 2,1 2,1 7,7 8,1 7,1 7,1 4,8 8,1

HU 0,2 2,8 2,8 2,7 14 12,7 2.8 -

PA 13,6 13,7 0,8 - 4,8 4,2 - -

JU - - 2,1 - - - - -

FI - - 0,2 - - - - -

EN - 8,1 - - - - -

RE 0,2 0,2 - - - - -

Font: Elaboració pròpia.

Des de la perspectiva dels gèneres, a la temporada 
2006-2007, Catalunya Ràdio i Ràdio 4 són les emisso-
res que més novetats presenten en les seves graelles, 
encara que per motius totalment diferents. En el cas de 
la primera, l’aparició de nous programes ha permès la 
inclusió de l’Entreteniment, una tipologia fins ara no ate-
sa, i ha reforçat alguns gèneres ja presents a l’anterior 
temporada, com ara Informació i Humor. 

La irrupció del gènere Entreteniment és la 
novetat més destacada de la temporada

Els gèneres programàtics que s’han emprat en la realit-
zació de l’anàlisi són:
- Informació (IN). Els programes que aborden l’actua-

litat i aquells que aprofundeixen en temàtiques espe-
cialitzades (ciència, història, política, salut, etc.) són 
els que es defineixen a partir d’aquest gènere. 

- Infoentreteniment (IN/EN). La mescla de continguts 
d’actualitat amb d’altres vinculats a l’entreteniment 
en el marc de programes de llarga durada en format 
magazín ha donat lloc a aquest híbrid. 

- Esport (ES). S’han inclòs els programes que tracten 
l’actualitat esportiva i tenen la pràctica esportiva com 
a centre d’interès. 

- Música (MU). Amb independència de l’estil i format, 
el seu contingut principal és la música. 

- Cultura (CU). El cinema, la literatura, la pintura, el te-
atre, etc., ja sigui en combinació o de manera mono-
gràfica són l’eix principal.

- Humor (HU). Es tracta de programes que aborden 
l’actualitat des d’una òptica divertida i irònica. Aques-
ta mirada, a vegades, també la fan sobre la vida quo-
tidiana.

- Participació (PA). La implicació de l’audiència és es-
sencial en el desenvolupament del programa.

- Juvenil (JU). El seu objectiu és adreçar-se al target 
juvenil, per la qual cosa els continguts i l’estil de pre-
sentació s’han d’adequar a les seves característi-
ques.

- Ficció (FI). S’articulen entorn de la dramatització 
radiofònica: adaptacions o creacions pròpies.

- Entreteniment (EN). L’objectiu principal és entretenir 
l’oient, criteri bàsic per a la selecció i tractament dels 
continguts.

- Religió (RE). Els oficis religiosos i els programes que 
giren entorn de qüestions que hi estan relacionades 
s’han definit a partir d’aquest gènere.

- Altres (AL). Aquesta categoria permet recollir les ex-
cepcionalitats difícils de definir perquè no responen 
a cap convenció preestablerta. 

La relació de gèneres programàtics apuntada ha de ser-
vir de guia per al reconeixement de les dades aportades 
a partir de l’anàlisi. Amb el mateix objectiu, cal espe-
cificar la tipologia de fragments temporals en què s’ha 
dividit la jornada radiofònica:
- MATINADA De 24.00 h a 06.00 h
- MATÍ De 06.00 h a 13.00 h
- MIGDIA De 13.00 h a 16.00 h
- TARDA-VESPRE De 16.00 h a 20.00 h
- NIT De 20.00 h a 24.00 h

En relació amb el format, a partir de les audicions s’ha 
observat que el més comú és el magazín. La falta d’una 
tipologia contrastada acceptada per la comunitat cientí-
fica, a més de la professional, ha obligat a l’estipulació 
d’una terminologia de fàcil reconeixement basada en la 
relació entre la durada del programa i el segment horari 
que ocupa. Així, al costat del magazín clàssic, apareixen 
el magazín matí, el magazín tarda, el magazín mitjanit, el 
magazín despertador i el magazín cap de setmana.
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la salut i el medi ambient com a eix temàtic; Tardejar, 
a càrrec Rosa Gil, informa sobre activitats d’oci; Dóna 
pas, amb Rosa de Diego, ha presentat l’actualitat des 
de la perspectiva femenina; Generació @, amb Sònia 
Urbano s’ha centrat en el món dels joves, i La piràmide, 
un espai destinat a les entrevistes personals, presentat 
i conduït per Antoni Vidal i Armand Balsebre. Natural-
ment n’han desaparegut d’altres, i el més destacable 
és L’incident Kàplan, programa humorístic diari dirigit 
i presentat per El Cansacio que, a la temporada 2006, 
ha passat a encarregar-se del magazín despertador de 
Ràdio Flashback. 

En canvi COMRàdio i RAC 1 han optat per estratègies 
més conservadores en la planificació dels seus canvis. 
La primera ha enfortit Informació, Infoentreteniment i Mú-
sica, gèneres destacats en temporades anteriors, i ha 
prescindit de tres (Participació, Juvenil i Ficció), que, si 
bé eren exclusius de l’emissora, assolien índexs presen-
cials molt baixos sobre el total de la programació set-
manal. Com a novetat, cal destacar l’estrena en el marc 
d’Infoentreteniment del magazín de tarda Un altre món, 
dirigit per Jordi Duran, i del magazín de matinada Les 
nits (dilluns i diumenge de 01.00 a 03.00 h), conduït per 
Esther Sardans.

Els moviments a RAC 1 són poc significatius en tant que 
es manté la mateixa relació de programes que a la tem-
porada passada. Pel que fa als gèneres, cal destacar 
el reforç d’Esport, sobretot durant el cap de setmana, 
circumstància que ha reduït la presència d’Infoentre-
teniment i d’Humor en aquest període d’emissió. Una 
novetat que cal destacar és l’entrena de Notícies de les 
dues, un informatiu diari de quinze minuts de durada.

El conjunt de ràdios catalanes ha incorporat programes 
d’humor també a l’edició 2006-2007, a excepció de Rà-
dio 4, que amb la desaparició L’incident Kàplan, ha in-
vertit els seus esforços en altres gèneres. La tornada de 
Problemes domèstics (Manel Fuentes) a la graella de 
Catalunya Ràdio ha servit per incrementar la seva pre-
sència els dies feiners, i ha assolit un índex percentual 
molt similar al de COMRàdio. Tot i que RAC 1 ha pre-
sentat de nou l’índex d’ocupació més alt, en primer lloc 
perquè Minoria absoluta té una durada de dues hores, 
mentre que la durada de la resta és d’una hora, i en 
segon lloc per la seva redifusió a les matinades i durant 
els caps de setmana. Fora d’aquests períodes, la pro-
gramació d’Humor ha presentat trets de competència 
directa. Des del migdia fins les 13 h, Problemes domès-
tics (Catalunya Ràdio), La divina comèdia (COMRàdio 
amb Miquel Giménez) i Minoria absoluta (RAC 1 amb 
Toni Soler) s’han confrontat a la cerca de l’oient català. 

De tots ells, la incorporació de l’Entreteniment a l’ofer-
ta generalista catalana és l’estratègia més significativa 
ateses les implicacions que se’n deriven. D’una banda, 
la seva irrupció a la graella de Catalunya Ràdio ha con-
tribuït a minvar de manera molt significativa, 13,6 punts 
percentuals en relació amb la temporada passada, la 
presència de l’Infoentreteniment, i de l’altra, ha trencat 
l’hegemonia d’aquest últim gènere a la franja tarda dels 
dies feiners. Des d’aquest punt de vista, l’estrena d’On 
vols anar a parar?, presentat i conduït per Llucià Ferrer, 
fins al moment responsable del magazín despertador 
Freakandó matiner de l’emissora musical RAC 105, és 
l’aposta més innovadora de la temporada. D’altra ban-
da, l’augment de l’Humor és conseqüència de la tornada 
del periodista Manel Fuentes i els seus ja clàssics Pro-
blemes domèstics a la programació diària del migdia de 
Catalunya Ràdio després de sis anys d’absència. Enca-
ra que les altres renovacions han estat menys agosara-
des, s’han concentrat entorn del gènere Informació que 
ha vist enfortida la seva presència al llarg de la setmana. 
De dilluns a divendres, L’oracle, dirigit i presentat per 
Xavier Grasset, tanca la franja migdia. Durant el cap de 
setmana, han aparegut Tornarem a vèncer, la lluita per 
l’autogovern, presentat per Josep Maria Solé i Sabaté; 
El nas de Cleòpatra, amb Enric Calpena, i Eduqueu les 
criatures, amb Carles Capdevila, els dos primers sobre 
història, i l’últim sobre l’educació dels fills. Tot i que no 
ha afectat la presència d’Infoentreteniment a la graella, 
cal destacar l’estrena de Geografia humana, presentat 
per Maite Sadurní, que s’emet les matinades dels caps 
de setmana.

Pel que fa a Ràdio 4, la situació de crisi davant el procés 
de reestructuració de l’ens RTVE i la incertesa sobre el 
seu futur, justament la temporada que compleix trenta 
anys de la seva inauguració, han estat la causa princi-
pal d’uns canvis que han afectat el conjunt de gèneres 
programàtics presents la temporada anterior. En aquest 
sentit, l’augment d’Informació en 17,4 punts, la disminu-
ció d’Infoentreteniment en 23,1 i la desaparició d’Humor 
han estat sens dubte les modificacions més destacades. 
En paral·lel, Música, Cultura i Esport també han alterat 
la seva incidència a la graella, però amb valors menys 
espectaculars tant a l’alça com a la baixa. Ara bé, tots 
aquests canvis no s’han traduït únicament en l’aparició 
de nous programes. En realitat, han estat conseqüència 
d’una política de rendibilització dels recursos, que s’ha 
traduït en l’increment de l’àrea de redifusió de l’emisso-
ra, que ha passat del 2,3% al 18% sobre el total de la 
programació de la temporada 2006-2007. Així, gèneres 
com ara Informació i Cultura han passat a formar part 
d’aquesta estratègia.

Amb tot i això, la programació de Ràdio 4 ha incorpo-
rat nous programes que bàsicament han accentuat la 
presència del gènere Informació des del vessant de 
l’especialització. A la temporada 2006-2007, en el marc 
de la programació diària s’ha estrenat: Efectes positius, 
conduït per Agnès Batlle i Anna Banyeres, que ha pres 
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Taula 2. Presència del gènere Informació a les 
graelles segons el període setmanal

(* Sobre el total de la programació de dilluns a divendres)

(** Sobre el total de la programació del cap de setmana)

2005-2006 2006-2007
DIES 

FEINERS*
CAP DE 

SETMANA**
DIES 

FEINERS*
CAP DE 

SETMANA**

CATALUNYA 
RÀDIO 44,6 18,6 45,3 23,0

COMRàdio 47,0 27,4 46,9 23,6

RAC 1 23,3 13,2 24,0 13,8

RÀDIO 4 39,6 16,0 50,6 17,8

Font: Elaboració pròpia.

Si a Catalunya Ràdio l’increment del gènere ha incidit de 
manera similar en el conjunt de la setmana, a Ràdio 4 
s’ha concentrat majoritàriament en els dies feiners, perí-
ode en el qual s’han ubicat majoritàriament les estrenes 
de la temporada. A totes tres emissores, ha esdevingut 
el gènere principal de la programació diària molt per da-
vant d’Esport (13,5%) a Catalunya Ràdio, d’Infoentrete-
niment (21,7%) a COMRàdio i de Música (30,5%) a Rà-
dio 4. En el cas de RAC 1, la supremacia ha correspost 
a Esport amb un índex percentual, sobre el total de la 
programació diària, del 25,3% enfront del 24% d’Infor-
mació. Durant el cap de setmana, la seva hegemonia 
s’ha trencat en el conjunt de l’oferta, ja que cada emis-
sora ha col·locat en primer lloc altres gèneres. Catalu-
nya Ràdio (37%) i RAC 1 (37,8%) han prioritzat Esport, 
mentre que COMRàdio ho ha fet amb Infoentreteniment 
(30,8%) i Ràdio 4 amb Música (40,2%).

La forta incidència del gènere durant els dies feiners és 
conseqüència de l’atenció majoritària que rep l’actualitat 
al llarg de la jornada en cadascuna de les graelles. Ara 
bé, al marge d’altres matisos, totes quatre ràdios han 
coincidit en oferir-la durant el prime time emmarcada en 
el seu programa estel·lar: El matí de Catalunya Ràdio, 
dirigit per Antoni Basses, líder d’audiència a Catalunya; 
Matins.com, amb Glòria Serra (COMRàdio); El món a 
RAC 1, conduït per Xavier Bosch, i El matí a 4 bandes 
(Ràdio 4), presentat per Toni Marín. A la resta de la jor-
nada, cada emissora ha optat per un tipus diferent d’es-
tratègia:

Catalunya Ràdio i COMRàdio han gestionat •	
l’actualitat en forma de serveis principals de notícies 
o radiodiaris a les franges del migdia i vespre, mentre 
que a la nit ho han fet amb magazins, la primera 
amb El cafè de la República (Joan Barril) i la segona 
amb La nit (Ramon Miravitlles).
RAC 1 ha emès el nou servei principal de notícies •	
del migdia i el de la nit.
Ràdio 4 també ha ofert un programa informatiu al •	
migdia, que s’inicia una hora més tard que els eme-
sos a les altres ràdios catalanes, i al vespre.

La programació d’Humor presenta signes 
de competitivitat directa a les ràdios cata-
lanes

Participació continua sent un gènere poc interessant per 
a les ràdios catalanes. Només Catalunya Ràdio (13,7%) i 
RAC 1 (4,2%) l’ha inclòs i ho han fet en forma de propos-
tes molt diferenciades entre si. L’emissora privada ha 
optat per mantenir el ja clàssic Tot és possible, conduït 
per Elisenda Camps els dies feiners de 14.30 a 16.00 h, 
mentre que la pública ha dividit la matinada dels dies 
feiners i de dissabte en dos programes participatius de 
diferent caire. De 01.00 a 03.00 h, ha emès Una nit a 
la terra (Gaspar Hernández), centrat en qüestions per-
sonals, i Què... de què? (Joan Bosch) que ha incitat 
l’oient a comentar l’actualitat i altres temes proposats. 
Amb aquesta estratègia, Catalunya Ràdio ha seguit la 
tendència de les ràdios estatals que, des de fa unes 
temporades, han situat programes de participació a la 
matinada.

Pel que fa a Religió, Catalunya Ràdio ha mantingut Pa-
raules de vida, magazín que s’ha emès diumenge al 
matí. Els continguts tractats han estat abordats des de 
la perspectiva cristiana.

Aquest apartat dedicat a les característiques principals 
de les programacions generalistes de les ràdios cata-
lanes a la temporada 2006-2007 no pot finalitzar sense 
parar atenció en com cada emissora organitza els seus 
continguts a la graella. Amb independència del gènere i 
de la seva ubicació horària, Catalunya Ràdio, COMRàdio 
i RAC 1 han coincidit a oferir la seva producció en forma 
de blocs, configurats a partir de programes de llarga du-
rada, mentre que Ràdio 4 ha optat per una combinació 
més variada a modus de mosaic en la majoria de les 
franges horàries. Aquesta estratègia, però, no ha afectat 
el seu prime time que, igual que a les altres ràdios, està 
representat per un únic producte.

1.1.1. L’hegemonia del gènere programàtic Informació

La classificació per gèneres programàtics mostra que la 
informació és fonamental en la construcció de les gra-
elles de les ràdios públiques catalanes. Fins i tot a RAC 
1, on figura com el tercer gènere antecedit per Esport i 
Infoentreteniment, la seva presència adquireix un valor 
singular. La seva distribució és desigual al llarg de la set-
mana amb una major concentració els dies feiners que 
durant el cap de setmana. 
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A banda de l’actualitat, el gènere Informació permet 
abordar el tractament d’altres assumptes en forma de 
programes monotemàtics. La inclusió d’aquest tipus de 
propostes contribueix, sens dubte, a incrementar el grau 
de variabilitat de l’oferta d’una emissora i la dota d’un 
caràcter de singularitat enfront de la competència.

Taula 3. La informació especialitzada. Els dies feiners (temporada 2006-2007)

(% sobre programació total de dilluns a divendres)

ACTUALITAT
CIÈNCIA I    

TECNOLOGIA
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL

JOVES HISTÒRIA OCI ALTRES

CATALUNYA RÀDIO 36,9 - - - 0,7 (+ 0,7) - Variat: 7,7

COMRàdio 43,9 (+1) 3 - - - (-1,6) - -

RAC 1 24 - - - - - -

RÀDIO 4 28 (-8) 0,8 (+0,4) 0,8 3,8 (-0,4) 2 (+1,5)

Universitat: 
0,8

Salut: 6,8 
(+6,8)

E. personal: 
0,8 (+0,8)
Dona: 6,8 

(+6,8)

() Diferència en punts percentuals respecte de la temporada 2005-2006.

Font: Elaboració pròpia. 

Taula 4. La informació especialitzada. El cap de setmana (temporada 2006-2007)
(% sobre programació total del cap de setmana)

ACTUALITAT
NOVES 

TECNOLOGIES
HISTÒRIA VIATGES VARIAT ALTRES

CATALUNYA 
RÀDIO

9,5
(-0.5)

3,8
(+3,8)

3,8
(+1,9)

1,9
2

(+2)
Educació: 2 

(+2)

COMRàdio
10
(−4)

2
(+2)

2 2

Gastronomia: 
3,8

Temes humani-
taris: 3,8

RAC 1
4,9 
(−1)

1,3
(+1,3)

7,6 
(−2)

-

RÀDIO 4
11,3 
(−2)

Política: 0,8
C. audiovisual: 

1,9
Rural: 3,8 (+2)

() Diferència en punts percentuals respecte de la temporada 2005-2006.

Font: Elaboració pròpia. 

tingut viatges i història, i al mateix temps han coincidit a 
estrenar noves tecnologies. En el cas de Catalunya Rà-
dio, ha suposat el retorn de L’internauta (Vicent Partal), 
un clàssic de la seva programació, i en el de COMRàdio, 
l’ampliació de l’emissió a la matinada de dissabte de La 
Malla Ràdio.

1.1.2. La pèrdua d’interès per l’Infoentreteniment

Ja s’ha comentat en paràgrafs anteriors com ha des-
cendit la presència del gènere en la programació de 
Catalunya Ràdio. Tot i que una de les raons ha estat la 

Si l’actualitat ha prevalgut durant els dies feiners, les 
especialitzacions informatives han destacat sobretot du-
rant el cap de setmana. L’excepció correspon a Ràdio 4, 
que aquesta temporada ha invertit la tendència, gràcies 
a les seves estrenes i a l’estratègia de redifusió aplicada. 
És, a més, l’emissora que ha presentat una major oferta 
temàtica, i algunes de les seves propostes han aparegut 
com a pròpies. Per contra, RAC 1 sembla que no està 
interessada per aquest àmbit de la informació, atès que 
el seu interès temàtic és redueix a viatges i a la categoria 
variat que, en aquest estudi, s’ha aplicat a la redifusió en 

forma de resum de programes que s’emeten al llarg de la 
setmana.

Pel que fa a la resta, a partir de les dades s’observen trets 
de similitud entre l’oferta de Catalunya Ràdio i la de COM-
Ràdio el cap de setmana. Ambdues emissores han man-
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en el conjunt de les seves respectives graelles, 19% la 
primera i 28,9 la segona. Cal afegir que l’emissora pri-
vada ha inclòs Esport en l’àmbit de la redifusió, raó que 
explica en part la diferència percentual amb la cadena 
pública. Per la seva part, Ràdio 4 ha vist minvar el seu 
índex (3 punts) arran la desaparició d’Edició migdia es-
port i malgrat la tornada de Xerraesports, mentre que 
COMRàdio ha mantingut la mateixa estratègia que a la 
passada edició.

Els dies feiners, la programació del gènere continua gi-
rant entorn dels informatius especialitzats generalment 
precedits o antecedits per l’actualitat i els magazins de 
matinada. Aquests últims, Els millors anys de la nos-
tra vida, amb Bernat Solé (Catalunya Ràdio), i Tu diràs, 
amb Jordi Basté (RAC 1) també en aquesta temporada 
han continuat coincidint en l’horari d’emissió, de 23.00 a 
01.00 h, i han generat un alt índex de competitivitat. Un 
altre punt horari on la competència és directa és el situat 
entre les 19.00 i les 22.00 h, segment en el qual coin-
cideixen Força esports (Catalunya Ràdio), Primer toc 
(RAC 1), Hat trick (COMRàdio) i Xerraesports (Ràdio 4).

Durant el cap de setmana, Catalunya Ràdio i RAC 1 han 
dedicat aproximadament un terç de la seva oferta a la 
programació d’Esport. L’emissora pública ha ampliat 
la cobertura horària del magazín Tot gira, que ara ini-
cia la seva emissió el dissabte a les 16.00 h. Gràcies a 
aquesta estratègia, ha pogut realitzat el seguiment dels 
esdeveniments de la jornada sense perjudicar l’emissió 
d’altres programes. En aquest sentit, el plantejament de 
l’emissora privada sempre ha estat diferent, ja que ha 
reservat la tarda i part de la nit del dissabte per a la redi-
fusió. Aquesta tàctica li ha permès atendre la informació 
esportiva puntual sense perjudicar altres produccions.

1.1.4. Música i Cultura: un actiu a la ràdio pública

A la temporada 2006-2007, aquests dos gèneres han 
estat presents a les ràdios catalanes generalistes. Els 
baixos percentatges d’ocupació que ha presentat Cata-
lunya Ràdio (2,6% a la Música i un 2,1% a la Cultura) te-
nen una relació directa amb la renovada Catalunya Cul-
tura, que aquesta temporada s’ha transformat en iCat 
fm. En termes generals, totes les emissores han optat 
per mantenir els mateixos títols i només cal esmentar el 
canvi experimentat en la direcció de No som perfectes, 
a RAC 1, ara responsabilitat de Jordi Beltrán després de 
la marxa d’Albert Vinyoli, amb qui fins ara compartia la 
direcció i realització del programa.

Les propostes temàtiques culturals han girat fonamen-
talment entorn de l’actualitat general a COMRàdio, RAC 
1 i Ràdio 4 de dilluns a divendres, i del cinema a Catalu-
nya Ràdio i Ràdio 4 el cap de setmana. S’han mantingut 
altres especialitzacions amb una menor presència en el 
conjunt de l’oferta, com ara la cultura popular (COMRà-
dio i Ràdio 4) i el còmic (COMRàdio). El més interessant, 

substitució del magazín tarda De quatre a set (Xavier 
Grasset) pel nou On vols anar a parar?, articulat des de 
l’entreteniment, hi ha hagut més modificacions que han 
incidit en la seva davallada a la temporada 2006-2007. 
Els dies feiners, també ha desaparegut Si més no, ma-
gazín diari ubicat a la franja migdia, mentre que el cap 
de setmana, la llista augmenta amb títols com Estem 
molt ocupats (magazín despertador), Escolta la nit (ma-
gazín matinada), Sense fronteres i Quin món de mones. 
És, en aquest període, que s’ha estrenat Geografia hu-
mana, que pren l’ésser humà com a eix temàtic, alhora 
que s’han mantingut títols ja clàssics per a l’emissora, El 
suplement i Tapes variades.

Les novetats que Ràdio 4 ha introduït en aquesta tempo-
rada també han afectat negativament el gènere. El con-
trol dels recursos i la consegüent aplicació de la política 
de redifusió, que ha alterat bàsicament la composició de 
la franja matinada, han provocat la desaparició del pro-
grama diari Amb molt de gust, de nit, que conduïa Sílvia 
Tarragona (ara a les matinades de Ràdio 1). A més, cal 
afegir l’omissió d’El dia a la vista i Què està passant? Tot 
i que ha presentat noves propostes com ara Què està 
passant? Versió 4.0, programa diari sobre noves tecno-
logies; Els habitants de Plutó, de freqüència setmanal 
sobre la interculturalitat; El matí a 4 bandes, magazín 
matí dels dies feiners; La carpa (magazín matinal dels 
caps de setmana), i Bioritmes (magazín de les tardes 
del cap de setmana), no han pogut evitar que el gènere 
hagi reduït la seva presència en 13,1 punts respecte a la 
temporada anterior.

Els plantejaments de COMRàdio i RAC 1 han estat més 
conservadors. De fet, les seves variacions han estat mí-
nimes des del punt de vista percentual, un increment de 
dos punts la primera i una reducció de dos la segona. 
Les novetats més significatives s’han trobat a COMRà-
dio. La primera es tracta del nou magazín de tarda Un 
altre món (Jordi Duran), que ha substituït Catalunya plu-
ral (Sílvia Coppulo), i la segona, la transformació del ma-
gazín de matinada Les nits en Infoentreteniment, abans 
informatiu.

1.1.3. La competència en la programació esportiva 

A la temporada 2006-2007, el gènere Esport ha conti-
nuat centrant la seva atenció bàsicament sobre l’actua-
ció del futbol català a les diferents competicions en les 
quals participa. Altres especialitats també destacades 
de l’esport català, com ara el bàsquet català a la lliga 
ACB i a la Copa d’Europa, acostumen a ser tractades 
des de la perspectiva de l’actualitat esportiva per la qual 
cosa la seva presència obeeix a factors circumstancials. 
Només el motor ha presentat un espai propi (El motor a 
la Lliga) a RAC 1. 

Catalunya Ràdio i RAC 1 han continuat mostrant el seu 
interès pel gènere amb percentatges força significatius 
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musicals del programa Scratch abandonant altres tipus 
de continguts ha acabat per incorporar-lo a l’oferta mu-
sical de l’emissora. 

Pel que fa als estils emesos, de nou Ràdio 4 és la que 
ha presentat una major varietat, lògicament seguida de 
COMRàdio. Ara bé, l’atenció a la música catalana en el 
conjunt de l’oferta generalista pot qualificar-se de míni-
ma, ja que només s’han detectat dos títols: Catalunya 
exprés a Ràdio 4 i Fórmula CAT a RAC 1, proposta que 
l’emissora va estrenar la passada temporada.

1.2. L’oferta de les ràdios amb programació 
estatal i programació local

Abans d’avançar en aquest epígraf, cal aclarir l’ús del 
terme emissora quan les ràdios analitzades responen a 
les característiques d’una cadena radiofònica. Aquest 
s’ha utilitzat per referir-se a l’oferta que s’ofereix bé des 
de l’OM o la FM modulada independentment de l’origen 
de producció, només tenint en compte la recepció. 

Des de fa unes quantes temporades, s’ha detectat la for-
ta incidència dels gèneres Informació, Infoentreteniment 
i Esport en el disseny d’aquest tipus de graelles. A la 
temporada 2006-2007, un increment general ha reforçat 
encara més aquesta tendència, i ha situat la seva mit-
jana setmanal global en un 88,5%, 3,5 punts per sobre 
de la temporada passada. Fins i tot COPE OM, que ha 
deixat d’emetre la seva oferta generalista durant la tarda 
per convertir-se en freqüència de la temàtica esportiva 
Rock & Gol a Catalunya, ha concentrat en aquests tres 
gèneres el 81,3% de la seva oferta. Al pol oposat hi ha 
Onda Rambla - Punto Radio que ha confiat en aquests 
gèneres la construcció de la seva graella (97,4%), amb 
un increment respecte de la temporada passada de 6,3 
punts.

però, d’aquesta temporada és l’efecte de competència 
directa provocat per la política de redifusió de Ràdio 4, 
també aplicada sobre els programes culturals. Així, el 
seu programa sobre l’actualitat general Nautilus (Pilar 
Sampietro) s’ha emès coincidint amb Tendències (Àn-
gels Bromsons) de COMRàdio, també especialitzat en 
actualitat. De la mateixa manera, l’emissió nocturna de 
Va de cine (Conxita Casanovas) de Ràdio 4 i una de 
les edicions de La finestra indiscreta (Àlex Gorina) han 
compartit el mateix horari. 

Els gèneres Música i Cultura són 
l’alternativa a la programació d’Esport

Per a Ràdio 4 i COMRàdio, Música ha esdevingut un gè-
nere significatiu per a l’elaboració de les seves graelles. 
De fet, totes dues han incrementat l’índex general, però a 
més són les úniques que l’han programat els dies feiners 
amb valors destacats, com ara l’11,8% a COMRàdio, i el 
30,5% a Ràdio 4. Així, en aquest període setmanal, Músi-
ca s’ha convertit en el tercer gènere després d’Informa-
ció (46,9%) i Infoentreteniment (21,7%) a COMRàdio, i el 
segon a Ràdio 4 antecedit per Informació (50,6%). Res-
pecte al cap de setmana, la presència s’ha incrementat 
encara més i ha assolit el 26,8% a COMRàdio i el 40,2% 
a Ràdio 4. Aquests increments n’han reforçat la impor-
tància i l’han convertit en el segon gènere a  COMRà-
dio, després de l’Infoentreteniment (30,8%) i el primer 
a Ràdio 4. Cal assenyalar que ambdues emissores no 
sembla que estiguin interessades en la producció de 
continguts esportius. Aquesta tendència s’inverteix en el 
cas de Catalunya Ràdio i RAC 1, on Música, només pre-
sent durant el cap de setmana, ha presentat uns valors 
percentuals molt baixos comparats amb els d’Esport. A 
l’emissora pública, Música ha assolit un 8,5% enfront del 
37% d’Esport, i a la privada Música ha representat un 
1,3% i Esport un 37,8%.

En termes generals, la relació de títols no ha variat subs-
tancialment respecte de la passada edició, a excepció 
de la desaparició d’alguns dels programes emblemàtics 
a Catalunya Ràdio que, el 2006, han passat a formar 
part de l’oferta d’iCat fm. Així, l’ascens de Música a Rà-
dio 4 ha estat conseqüència del canvi de periodicitat de 
part de la seva oferta, com ara Pachamama (músiques 
del món) i Catalunya exprés (música catalana), que 
s’han convertit en programes diaris que, a més, estan 
sotmesos a la redifusió. S’ha detectat també la substitu-
ció d’Els concerts de l’Espai, transmissions dels espec-
tacles musicals realitzats a la Sala l’Espai, per Els con-
certs de l’Auditori, i l’estrena de MP4 (música variada). 
La desaparició d’alguns dels seus títols no ha perjudicat 
la importància del gènere en el disseny de la graella de 
Ràdio 4, on programes com ara La taverna del llop, en-
tre d’altres, sembla que han consolidat la seva trajectò-
ria. A COMRàdio, la declinació per l’emissió de temes 
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catolicisme, aspectes culturals, socials i familiars, entre 
d’altres. A Radio 1, el gènere ha estat representat des de 
diferents creences religioses, encara que la catòlica ha 
estat la més significativa.

Taula 6. Classificació dels gèneres minoritaris a 
les programacions generalistes de les ràdios es-
tatals. Temporades 2006-2007

(% sobre el total setmanal de cada emissora) 

CU PA HU MU EN RE

COPE 
OM 0,4 - - 14,6 - 3,7

COPE FM - 13,9 - - 0,5 2,7
ONDA 
CERO 

OM
- 9,6 - - - -

ONDA 
CERO 

FM
- - - - 12,4 -

ONDA 
RAMBLA 
- PUNTO 
RADIO

0,8 - - 1,8 - -

RADIO 1 2,7 - - 6,2 - 1,7
CADENA 
SER OM 2,4 6,3 2,4 - - -

CADENA 
SER FM 2,2 6,3 1,4 - - -

Font: Elaboració pròpia.

Tal com demostra la taula anterior, les ràdios que combi-
nen la programació estatal i la local han reservat poc es-
pai a les propostes que introduirien signes de variabilitat 
en la seva oferta. En canvi, han aplicat estratègies que 
han accentuat l’homogeneïtat en l’àmbit dels gèneres 
i la competència directa, atès que la seva organització 
al llarg de la jornada ha seguit pautes molt similars en 
cada cas. En aquest sentit, les novetats pel que fa a tí-
tols o conductors de programes han consolidat aquesta 
tendència.
A la temporada 2006-2007 i arran de la reestructuració 
del grup RTVE, Ràdio 1 ha estat l’emissora que més va-
riacions ha introduït a la seva graella. Ara bé, ho ha fet 
bàsicament pel que fa als títols de programes. Les es-
trenes més significatives que, a més, han enfortit la pre-
sència del gènere Informació han estat Imaginario (Síl-
via Tarragona), La sexta dimensión (Santiago Vázquez) i 
Gente viajera (Mamen Asencio). També ha reservat una 
hora de la franja migdia dels dies feiners per a l’emissió 
de diferents programes especialitzats de freqüència set-
manal. El canvi de torn dels conductors dels programes 
de matí i tarda ha afavorit l’aparició de programes. Així, 
Olga Viza, que dirigia el magazín d’Infoentreteniment El 
tranvia de Olga les tardes dels dies feiners, ha passat a 
encarregar-se del nou Las mañanas de Radio 1. Julio 
César Iglesias, que la passada temporada era el res-
ponsable del programa matinal de l’emissora, s’ha res-
ponsabilitzat del magazín tarda El navegador, que ha 
precedit La plaza, conduït per Beatriz Becker, ambdues 
propostes d’Infoentreteniment.

Taula 5. Classificació dels principals gèneres a 
les programacions generalistes de les ràdios 
estatals. Temporades 2005-2007

(% sobre el total setmanal de cada emissora)

INFORMACIÓ INFOENTRETENIMENT ESPORT

2005-
2006

2006-
2007

2005-
2006

2006-
2007

2005-
2006

2006-
2007

COPE 
OM 30,8 31,9 23 23,4 17,7 26,0

COPE FM 42,5 46,8 25,2 20,2 15,8 15,9
INFORMACIÓ INFOENTRETENIMENT ESPORT

2005-
2006

2006-
2007

2005-
2006

2006-
2007

2005-
2006

2006-
2007

ONDA 
CERO 

OM
41,2 42,4 33 34,1 15 13,9

ONDA 
CERO 

FM
41,3 42,4 33 28,6 16,6 16,6

ONDA 
RAMBLA 
- PUNTO 
RADIO

36,6 45,2 43,5 40,0 10 12,2

RADIO 1 39 48,4 41 31,2 12,2 9,8
CADENA 
SER OM 42 41,0 28,2 31,2 15,8 16,7

CADENA 
SER FM 38,4 37,5 30,3 32,9 19,3 19,7

Font: Elaboració pròpia.

Lògicament aquesta estratègia ha repercutit sobre la 
resta de gèneres que, de nou, han vist reduïda la seva 
presència, fins i tot durant el cap de setmana amb una 
mitjana global d’ocupació. Cultura ha estat el gènere 
més afectat per aquesta situació, que ha reduït la seva 
presència a totes les emissores fins a arribar a desa-
parèixer de COPE FM. El valor més alt ha correspost 
a la cadena pública Radio 1. Ara bé, en paral·lel s’ha 
detectat la irrupció d’una nova manera d’abordar els 
continguts culturals des del gènere Infoentreteniment. 
Caldrà fer un seguiment d’aquesta proposta a les pròxi-
mes temporades. 

De la mateixa manera, Participació també s’ha vist afec-
tada, i únicament són SER OM i Cadena SER FM les 
que han mantingut els valors de la temporada passada, 
mentre que ha desaparegut a COPE OM i a Onda Cero 
FM. Aquest últim cas és el més significatiu ja que la seva 
presència la temporada passada suposava un 9% del 
total de la programació setmanal. La causa ha estat la 
renovació cap a un programa informatiu de La salud en 
Onda Cero (Bartolomé Beltrán), que ha abandonat, així, 
el caràcter de consultori radiofònic. 

Entre la resta de propostes destaquen Música a COPE 
OM, fruit de la difusió de Rock & Gol a Catalunya, i En-
treteniment a Onda Cero FM, gràcies a l’emissió d’un 
programa local les matinades de dilluns a dissabte. Pel 
que fa a Religió, resulta natural la seva presència a la ca-
dena COPE articulada en el marc de la programació so-
cioreligiosa des de la qual s’aborden, des de l’òptica del 
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presència, fins i tot durant el cap de setmana amb una 
mitjana global d’ocupació. Cultura ha estat el gènere 
més afectat per aquesta situació, que ha reduït la seva 
presència a totes les emissores fins a arribar a desa-
parèixer de COPE FM. El valor més alt ha correspost 
a la cadena pública Radio 1. Ara bé, en paral·lel s’ha 
detectat la irrupció d’una nova manera d’abordar els 
continguts culturals des del gènere Infoentreteniment. 
Caldrà fer un seguiment d’aquesta proposta a les pròxi-
mes temporades. 
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tada, i únicament són SER OM i Cadena SER FM les 
que han mantingut els valors de la temporada passada, 
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FM. Aquest últim cas és el més significatiu ja que la seva 
presència la temporada passada suposava un 9% del 
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Onda Cero (Bartolomé Beltrán), que ha abandonat, així, 
el caràcter de consultori radiofònic. 

Entre la resta de propostes destaquen Música a COPE 
OM, fruit de la difusió de Rock & Gol a Catalunya, i En-
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programa local les matinades de dilluns a dissabte. Pel 
que fa a Religió, resulta natural la seva presència a la ca-
dena COPE articulada en el marc de la programació so-
cioreligiosa des de la qual s’aborden, des de l’òptica del 
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Cero (OM i FM) i Onda Rambla - Punto Radio. La franja 
migdia ha mantingut el seu caràcter informatiu i ha as-
solit una mitjana general del 56,8% sobre el total de la 
seva programació. 

Durant el cap de setmana, Informació ha mostrat una 
tendència ascendent a la majoria d’emissores a excep-
ció de la cadena SER que, en ambdues freqüències OM 
i FM, ha rebaixat la seva presència en 4 punts percentu-
als, la qual cosa li ha fet perdre el lideratge a favor d’Es-
port. En canvi, a Onda Rambla - Punto Radio i a Radio 
1 la situació ha estat inversa ja que l’increment sobre 
la programació informativa ha distingit el gènere com el 
primer a les seves graelles. En relació amb la distribució 
horària, s’ha observat la seva consolidació a les franges 
matí i migdia on han assolit una mitjana de presència 
sobre el total de la programació d’ambdós segments al 
voltant del 46%. Dues han estat les cadenes que han 
incorporat els canvis més significatius. D’una banda, 
Onda Rambla - Punto Radio que ha ampliat a dissabte 
i diumenge l’emissió del magazín despertador A dia de 
hoy, a la passada temporada només els dies feiners, i 
ha reforçat així la franja de la matinada. I de l’altra, Onda 
Cero ha estrenat l’informatiu especialitzat en salut En 
buenas manos (OM) i En bones mans (FM), que han 
substituït l’espai de participació La salud en Onda Cero, 
dirigit pel doctor Bartolomé Beltrán, que ha estat l’encar-
regat del nou projecte a l’OM, mentre que Carles Aguilar 
s’ha responsabilitzat de l’edició local a la FM.

1.2.1.1. La informació especialitzada: un tret de singu-
laritat 

L’observació de les graelles des de la perspectiva dels 
gèneres programàtics ha constatat que les ràdios gene-
ralistes amb programació en cadena i local tendeixen a 
l’homogeneïtzació i a la competència directa. En canvi, 
l’anàlisi sobre l’especialització temàtica ha mostrat una 
oferta més variada, però amb una incidència molt baixa 
en el conjunt de l’oferta. Cal recordar que l’estudi s’ha 
centrat en la producció del gènere Informació perquè 
encara continua sent el marc més comú per abordar un 
tema de manera monogràfica. 

Les ràdios generalistes amb programació 
en cadena i local tendeixen a l’homogene-
ïtzació i a la competència directa

Amb independència del període d’emissió, l’actualitat 
ha continuat sent l’especialització informativa amb més 
repercussió, atès que la seva presència ha estat la més 
alta a totes les cadenes. Ara bé, el ventall de temàtiques 
ha estat molt variat. De fet, s’han comptabilitzat fins a 

En relació amb la programació local, el pes ha estat de-
sigual en el conjunt de les ràdios generalistes, i oscil·la 
entre el 34,9% de COPE FM i el 3,8 de Radio 1. Una pri-
mera observació ha estat constatar que les freqüències 
modulades de COPE, Onda Cero i SER han presentat 
uns índexs més alts d’ocupació que l’OM. Més enda-
vant, s’aprofundirà en el disseny d’aquesta oferta.

1.2.1. Informació, el primer gènere a les graelles de les 
ràdios estatals

La importància que concedeixen aquestes ràdios al 
gènere s’ha reflectit en l’enfortiment de la seva presèn-
cia a la majoria de les emissores. Aquest ha estat tan 
significatiu a Onda Rambla - Punto Radio i a Radio 1 
(9 punts), que ha col·locat Informació per davant d’Info-
entreteniment, gènere que havien prioritzat la passada 
temporada. D’aquesta manera, les dues cadenes han 
seguit l’estratègia general aplicada per a la resta en tem-
porades passades, que situava Informació per davant 
d’altres gèneres. L’excepció ha estat protagonitzada per 
la cadena SER, que ha presentat una davallada de 2 
punts, en ambdues freqüències, situació que no ha per-
judicat el lideratge del gènere.

Els dies feiners Informació predomina sobre la resta de 
gèneres en el conjunt de l’oferta. A Onda Rambla - Punto 
Radio, Radio 1 i COPE FM el gènere ha superat el 50% 
d’ocupació com a conseqüència dels increments apli-
cats en aquest període. Mentre que a les dues prime-
res la causa s’ha emmarcat en l’estratègia d’enfortiment 
global aplicada al gènere, en el cas de la COPE FM ha 
estat fruit de la integració en Momentos (Participació) 
de l’espai informatiu El gabinete, que en temporades 
anteriors estava ubicat a la franja del migdia. La resta 
d’índexs s’han mantingut estables, entorn del 40%, a 
excepció de COPE OM (33,4%). En relació amb la seva 
distribució per franges horàries, el matí, el migdia i la nit 
han continuat destacant com a segments en els quals la 
informació ha assolit percentatges presencials força sig-
nificatius, tot i que la programació informativa s’ha distri-
buït al llarg de la jornada a la majoria de les emissores. 
Des de les 6.00 fins a les 13.00 h, el gènere ha superat el 
60% sobre el total de la programació de la franja horària, 
bàsicament com a conseqüència dels blocs d’informa-
ció d’actualitat dels magazins matinals de la programa-
ció en cadena: Hoy por hoy (Carles Francino, Cadena 
SER), La mañana (Federico Jiménez Losantos, Cadena 
COPE), Herrera en la onda (Carlos Herrera, Onda Cero), 
Protagonistas (Luis del Olmo, Onda Rambla - Punto Ra-
dio), Las mañanas de la 1 (Olga Viza, RNE). Aquesta 
última, a més, ha reservat el segment de 12.00 a 13.00 
h per a programes informatius especialitzats, per la qual 
cosa la presència d’Informació ha arribat a copar el 73% 
del temps total de la franja horària. De totes maneres, i 
amb l’excepció de COPE OM, el període comprès entre 
les 20.00 i les 24.00 h és el que ha concentrat un major 
volum d’Informació i ha arribat, fins i tot, al 100% a Onda 
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Cero (OM i FM) i Onda Rambla - Punto Radio. La franja 
migdia ha mantingut el seu caràcter informatiu i ha as-
solit una mitjana general del 56,8% sobre el total de la 
seva programació. 

Durant el cap de setmana, Informació ha mostrat una 
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alta a totes les cadenes. Ara bé, el ventall de temàtiques 
ha estat molt variat. De fet, s’han comptabilitzat fins a 
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última, a més, ha reservat el segment de 12.00 a 13.00 
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1.2.2. Els magazins d’infoentreteniment

Els programes classificats com a Infoentreteniment es 
presenten en forma de magazins i aborden diferents ti-
pus de qüestions. L’especialització, de moment, és poc 
habitual encara que s’ha apreciat en algunes propostes 
relacionades amb les ciències ocultes i l’esoterisme. Ara 
bé, la temporada 2006-2007 s’ha començat a detectar 
un canvi en aquest sentit. Alguns magazins han delimitat 
els seus continguts a un àmbit concret, que ha funcio-
nat com a eix conductor, i que ha dificultat l’aplicació 
de la categoria variada a la seva definició temàtica. En 
tot cas, aquesta diversitat només s’ha reflectit en el seu 
tractament. Per exemple, els dos magazins que Radio 1 
ha emès les tardes dels dies feiners s’han emmarcat en 
aquesta incipient estratègia programàtica. Així, la cade-
na ha definit El navegador amb els termes divulgació, 
humor, participació i entreteniment, i La plaza amb cultu-
ra, vida quotidiana, experiències personals i música. 

Aquesta tendència també s’ha observat en dos progra-
mes de la cadena SER, que ja sigui per l’ampliació de la 
seva durada (Ser curiosos) o pel canvi de direcció (Tot 
és comèdia) han passat de treballar els seus continguts 
des dels paràmetres de l’Infoentreteniment a mantenir 
una especialització temàtica: el primer, ciència, curiosi-
tat i autoajuda, i el segon, cultura i oci. Encara en aquest 
àmbit, cal ressaltar la transformació d’espai publicitari 
Como el perro y el gato (Onda Cero OM i FM) a maga-
zín d’Infoentreteniment dedicat al món de les mascotes 
i patrocinat per Royal Canin, que s’emet les tardes de 
dissabte i diumenge.

Infoentreteniment continua sent, durant la temporada 
2006-2007, un gènere bàsic per a la conformació de les 
graelles de les ràdios estatals, juntament amb Informa-
ció i Esport. A excepció de la davallada de 10 punts a 
l’emissora pública, la seva presència a les graelles s’ha 
mantingut amb uns índexs molt similars als de la tem-
porada passada. Així, els dies feiners ha continuat sent 
el segon gènere després d’Informació, amb una mitjana 
global d’ocupació del 32%, mentre que durant el cap de 
setmana, amb una mitjana del 25,4%, ha esdevingut el 
tercer, precedit per Esport i Informació.

Tot i aquesta estabilitat, cal ressaltar alguns canvis 
significatius:

La dona ha començat a tenir presència als matins •	
dels dies feiners. La periodista Olga Viza ha aban-
donat la tarda per passar a dirigir Las mañanas de 
Radio 1. Paral·lelament, Júlia Otero s’ha fet respon-
sable de les últimes dues hores de Protagonistas, 
que s’ha destacat a la graella amb el títol de Prota-
gonistas. Júlia Otero. La passada temporada ja s’hi 
havia incorporat i feia entrevistes durant l’última hora 
del programa.
La cadena COPE ha homogeneïtzat l’oferta local de •	
la franja migdia dels dies feiners a l’OM i a la FM 
amb l’emissió del magazín La gran Barcelona (Pepe 
Collado), després de la desaparició de l’emblemà-

vint programes nous, fet que ha donat lloc a la inclusió 
d’alguna temàtica nova fins ara no tractada, com ara el 
màrqueting (Hora màrqueting a COPE FM) o la violèn-
cia de gènere (Tolerancia cero a Radio 1). Hi ha, però, 
altres temàtiques que, després de diverses temporades, 
continuen despertant l’interès de la majoria de les cade-
nes i presenten, fins i tot, situacions de competència di-
recta, com és el cas de la salut, el món rural, els viatges 
i l’economia. La seva incidència en el conjunt de l’oferta 
també ha variat segons el moment de la setmana. Cal 
afegir que bona part dels programes que els represen-
ten pertanyen a l’emissió, com és el cas de món rural i 
viatges. Pel que fa a salut i economia, també s’han de-
tectat propostes locals. 

Taula 7. Informació especialitzada: temàtiques 
amb més repercussió en el conjunt de l’oferta 
generalista. Anys 2006-2007 

 * (% sobre la programació de dilluns a divendres)
** (% sobre la programació del cap de setmana)
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COPE OM 28,4 - - 15,6 4,9 - -

COPE FM 43,1 0,6 0,2 16,1 3,1 3,8 -
Onda 
Cero OM 48,1 - - 13,0 3,8 3,8 7,6

ONDA 
CERO FM 43,8 0,8 0,8 13,0 3,8 3,8 7,6

ONDA 
RAMBLA 
- PUNTO 
RADIO

43,3 3,1 3,8 24,8 2,0 3,8 -

RNE1 50,4 - 0,7 15,9 - - 3,8

SER OM 40,0 2,4 - 17,3 - - 1,9

SER FM 40,0 0,3 - 16,4 - - 1,9

Font: Elaboració pròpia.

La temporada 2006-2007, la graella que ha abordat un 
nombre major de temàtiques ha estat Radio 1, que n’ha 
arribat a comptabilitzar fins a 14 de diferents, exclosa 
l’actualitat. A més de salut i viatges, ha produït progra-
mes sobre violència de gènere, ciència, ciències ocul-
tes, consum, entrevistes personals, temes humanitaris, 
medi ambient, política, immigració, història, braus i auto-
promoció de la cadena. Cal afegir que alguns han supo-
sat la inclusió d’un tema nou en l’àmbit de la informació 
especialitzada.
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no haver disposat d’un espai prèviament reservat per a 
aquest tipus de producció, ha limitat la seva presència 
bàsicament a la franja migdia en la qual ha emès l’in-
formatiu Edició migdia. En canvi, algunes de les ràdios 
privades han ampliat la cobertura d’aquesta programa-
ció a altres franges horàries i han assolit índexs signifi-
catius. Aquesta circumstància ha estat possible, en part, 
a la duplicitat de freqüències (OM i FM) de les cadenes 
COPE, Onda Cero i SER, que els ha permès oferir la pro-
gramació en cadena i local en simultaneïtat. En aquest 
sentit, l’estratègia d’Onda Rambla - Punto Radio, que no 
disposa més que de la freqüència de la FM al punt de 
recepció de Barcelona, ha estat la combinació d’amb-
dues programacions. 

Taula 8. Distribució de la programació local: Dies 
feiners. Anys 2006-2007 

(% sobre el total de la programació de cada segment horari)

24.00-
06.00

06.00-
13.00

13.00-
16.00

16.00-
20.00

16.00-
20.00

COPE OM - 15,3 44,6 50 -

COPE FM 71,5 15,3 67,7 21,6 -

ONDA 
CERO OM

- 11,9 66,6 22,9 -

ONDA 
CERO FM

55,5 11,9 66,6 22,9 37,5

ONDA 
RAMBLA 
- PUNTO 
RADIO 

36,6 23,8 91,6 22,9 18,7

RADIO 1 - 3,5 27,7 - -

SER OM - 19 72,2 20,8 2

SER FM 4,4 19 72,2 20,8 -

Font: Elaboració pròpia.

Taula 9. Distribució de la programació local: Cap 
de setmana. Anys 2006-2007 

(% sobre el total de la programació de cada segment horari)

24.00-
06.00

06.00-
13.00

13.00-
16.00

16.00-
20.00

16.00-
20.00

COPE OM - 7,1 37,5 62,5 50

COPE FM 72,7 45,7 38.8 - -

ONDA 
CERO OM

- - - - -

ONDA 
CERO FM

34,7 - - 22,9 -

ONDA 
RAMBLA 
- PUNTO 
RADIO 

22,9 6,2 62,5 - -

RADIO 1 - - 16,6 - -

SER OM - 20,2 66,6 5,2 -

SER FM 15,2 20,2 66,6 - -

Font: Elaboració pròpia.

tic Odette i tu (Odette Pinto), que se sintonitzava a 
l’OM. Per contra, la matinada del cap de setmana ha 
desdoblat l’oferta i ofereix programació en cadena a 
OM (La luna en COPE) i local a FM (Momentos).
Durant el cap de setmana, s’han detectat algunes •	
desaparicions com ara Segle XXI (COPE FM), La 
ciutat de tots (Onda Rambla - Punto Radio), Entre 
dos luces (Radio 1) i Abierto de madrugada (Cade-
na SER). A Radio 1 també s’ha deixat d’emetre El 
ombligo de la luna i De la noche al día. En aquest 
període, l’emissora pública ha estrenat Viva la noche 
(Javier Segade).
Onda Rambla - Punto Radio ha estat la cadena que •	
ha fet més modificacions en l’àmbit dels conduc-
tors de programes. Amb la marxa de Conxa Gar-
cía Campoy a la cadena televisiva Cuatro, Ramon 
García, responsable del magazín matinal del cap de 
setmana, ha passat a dirigir Las tardes de Ramon 
García. Ana García Lozano, que també havia con-
duït un programa la passada temporada, l’ha relle-
vat amb el programa Ana en Punto Radio.

1.2.3. Esport: gènere de matinada i cap de setmana

La temporada 2006-2007, Esport ha continuat sent el 
tercer gran gènere en la configuració de les graelles 
de les ràdios generalistes estatals. Com és lògic, la 
seva incidència ha augmentat durant el cap de setma-
na, període en el qual es desenvolupen la gran majoria 
d’esdeveniments esportius. La majoria de cadenes han 
continuat mantenint valors similars als de la temporada 
passada, a excepció de COPE OM que ha incrementat 
el temps dedicat a la programació local amb el progra-
ma Hablemos del Espanyol i la transmissió del seu par-
tit setmanal. Com a conseqüència d’aquesta estratègia, 
els continguts musicals s’han reduït les tardes del cap 
de setmana. 

Els dies feiners, l’esport s’ha programat bàsicament al 
migdia i al voltant de la mitjanit, punt horari en el qual 
la majoria de cadenes privades han tornat a coincidir 
en l’emissió del seu magazín estel·lar. La novetat més 
destacada de la temporada 2006-2007 ha estat el canvi 
horari d’El mirador del deporte (Josep Pedrerol) a Onda 
Rambla - Punto Radio, que amb la desaparició del pro-
grama que el precedia (A las doce en punto, amb Manel 
Fuentes) ha endarrerit la seva hora d’inici a la mitjanit. 
D’aquesta manera, s’ha augmentat encara més la com-
petitivitat en aquesta franja horària. 

1.2.4. La programació local

El major volum de programació local s’ha concentrat en 
el període comprès entre les 06.00 i les 20.00 h dels dies 
feiners. L’excepció ha estat Radio 1 que, a banda de 
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Durant el cap de setmana, cada emissora ha presentat 
una situació diferent. En general, continua sent el migdia 
el període on la programació local ha assolit els índexs 
més alts de presència. Radio 1 /RNE1, tot i que manté 
l’estratègia de la temporada passada i concentra la pro-
ducció local en aquesta franja, ha reduït la seva incidèn-
cia en 10 punts percentuals. Per la seva banda, aquesta 
temporada COPE OM ha estrenat programació local a 
partir de les 16.00 h, moment en què ha funcionat com 
a difusora de la ràdio temàtica esportiva Rock & Gol. El 
programa Hablemos del Espanyol i la transmissió del 
partit de futbol de la Lliga Professional han estat els seus 
continguts principals. Onda Cero FM ha reforçat la seva 
programació local del cap de setmana amb l’estrena els 
dissabtes d’En bones mans, un informatiu especialitzat 
en salut que ha entrat en competència directe amb En 
buenas manos, oferta de la cadena. A Onda Rambla - 

La programació local s’ha apartat de les 
línies generals que han definit les graelles 
de les emissores amb programació en 
cadena i local 

Tot i que l’estabilitat continua sent la característica més 
significativa per definir la programació local aquesta 
temporada, cal destacar que les principals novetats de-
tectades, Momentos (COPE FM) i No són hores (Onda 
Cero FM), han enfortit la seva presència a la franja mati-
nada. Ambdues propostes han copat les matinades de 
dilluns a diumenge, en el primer cas, i fins a dissabte 
en el segon. Encara que competeixen en horari, estan 
representades des de gèneres diferents. A Momentos 
els oients participen plantejant assumptes personals, 
mentre que a No són hores l’entreteniment de l’audièn-
cia és el principal objectiu. Atenent el gènere radiofònic i 
la franja horària d’emissió, el programa d’Onda Cero FM 
ha esdevingut la novetat més significativa en el conjunt 
de l’oferta generalista pel grau de diversitat que implica 
la seva aparició.

Punto Radio, l’avançament horari de Sense fronteres i 
De la terra a la lluna ha provocat la desaparició de la 
producció local a la tarda del cap de setmana.

La composició de la programació local s’ha apartat de 
les línies generals que han definit les graelles de les 
emissores amb programació en cadena i local. D’una 
banda, cada proposta ha seleccionat diferents gèneres i 
ha provocat situacions d’exclusivitat com és el cas d’Hu-
mor, només present a SER OM i FM, o el de Música a 
Onda Rambla - Punto Radio; i de l’altra, Informació no 
és el gènere predominant excepte a la cadena SER (OM 
i FM) i a RNE /Radio 1, que és l’únic que en produeix. 
També, hi ha hagut emissores que han aplicat estratè-
gies que han reforçat el disseny de la programació en 
cadena, com ara Onda Cero (OM i FM), RNE /Radio 
1, SER (OM i FM) i COPE OM. Mentre que d’altres han 
aportat signes de diversitat gestionant gèneres que la 
programació en cadena que s’ha sintonitzat a Catalunya 
no havia planificat. Les emissores que justament han ac-
tuat en aquesta línia han estat les que han presentat els 
índexs més alts de programació local:

COPE FM (34,9%), amb Momentos (Participació) i •	
L’hora d’Odette (Entreteniment)
Onda Cero FM (29, 1%), amb No són hores •	
(Participació) 
Onda Rambla - Punto Radio (29%), amb De la terra •	
a la lluna (Cultura) i Punto Música i Cocodrilo Club, 
també musical.

El canvi de direcció del programa Tot és comèdia (SER 
OM i FM), abans amb Crisol Tuà i ara amb Rosa M. Ba-
día, ha introduït novetats en la tipologia dels continguts 
abordats per la qual cosa ha estat considerat com a In-
foentreteniment, mentre que la passada temporada se’l 
podia definir com a Cultura. Lògicament, s’ha produït 
una davallada de 2 punts en la seva presència, que ara 
està representat per Punt de llibre, l’únic programa so-
bre literatura en el conjunt de l’oferta generalista. 

TAULA 10. Classificació per gèneres de la programació local. Temporada 2006-2007

(% sobre el total de la programació setmanal)

IN IN/EN ES HU MU PA CU EN RE TOTAL

COPE OM 3 3,8 12,3 - - - - - 1,3 20,4

COPE FM 10,9 7 2 - - 14 - 0,5 0,5 34,9

ONDA CERO OM 5,7 2,7 - - - 2,7 - - - 11,1

ONDA CERO FM 11,2 2,7 2,7 - - - - 12,5 - 29,1

ONDA RAMBLA - PUNTO 
RADIO 

8,9 18,8 - - 0,5 - 0,8 - - 29

RADIO 1 3,8 - - - - - - - - 3,8

SER OM 7,1 6,8 1,2 1,4 - - 0,6 - - 17,1

SER FM 7 8,8 5,8 1,4 - - 0,5 - - 23,5
Font: Elaboració pròpia.
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ECONOMIA. Radio Intereconomía ha presentat una •	
oferta basada en la consolidació d’alguns dels seus 
programes més significatius, com ara Capital, Capi-
tal mediodía, Cierre de mercados, A fondo, El gato 
al agua i La espuela, entre d’altres. Com és lògic, la 
majoria aproximen l’audiència a l’actualitat econò-
mica, borsària i financera, encara que també s’han 
detectat propostes relacionades amb altres temàti-
ques com, per exemple, l’entreteniment i l’oci a El 
quinto hombre.

2.2. La ràdio musical

En aquest àmbit, la novetat més significativa de la tem-
porada ha estat la posada en marxa de l’emissora iCat 
fm. El 23 d’abril del 2006 ha iniciat les seves emissions a 
través de les freqüències de la ja desapareguda Catalu-
nya Cultura. La música no comercial és el seu principal 
contingut, encara que s’han programat càpsules cultu-
rals i s’ha previst connexions amb Catalunya Ràdio per 
oferir informació i esports. També ha acollit programes 
musicals que en temporades anteriors eren emesos per 
Catalunya Ràdio com ara T’agrada el blues? i Tarda 
Tardà. El projecte iCat fm obre noves vies a la gestió 
de continguts fusionant els conceptes ràdio i Internet. 
Des del seu web, a banda d’oferir serveis interactius, 
ha posat en marxa tres canals musicals especialitzats: 
iCatjazz, MusiCatles (varietat d’arreu del món) i TotCat 
(catalana). El 2006 el site ha guanyat el Premi Ciutat de 
Barcelona a la categoria de ràdio.

El projecte iCat fm obre noves vies a la 
gestió de continguts fusionant els concep-
tes ràdio i Internet

Ràdio 3, pròxima a iCat fm des de la perspectiva del 
centre d’especialització, no ha presentat cap novetat el 
2006-2007, tot i que també està afectada per la rees-
tructuració del grup RTVE. Una situació similar ha viscut 
Radio Clásica. Juntament amb Catalunya Música han 
continuat sent les úniques emissores especialitzades en 
música clàssica.

Les emissores privades han optat pels continguts mu-
sicals de caire comercial, i segons el seu centre d’es-
pecialització es poden distingir bàsicament els formats 
èxits actuals, adult actual i música autòctona, i els dos 
primers són els predominants. Des de la perspectiva de 
la cobertura territorial, aquest tipus d’oferta es pot agru-
par en els grups següents: 

Estatal: 40 Principales, Cadena Dial, M-80, Euro-•	
pa FM i Cadena 100 (ordenades segons les dades 
d’audiència). 

2. LA RÀDIO ESPECIALITZADA

A diferència de la ràdio generalista, l’especialitzada pre-
senta una programació articulada entorn d’un únic cen-
tre d’interès que defineix el seus principals continguts 
amb la finalitat d’atendre les expectatives d’un segment 
de l’audiència que a priori hi està interessada. L’espe-
cialització pot ser temàtica o musical, també coneguda 
com a ràdio fórmula.

2.1. La ràdio temàtica

La seva tipologia es determina segons quin sigui el seu 
centre d’especialització. Des d’aquesta perspectiva, ha 
estat difícil associar Ona Catalana a una categoria con-
creta quan en la seva definició destaca Informació i En-
treteniment. Durant la temporada 2006-2007, l’audiència 
catalana pot sintonitzar l’oferta següent:

INFORMATIVA O •	 ALL NEWS, a través de les fre-
qüències de dues emissores públiques, Catalunya 
Informació i Radio 5 Todo Noticias. Les seves pro-
gramacions s’estructuren en butlletins horaris sobre 
l’actualitat més immediata cada mitja hora, un repàs 
en forma de titulars al minut 15 i al 45 i la presència 
d’espais especialitzats. Aquest últim aspecte és el 
que presenta més diferències entre les dues emis-
sores. D’entrada, el nombre de temàtiques és me-
nor a Catalunya Informació que a Radio 5; a més, 
la primera els ha integrat de manera regular en l’es-
tructura de la programació dels dies feiners. Aques-
ta estratègia ordenada facilita l’audició a l’oient in-
teressat per un espai en concret. En canvi a Radio 
5 Todo Noticias, la situació és més complicada per 
l’alt nombre de temàtiques que es distribueixen al 
llarg de la setmana de manera irregular.
ESPORTIVA. En primer lloc, cal aclarir que les emis-•	
sions a Catalunya de Rock & Gol només s’han po-
gut sintonitzar a través de la freqüència de COPE 
OM a partir de les 16.00 h i fins al punt de la mit-
janit. Aquesta circumstància no es dóna en el cas 
de Radio Marca. Ambdues emissores privades 
gestionen els seus continguts mitjançant un plan-
tejament programàtic força diferent. Rock & Gol ha 
continuat treballant entorn de dos centres d’interès, 
el rock i l’esport. Ha estructurat la majoria de la jor-
nada seguint les pautes de la ràdio fórmula, és a 
dir, emetent música rock que és interrompuda cada 
30 minuts per oferir el butlletí horari esportiu. A ban-
da, a Catalunya, s’ha pogut sintonitzar el programa 
en desconnexió Hablemos del Espanyol, de 18.00 
a 20.00 h, i l’informatiu Rock & Gol deportes. Per 
la seva banda, Radio Marca ha organitzat la seva 
graella en forma de programes diaris i setmanals. A 
més, ha reforçat la seva programació local en català 
amb l’estrena de Directe Marca matí i Repartint joc. 
Cal destacar per la seva singularitat el programa 
Dones Marca, dedicat a l’esport femení.
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Els reptes tecnològics també han estat una qüestió sig-
nificativa aquesta temporada. El III Congrés de la Ràdio 
Municipal va abordar de manera específica el tema de 
les tecnologies de la informació i la seva aplicació en la 
comunicació local. Davant d’aquest entorn, s’ha apro-
fundit i reflexionat sobre com cal gestionar els contin-
guts i com es pot estimular la creació de nous produc-
tes. Aquest debat ja s’havia iniciat mesos abans en el 3r 
Congrés de la Ràdio a Catalunya, celebrat també a la 
ciutat de Barcelona. Una altra acció en aquesta matei-
xa direcció ha estat l’encapçalada per la Federació de 
Ràdios Locals de Catalunya (FRLC) amb la participació 
de Comunicàlia, que va organitzar un seminari titulat La 
ràdio local en l’entorn multimèdia. 

Mataró Audiovisual ha estat el projecte comunicatiu que 
ha engegat finalment la ràdio municipal a la ciutat del 
Maresme, antiga reivindicació de la ciutadania. En la línia 
de novetats, cal assenyalar la posada en marxa d’una 
productora multimèdia que elaborarà els continguts de 
la ràdio i la televisió (de titularitat privada) a Sant Cugat 
del Vallès. Entre els seus objectius figura el disseny del 
futur canal de TDT.

Seguint la política de compartir produccions, la Federa-
ció de Ràdios Locals de Catalunya ha ofert a les seves 
emissores Trenquem el cuc, un programa especialitzat 
en el món rural que va saltar a l’antena fa vint anys. Tam-
bé ha posat a disposició la ficció Marx Flywheel, Shyster 
y Flywheel advocats, basada en textos dels germans 
Marx.

4. CONCLUSIONS

La programació generalista produïda des de Catalu-•	
nya presenta signes de diversificació pel que fa als 
gèneres que configuren les seves graelles, però tam-
bé al ventall de temàtiques abordades des de l’espe-
cialització informativa. Des d’aquesta perspectiva, la 
producció local catalana a les ràdios que combinen 
la programació en cadena i local també és favorable, 
mentre que les ràdios generalistes estatals han en-
fortit encara més el seu grau d’homogeneïtat. 

La irrupció del gènere Entreteniment ha estat la no-•	
vetat més destacada en relació amb els gèneres de 
producció. La seva presència ha començat a tren-
car algunes de les fórmules consolidades en el dis-
seny de les graelles, com ara la clàssica associació 
d’emetre Infoentreteniment les tardes dels dies fei-
ners i la ubicació d’alguna proposta de Participació 
a la matinada.

El naixement d’iCat fm ha obert noves vies de gestió •	
dels recursos en l’àmbit de la ràdio de recepció con-
vencional, però també en els dissenys de projectes 
en línia. Ara per ara, ha estat l’única emissora que ha 

Catalunya o Àrea Metropolitana de Barcelona: Rà-•	
dio Tele-Taxi, RAC 105, Flaixbac, Flaix FM i Radio 
Club (segons dades d’audiència).
Àmbit local i/o comarcal: Ràdio Marina, Segre, Styl •	
FM i GUM FM. També té cabuda Ràdio Estel, emis-
sora de l’Arquebisbat de Barcelona, tenint en comp-
te l’alta presència de continguts musicals enfront 
dels religiosos.

L’estructura de les graelles d’aquestes emissores s’han 
articulat entorn de la presentació dels continguts mu-
sicals seguint les pautes de la ràdio fórmula. Tot i que 
aquest és l’element clau que les distingeix d’altres pro-
postes, la majoria han coincidit a programar un magazín 
despertador on han combinat l’humor, la participació i la 
informació. Tenint en compte l’estil i el tractament de les 
temàtiques, l’objectiu ha estat aproximar-se a l’audièn-
cia més jove. Els més destacats són: Anda ya (40 Prin-
cipales), Freakandó matiner (RAC 1), No somos nadie 
(M-80), Ya te digo (Europa FM) i El matí i la mare que el 
va parir (Flaixbac). 

Tot i l’estabilitat observada, s’ha detectat algunes nove-
tats significatives:
- El matí i la mare que el va parir ha estrenat nou equip 

de direcció amb la incorporació d’El Cansancio, des-
prés d’abandonar Ràdio 4.

- Vador Lladó s’ha incorporat a la direcció de Freakan-
dó matiner (RAC 1), després de la marxa de Llucià 
Ferrer a Catalunya Ràdio.

- Javier Cárdenas s’ha fet responsable d’Atrévete, ma-
gazín matinal de Cadena Dial.

- Josep Lobató s’ha incorporat a Europa FM per pre-
sentar Ya te digo, programa de la línia de Prohibit 
als pares, que durant la temporada passada dirigia 
a Flaixbac.

- Cadena 100 ha estrena Hot 100, un countdown set-
manal amb les cent millors cançons d’actualitat.

3. LA COMUNICACIÓ RADIOFÒNICA 
MUNICIPAL

El fenomen de la ràdio municipal per les seves dimensi-
ons i característiques mereix un estudi en profunditat a 
partir del qual es puguin determinar models i estratègi-
es de programació. És per aquesta raó que només es 
podran destacar els esdeveniments de més relleu per 
al conjunt de les emissores. En aquest sentit, cal res-
saltar la iniciativa del III Congrés de la Ràdio Municipal, 
celebrat a la ciutat de Barcelona el novembre de 2006, 
d’impulsar la confecció del Llibre blanc de la ràdio local 
pública.

Per les seves característiques i dimensi-
ons, la ràdio municipal mereix un estudi 
per a determinar models i estratègies 
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integrat Internet de manera proactiva en el procés de 
difusió de la seva programació.

Les ràdios locals i municipals s’han començat a plan-•	
tejar el futur més immediat parant atenció en la digi-
talització i la producció de nous formats. 
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CAPÍTOL III.
El consum radiofònic

Per Amparo Huertas, professora titular del Departament 
de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB.

Aquest capítol dedicat enterament a l’audiència es divideix 
en sis apartats. Els dos primers tracten sobre l’audiència 
radiofònica a Catalunya de manera global i desglossada 
segons el tipus de programació: les seves característiques 
sociodemogràfiques (gènere, nivell econòmic, classe so-
cial, edat, usos lingüístics i nacionalitat) i els seus hàbits de 
consum (durant els dies feiners/cap de setmana i segons 
els diferents períodes horaris). A continuació, es dedica un 
apartat específic a l’audiència de la ràdio generalista i un 
altre, a la de la programació temàtica. Ambdós presenten 
la mateixa estructura i aprofundeixen en els resultats que 
obtenen les cadenes als tres estudis disponibles sobre el 
consum radiofònic a Catalunya: inclouen el rànquing de les 
més escoltades, l’evolució del seu públic durant els dies 
feiners –es dóna un tracte preferent a aquest període de 
la setmana, perquè és quan es produeix la major concen-
tració d’oients- i, finalment, una descripció detallada dels 
trets sociodemogràfics dels seus seguidors. A continuació, 
el cinquè apartat es dedica als consumidors de la ràdio lo-
cal i, per acabar, s’apunten les conclusions principals.
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EL CONSUM RADIOFÒNIC

Taula 1. Fitxa tècnica dels principals estudis sobre el consum radiofònic a Catalunya (2007)

EGM - RÀDIO CATALUNYA EL BARÒMETRE
ESTUDI D’OPINIÓ PÚBLICA 
SOBRE ELS MITJANS 
AUDIOVISUALS

ENTITAT RESPONSABLE AIMC FUNDACC CAC

ÀMBIT GEOGRÀFIC Catalunya
Catalunya
País Valencià
Illes Balears

Catalunya

SISTEMA DE RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ

Entrevistes personals a la llar 
(28,5%) i telefòniques (71,5%)

Entrevistes personals a la llar Entrevistes telefòniques

UNIVERS Majors de 14 anys Majors de 14 anys Majors de 18 anys

MOSTRA (Catalunya) 23.299 36.429 1.633

TREBALL DE CAMP: CALENDARI
17 gener - 20 març
11 abril -12 juny
5 setembre -13 novembre

Ininterromput  al llarg de l’any 10-27 desembre

REALITZACIÓ ENTREVISTES

- TNS MARKET RESEARCH
- RANDOM
- SYNOVATE
- IMOP ENCUESTAS

NIELSEN INSTITUTO DYM

MARGE D’ERROR* (nivell de 
confiança entre 95% i 95,5%)

1,53% 0,5% 2,45%

* Respecte a les dades globals.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2007), del Baròmetre (resum any natural 2007) i del CAC (Informe 2007). 

1. INTRODUCCIÓ

La principal font d’informació d’aquest apartat ha estat 
l’Estudi General de Mitjans (EGM) - Radio Catalunya, de 
l’Asociación para la Investigación de Medios de Comu-
nicación (AIMC), atès que és el que utilitza el sector pro-
fessional a l’hora de definir les seves estratègies comer-
cials i programàtiques. Per aquesta raó, tot el material 
gràfic inclòs s’ha dissenyat fent ús exclusivament de les 
dades aportades per aquesta entitat.

No obstant això, també s’han utilitzat els resultats de les 
últimes edicions de l’Estudi d’opinió pública sobre els 
mitjans audiovisuals de Catalunya, a càrrec del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). I, per tal de de-
finir amb més precisió el comportament de l’audiència 
el 2007, s’han tingut igualment en consideració els in-
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formes del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, 
elaborats per la Fundació Audiències de la Comunicació 
i la Cultura (FUNDACC). El Baròmetre és la primera anà-
lisi quantitativa creada especialment per mesurar con-
juntament l’audiència dels mitjans a Catalunya, el País 
Valencià i les Illes Balears. Els seus primers resultats es 
van fer públics el 27 de novembre de 2007.

A part de les diferències metodològiques (de fet, el treball 
del CAC no és exactament una investigació per mesurar 
l’audiència), no tots els estudis presenten la informació 
seguint els mateixos criteris (per exemple, l’EGM agrupa 
les dades d’algunes comarques i el Baròmetre les ofe-
reix individualment). Tot plegat dificulta la realització de 
comparacions entre ells, però aquesta diversitat de fonts 
d’informació permet tenir una panoràmica molt clara de 
l’audiència radiofònica a Catalunya, fet que també ajuda 
a extreure les possibles tendències futures. 
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on supera el 60% (el Bages, la Cerdanya, el Pla de l’Es-
tany, el Ripollès i el Solsonès).

Taula 2. L’audiència de ràdio a Catalunya, per 
gènere, nivell econòmic, edat, usos lingüístics i 
nacionalitat (2006 i 2007) 

2006 2007

POBLACIÓ
TOTAL 
RÀDIO

POBLACIÓ
TOTAL 
RÀDIO

UNIVERS 
(000) 5.952 53,2 6.038 52,3

GÈNERE

HOME 2.915 58,9 2.954 58,4

DONA 3.037 47,7 3.084 46,5
NIVELL ECONÒMIC 

ALT 728 60,3 679 59,7

MITJÀ-ALT 999 57,7 997 58,9

MITJÀ 2.663 54,4 2.791 53,3

MITJÀ-BAIX 1.277 46,4 1.288 46,2

BAIX 285 35,9 284 29,2
EDAT

14 -9 399 40,8 395 39,3

20-24 431 59,3 374 56,0

25-34 1.178 59,3 1.143 60,2

35-44 1.090 59,1 1.173 59,9

45-54 912 57,6 939 56,2

55-64 769 50,7 803 52,2

65 i més 1.172 41,7 1.210 37,5
USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 2.208 54,7 2.166 55,6
INDISTINTA-
MENT 830 57,2 866 54,4

CASTELLÀ 2.754 51,4 2.845 50,0

ALTRES 158 42,0 160 36,1
NACIONALITAT

ESPANYOLA - - 5.513 53,3

RESTA - - 525 41,6

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers en sentit horitzontal.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2006 i febrer-novembre 2007). 

Si es compara la dieta radiofònica dels homes amb la de 
les dones, es detecta un major consum entre ells. Men-
tre que gairebé el 60% dels homes escolten la ràdio, en 
el cas de les dones el percentatge no arriba al 50% i, a 
més, aquest últim tendeix a la baixa, segons mostren les 
dades de l’EGM. Una diferència similar apareix reflectida 
en el Baròmetre.

2. CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMO-
GRÀFIQUES GENERALS

El 2007 una mica més de la meitat de la població cata-
lana major de 14 anys són oients radiofònics: el 52,3% 
(segons les dades de l’EGM, que l’any 2006 el situava 
en el 53,2%) i el 55,1% (segons les dades del Baròme-
tre de la Comunicació i la Cultura). Un percentatge que, 
en qualsevol cas, s’allunya força del tant per cent de 
llars equipades amb un o més aparells receptors, 95%, 
d’acord amb l’estudi d’opinió pública del CAC. 

Però, malgrat la gran distància entre ambdós indicadors, 
hi ha una tendència esperançadora: el descens de per-
sones que afirmen que no escolten mai la ràdio. L’estudi 
del CAC, en l’edició del 2005, apuntava que el 29,2% 
de les persones consultades no feien servir mai aquest 
mitjà. Un any més tard, el tant per cent s’havia reduït al 
27% i, en els resultats obtinguts el 2007, la xifra és del 
23,4%. I una altra qüestió, encara més important: l’aug-
ment de l’ús d’Internet. L’audició de ràdio en directe per 
Internet és un fet puntual, però el nombre de persones 
que accedeixen a la ràdio mitjançant Internet és superior 
al dels que fan servir la xarxa per veure la televisió: 29% 
de la població sondejada enfront del 13,5%, segons 
les dades del CAC del 2007. A més, aquesta mateixa 
font d’informació posa en evidència que es tracta d’una 
pràctica més habitual entre els joves; per tant, és molt 
probable que es vagi estenent a poc a poc al conjunt de 
la societat. Seguint el CAC, si s’observa la proporció de 
persones que escolten la ràdio via Internet per franges 
d’edat, aquest és el resultat: 1,6% (majors de 64 anys), 
17,5% (50-64 anys), 34,9% (35-49 anys), 44,2% (25-34 
anys) i 57,6% (18-24 anys). 

L’audició de ràdio en directe per Internet 
és un fet puntual, però el nombre de per-
sones que accedeixen a la ràdio mitjançant 
Internet és superior al dels que fan servir 
la xarxa per veure la televisió

El percentatge de ciutadans que escolten la ràdio és si-
milar a les quatre províncies catalanes. Totes mostren 
índexs pròxims a la dada global. No obstant això, cal 
comentar una diferència entre les dades de l’EGM i del 
Baròmetre. Segons la informació del primer, l’audiència 
radiofònica lleidatana se situa per sota de la meitat de la 
població tant el 2006 com el 2007 i, en canvi, el Baròme-
tre li assigna el consum més alt de les quatre províncies 
(58,0%). Per comarques, i d’acord amb les dades del 
2007 aportades pel Baròmetre —que ofereix un major 
grau de detall que l’EGM—, trobem que hi ha dues co-
marques on el percentatge és igual o inferior al 47% de 
la població (la Conca de Barberà i la Terra Alta) i d’altres 
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població i tenint en compte que aquests índexs suposen 
una lleu davallada respecte del 2006, aquest sector de 
la població forma part indiscutiblement de l’audiència 
potencial del mitjà. De fet, gairebé el 42% dels estran-
gers escolten la ràdio el 2007.

Però quin tipus de ràdio s’escolta? Durant els primers 
anys del segle XX l’audiència de la ràdio generalista en-
cara era superior a la de la ràdio temàtica, però any rere 
any aquesta última ha anat guanyat pes i, per contra, el 
nombre d’oients de la ràdio generalista ha anat minvant. 
Així, malgrat que la demanda informativa dels atemptats 
de l’11 de març i les eleccions generals del 2004 van 
ajudar la ràdio generalista a mantenir les seves posici-
ons, finalment el 2006 l’audiència de la ràdio temàtica 
va passar per davant arran l’èxit del sector de les musi-
cals. I, ara, la ràdio temàtica continua tenint una quota 
de mercat superior. 

A les dades de l’EGM del 2007, aquest fet queda palès 
amb aquestes xifres: el 25,4% de la població major de 
14 anys segueix la ràdio generalista (2006: 26,2%) i el 
29,2% escolta emissores temàtiques (2006: 29%). És a 
dir, la distància entre ambdues continua augmentant. Ja 
no sembla, però, que hi hagi gaire marge de maniobra 
més; de fet, el percentatge d’oients de la ràdio musical i 
de les ràdios informatives, si s’observen individualment, 
a penes varien respecte del 2006. El primer es manté 
al voltant del 26%, i el segon, entorn del 3%. Si parlem 
en termes de xifres absolutes, aquestes són les dades 
del 2007: 1.533.000 oients segueixen la ràdio genera-
lista; 1.607.000 persones escolten la ràdio musical i, 
finalment, la ràdio informativa té un públic de tan sols 
195.000 persones.

Es tracta d’un comportament extensiu a les quatre pro-
víncies catalanes. A Barcelona, Girona, Lleida i Tarra-
gona, el públic de les cadenes generalistes representa 
percentatges inferiors al 26% del total de la població en 
tots quatre territoris. Tarragona, que el 2006 destacava 
amb un índex del 28,6%, un any després se situa en el 
25,5%. En canvi, les cadenes temàtiques continuen atra-
ient més del 26% a les quatre províncies. 

La informació aportada pel Baròmetre referent al 2007 
presenta la mateixa distribució del mercat, però la dis-
tància entre la ràdio musical i la generalista és encara 
una mica més pronunciada. Aquest estudi assenyala 
que el 24,2% de la població (1.492.000 persones) són 
oients de la ràdio generalista i que el 30,2% (1.863.000) 
escolten la ràdio musical. A la ràdio informativa, aquest 
estudi li assigna un total de 146.000 seguidors (2,4%). 

Les classes socials definides com alta i 
mitjana-alta tenen una elevada presència 
al conjunt de l’audiència radiofònica 
La ràdio sembla seduir cada vegada menys 
els més joves i els més grans

Pel que fa al nivell econòmic, les classes definides com 
a alta i mitjana-alta tenen una elevada presència al con-
junt de l’audiència radiofònica. El percentatge de pe-
netració de cadascun d’aquests dos segments socials 
supera, tant el 2006 com el 2007, el 55%. Per contra, 
l’índex de penetració de la classe mitjana és més baix 
(2006: 54,4% i 2007: 53,3%), el de la mitjana-baixa se 
situa per sota (2006: 46,4% i 2007: 46,2%) i l’ús de la rà-
dio per part de la classe baixa és encara més reduït des-
prés d’una notable davallada. Si el 2006 el 35,9% dels 
membres d’aquest col·lectiu escoltava la ràdio, el 2007 
és tan sols del 29,2%. Aquest fenomen, com més nivell 
econòmic més consum radiofònic, explicat amb dades 
procedents de l’EGM, també és evident si s’analitza la 
informació obtinguda pel Baròmetre. 

En referència a les edats, la ràdio sembla que sedueix 
cada vegada menys els més joves i els més grans. Als 
quatre grups d’edat que estableix l’EGM entre els 20 i 
els 54 anys, el percentatge de penetració es col·loca 
sempre per sobre del 55%. En canvi, el 2007 només el 
39,3% dels més joves (de 14 a 19 anys) escolten la ràdio 
enfront del 40,8% del 2006 i, a partir dels 65, el consum 
també tendeix a la baixa. Es tracta d’una conclusió que 
igualment es dedueix de l’anàlisi del Baròmetre i de l’Es-
tudi d’opinió pública sobre els mitjans audiovisuals de 
Catalunya 2007. Però, d’altra banda, la investigació del 
CAC destaca un tret interessant: són les persones de 
més de 64 anys les que més escolten la ràdio els caps 
de setmana, potser això és conseqüència de l’emissió 
de programes temàtics amb especialitzacions que els 
resulten molt properes, com poden ser els espais sobre 
salut. 

Gairebé el 42% dels estrangers escolten la 
ràdio el 2007

Segons la llengua familiar preferent, els percentatges de 
penetració de la ràdio entre els col·lectius que utilitzen 
habitualment el català, el castellà o ambdues indistin-
tament són molt semblants. Tots se situen sempre una 
mica per sobre del 50%, tant a l’EGM com al Baròmetre. 
És a dir, són uns tants per cents en consonància amb 
el grau de penetració de la ràdio al conjunt de la pobla-
ció. En referència al segment social que fa servir altres 
llengües, aquest índex, segons l’EGM, és del 36,1% i, 
d’acord amb el Baròmetre, és del 37,9%. És a dir, tot 
i que estan per sota dels percentatges de la resta de 
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El 31,6% dels homes escolten la ràdio ge-
neralista i, en canvi, tan sols ho fa el 19,5% 
de les dones

L’audiència de la ràdio generalista reprodueix les carac-
terístiques sociodemogràfiques de l’audiència en gene-
ral i, fins i tot, alguns trets resulten més evidents: 

a) La diferència entre gèneres que es detecta en el •	
perfil de l’audiència de la ràdio en general està molt 
més marcada en aquest àmbit de la radiodifusió. El 
31,6% dels homes escolten la ràdio generalista i, en 
canvi, tan sols ho fa el 19,5% de les dones. Són les 
dades del 2007 que, a més, mostren una tendència 
a la baixa de les dones (2006: 20,8%).

b) De la mateixa manera, el domini d’oients de nivell •	
econòmic alt i mitjà-alt es fa molt més evident quan 
s’analitza el públic d’aquest tipus de programació. 
Aquests dos col·lectius tenen, respectivament, una 
penetració de més del 30% entre l’audiència de la 
ràdio generalista. En canvi, els altres nivells econò-
mics se situen per sota del 25% i, és més, tendeixen 
a la baixa. 

c) Si s’observen els grups d’edat: com més edat, •	
major consum de ràdio generalista. És a dir, la ràdio 
generalista és una ràdio consumida principalment 
per adults. Així, els majors índexs de penetració és 
donen a partir dels 45 anys, però, si comparem les 
dades dels dos últims anys, sembla que aquest ti-
pus de programació cada vegada interessa menys 
als majors de 64 anys. 

d) Tot i que la ràdio generalista és seguida per cata-•	
lanoparlants, castellanoparlants i persones que utilit-
zen el català i el castellà indistintament, el major tant 
per cent de penetració es dóna entre els que tenen 
com a idioma familiar preferent el català (sempre 
per sobre del 30%). Els altres dos perfils presenten 
percentatges situats al voltant del 20%. Finalment, 
cal comentar que menys del 10% de les persones 
que parlen altres llengües escolten emissores ge-
neralistes i és que, segons diu l’EGM el 2007, tan 
sols el 7,8% dels estrangers afirma que consumeix 
aquest tipus de programació.

Taula 3. L’audiència de la ràdio generalista a 
Catalunya, per gènere, nivell econòmic, edat, 
usos lingüístics i nacionalitat (2006 i 2007) 
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14-19 6,4 6,6
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ALTRES 9,7 8,3
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Dades: Percentatge sobre el total de l’univers en sentit horitzontal.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2006 i febrer-novembre 2007). 

A continuació, tractem per separat les principals ca-
racterístiques de l’audiència de la ràdio generalista i 
del públic de les programacions temàtiques. L’EGM i 
el Baròmetre mostren percentatges de penetració dels 
diferents segments de la població molt semblants; per 
tant, les dades que apareixen en aquesta descripció són 
únicament les de l’EGM.
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Tal com ha quedat palès anteriorment, tractar sobre l’au-
diència de la ràdio temàtica és, ara com ara, parlar sobre 
els seguidors de la ràdio musical. D’aquesta manera, i 
inevitablement, moltes de les característiques que defi-
neixen el públic de la ràdio temàtica són el resultat del 
comportament dels oients de les emissores musicals. 
Un comportament, d’altra banda, molt diferent al detec-
tat en l’àmbit de les generalistes.

a) Sobre el gènere a penes hi ha variacions entre el •	
2006 i el 2007. A diferència del que succeeix amb 
l’oferta generalista, el consum de la ràdio temàtica 
tendeix a l’equilibri: el 2007 el 31,2% dels homes 
escolten aquest tipus d’emissions i una mica per 
sota se situen les dones (27,2%). Però, quina ràdio 
aproxima més els dos targets? La musical o la que 
és estrictament informativa? L’EGM (2007) i el Barò-
metre coincideixen plenament a l’hora de donar una 
resposta. D’acord amb l’EGM, el 27,5% dels homes 
i el 25,7% de les dones fan servir la ràdio per escol-
tar música, i el Baròmetre també planteja aquesta 
aproximació amb una distància encara més redu-
ïda: ells, 30,9%, i elles, 29,4%. En canvi, sobre el 
consum de la ràdio informativa, l’EGM (2007) mos-
tra un consum més diferenciat per sexes (el percen-
tatge d’homes que escolten aquesta temàtica és del 
4,8% i el de les dones és del 1,8%) i el Baròmetre ho 
corrobora (el 3,6% dels homes escolten ràdio infor-
mativa i, entre les dones, l’índex és del 1,2%). 

b) Si s’analitza la penetració dels diferents nivells •	
econòmics, podem apuntar la tendència cap a un 
cert equilibri entre les diferents classes socials, a ex-
cepció de la classe amb menys poder adquisitiu, el 
nivell de penetració de la qual cada vegada és més 
reduït (2006: 19,4% i 2007: 14,9%). Unes dades que 
són l’efecte del consum de la ràdio musical, com no 
podia ser d’altra manera. 

c) Quant a l’edat d’aquests oients, la seva anàlisi •	
permet trobar una altra diferència respecte a la ràdio 
generalista: els majors percentatges de seguiment 
de la ràdio musical, i en conseqüència del conjunt 
de la ràdio temàtica, apareixen en la població d’en-
tre 14 i 44 anys. És a dir, es tracta d’un públic jove, 
fet que, d’altra banda, pot explicar molt bé que la 
ràdio musical s’escolti sobretot des dels llocs de 
treball, atès que la seva audiència pertany majori-
tàriament al sector de la població activa. Pel que fa 
a la ràdio informativa, l’interès comença més tard, a 
partir dels 25 anys.

d) L’observació de quina és la llengua preferent de •	
l’audiència de la ràdio temàtica també l’allunya del 
sector generalista. El percentatge de penetració ma-
jor es dóna entre el col·lectiu de castellanoparlants, 
seguit dels que fan servir indistintament català i cas-
tellà i dels catalanoparlants, tot i que es detecta que 
l’únic col·lectiu que augmenta el seu ús de la ràdio 

Taula 4. L’audiència de la ràdio temàtica a Catalunya, 
per gènere, nivell econòmic, edat, usos lingüístics i 
nacionalitat (2006 i 2007) 
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EDAT
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55-64 19,3 15,6 4,4 20,1 16,7 3,8
65 i més 9,8 7,6 2,4 9,4 7,3 2,2
USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 24,8 21,3 4,1 26,0 23,0 3,7
INDISTINTA-
MENT

31,0 27,8 3,7 30,5 27,9 3,4

CASTELLÀ 32,0 30,1 2,7 31,4 29,2 2,9
ALTRES 26,5 25,4 1,1 24,3 22,2 2,1
NACIONALITAT

ESPANYOLA - - - 29,0 26,3 3,4
RESTA - - - 30,9 29,9 1,6

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers en sentit horitzontal.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-
bre 2006 i febrer-novembre 2007). 
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feiners, trobem que aquest puja fins al 35,9% de dilluns 
a divendres i descendeix fins al 23,2% el cap de set-
mana. A més a més, aquesta investigació adverteix que 
any rere any augmenta el tant per cent de persones que 
escolta la ràdio menys d’una hora el cap de setmana (el 
2005 el tant per cent de persones consultades que es-
coltaven la ràdio menys d’una hora dissabte o diumenge 
era del 26,6%; un any després la xifra arriba al 44,4% i el 
2007 assoleix el 51,7%).

De dilluns a divendres hi ha més gent 
escoltant la ràdio i el temps d’audició 
continuada per persona és superior

No obstant aquest marc general, aquest desnivell en-
tre els dos períodes de la setmana és molt més evident 
quan s’analitzen les dades referents a la ràdio generalis-
ta, tant les proporcionades per l’EGM com les del Barò-
metre. Durant els dies feiners el percentatge de població 
que escolta aquest tipus d’emissions supera en tots dos 
estudis el 25% i, en canvi, el cap de setmana el tant per 
cent se situa —tant el 2006 com el 2007— uns 8 punts 
percentuals per sota. Segons mostra l’EGM, el període 
horari on la ràdio generalista assoleix els índexs d’au-
diència més baixos és el dissabte entre les 16.00 i les 
20.00 hores. Per què aquesta diferència? De fet, és lògic 
que això succeeixi. La ràdio generalista s’escolta majori-
tàriament des de casa i la disponibilitat de l’oient dismi-
nueix durant el cap de setmana quan el lleure fora de la 
llar augmenta. A més, en resposta a això, la programació 
dels dos períodes setmanals és completament diferent: 
de dilluns a divendres la major part dels programes són 
diaris i d’una llarga durada, mentre que durant el cap 
de setmana adquireixen major presència els programes 
més curts i de temàtica especialitzada. 

Pel que fa a la ràdio temàtica, el percentatge d’oients 
sobre la població total va minvant més gradualment 
quan arriba el cap de setmana. De conformitat amb les 
dades de l’EGM del 2007: dies feiners (31,7%), dissabte 
(26,6%) i diumenge (19%). El mateix fenomen aparei-
xia el 2006 i el Baròmetre ofereix dades similars. Una 
qüestió que també pot associar-se amb el lloc des del 
qual normalment s’escolta aquest tipus de programació 
—en aquest cas, des de la feina— i amb les estratègies 
programàtiques —alguns espais, com ara els magazins 
despertadors, s’emeten únicament els dies laborables. 

3.2. Segons el període horari

Quant als períodes horaris de major consum —el prime 
time radiofònic—, aquest se situa clarament al matí dels 
dies feiners, entre les 06.00 i les 12.00 hores. Del conjunt 
d’oients de la ràdio generalista, més del 70% l’escolta en 

és aquest últim. Una altra diferència significativa, en 
comparació amb la ràdio generalista, és que més 
del 20% de la població que parla altres llengües se-
gueix la ràdio temàtica, i és que el seu percentatge 
de penetració entre el col·lectiu estranger ha arribat, 
fins i tot, a superar el que mostra la població amb 
nacionalitat espanyola el 2007. Tot plegat torna a ser 
fruit del comportament davant de la ràdio musical.

3. HÀBITS GENERALS DE CONSUM

3.1. Segons el període de la setmana 
(dies laborables i cap de setmana)

El consum de la ràdio es produeix principalment durant 
els dies feiners. D’acord amb l’EGM, el 56,5% de les per-
sones residents a Catalunya majors de 14 anys escolten 
la ràdio durant els dies laborables i, segons el Baròme-
tre, el percentatge és, fins i tot, major: 59,1%. En canvi, 
durant el cap de setmana la xifra no supera la frontera 
del 50%. L’EGM exposa que el 45,2% de la població es-
colta la ràdio el dissabte i la xifra cau fins al 38,4% el 
diumenge. De la mateixa manera, el Baròmetre mostra 
una reducció durant el cap de setmana (45,4%). Són les 
xifres que ofereix el 2007 i que, a més a més, en com-
paració amb les del 2006, també mostren una marcada 
tendència a la baixa del consum el diumenge.

Taula 5. Distribució de l’audiència de la ràdio ge-
neralista i temàtica segons el període setmanal 
(Catalunya - 2006 i 2007)

GENERALISTA TEMÀTICA TOTAL OIENTS

2006 2007 2006 2007 2006 2007

DIES 
FEINERS 29,7 27,9 32,6 31,7 59,3 56,5

DISSABTE 20,7 19,4 25,6 26,6 45,9 45,2

DIUMENGE 20,6 19 22,5 19 43,3 38,4

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2006 i febrer-novembre 2007).

Alhora, en l’anàlisi de la durada de l’audició de cada 
oient, també queda manifesta una diferència entre els 
dies feiners i el cap de setmana. De dilluns a divendres 
el temps d’escolta continuada per persona és general-
ment superior al que es produeix durant el cap de set-
mana i sembla que aquesta diferència tendeix a incre-
mentar-se. Segons l’estudi del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (2007), durant els dies feiners un 17,7% de 
les persones consultades segueixen la ràdio més de 4 
hores al dia i la xifra baixa fins al 5,1% durant el cap de 
setmana. I, si fem la mateixa comparació amb el per-
centatge de persones que escolten el mitjà entre 1 i 2 
hores, que és el tipus de consum que capitalitza els dies 
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Taula 7. Distribució de l’audiència de la ràdio te-
màtica segons el període setmanal i per franges 
horàries (Catalunya - 2006 i 2007)

TOTAL OIENTS  
(RÀDIO GENE-

RALISTA)
DIES FEINERS DISSABTE DIUMENGES

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

MATÍ
(de 06.00 a 

12.00)
61,6 62,9 64,3 65,7 55,6 55,7 48,7 50,0

MIGDIA
(de 12.00 a 

16.00)
41,0 41,9 40,4 41,6 48,0 43,9 38,1 41,9

TARDA
(de 16.00 a 

20.00)
37,1 36,7 37,1 37,9 38,0 31,1 35,7 35,4

NIT
(de 20.00 a 

06.00)
25,8 25,9 25,7 25,3 25,1 26,7 27,6 29,5

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio temàtica en sen-
tit vertical.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2006 i febrer-novembre 2007).

4. LES CADENES GENERALISTES

4.1. Rànquing 

La cadena pública Catalunya Ràdio continua acaparant 
la major quota de mercat, amb un lleuger augment del 
nombre d’oients (2006: 470.000 i 2007: 482.000). En se-
gon lloc, es manté la SER que, per contra, veu reduïda 
la xifra de seguidors (2006: 456.000 i 2007: 444.000). 
I, finalment, en aquesta mena de pòdium radiofònic 
continua afegint-s’hi la cadena privada catalana RAC 1, 
amb un increment de l’audiència (2006: 251.000 i 2007: 
278.000).

Taula 8. Rànquing de les emissores generalistes 
amb més audiència (Catalunya - 2006 i 2007) 

DE DILLUNS 
A DIVENDRES

DE DILLUNS 
A DIUMENGE

2006 2007 2006 2007

CATALUNYA 
RÀDIO

522 535 470 482

SER 486 479 456 444

RAC 1 257 313 251 278

COPE 180 156 155 143

ONDA CERO 155 154 145 135

aquest moment. De la mateixa manera, també apareix 
aquí el tant per cent més elevat dels oients de la ràdio 
temàtica (per damunt del 60%). Són les xifres de l’EGM, 
que l’estudi del CAC corrobora.

Però hi ha una diferència entre ambdós tipus de pro-
gramacions. Seguint les dades de l’EGM, a mesura que 
avança el dia, l’audiència de la ràdio temàtica —tant els 
dies feiners com durant el cap de setmana— va decrei-
xent. Així, arrodonint els índexs, podríem dir que el 50% 
dels seus oients acostumen a escoltar-la durant el matí, 
el 40% al migdia, el 30% a la tarda i, finalment, el 20% a 
la nit. En canvi, aquesta tendència no es produeix en el 
sector de les generalistes. Durant els dies feiners, a més 
del matí, també coincideixen molts dels seus oients al 
migdia (pràctica que tendeix a créixer) i durant la nit (tot 
i que el percentatge ha baixat respecte del 2006). El dis-
sabte l’audiència també es concentra majoritàriament al 
matí, però a la nit, a partir de les 20.00 hores, torna a 
créixer, i sembla que cada vegada amb més força. El 
mateix succeeix durant el diumenge: l’audiència es con-
centra al matí i durant la nit (si el 2006 augmentava a 
partir de les 20.00 hores, el 2007 molts dels seus oients 
ja connecten a partir de les 16.00 hores).

Sembla que l’interès pel contingut dels programes té 
molta incidència en els hàbits de consum de la ràdio 
generalista i, en canvi, pel que fa a la ràdio temàtica, 
el principal condicionant sembla que és la disponibilitat 
horària —tot i que evidentment l’oient escollirà aquells 
estils musicals que li agraden més. És a dir, els progra-
mes informatius i esportius aporten quotes d’audiència 
importants a la ràdio generalista i l’horari laboral es defi-
neix com un element molt influent en la determinació del 
consum de la ràdio temàtica. 

Taula 6. Distribució de l’audiència de la ràdio 
generalista segons el període setmanal i per 
franges horàries (Catalunya - 2006 i 2007)

TOTAL OIENTS  
(RÀDIO 

GENERALISTA)
DIES FEINERS DISSABTE DIUMENGES

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

MATÍ
(de 06.00 a 

12.00)
68,8 67,1 72,5 71,5 59,3 54,2 52,1 48,0

MIGDIA
(de 12.00 a 

16.00)
28,7 28,8 29,8 30,5 27,4 25,7 22,4 19,9

TARDA
(de 16.00 a 

20.00)
22,4 24,6 23,1 24,0 17,8 18,6 22,4 35,2

NIT
(de 20.00 a 

06.00)
38,2 37,7 36,5 34,8 38,7 42,1 49,8 53,9

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio generalista en 
sentit vertical. 
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2006 i febrer-novembre 2007).
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Gràfic 2. Quota d’audiència de les cadenes gene-
ralistes per províncies (Catalunya - 2007)

 

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2007).

A Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
el públic de les cadenes generalistes 
representa percentatges inferiors al 26% 
del total de la població

Però, al marge d’aquesta diferencia, hi ha una qüestió 
encara més interessant. A cada àmbit territorial, es dóna 
una situació diferent. A partir de les dades de l’EGM 
—ratificades en molts casos pel Baròmetre del 2007—, 
es detecta el següent:

a) A Barcelona, la SER es manté com la cadena de •	
més audiència el 2007. La cadena privada assoleix 
un share del 29% l’últim any (enfront del 27,9% del 
2006), seguida de Catalunya Ràdio (que manté el 
mateix índex: 21,6%) i RAC 1 (que l’incrementa des 
del 15,8% fins al 16,6%). Ara bé, si en comptes d’ob-
servar el rànquing per cadenes del 2007, s’analitzen 
les emissores amb més audiència, l’emissora amb 
més oients és Catalunya Ràdio FM. D’altra banda, 
si es consulten les dades del Baròmetre, guanya la 
cadena Catalunya Ràdio, tot i que per una diferèn-
cia mínima. Això sí, el Baròmetre apunta que a 6 de 
les 11 comarques de Barcelona la cadena amb més 
audiència és la SER (l’Alt Penedès, el Barcelonès, 
el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental). 

b) Girona també presenta una peculiaritat. Catalu-•	
nya Ràdio és aquí la cadena líder, amb un share del 
38,6% el 2007 (una mica més alt que el del 2006: 
37,4%). Ara bé, en segon lloc se situa RAC 1 (tot i 
que el 2007 ha reduït el seu share en dos punts fins 
a arribar al 20,7%) i, finalment, la SER apareix en l’úl-
tim esglaó d’aquest pòdium (el share de la qual ha 
passat del 18,6% al 16,1%). El Baròmetre estableix 
el mateix ordre.

DE DILLUNS 
A DIVENDRES

DE DILLUNS 
A DIUMENGE

2006 2007 2006 2007

PUNTO RADIO 120 120 102 100

RADIO 1 /RNE1 122 103 110 95

COMRÀDIO 34 37 29 32

ONA FM - 14 - 12

RÀDIO 4 - 9 - 9

TOTAL OIENTS
RADIO 
GENERALISTA

1.699 1.683 1.556 1.533

Dades: Xifres absolutes, en milers d’oients.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2006 i febrer-novembre 2007).

El Baròmetre també les col·loca en el mateix ordre el 
2007: el públic de Catalunya Ràdio és de 534.000 per-
sones en total; el de la SER, 422.000, i el de RAC 1, 
228.000. En canvi, les dades del Consell de l’Audiovi-
sual (2007) presenten les tres líders en diferent ordre. A 
la pregunta «Quina cadena de ràdio escolta amb més 
freqüència?», el 26% va respondre Catalunya Ràdio; el 
14,2%, RAC 1, i en tercer lloc, amb una escassa dife-
rència, apareix la SER (esmentada pel 13,7%). Ara bé, 
curiosament, les dades obtingudes arran de la pregunta 
«Quina cadena de ràdio prefereix?» ofereixen la mateixa 
panoràmica que l’EGM i el Baròmetre: Catalunya Ràdio 
(17,9%), SER (10,4%) i RAC 1 (8,4%). 

Gràfic 1. Quota d’audiència de les cadenes gene-
ralistes per províncies (Catalunya - 2006)

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2006).
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més oients és Catalunya Ràdio FM. D’altra banda, 
si es consulten les dades del Baròmetre, guanya la 
cadena Catalunya Ràdio, tot i que per una diferèn-
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a) A Girona, Radio 1 /RNE1 ocupa el quart lloc. El •	
seu share és del 6,9%, dos punts per davant de la 
seva seguidora més immediata, COPE (4,9%). Són 
dades de l’EGM que també confirma el Baròmetre. 
Però tant Radio 1 / RNE com COPE han vist reduït el 
seu share respecte de l’any 2006.

b) La peculiaritat de Lleida, des d’aquest punt de •	
vista, és que el share de les cadenes generalistes 
estatals COPE, Onda Cero, Punto Radio i Radio 1 
/RNE1 supera, en tots els casos, el 6,5%. L’índex 
més alt pertany a Punto Radio (8,5%). Cap d’elles 
no ha arribat al 15,8% que va obtenir la COPE el 
2006, però mantenen en conjunt un lloc destacat. 
Són les dades de l’EGM (2007). Una qüestió que 
també ha quedat reflectida en l’estudi del Baròmetre 
amb l’empat de RAC 1, Radio 1 /RNE1 i COPE, un 
empat que les situa com les terceres cadenes més 
escoltades a aquest territori.

4.2. L’evolució de l’audiència per períodes 
horaris els dies feiners

Atès que és els dies feiners quan es produeix el major 
consum de ràdio generalista, a continuació s’analitza 
més detalladament el comportament de l’audiència se-
gons els períodes horaris d’aquesta part de la setmana. 
D’acord amb l’EGM, com a tendència general, es pot dir 
que hi ha tres punts d’inflexió cap a l’alça: 

El més pronunciat és el que comença a les 05.00 •	
hores i acaba a partir de les 09.00 hores. Al voltant 
de les 05.00 hores el nombre d’oients inicia un crei-
xement molt significatiu a totes les cadenes genera-
listes i 4 hores més tard comença a minvar. 
El segon punt d’inflexió, amb una corba més suau i •	
no tan generalitzat, s’inicia a les 15.00 hores i finalit-
za a partir de les 19.00 hores.
El tercer moment on l’audiència tendeix a l’alça es •	
dóna a les 21.00 hores i es manté aproximadament 
fins a la 01.00. Ara bé, aquest increment només 
queda reflectit en el comportament del públic de la 
SER i RAC 1. 

c) El 2007 les tres cadenes amb més oients a Lleida •	
i Tarragona sí que coincideixen —i amb el mateix 
ordre— amb les que l’EGM destaca per al conjunt 
de Catalunya. Així, respecte al 2006, aquestes dues 
províncies mostren canvis importants. Però, segons 
el Baròmetre, aquesta coincidència amb el rànquing 
global tan sols queda reflectida a Tarragona. El Ba-
ròmetre estableix el rànquing de Lleida d’aquesta 
manera: si bé també hi destaquen Catalunya Ràdio i 
la SER, en tercer lloc coincideixen amb 9.000 oients 
RAC 1, Radio 1 /RNE1 i COPE. 

Darrere del bloc format per les tres cadenes que encap-
çalen clarament aquest rànquing, hi ha les que tenen en-
tre els 160.000 i els 90.000 oients. Esmentades de major 
a menor audiència, segons l’EGM (2007), són: COPE 
(143.000 oients), Onda Cero (135.000), Punto Radio 
(100.000) i la pública Radio 1 /RNE1 (95.000). Totes amb 
cobertura estatal i amb programació en desconnexió 
autonòmica o local. Per tant, són les mateixes cadenes 
que configuraven aquest bloc a l’EGM del 2006, però en 
un ordre diferent: Punto Radio avança a Radio 1 /RNE 1. 
Tanmateix, el que resulta més curiós és comprovar que 
totes aquestes cadenes, en major o menor grau, han 
vist reduïda la seva audiència. 

En aquest cas, les dades del 2007 de l’EGM no coin-
cideixen amb les del Baròmetre. Aquest estudi només 
inclou tres d’aquestes emissores dins d’aquest bloc, ja 
que Punto Radio queda per sota dels 90.000 oients en 
els seus informes. A més a més, l’ordre no és del tot 
coincident. En primer lloc situa Onda Cero (133.000), 
seguida de COPE (124.000) i Radio 1 /RNE1 (103.000). 
I, com a conseqüència d’això, en aquest apartat el Ba-
ròmetre s’acosta més a la informació aportada pel CAC. 
L’Estudi d’opinió pública sobre mitjans del Consell Au-
diovisual Català, en la seva edició del 2007, apunta que 
el 7,3% dels sondejats segueix amb freqüència Onda 
Cero; el 3,8%, COPE, i el 3%, Radio 1 /RNE1.

Finalment, les cadenes amb menys audiència del 2007: 
COMRàdio, 32.000 oients; ONA FM, que els estudis 
continuen considerant com a generalista, amb un públic 
de 12.000 persones i, finalment, Ràdio 4, amb 9.000 se-
guidors. Per tant, una situació similar a la del 2006. Totes 
tres són cadenes amb cobertura exclusivament catalana 
i, a excepció d’ONA FM, la resta són de caràcter públic. 
En aquest cas, les dades de l’EGM (2007) s’aproximen 
bastant a les del Baròmetre i a les del CAC. Pel que fa a 
aquesta última font d’informació, el percentatge d’oients 
no va arribar en cap cas ni al 2,2% dels enquestats.

Per tal de complementar la informació sobre les cade-
nes que no encapçalen el rànquing, també convé fer 
referència a les peculiaritats de cada província, d’acord 
amb l’EGM i establint les comparacions pertinents amb 
el Baròmetre. En aquest sentit, cal parar atenció a Giro-
na i Lleida.
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Com es pot comprovar fàcilment, aquests tres moments 
coincideixen amb l’emissió dels que sovint són els pro-
grames emblemàtics de tota emissora (el magazín d’in-
foentreteniment del matí i de la tarda, i els programes 
informatius i esportius de la nit). Però també cal parar 
atenció als aspectes següents. L’anàlisi de les darreres 
temporades mostra que la gent cada vegada comen-
ça a escoltar la ràdio més aviat al matí, això significa 
que és molt probable que o bé els magazins del matí 
acabin avançant la seva hora d’inici o bé que augmen-
ti el pes específic dels magazins despertadors. D’altra 
banda, també és evident que a les 15.00 hores hi ha 
una certa audiència disponible. Moltes de les programa-
cions estatals inclouen dins d’aquesta franja programes 
en desconnexió. I, finalment, ni la televisió ni Internet no 
han pogut desplaçar l’audiència radiofònica en la seva 
totalitat a la nit. 

Però aquests tres períodes horaris amb creixements 
més o menys significatius no només depenen de l’oferta 
programàtica. Les rutines diàries marquen en gran part 
la disponibilitat dels oients. La matinada, el migdia i el 
vespre són els principals moments vall, quan l’audiència 
presenta les xifres més baixes. Quan dormin, o quan di-
nem o sopem —tot i que el consum de la ràdio és com-
patible amb altres activitats—, aquest mitjà queda en 
segon terme. Un exemple clar d’aquest fenomen apareix 
a RAC 1 el 2007. De les tres líders, és la cadena que més 
estabilitat mostra al llarg dels dies feiners —sense puja-
des ni baixades tan pronunciades com les de Catalunya 
Ràdio i la SER— i la seva corba és clarament un reflex 
de la vida quotidiana en aquest sentit. 

Gràfic 3. Evolució de l’audiència de les cadenes 
generalistes durant els dies feiners a Catalunya 
(2007)

 

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2007).

4.3. Característiques sociodemogràfiques 
de l’audiència

Tot i que resulta fàcil trobar conclusions generals sobre el 
grau de penetració dels diferents sectors socials en l’au-
diència de la ràdio generalista (domini del públic masculí; 
forta presència del nivell econòmic alt i mitjà alt; com més 
edat, més consum, i àmplia presència dels catalanopar-
lants), també és cert que es detecten certes diferències en-
tre les cadenes quan s’analitzen individualment. Aquesta és 
una dada molt important, no només des del punt de vista 
comercial —ja que és una informació imprescindible per al 
món publicitari—, sinó també des del punt de vista sociolò-
gic. Per tal de confeccionar aquestes descripcions, es fa ús 
principalment de les dades de l’EGM.
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Taula 9. Cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 2006) 

CAT. RÀDIO SER RAC 1 COPE
ONDA 
CERO

PUNTO 
RADIO

RADIO 1 /
RNE1

COMRÀDIO

GÈNERE

HOME 8,8 10,5 5,7 3,7 3,1 1,6 2,2 0,7

DONA 7,0 5 2,8 1,6 1,8 1,8 1,5 0,5

NIVELL ECONÒMIC 

ALT 13,9 10,2 7,1 4,7 3,0 2,1 1,9 0,8

MITJÀ-ALT 11,9 7,9 6,3 2,8 2,3 2,0 2,3 0,7

MITJÀ 7,0 7,8 3,9 2,5 2,5 1,8 1,6 0,6

MITJÀ-BAIX 4,3 6,6 2,3 1,8 2,3 1,1 1,9 0,5

BAIX 3,3 3,5 0,7 0,9 0,9 1,0 2,2 0,4

EDAT

14-19 1,8 1,8 1,9 0,1 0,8 0,2 0,2 0,2

20-24 2,1 4,4 3,5 1,3 0,5 0,4 0,2 0,1

25-34 6,3 6,4 5,7 1,1 1,1 0,5 0,4 0,4

35-44 10,0 8,5 6,1 2,3 3,0 1,5 1,2 0,4

45-54 11,0 10,2 4,0 4,0 3,7 1,5 2,6 0,8

55-64 8,0 10,9 4,5 3,5 3,4 3,3 3,6 0,9

65 i més 9,3 7,4 1,9 4,0 2,9 3,3 3,4 0,8

USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 17,3 5,2 8,4 1,5 1,2 1,0 1,1 0,9

INDISTINTA-
MENT

5,6 9,6 4,3 3,0 3,8 3,0 2,0 0,8

CASTELLÀ 1,4 9,4 1,1 3,5 3,0 1,9 2,4 0,3

ALTRES 2,9 2,8 - - 2,3 1,0 1,4 0,4

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2006).

Taula 10. Cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 2007) 

CAT. RÀDIO SER RAC 1 COPE
ONDA 
CERO

PUNTO 
RADIO

RADIO 1 /
RNE1

COMRÀDIO

GÈNERE

HOME 9,7 10 6,8 3,2 2,6 1,6 1,8 0,5

DONA 6,4 4,8 2,5 1,6 1,8 1,7 1,4 0,6

NIVELL ECONÒMIC 

ALT 16,7 9,5 8,9 3,5 2,4 1,6 1,4 0,9

MITJÀ-ALT 11,5 8,5 6,4 2,4 2,4 2,1 1,8 0,8

MITJÀ 7,1 7,3 4,4 2,3 2,3 1,7 1,5 0,4

MITJÀ-BAIX 3,9 6,0 2,3 2,0 2,0 1,5 1,8 0,4

BAIX 2,5 4,6 0,8 1,4 1,5 0,4 1,0 0,3
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MITJÀ 7,0 7,8 3,9 2,5 2,5 1,8 1,6 0,6

MITJÀ-BAIX 4,3 6,6 2,3 1,8 2,3 1,1 1,9 0,5

BAIX 3,3 3,5 0,7 0,9 0,9 1,0 2,2 0,4

EDAT

14-19 1,8 1,8 1,9 0,1 0,8 0,2 0,2 0,2

20-24 2,1 4,4 3,5 1,3 0,5 0,4 0,2 0,1

25-34 6,3 6,4 5,7 1,1 1,1 0,5 0,4 0,4

35-44 10,0 8,5 6,1 2,3 3,0 1,5 1,2 0,4

45-54 11,0 10,2 4,0 4,0 3,7 1,5 2,6 0,8

55-64 8,0 10,9 4,5 3,5 3,4 3,3 3,6 0,9

65 i més 9,3 7,4 1,9 4,0 2,9 3,3 3,4 0,8

USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 17,3 5,2 8,4 1,5 1,2 1,0 1,1 0,9

INDISTINTA-
MENT

5,6 9,6 4,3 3,0 3,8 3,0 2,0 0,8

CASTELLÀ 1,4 9,4 1,1 3,5 3,0 1,9 2,4 0,3

ALTRES 2,9 2,8 - - 2,3 1,0 1,4 0,4

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2006).

Taula 10. Cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 2007) 
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CAT. RÀDIO SER RAC 1 COPE
ONDA 
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PUNTO 
RADIO

RADIO 1 /
RNE1

COMRÀDIO

EDAT
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ALTRES 1,5 3,4 0,5 0,7 0,6 0,1 1,6 0,1

NACIONALITAT

ESPANYOLA 8,6 7,8 5,0 2,5 2,3 1,8 1,6 0,6

RESTA 1,4 2,3 0,5 0,6 1,0 0,5 0,9 0,2

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2007).

- Catalunya Ràdio. El públic d’aquesta cadena res-
pon a tots els trets que hem destacat de manera general 
sobre la ràdio generalista. És la programació amb més 
audiència i, en conseqüència, el seu públic té un gran 
pes en la definició del comportament de la població ca-
talana davant d’aquesta oferta programàtica. Però, alho-
ra, també s’observa una diferència respecte al conjunt 
del sector: mostra els percentatges de penetració més 
alts de les classes socials alta i mitjana-alta. Per la seva 
banda, l’estudi del CAC del 2007 fa especial èmfasi en 
la seva acceptació per part dels joves. A partir de les 
dades obtingudes amb la pregunta «Quina cadena de 
ràdio escolta amb més freqüència?», aquest estudi in-
dica que el 14,7% dels joves (de 18 a 24 anys) escolta 
l’emissora pública catalana (darrere de 40 Principales: 
32,7% i Flaix FM: 19,1%). Ara bé, queda molt a prop de 
RAC 1 (13,0%) i de qui realment l’allunya aquest estudi 
del CAC és de la SER (6,0%). 

- SER. També queden palesos els trets generals, però 
acompanyats de peculiaritats. Domina la classe social 
alta i mitjana-alta, però també té els índexs més alts de 
la resta de nivells econòmics. Sobre l’ús lingüístic dels 
seus seguidors, dominen els que fan servir castellà i ca-
talà indistintament i els castellanoparlants. A més a més, 
s’ha de destacar que el 2007 és la cadena amb el major 
tant per cent de penetració entre els estrangers.

- RAC 1. Aquesta cadena es desvia de les característi-
ques generals en l’apartat de les franges d’edat. Si bé 
és cert que el tant per cent de penetració augmenta a 

mesura que s’avança en edat, els índexs comencen a 
descendir a partir dels 44 anys, mentre que als dos lí-
ders el descens comença a partir dels 54 anys (Cata-
lunya Ràdio) i dels 64 anys (SER). A l’estudi del CAC 
(2007), es demostra que RAC 1 és la que té el major 
poder d’atracció entre els oients de 25 a 34 anys (la pri-
mera generalista més escoltada dins d’aquesta franja 
d’edat: 16,8% dels entrevistats segueixen l’emissora).

- COPE. Dues són les peculiaritats de la COPE. Tot i 
que amb percentatges inferiors als de les dues líders, 
destaca la seva quota de mercat entre els majors de 65 
anys (sobretot el 2007) i el seu índex de penetració entre 
els castellanoparlants només l’acosta a Onda Cero. A 
més a més, si construïm un rànquing a partir dels índexs 
de consum entre el públic femení, la COPE passaria a 
ocupar la sisena posició (en lloc de la quarta).

- Resta. Les peculiaritats són puntuals i, com que es 
tracta de percentatges tan reduïts, els marges d’error 
estadístic són superiors. Malgrat això, unes pinzellades. 
Onda Cero i COMRàdio, pel que fa al gènere, tendeixen 
cap a l’equilibri, però la vertadera excepció en aquest 
sentit és Punto Radio, on el tant per cent del col·lectiu 
femení és superior al del masculí. A Radio 1 /RNE 1, 
destaca l’audiència major de 54 anys i, d’altra banda, 
el 2007 aquesta és una de les cadenes més escoltades 
per les persones que parlen llengües diferents al català 
i castellà (el seu percentatge només és superat pel de 
la SER).
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DE DILLUNS 
A DIVENDRES

DE DILLUNS 
A DIUMENGE

2006 2007 2006 2007

INFORMATIVES

CATALUNYA 
INFORMACIÓ 94 108 93 97

RADIO MARCA 55 53 48 46

R5TN 28 27 22 23

RADIO 
INTERECONOMÍA - 13 - 10

TOTAL OIENTS 
RÀDIO TEMÀTICA

1.875 1.912 1.728 1.760

Dades: Xifres absolutes, en milers d’oients. 
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2006 i febrer-novembre 2007).

En segon lloc, apareix un conjunt de cadenes amb una 
audiència d’entre 200.000 i 100.000 oients. Segons 
l’EGM del 2007, aquest grup estaria constituït per Dial 
(177.000), Radio Tele-Taxi (162.000), Flaix1 (145.000), 
RAC 105 (142.000), M-80 (138.000), Flaixbac (115.000), 
Europa FM (108.000) i Cadena 100 (100.000). L’ordre 
no coincideix del tot amb el que estableix el Baròme-
tre, però ambdós estudis donen dades molt semblants. 
Respecte al 2006, cal destacar l’ascens de Dial, que ha 
passat del tercer al segon lloc d’aquest rànquing des-
plaçant Radio Tele-Taxi. 

Gràfic 4. Quota d’audiència de les cadenes temàtiques 
musicals  per províncies (Catalunya - 2006)

 

Dades: Share.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2006).

1. El Baròmetre ofereix les dades de Flaix FM i Radio Flaixbac de 
manera conjunta, i la situa en segon lloc per darrere dels 40 Principales, 
amb 320.000 oients.

5. LES CADENES TEMÀTIQUES 

5.1. Rànquing

Tal com es pot deduir de tot el que s’ha dit fins ara en 
aquest apartat dedicat a l’audiència, les cadenes temà-
tiques amb més oients són les musicals. En el primer 
lloc del rànquing destaca —i molt per sobre de la res-
ta— els 40 Principales, que el 2007 va assolir 379.000 
oients (una xifra inferior a la del 2006: 394.000), segons 
indica l’EGM. Aquesta primera posició al Top 2007 és 
corroborada pel Baròmetre, el qual li assigna un total de 
527.000 oients, i el CAC, l’estudi del qual indica que el 
13,1% dels entrevistats l’escolten amb una freqüència 
destacada.

Taula 11. Rànquing de les emissores temàtiques 
amb més audiència (Catalunya 2006 i 2007) 

DE DILLUNS 
A DIVENDRES

DE DILLUNS 
A DIUMENGE

2006 2007 2006 2007

MUSICALS

40 PRINCIPALES 429 411 394 379

DIAL 169 201 169 177

RADIO TELE-TAXI 191 184 175 162

RAC 105 176 156 157 142

FLAIX 163 152 144 145

M-80 169 148 153 138

FLAIXBAC 146 131 128 115

RADIO CLUB 25 84 - 71 -

EUROPA FM 80 125 73 108

CADENA 100 63 114 57 100

MÀXIMA FM 85 70 72 65

RADIO OLÉ 47 48 40 41

RADIO RM 42 36 36 35

RNE R3 54 33 47 33

KISS FM - 28 - 25

ICAT - 20 - 21

CATALUNYA MÚSICA - 17 - 17

RADIO CLÁSICA RNE - 12 - 11

RÀDIO ESTEL - 10 - 9
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(97.000 oients). A continuació, apareixen Radio Marca, 
especialitzada en esports (46.000), Radio 5 Todo Notici-
as (23.000) i, finalment, Radio Intereconomía (10.000). 
D’altra banda, un resultat que manté el mateix ordre del 
2006 i molt semblant a les dades del Baròmetre: Catalu-
nya Informació (90.000), Radio Marca (40.000), Radio 5 
Todo Noticias (10.000) i Radio Intereconomía (8.000). 

Malgrat aquestes xifres tan minses, cal afegir que Cata-
lunya Informació ha incrementat el 2007 el seu share a 
tres províncies. A Tarragona ha passat del 3,7% al 4,6%; 
a Lleida, del 2,4% al 4,1%, i a Girona, del 2,8% al 3,4%. 
A Barcelona, en canvi, és Radio Marca, que ha passat 
del 2,6% de share al 3,4%, la cadena que aconsegueix 
assolir un lloc destacat.

Gràfic 6. Quota d’audiència de les cadenes temà-
tiques informatives per províncies (Catalunya - 
2006)

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2006).

Gràfic 7. Quota d’audiència de les cadenes temà-
tiques informatives per províncies (Catalunya - 
2007)

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2007).

5.2. L’evolució de l’audiència per períodes 
horaris els dies feiners 

Les línies que dibuixen l’evolució de l’audiència de les 
cadenes temàtiques amb més audiència —totes musi-
cals— són molt homogènies i gairebé el que fan, so-
bretot, és reflectir el lloc destacat dels 40 Principales, 
gairebé durant les vint-i-quatre hores. La lluita per l’au-
diència es basa en l’especialització en un tipus determi-

Gràfic 5. Quota d’audiència de les cadenes 
temàtiques musicals per províncies (Catalunya - 
2007)

 

Dades: Share.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2007).

Però, atesa la quantitat d’emissores musicals, és neces-
sari comprovar quin seria el rànquing a cadascuna de 
les províncies. Ho fem a continuació tenint com a dades 
de referència l’EGM i el Baròmetre:

a) A Barcelona, si tenim en consideració les dades •	
de l’EGM, cinc cadenes consoliden la seva posició 
en els primers llocs amb uns shares similars als de 
l’any 2006: 40 Principales, Radio Tele-Taxi, Dial, RAC 
105 i M-80. La principal diferència respecte al Barò-
metre és que aquest atorga més audiència a M-80 
que a RAC 105.

b) D’acord amb l’EGM (2007), a Tarragona, la imat-•	
ge resultant és la següent: 40 Principales, Radio Te-
le-Taxi, Dial, Flaix i Europa FM, que ha experimentat 
un creixement important respecte del 2006. Precisa-
ment, la diferència més significativa, en compara-
ció amb el Baròmetre, és que el cinquè lloc estaria 
ocupat per M-80 en lloc d’Europa FM, que passaria 
al sisè.

c) Pel que fa a Girona, l’EGM del 2007 presenta el •	
rànquing següent: 40 Principales, RAC 105, Radio 
Tele-Taxi, Flaix i Dial. 40 Principales reforça així el seu 
lloc com a líder (amb un increment de 5 punts en el 
seu share) i Flaixbac perd audiència, el seu share ha 
passat del 7,0% al 3,9%. Aquesta és una panoràmi-
ca molt semblant a la que ofereix el Baròmetre.

d) I, finalment, Lleida (EGM, 2007): 40 Principales, •	
Radio Tele-Taxi, Flaix, Dial i Cadena 100. Un ràn-
quing força coincident amb les dades del Baròme-
tre i en el qual, en comparació amb el 2006, destaca 
el descens de la quota de mercat de RAC 105 i el 
creixement de Cadena 100.

Per completar aquest apartat, tot i el seu públic escàs, 
convé fer menció de les emissores temàtiques no mu-
sicals. Segons les dades de l’EGM referents al 2007, 
el primer lloc està ocupat per Catalunya Informació 
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Gràfic 6. Quota d’audiència de les cadenes temà-
tiques informatives per províncies (Catalunya - 
2006)

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2006).
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Gràfic 9. Evolució de l’audiència de les cadenes 
temàtiques informatives durant els dies feiners 
a Catalunya (2007)

  

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novem-

bre 2007).

5.3. Característiques sociodemogràfiques 
de l’audiència

Equilibri en el consum per gèneres, audiència de tots 
els nivells econòmics (amb menor incidència del més 
baix), públic d’entre 14 i 44 anys, domini dels castella-
noparlants i dels que fan servir català i castellà indistin-
tament, i un percentatge significatiu de penetració entre 
els estrangers. Aquesta és la fotografia que aporten les 
dades de l’EGM quan parla de la ràdio temàtica en ge-
neral. Però totes les cadenes responen a aquests trets? 
Comencem tractant les particularitats de les cadenes 
musicals, emprant els informes de l’EGM:

-  40 Principales. Com no podia ser d’altra manera, la 
cadena amb el consum majoritari respon a les carac-
terístiques sociodemogràfiques de l’audiència de les 
cadenes temàtiques en general. No obstant això, cal 
assenyalar que la penetració dels quatre segments 
de població definits a partir dels usos lingüístics són 
molt semblants. Per tant, la seva audiència és molt 
variada des d’aquest punt de vista. És més, el per-
centatge de penetració entre els estrangers és del 
6,4%, el més alt del 2007.

-  Dial. És la segona cadena amb més presència entre 
el col·lectiu femení, però no entre el masculí. Si fixem 
la mirada sobre el grup format per les persones d’en-
tre 55 i 64 anys, aquesta cadena guanyaria 40 Prin-
cipales, tot i que tampoc no seria la líder (per davant 
es col·locaria Radio Tele-Taxi). En aquest cas, l’índex 
de penetració entre els estrangers supera també —i 
ho fa clarament— el dels de nacionalitat espanyola: 
4,1% enfront del 2,8%, segons les dades del 2007.

-  Radio Tele-Taxi. És patent un cert equilibri entre ho-
mes i dones, però a favor del sexe femení. Ara bé, el 
més important és que aquesta cadena és la que més 
s’allunya dels paràmetres generals en dos aspectes: 
mostra uns alts índexs de penetració entre la classe 
baixa (el més alt del conjunt de les emissores musi-

nat de música, la qual cosa determina la selecció de la 
cadena. Però, sobre els moments concrets d’audició, el 
fet determinant sembla que és la disponibilitat horària 
d’aquest oient potencial. Si tenim en consideració que 
el lloc d’audició més habitual és la feina, podem deduir 
que el que més incideix és exactament l’horari laboral. 
Així, trobem, coincidint amb la ràdio generalista, punts a 
l’alça a les 5.00 hores i a les 15.00 hores; però, a diferèn-
cia d’aquelles, la baixada posterior sovint és més suau i 
tampoc no es dóna un repunt a la nit-matinada. 

Gràfic 8. Evolució de l’audiència de les cadenes 
temàtiques musicals durant els dies feiners a 
Catalunya (2007)

 

Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2007).

Pel que fa a les temàtiques no musicals, crida l’atenció 
la interrelació que es dóna entre Catalunya Informació 
i Radio Marca fins a les 18.00 hores: quan el nombre 
d’oients comença a pujar en una d’elles, sovint es de-
tecta un descens a l’altra, i viceversa (en canvi, la corba 
de Radio 5 Todo Noticies, a més petita escala, és molt 
semblant a la de Catalunya Informació). A partir de la in-
formació disponible, no podem afirmar que es produeixi 
un transvasament d’oients, fet que no resultaria gens lò-
gic, atès que una està especialitzada en informació ge-
neral, i l’altra, en esport. A més a més, la corba de Radio 
Marca fa referència exclusivament a la província de Bar-
celona —com a conseqüència de la seva cobertura—, 
mentre que la de Catalunya Ràdio pertany al conjunt de 
la nació. Molt probablement això és conseqüència de les 
graelles de programació i dels canvis que es produeixin 
arran dels inicis i finals dels diferents espais. Finalment, 
cal comentar que aquesta és una audiència reduïda, es-
pecialment interessada en el tema; per tant, no queden 
paleses de manera tan marcada les rutines diàries deri-
vades de les tasques a la llar i/o la feina. 
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cals) i mitjana-baixa; és la que resulta més atractiva 
per als majors de 55 anys i obté un dels tants per 
cents de penetració més baixos de catalanopar-
lants.

- RAC 105. És major l’atracció que exerceix entre els 
homes, malgrat un cert equilibri manifest, i, pel que fa 
a l’edat, els índexs de penetració més alts apareixen 
entre els 35 i els 54 anys. Ara bé, els seus trets més 
característics són la seva elevada presència entre els 
catalanoparlants i entre les persones de nivell econò-
mic alt. 

- Flaix FM. El seu públic és sobretot masculí i, a partir 
dels 44 anys, gairebé no té incidència. Per usos lin-
güístics, es dóna bastant equilibri. 

- M-80. Entre la seva audiència, dominen clarament 
els homes. El major poder d’atracció apareix en la 
franja d’edat compresa entre els 25 i els 44 anys. Se-
gons l’estudi del CAC (2007), aquesta seria l’emis-
sora més escoltada pels estrangers (27,9% dels 
estrangers consultats afirmen que l’escolten amb 
freqüència), després de 40 Principales (17,9%). A les 
dades de l’EGM, seria la tercera (empatant amb Ca-
dena 100)

- Flaixbac. Aquesta és la segona cadena amb més 
presència entre els més joves (14-19 anys) i, segons 
els usos lingüístics, la seva audiència tendeix a con-
centrar-se entre els catalanoparlants. Si féssim un 
rànquing a partir dels índexs de penetració en aquest 
segment de la població referents al 2007, seria la ter-
cera emissora (darrere de 40 Principales i RAC 105). 
De fet, sembla que és la cadena amb menys pene-
tració entre els estrangers.

- Europa FM. Públic majoritàriament masculí, però 
amb percentatges de penetració molt similars per 
classes socials (a excepció del nivell més baix que 
a penes té incidència). Presenta un índex de pene-
tració entre els catalanoparlants molt baix i, el 2007, 
la seva presència entre el col·lectiu estranger és del 
2,2% (enfront de l’1,8% de penetració entre la pobla-
ció amb nacionalitat espanyola).

- Cadena 100. Els majors índexs de penetració apa-
reixen entre les classes mitjanes i, per usos lingüís-
tics, la seva audiència tendeix a situar-se entre els 
castellanoparlants i les persones que parlen llengües 
diferents al català i/o castellà. És més, l’índex de pe-
netració entre els estrangers consultats supera el de 
la població amb nacionalitat espanyola: 2,7% enfront 
de l’1,6%, segons les dades del 2007. 
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Taula 12. Cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 2006) 

40 
PRINCIPALES

DIAL R. TELE- TAXI RAC 105 FLAIX FM M-80 FLAIXBAC EUROPA FM CADENA 100

GÈNERE

HOME 6,2 2,3 2,7 3,3 2,7 3,0 3,0 1,1 1,2

DONA 7,3 3,9 3,5 2,5 1,6 1,6 2,6 0,8 0,9
NIVELL ECONÒMIC 

ALT 3,2 1,0 0,5 4,9 1,9 2,6 3,7 0,7 1,2

MITJÀ-ALT 6,3 3,0 1,6 3,6 2,0 2,9 3,4 0,9 0,3

MITJÀ 8,0 3,8 2,9 3,2 2,4 2,6 3,7 1,1 1,5

MITJÀ-BAIX 6,1 3,2 5,4 0,9 2,3 1,4 3,0 0,9 0,6

BAIX 2,5 1,6 7,3 1,1 0,4 0,3 1,0 0,4 0,3
EDAT

14-19 13,1 2,3 1,3 1,1 5,7 0,8 10,1 0,9 0,9

20-24 18,6 4,1 2,3 3,0 6,9 2,3 8,3 2,2 0,9

25-34 13,4 4,4 1,8 4,0 4,0 3,9 4,6 2,3 3,0

35-44 6,5 4,5 2,4 4,6 1,9 4,1 2,3 1,0 0,9

45-54 3,5 3,7 3,7 4,0 0,7 2,6 0,9 0,5 0,6

55-64 0,9 2,1 5,2 1,9 0,1 1,0 0,4 0,1 0,0

65 i més 0,2 0,6 4,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 -
USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 4,7 1,7 1,0 5,0 1,9 1,4 3,8 0,6 0,3
INDISTINTA-
MENT 7,6 3,1 2,8 3,1 2,5 3,2 3,1 1,0 0,6

CASTELLÀ 8,1 4,3 4,9 1,2 2,3 2,8 2,0 1,2 1,5

ALTRES 7,4 3,4 2,5 1,5 1,0 1,6 1,9 1,1 2,1
Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2006). 

Taula 13. Cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 2007) 

40 
PRINCIPALES

DIAL R. TELE- TAXI RAC 105 FLAIX FM M-80 FLAIXBAC EUROPA FM CADENA 100

GÈNERE

HOME 6,0 2,1 2,1 2,7 3,2 3,0 1,9 2,1 1,5

DONA 6,5 3,7 3,2 2,0 1,7 1,6 1,9 1,5 1,8
NIVELL ECONÒMIC 

ALT 4,5 1,5 0,3 3,8 1,5 2,2 2,8 1,1 0,7

MITJÀ-ALT 6,7 2,5 1,1 3,4 2,7 2,9 3,0 2,0 1,7

MITJÀ 7,1 3,5 2,4 2,3 2,7 2,7 2,0 2,0 2,2

MITJÀ-BAIX 6,0 3,2 5,1 1,3 2,4 1,3 0,8 1,8 1,1

BAIX 1,9 1,5 6,0 0,3 0,8 0,5 0,3 - 0,5
EDAT

14-19 8,7 1,7 1,0 0,6 6,5 0,9 8,0 3,6 1,2

20-24 18,3 2,2 0,9 1,4 9,3 2,0 5,9 4,6 2,2

25-34 12,6 4,8 1,7 2,6 4,6 4,0 3,1 3,8 3,7

35-44 7,5 4,2 2,1 3,9 2,1 4,0 1,3 2,1 2,7

45-54 3,2 3,5 3,3 4,0 0,5 2,6 0,8 0,7 11
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DIAL R. TELE- TAXI RAC 105 FLAIX FM M-80 FLAIXBAC EUROPA FM CADENA 100

GÈNERE

HOME 6,2 2,3 2,7 3,3 2,7 3,0 3,0 1,1 1,2

DONA 7,3 3,9 3,5 2,5 1,6 1,6 2,6 0,8 0,9
NIVELL ECONÒMIC 

ALT 3,2 1,0 0,5 4,9 1,9 2,6 3,7 0,7 1,2

MITJÀ-ALT 6,3 3,0 1,6 3,6 2,0 2,9 3,4 0,9 0,3

MITJÀ 8,0 3,8 2,9 3,2 2,4 2,6 3,7 1,1 1,5

MITJÀ-BAIX 6,1 3,2 5,4 0,9 2,3 1,4 3,0 0,9 0,6

BAIX 2,5 1,6 7,3 1,1 0,4 0,3 1,0 0,4 0,3
EDAT

14-19 13,1 2,3 1,3 1,1 5,7 0,8 10,1 0,9 0,9

20-24 18,6 4,1 2,3 3,0 6,9 2,3 8,3 2,2 0,9

25-34 13,4 4,4 1,8 4,0 4,0 3,9 4,6 2,3 3,0

35-44 6,5 4,5 2,4 4,6 1,9 4,1 2,3 1,0 0,9

45-54 3,5 3,7 3,7 4,0 0,7 2,6 0,9 0,5 0,6

55-64 0,9 2,1 5,2 1,9 0,1 1,0 0,4 0,1 0,0

65 i més 0,2 0,6 4,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 -
USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 4,7 1,7 1,0 5,0 1,9 1,4 3,8 0,6 0,3
INDISTINTA-
MENT 7,6 3,1 2,8 3,1 2,5 3,2 3,1 1,0 0,6

CASTELLÀ 8,1 4,3 4,9 1,2 2,3 2,8 2,0 1,2 1,5

ALTRES 7,4 3,4 2,5 1,5 1,0 1,6 1,9 1,1 2,1
Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2006). 

Taula 13. Cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 2007) 

40 
PRINCIPALES

DIAL R. TELE- TAXI RAC 105 FLAIX FM M-80 FLAIXBAC EUROPA FM CADENA 100

GÈNERE

HOME 6,0 2,1 2,1 2,7 3,2 3,0 1,9 2,1 1,5

DONA 6,5 3,7 3,2 2,0 1,7 1,6 1,9 1,5 1,8
NIVELL ECONÒMIC 

ALT 4,5 1,5 0,3 3,8 1,5 2,2 2,8 1,1 0,7

MITJÀ-ALT 6,7 2,5 1,1 3,4 2,7 2,9 3,0 2,0 1,7

MITJÀ 7,1 3,5 2,4 2,3 2,7 2,7 2,0 2,0 2,2

MITJÀ-BAIX 6,0 3,2 5,1 1,3 2,4 1,3 0,8 1,8 1,1

BAIX 1,9 1,5 6,0 0,3 0,8 0,5 0,3 - 0,5
EDAT

14-19 8,7 1,7 1,0 0,6 6,5 0,9 8,0 3,6 1,2

20-24 18,3 2,2 0,9 1,4 9,3 2,0 5,9 4,6 2,2

25-34 12,6 4,8 1,7 2,6 4,6 4,0 3,1 3,8 3,7

35-44 7,5 4,2 2,1 3,9 2,1 4,0 1,3 2,1 2,7

45-54 3,2 3,5 3,3 4,0 0,5 2,6 0,8 0,7 11
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Taula 14. Cadenes temàtiques informatives per 
característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 
2006) 

CATALUNYA 
INFORMACIÓ

RADIO 
MARCA

RADIO 5 
TODO 

NOTICIAS

GÈNERE

HOME 3,5 3,4 1,0

DONA 1,9 0,1 1,1

NIVELL ECONÒMIC

ALT 7,0 1,5 1,0

MITJÀ-ALT 4,1 2,8 1,0

MITJÀ 2,0 1,7 0,7

MITJÀ-BAIX 2,1 2,3 1,6

BAIX 1,8 0,9 5,3

EDAT

14-19 0,4 0,3 -

20-24 0,5 1,0 -

25-34 1,7 2,6 0,2

35-44 2,2 3,0 0,4

45-54 4,7 1,6 1,2

55-64 4,9 1,3 3,2

65 i més 8,1 0,4 6,7

USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 6,1 1,1 0,6

INDISTINTA-
MENT 4,2 2,3 0,9

CASTELLÀ 0,6 2,4 1,3

ALTRES 0,6 0,3 0,3

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitja-
na diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2006).

 

Els majors percentatges de seguiment de 
la ràdio musical, i en conseqüència del 
conjunt de la ràdio temàtica, apareixen en 
la població d’entre 14 i 44 anys

Tractar sobre el grau de penetració de cada segment 
de la població en l’audiència de les cadenes informa-
tives és una mica agosarat. Atesos els seus baixos ín-
dexs de penetració a la societat en general, els marges 
d’error estadístic s’amplien quan es tracta el seu públic 
de manera segmentada. No obstant això, feta aquesta 
advertència, passem a esmentar les conclusions que es 
desprenen de les dades de l’EGM, ja que poden servir 
com a indicadors de possibles tendències. 

En termes generals, l’EGM assigna major consum de 
ràdio informativa als homes; en canvi, en les dades que 
proporciona sobre Radio 5 Todo Noticias, es detecta un 
cert equilibri entre ambdós gèneres. Pel que fa al nivell 
econòmic, la classe alta només té una presència desta-
cada a Catalunya Informació. Referent a l’edat, a Cata-
lunya Informació els índexs de penetració superiors ten-
deixen a concentrar-se entre els 35 i els 54 anys; a Radio 
Marca, entre els 25 i els 44 anys els dies feiners i el cap 
de setmana entre els 55 i els 64 anys, i a Radio 5 Todo 
Noticias, sempre destaca aquesta última franja d’edat. 
Respecte a l’ús lingüístic, la major quota de penetració 
entre els catalanoparlants se l’emporta Catalunya Ràdio. 
De fet, aquesta és la cadena que mostra índexs més 
distants quan es compara el seu ús entre la població 
estrangera i la de nacionalitat local.

40 
PRINCIPALES

DIAL R. TELE- TAXI RAC 105 FLAIX FM M-80 FLAIX BAC EUROPA FM CADENA 100

55-64 1,6 2,4 4,7 1,9 0,3 1,2 0,2 0,2 0,3

65 i més 0,2 0,4 3,5 0,5 0,0 0,0 - 0,0 0,1
USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 5,0 1,7 1,0 4,1 2,6 1,6 3,1 1,3 0,8
INDISTINTA-
MENT 6,7 3,2 2,1 3,1 2,4 3,3 1,6 2,0 1,7

CASTELLÀ 7,2 3,9 4,2 0,9 2,2 2,6 1,1 2,1 2,3

ALTRES 4,5 1,5 1,9 1,4 1,9 0,8 0,9 1,9 2,4
NACIONALITAT

ESPANYOLA 6,3 2,8 2,7 2,5 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6

RESTA 6,4 4,1 2,1 1,1 1,7 2,7 0,9 2,2 2,7

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2007). 
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Taula 14. Cadenes temàtiques informatives per 
característiques sociodemogràfiques (Catalunya - 
2006) 

CATALUNYA 
INFORMACIÓ

RADIO 
MARCA

RADIO 5 
TODO 

NOTICIAS

GÈNERE

HOME 3,5 3,4 1,0

DONA 1,9 0,1 1,1

NIVELL ECONÒMIC

ALT 7,0 1,5 1,0

MITJÀ-ALT 4,1 2,8 1,0

MITJÀ 2,0 1,7 0,7

MITJÀ-BAIX 2,1 2,3 1,6

BAIX 1,8 0,9 5,3

EDAT

14-19 0,4 0,3 -

20-24 0,5 1,0 -

25-34 1,7 2,6 0,2

35-44 2,2 3,0 0,4

45-54 4,7 1,6 1,2

55-64 4,9 1,3 3,2

65 i més 8,1 0,4 6,7

USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 6,1 1,1 0,6

INDISTINTA-
MENT 4,2 2,3 0,9

CASTELLÀ 0,6 2,4 1,3

ALTRES 0,6 0,3 0,3

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitja-
na diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2006).

 

Els majors percentatges de seguiment de 
la ràdio musical, i en conseqüència del 
conjunt de la ràdio temàtica, apareixen en 
la població d’entre 14 i 44 anys

Tractar sobre el grau de penetració de cada segment 
de la població en l’audiència de les cadenes informa-
tives és una mica agosarat. Atesos els seus baixos ín-
dexs de penetració a la societat en general, els marges 
d’error estadístic s’amplien quan es tracta el seu públic 
de manera segmentada. No obstant això, feta aquesta 
advertència, passem a esmentar les conclusions que es 
desprenen de les dades de l’EGM, ja que poden servir 
com a indicadors de possibles tendències. 

En termes generals, l’EGM assigna major consum de 
ràdio informativa als homes; en canvi, en les dades que 
proporciona sobre Radio 5 Todo Noticias, es detecta un 
cert equilibri entre ambdós gèneres. Pel que fa al nivell 
econòmic, la classe alta només té una presència desta-
cada a Catalunya Informació. Referent a l’edat, a Cata-
lunya Informació els índexs de penetració superiors ten-
deixen a concentrar-se entre els 35 i els 54 anys; a Radio 
Marca, entre els 25 i els 44 anys els dies feiners i el cap 
de setmana entre els 55 i els 64 anys, i a Radio 5 Todo 
Noticias, sempre destaca aquesta última franja d’edat. 
Respecte a l’ús lingüístic, la major quota de penetració 
entre els catalanoparlants se l’emporta Catalunya Ràdio. 
De fet, aquesta és la cadena que mostra índexs més 
distants quan es compara el seu ús entre la població 
estrangera i la de nacionalitat local.

40 
PRINCIPALES

DIAL R. TELE- TAXI RAC 105 FLAIX FM M-80 FLAIX BAC EUROPA FM CADENA 100

55-64 1,6 2,4 4,7 1,9 0,3 1,2 0,2 0,2 0,3

65 i més 0,2 0,4 3,5 0,5 0,0 0,0 - 0,0 0,1
USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 5,0 1,7 1,0 4,1 2,6 1,6 3,1 1,3 0,8
INDISTINTA-
MENT 6,7 3,2 2,1 3,1 2,4 3,3 1,6 2,0 1,7

CASTELLÀ 7,2 3,9 4,2 0,9 2,2 2,6 1,1 2,1 2,3

ALTRES 4,5 1,5 1,9 1,4 1,9 0,8 0,9 1,9 2,4
NACIONALITAT

ESPANYOLA 6,3 2,8 2,7 2,5 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6

RESTA 6,4 4,1 2,1 1,1 1,7 2,7 0,9 2,2 2,7

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2007). 
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que escolten alguna emissora local, davant del 2,4% de 
les dones. Pel que fa a les classes socials, també hi ha 
un equilibri entre tots els nivells econòmics. La franja 
d’edat que mostra major interès per aquesta mena de 
continguts més propers és la que comprèn dels 55 als 
64 anys. No obstant això, cal afegir que l’interès comen-
ça a sorgir abans, als 25 anys. 

El 2,4% dels catalans escolten emissores 
locals. Girona i Lleida és on més ràdio local 
es consumeix

Però no totes les províncies presenten els mateixos ni-
vells de penetració. El 5% dels residents a Girona majors 
de 14 anys escolten aquest tipus de ràdio i, a Lleida, el 
tant per cent és del 4,5%. Per contra, a Tarragona, la xifra 
és inferior (2,4%) i encara més reduïda és a Barcelona 
(1,8%).

Entre les emissores, a Girona destaca Radio Marina, de 
contingut musical i amb 4.000 oients. A Lleida, Segre 
Ràdio arriba als 3.000 oients, i Ràdio Tàrrega, als 1.000. 
A Tarragona, l’única que assoleix un lloc entre les 20 més 
escoltades és Tarragona Ràdio (3.000 oients).

7. CONCLUSIONS

Els més pessimistes apunten que el futur de la rà-•	
dio —exceptuant les ràdios musicals— no és gens 
encoratjador. El fet que poc més de la meitat de la 
població escolti la ràdio, l’envelliment de l’audièn-
cia, l’escàs seguiment per part de les dones o la 
menor penetració dels nivells econòmics amb més 
presència a la població són algunes de les conclu-
sions que s’obtenen d’aquest estudi i que els dona-
ria la raó. Però, d’altra banda, també hi ha aspectes 
que fan veure l’horitzó de manera optimista, com és 
el decreixement del nombre de persones que no es-
colta mai la ràdio o el fet que ni la televisió ni Internet 
no hagin pogut desbancar plenament aquest mitjà 
durant la nit. I el que és encara més significatiu: la 
utilització d’Internet per escoltar la ràdio en directe. 
Aquesta pràctica és cada vegada més habitual en-
tre els joves. Actualment, l’ona mitjana té una pre-
sència gairebé imperceptible (el 2007 només l’1,8% 
de la població catalana escolten la ràdio per l’ona 
mitjana) i l’audiència es concentra en la freqüència 
modulada. Però, en un futur, amb els canvis tecno-
lògics relacionats amb l’emissió, la distribució i la 
recepció dels productes radiofònics, les modalitats 
d’accés es multiplicaran i això afavorirà l’apropa-
ment de nous públics. 

Taula 15. Cadenes temàtiques informatives per 
característiques sociodemogràfiques (Catalunya 
- 2007) 

CATALUNYA 
INFORMACIÓ

RADIO 
MARCA

RADIO  5 
TODO        

NOTICIAS

GÈNERE

HOME 2,3 1,5 0,4

DONA 1,0 0,0 0,4

NIVELL ECONÒMIC

ALT 2,5 0,2 0,2

MITJÀ-ALT 2,3 1,0 0,6

MITJÀ 1,5 0,9 0,3

MITJÀ-BAIX 1,0 0,6 0,5

BAIX 0,8 0,5 0,4

EDAT

14-19 - 0,3 -

20-24 0,7 0,7 -

25-34 1,3 1,3 0,1

35-44 2,5 1,2 0,2

45-54 2,6 0,9 0,4

55-64 1,7 0,5 1,0

65 i més 1,0 0,1 0,7

USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 2,8 0,3 0,2

INDISTINTA-
MENT 1,6 1,0 0,4

CASTELLÀ 0,8 1,1 0,5

ALTRES 0,4 0,6 0,4

NACIONALITAT

ESPANYOLA 1,7 0,8 0,4

RESTA 0,3 0,6 0,3

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. 
Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2007).

 

6. LA RÀDIO LOCAL2

Segons el Baròmetre, el 2,4% de la població escolta 
emissores locals. És a dir, 146.000 ciutadans. Per tant, 
el seu índex de penetració és similar al de les emissores 
informatives en conjunt. 

La ràdio local sembla que atrau tant homes com dones. 
Fins i tot, el percentatge de penetració del col·lectiu fe-
mení és una mica superior. El 2,3% dels homes afirmen 

2. La principal font d’informació d’aquest apartat és el Baròmetre 
(2007).
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que escolten alguna emissora local, davant del 2,4% de 
les dones. Pel que fa a les classes socials, també hi ha 
un equilibri entre tots els nivells econòmics. La franja 
d’edat que mostra major interès per aquesta mena de 
continguts més propers és la que comprèn dels 55 als 
64 anys. No obstant això, cal afegir que l’interès comen-
ça a sorgir abans, als 25 anys. 

El 2,4% dels catalans escolten emissores 
locals. Girona i Lleida és on més ràdio local 
es consumeix

Però no totes les províncies presenten els mateixos ni-
vells de penetració. El 5% dels residents a Girona majors 
de 14 anys escolten aquest tipus de ràdio i, a Lleida, el 
tant per cent és del 4,5%. Per contra, a Tarragona, la xifra 
és inferior (2,4%) i encara més reduïda és a Barcelona 
(1,8%).

Entre les emissores, a Girona destaca Radio Marina, de 
contingut musical i amb 4.000 oients. A Lleida, Segre 
Ràdio arriba als 3.000 oients, i Ràdio Tàrrega, als 1.000. 
A Tarragona, l’única que assoleix un lloc entre les 20 més 
escoltades és Tarragona Ràdio (3.000 oients).

7. CONCLUSIONS

Els més pessimistes apunten que el futur de la rà-•	
dio —exceptuant les ràdios musicals— no és gens 
encoratjador. El fet que poc més de la meitat de la 
població escolti la ràdio, l’envelliment de l’audièn-
cia, l’escàs seguiment per part de les dones o la 
menor penetració dels nivells econòmics amb més 
presència a la població són algunes de les conclu-
sions que s’obtenen d’aquest estudi i que els dona-
ria la raó. Però, d’altra banda, també hi ha aspectes 
que fan veure l’horitzó de manera optimista, com és 
el decreixement del nombre de persones que no es-
colta mai la ràdio o el fet que ni la televisió ni Internet 
no hagin pogut desbancar plenament aquest mitjà 
durant la nit. I el que és encara més significatiu: la 
utilització d’Internet per escoltar la ràdio en directe. 
Aquesta pràctica és cada vegada més habitual en-
tre els joves. Actualment, l’ona mitjana té una pre-
sència gairebé imperceptible (el 2007 només l’1,8% 
de la població catalana escolten la ràdio per l’ona 
mitjana) i l’audiència es concentra en la freqüència 
modulada. Però, en un futur, amb els canvis tecno-
lògics relacionats amb l’emissió, la distribució i la 
recepció dels productes radiofònics, les modalitats 
d’accés es multiplicaran i això afavorirà l’apropa-
ment de nous públics. 

Taula 15. Cadenes temàtiques informatives per 
característiques sociodemogràfiques (Catalunya 
- 2007) 

CATALUNYA 
INFORMACIÓ

RADIO 
MARCA

RADIO  5 
TODO        

NOTICIAS

GÈNERE

HOME 2,3 1,5 0,4

DONA 1,0 0,0 0,4

NIVELL ECONÒMIC

ALT 2,5 0,2 0,2

MITJÀ-ALT 2,3 1,0 0,6

MITJÀ 1,5 0,9 0,3

MITJÀ-BAIX 1,0 0,6 0,5

BAIX 0,8 0,5 0,4

EDAT

14-19 - 0,3 -

20-24 0,7 0,7 -

25-34 1,3 1,3 0,1

35-44 2,5 1,2 0,2

45-54 2,6 0,9 0,4

55-64 1,7 0,5 1,0

65 i més 1,0 0,1 0,7

USOS LINGÜÍSTICS

CATALÀ 2,8 0,3 0,2

INDISTINTA-
MENT 1,6 1,0 0,4

CASTELLÀ 0,8 1,1 0,5

ALTRES 0,4 0,6 0,4

NACIONALITAT

ESPANYOLA 1,7 0,8 0,4

RESTA 0,3 0,6 0,3

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. 
Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre 2007).
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emissores locals. És a dir, 146.000 ciutadans. Per tant, 
el seu índex de penetració és similar al de les emissores 
informatives en conjunt. 

La ràdio local sembla que atrau tant homes com dones. 
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2. La principal font d’informació d’aquest apartat és el Baròmetre 
(2007).



90 EL CONSUM RADIOFÒNIC

8. FONTS D’INFORMACIÓ CONSULTADES

Baròmetre de la comunicación i la cultura - Fundacc: Any natural 
2007.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya: Estudi d’opinió pública sobre 
els mitjans audiovisuals de Catalunya 2006.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya: Estudi d’opinió pública sobre 
els mitjans audiovisuals de Catalunya 2007.

Estudio General de Medios (EGM) - AIMC: Febrer - Novembre 2006.

Estudio General de Medios (EGM) - AIMC: Febrer - Novembre 2007.

Ara bé, atès el decreixement de la ràdio generalista •	
i l’escassa quota de mercat de la ràdio temàtica in-
formativa, aquesta renovació tecnològica ha d’anar 
acompanyada d’una reflexió sobre com fer atractius 
els continguts. La ràdio catalana es caracteritza per 
un llenguatge radiofònic més innovador que el que 
s’utilitza en la ràdio estatal i s’ha de seguir avançant 
en aquest sentit.

Pel que fa a les emissores públiques, Catalunya Rà-•	
dio ha sabut assolir un lloc destacat. Però es trac-
ta d’una excepció. Les altres emissores públiques 
catalanes, COMRàdio i Ràdio 4, presenten unes 
quotes d’audiència molt minses, i el mateix succe-
eix amb les de titularitat pública estatal. Per tant, la 
ràdio pública haurà de duplicar l’esforç en aquesta 
adaptació al futur immediat.

Les cadenes també han de tenir en compte, en el •	
marc dels seus projectes, l’arribada d’estrangers a 
la nostra comunitat. De moment, l’EGM mostra que 
el 42% d’aquest col·lectiu escolta la ràdio i que ja hi 
ha emissores musicals que tenen major grau de pe-
netració entre els estrangers que entre els ciutadans 
amb nacionalitat local. A més a més, en un futur, 
no només augmentarà el nombre d’estrangers, sinó 
també la diversitat dels llocs d’origen. En televisió, 
s’han dissenyat emissions especialment adreçades 
a ells des del sector públic i privat; en ràdio, encara 
n’apareixen pocs exemples, la majoria pertanyents a 
les cadenes públiques (estatals, nacionals i locals). 

D’altra banda, el 2007 ha estat l’any de la irrupció •	
d’un nou estudi quantitatiu de l’audiència radiofòni-
ca: el Baròmetre (FUNDACC). En el terreny de la te-
levisió, Sofres A.M., estudi quantitatiu basat en una 
mostra equipada amb audímetres, va aconseguir 
que el sector deixés d’utilitzar com a font d’informa-
ció bàsica l’EGM a tot l’Estat. No obstant això, l’EGM 
va conservar el seu prestigi; en gran part, gràcies al 
seu caràcter multimèdia. Ara interromp en el sector 
radiofònic català el Baròmetre, que, a més de ser 
també multimèdia, està especialment pensat per a 
Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Com 
no podia ser d’altra manera, els seus primers resul-
tats no sempre han estat coincidents amb l’EGM i la 
resposta del sector ha estat diversa. S’haurà d’es-
perar un temps per tal de comprovar com s’acabarà 
definint aquest àmbit del sector radiofònic.
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8. FONTS D’INFORMACIÓ CONSULTADES
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Estudio General de Medios (EGM) - AIMC: Febrer - Novembre 2006.

Estudio General de Medios (EGM) - AIMC: Febrer - Novembre 2007.
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CAPÍTOL IV.
La inversió publicitària 

Per Enric Yarza, director de Media Hotline.

En el 3r Congrés de la Ràdio a Catalunya, celebrat en el 
mes de maig de l’any 2006, es va presentar el primer estudi 
de la inversió publicitària de la ràdio amb dades que feien 
referència a l’any 2005. Aquest estudi ha tingut continuïtat 
en els anys successius 2006 i 2007, a través de l’Observatori 
de la Ràdio a Catalunya. Les dades que a continuació es 
presenten fan referència a la inversió publicitària del sector 
radiofònic a Catalunya i la seva comparança amb els anys 
anteriors.
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LA INVERSIÓ PUBLICITÀRIA

Gràfic 1. Evolució dels ingressos publicitaris de la ràdio (2002-2007) 

Ingressos publicitaris nets: inclou descomptes comercials i d’agència, no inclou cap tipus de ràpels.

Font: I2P, dades Arce Media, estimació Media Hotline.

1. ESQUEMA DE L’ESTUDI

L’objectiu d’aquest estudi és dimensionar els ingressos 
publicitaris de la ràdio a Catalunya. El procés de treball 
per a la consecució dels objectius s’ha realitzat de ma-
nera minuciosa buscant la màxima precisió possible de 
les dades.

Per a les xifres generals del conjunt del mercat, s’ha re-
corregut a les fonts públiques d’informació, en concret 
Arce Media, empresa dedicada al mesurament de l’ac-
tivitat publicitària en els mitjans convencionals, i a les 
xifres que publica la Societat General d’Autors.

Per a les dades específiques de Catalunya s’ha contras-
tat la informació a través de les emissores de ràdio. Hi 
han col·laborat un total de 33 emissores, tant de titu-
laritat pública com privada, que representen el 93% de 
l’audiència de ràdio a Catalunya.

Finalment, Media Hotline, consultora especialitzada en 
mitjans de comunicació, ha aportat a l’elaboració de 
l’estudi el seu coneixement i experiència sobre el mercat 
publicitari.
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En l’estudi que es presenta a continuació s’exposen da-
des del volum d’inversió publicitària de la ràdio a l’Estat 
espanyol, el volum d’inversió publicitària de la ràdio a 
Catalunya, la distribució d’aquest volum entre ràdio ge-
neralista i especialitzada i la relació entre la inversió pu-
blicitària i l’audiència.

2. INVERSIÓ PUBLICITÀRIA DE LA RÀDIO 
A L’ESTAT ESPANYOL 

La inversió publicitària de la ràdio en el conjunt de l’Estat 
espanyol durant l’any 2007 ascendeix a 603.3 milions 
d’euros, xifra que representa un creixement del 5,7% 
respecte de l’any 2006. El creixement de la inversió pu-
blicitària de la ràdio de l’any 2007 respecte de l’any an-
terior va ser de 4 dècimes menys.

Durant els últims cinc anys, la inversió publicitària de la 
ràdio ha estat sempre creixent. L’any 2003 va ser l’any 
que menys va créixer, solament un 2%, i l’any 2005 va 
ser quan més va créixer, un 11,1%.
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3. INVERSIÓ PUBLICITÀRIA DE LA RÀDIO 
A CATALUNYA

La inversió publicitària de la ràdio a Catalunya durant 
l’any 2007, tant de ràdio local com distribuïda, ascendeix 
a 75,4 milions d’euros. Aquesta xifra representa un 7,5% 
d’increment sobre l’any 2006 i 1,8 punts percentuals 
superior a la mitjana nacional (5,7% de creixement). No 
obstant això, el comportament del creixement del mer-
cat de la ràdio generalista i el de la ràdio especialitzada 
són diferents. La ràdio generalista creix més que la ràdio 
especialitzada.

La importància de Catalunya, pel potencial 
de consum per a qualsevol marca, lligada 
a la importància de la ràdio fan que, durant 
els anys estudiats (de 2005 a 2007), la in-
versió publicitària de la ràdio a Catalunya 
hagi estat sempre creixent i en l’últim any 
per sobre de la mitjana estatal

La ràdio generalista obté una inversió publicitària de 
41,6 milions d’euros que representen un creixement de 
l’11,6% respecte a l’any anterior.

La ràdio especialitzada obté una inversió publicitària de 
33,7 milions d’euros que representa un creixement del 
2,7% respecte a l’any 2006.

Dels 603,3 milions d’euros d’inversió publicitària, el 
33,6% es realitza a través de publicitat en cadena, el 
63,4% es realitza a través de l’àmbit regional i local, el 
39% es realitza a través d’emissores pertanyents a ca-
denes de ràdio i el 26,5% ho fa a través d’emissores 
regionals i locals independents.

Gràfic 2. Distribució dels ingressos publicitaris 
per tipus de publicitat i cadena (2007)

Font: I2P, dades Arce Media, estimació Media Hotline.

gràfic 3. Evolució dels ingressos publicitaris de la ràdio (2005-2007)

Ingressos publicitaris nets: inclou descomptes comercials i d’agència, no inclou cap tipus de ràpels.

Font: Elaboració pròpia.
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En la ràdio especialitzada la situació és diferent. D’una 
banda, la inversió publicitària és menor i amb creixe-
ments molt discrets, i de l’altra, les emissores augmen-
ten lleument. Consegüentment, la inversió mitjana per 
emissora ha estat de 1,5 milions d’euros l’any 2005 i ha 
passat a 1,6 milions d’euros l’any 2007, un creixement 
acumulat en els tres últims anys del 5,6%.

Taula 1. Inversió publicitària a Catalunya, segons 
tipologia d’emissores (2005-2007)

Mitjana per emissora 2005 2006 2007

Generalista 3.820 4.005 4.488

Especialitzada 1.531 1.578 1.618

% creixement 2.005 2006 2007

Generalista - 4,8 12,1

Especialitzada - 3,1 2,5

Font: Elaboració pròpia. 
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3.1. Quotes de mercat

Com a conseqüència del major creixement de la inversió 
publicitària de la ràdio generalista que la de la ràdio es-
pecialitzada, es produeix una situació en la qual la quota 
de mercat de la ràdio generalista creix en detriment de 
la quota de la ràdio especialitzada. En tres anys, la quo-
ta de mercat de la ràdio generalista ha augmentat 2,5 
punts.

gràfic 4. Quotes de mercat a Catalunya 
(2005-2006)

Font: Elaboració pròpia. 

L’important creixement de la inversió publicitària en la 
ràdio generalista, unit a una gran estabilitat en el nombre 
d’emissores, ocasiona un creixement important en la in-
versió mitjana per emissora. Per això, la inversió mitjana 
per emissora de la ràdio generalista ha passat de 3,8 
milions d’euros l’any 2005 a gairebé 4,5 milions d’euros 
l’any 2007, un creixement acumulat dels tres anys del 
16,9%.

El creixement important de les inversions 
publicitàries en els sectors dels serveis 
públics, l’energia i la banca fan que la in-
versió publicitària creixi més a la ràdio 
generalista que a la ràdio especialitzada. 
Per això, la quota de mercat de la ràdio ge-
neralista a Catalunya arriba ja al 55,4% del 
mercat
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Els ingressos per oient augmenten significativament en 
la ràdio generalista i de manera testimonial en la ràdio 
especialitzada. La ràdio generalista ha passat a tenir un 
ingrés mitjà per oient de 19,6 milions d’euros l’any 2005 
a 24,7 milions d’euros l’any 2007, amb un creixement 
del 16,9% durant l’últim any. La ràdio especialitzada va 
tenir l’any 2005 un ingrés mitjà per oient de 16,8 milions 
d’euros enfront dels 17,6 milions d’euros l’any 2007, un 
creixement del 4,1 € durant l’últim any.

3.2. Relació entre l’audiència i la inversió 
publicitària

Es dóna la circumstància que l’audiència i la inversió 
publicitària no són directament proporcionals. La quo-
ta d’audiència de la ràdio generalista ha descendit 2,2 
punts en tres anys i, no obstant això, la quota de la in-
versió publicitària ha augmentat, en el mateix període, 
2,5 punts. Per a la ràdio especialitzada la situació és la 
contrària: augmenta la quota d’audiència i descendeix la 
quota d’inversió publicitària.

Gràfic 5. Evolució de la relació entre l’audiència i 
els ingressos publicitaris (2005-2007)

Font: Elaboració pròpia.

Taula 2. Evolució dels ingressos per oients, segons 
tipologia d’emissores (2005-2007)

Ingrés per oient 2005 2006 2007

Generalista 19,6 21,1 24,7

Especialitzada 16,8 16,9 17,6

Mitjana 19,0 19,9 22,1

% creixement 2.005 2006 2007

Generalista 7,8 16,9

Especialitzada 0,7 4,1

Mitjana 4,6 11,2

Font: Elaboració pròpia. 

4. CONCLUSIONS 

•	 La	 inversió	 publicitària	 de	 la	 ràdio	 a	 Catalunya	 durant	
l’any 2007, tant de ràdio local com distribuïda, ascendeix 
a 75,4 milions d’euros. 

- Representa un creixement del 7,5% respecte de l’any 
2006

- Aquest creixement és 1,8 punts superior a la mitjana 
del conjunt de l’Estat

•	 La	 ràdio	 generalista	 té	 un	 comportament	millor	 que	 la	
ràdio especialitzada.

 -  Creixement de la inversió publicitària

‧  Un 11,6% per a la ràdio generalista

‧  Un 2,7% per a la ràdio especialitzada  

 -  Participació en la inversió publicitària

‧  La ràdio generalista ja representa el 55,3% del to-
tal d’inversió, 2,5 punts més que fa tres anys

‧  La ràdio especialitzada representa el 44,7% de la 
inversió publicitària

 -  Mitjana per emissora

‧  La ràdio generalista ingressa 4,4 milions d’euros 
per emissora

‧  La ràdio especialitzada n’ingressa una tercera 
part, 1,6 milions d’euros per emissora

 -  Mitjana per oient

‧  24,7 euros per oient per a la ràdio especialitzada

‧  17,6 euros per oient per a la ràdio generalista

Tot i que les audiències de la ràdio ge-
neralista baixen, el mercat publicitari la 
considera més atractiva, publicitariàment 
parlant. Per això, l’ingrés publicitari mitjà 
per oient puja de manera significativa a la 
ràdio generalista i es manté, amb un lleu-
ger creixement, a la ràdio especialitzada 
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tenir l’any 2005 un ingrés mitjà per oient de 16,8 milions 
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quota d’inversió publicitària.

Gràfic 5. Evolució de la relació entre l’audiència i 
els ingressos publicitaris (2005-2007)

Font: Elaboració pròpia.

Taula 2. Evolució dels ingressos per oients, segons 
tipologia d’emissores (2005-2007)

Ingrés per oient 2005 2006 2007

Generalista 19,6 21,1 24,7

Especialitzada 16,8 16,9 17,6

Mitjana 19,0 19,9 22,1

% creixement 2.005 2006 2007

Generalista 7,8 16,9

Especialitzada 0,7 4,1

Mitjana 4,6 11,2

Font: Elaboració pròpia. 

4. CONCLUSIONS 

•	 La	 inversió	 publicitària	 de	 la	 ràdio	 a	 Catalunya	 durant	
l’any 2007, tant de ràdio local com distribuïda, ascendeix 
a 75,4 milions d’euros. 

- Representa un creixement del 7,5% respecte de l’any 
2006

- Aquest creixement és 1,8 punts superior a la mitjana 
del conjunt de l’Estat

•	 La	 ràdio	 generalista	 té	 un	 comportament	millor	 que	 la	
ràdio especialitzada.

 -  Creixement de la inversió publicitària

‧  Un 11,6% per a la ràdio generalista

‧  Un 2,7% per a la ràdio especialitzada  

 -  Participació en la inversió publicitària

‧  La ràdio generalista ja representa el 55,3% del to-
tal d’inversió, 2,5 punts més que fa tres anys

‧  La ràdio especialitzada representa el 44,7% de la 
inversió publicitària

 -  Mitjana per emissora

‧  La ràdio generalista ingressa 4,4 milions d’euros 
per emissora

‧  La ràdio especialitzada n’ingressa una tercera 
part, 1,6 milions d’euros per emissora

 -  Mitjana per oient

‧  24,7 euros per oient per a la ràdio especialitzada

‧  17,6 euros per oient per a la ràdio generalista

Tot i que les audiències de la ràdio ge-
neralista baixen, el mercat publicitari la 
considera més atractiva, publicitariàment 
parlant. Per això, l’ingrés publicitari mitjà 
per oient puja de manera significativa a la 
ràdio generalista i es manté, amb un lleu-
ger creixement, a la ràdio especialitzada 
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5. FONTS CONSULTADES

Arce Media, empresa dedicada a la mesura de l’activitat publicitària 
de tots els mitjans convencionals, ocupació publicitària de l’any 
2001 al 2007.

AIMC, associació del conjunt de la indústria publicitària dedicada a 
la investigació d’audiències de tots els mitjans de comunicació, 
audiències de l’any 2005 al 2007 a Catalunya.

SGAE, Anuari de la Societat General d’Autors dels últims quatre anys.
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CAPÍTOL V.
Informe especial: 
La ràdio catalana a Internet, 
2006-2007

Per Xavier Ribes, professor titular del Departament de 
Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB i membre 
del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)*.

«La ràdio és com el tren. Tothom deia que era un 
mitjà mort i el segle XXI serà seu»

Oleguer Sarsanedas, director de Catalunya Ràdio.

Aquestes línies pretenen acostar-nos, de manera genèrica, 
al fenomen de la ràdio catalana a Internet. Les apreciacions 
fetes en aquest treball es fonamenten en informacions facili-
tades per les mateixes emissores i en dades obtingudes de 
l’observació directa. Totes elles apunten que la ràdio, com 
la resta de mitjans, es veu afectada per la constant evolució 
d’Internet. I això es fa evident en tots els àmbits: els pro-
ductors han d’organitzar noves rutines productives, l’oferta 
de continguts i les formes de consum es diversifiquen, els 
àmbits de distribució creixen, les audiències adopten nous 
hàbits… Plantegem, doncs, tot seguit, com les emissores 
catalanes adapten i adopten Internet. 

* Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 
2005SG00846).
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LA RÀDIO CATALANA A INTERNET

PLANTEJAMENT METODOLÒGIC

A l’inici de l’any 2000 només 20 emissores de ràdio a tot 
l’Estat espanyol distribuïen continguts sonors a través 
d’Internet. Des de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, 
s’ha constatat l’existència d’un total de 295 emissores 
amb presència a la xarxa a final de l’any 2007 només a 
Catalunya1.  Aquest espectacular creixement de la rà-
dio a Internet no respon a consideracions exclusives del 
mitjà radiofònic: la facilitat d’edició, de producció i d’ac-
cessibilitat a la xarxa, el relatiu baix cost i l’abaratiment 
d’eines i connexions han democratitzat tant el consum 
com la creació d’espais web de tota mena.

Atès que no tots els espais web són controlats encara 
pels estudis d’audiència de manera regular, no es dis-
posa de dades oficials i rigoroses per poder analitzar la 
situació a Internet de les bitcasters tal com es fa amb les 
emissores hertzianes. A més, com és sabut, la realitat 
de la ràdio a Catalunya és extremadament complexa i 
heterogènia. Si a això hi afegim les possibilitats que ofe-
reix Internet a l’hora de fer-se present a la xarxa, fins i tot 
resultarà difícil saber què és una emissora amb entitat 
pròpia, què és un canal temàtic derivat o què és, simple-
ment, un web amb contingut sonor.

Com que no hi ha estudis previs que marquin pautes o 
directrius en l’aproximació a l’estat de la qüestió de la 
ràdio catalana al ciberespai, hem dissenyat un model 
d’anàlisi propi. Aquest es fonamenta en una triple via 
d’obtenció de dades. Considerem que d’aquesta mane-
ra ens podrem aproximar al fenomen amb cert rigor.

D’una banda, hem aplicat l’observació directa sobre els 
quasi 300 espais web que l’Observatori ha catalogat. 
És molt probable que quan es publiquin aquestes línies 
algunes de les referències hagin canviat, desaparegut 
o n’hi hagi de noves. També és possible que algunes 
de les existents a final de 2007 ens hagin passat desa-
percebudes. Malgrat tot, la navegació per les seccions 
dels espais recopilats ha estat prou àmplia per dotar-
nos d’una visió genèrica d’allò què s’està fent en l’entorn 
telemàtic de la ràdio catalana i de com s’està fent. Així, 

1. La llista completa d’aquestes emissores es pot trobar al final 
d’aquest capítol, en l’annex.
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les estimacions i valoracions de caire qualitatiu expres-
sades en aquest treball es fonamenten en l’observació 
metòdica de l’oferta d’espais catalans radiofònics exis-
tents a Internet a final de 2007.

La segona font de dades s’ha generat a partir de l’anàlisi 
exhaustiva d’un total de 40 bitcasters. Aquesta mostra 
la componen les 32 emissores de ràdio incloses en l’Es-
tudi general de mitjans que tenen presència a Internet. 
Les 8 restants corresponen als webs d’altres emissores 
dels mateixos grups empresarials controlats a l’EGM o a 
emissores o canals derivats d’una emissora principal. La 
mostra l’han format 40 Principales, Cadena 100, Cadena 
Dial, Cadena SER, Catalunya Informació, Catalunya Mú-
sica, Catalunya Ràdio, CatClàssica, COMRàdio, COPE, 
Europa FM, Flaix FM, Gum FM, iCat fm, iCat Jazz, Kiss 
FM, M-80 Ràdio, Máxima FM, Mediterràdio, Musicatles, 
Ona FM, Onda Cero, Onda Rambla - Punto Radio, RAC 
1, RAC 105, Ràdio 4, Radio 5 Todo Noticias, Ràdio Estel, 
Ràdio Flaixbac, Radio Intereconomía, Ràdio Marca, Ra-
dio Tele-Taxi, RM Radio, RNE Radio Exterior de España, 
Radio 1 /RNE1, Radio Clásica /RNE2, Radio 3 /RNE3, 
Rock & Gol, Segre Ràdio i Tot Cat. A cada element de la 
mostra se li ha aplicat una fitxa d’anàlisi on es tenien en 
compte variables relacionades amb l’ús dels diferents 
elements multimèdia, la integració d’eines de comuni-
cació, la difusió sincrònica i asincrònica dels continguts 
sonors o la presència de publicitat. A partir de la infor-
mació d’aquestes fitxes d’anàlisi, s’han derivat les ob-
servacions quantitatives. 

Finalment, la tercera via per recollir dades ha estat la 
participació directa de les mateixes emissores a les 
quals explícitament se’ls va demanar la col·laboració. 
Els responsables de les diferents emissores van om-
plir un formulari amb una sèrie de qüestions d’índole 
tècnica, comercial i de consum. Quan es va acabar el 
procés, es van reunir un total de 15 qüestionaris. Tot i 
que la informació rebuda és material de primera veu, la 
disparitat d’emissores pel que fa a cobertura, estructu-
ra productiva, política empresarial, etc., impedeix que 
les dades recopilades puguin ser comparades entre si. 
Malgrat això, la informació obtinguda permet apuntar 
tendències i establir relacions que, d’altra manera, no 
podríem haver plantejat. 
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2. INNOVACIONS

Tot i que des de l’any 2000, any rere any, els mitjans de 
comunicació especialitzats insistien prematurament que 
aquell seria l’any del vídeo a Internet, les condicions tèc-
niques i socials òptimes no es varen donar fins al 2006. 
L’octubre d’aquell any, Google va anunciar l’adquisició 
de YouTube per un preu de 1.650 milions de dòlars. Amb 
aquesta operació es posava en valor la distribució de 
continguts videogràfics a la xarxa i fins i tot les persones 
alienes a l’esdevenir quotidià d’Internet es van assaben-
tar de l’existència d’aquest portal de vídeos.

Dos factors, fonamentalment, van influir en el creixement 
i la popularització del vídeo a Internet, en general, i de 
YouTube, en particular: l’augment (i l’abaratiment) dels 
amples de banda d’accés a la xarxa i la consegüent de-
mocratització de les eines per accedir-hi, i la integració 
d’elements participatius, característics de l’anomenada 
web 2.0, als portals de vídeo. Així, l’accés a continguts 
audiovisuals via Internet va esdevenir un fet habitual. 

Aquests factors han afavorit també a la distribució de 
continguts exclusivament sonors a través de la xarxa. 
De fet, la difusió de material sonor està subjecta a unes 
exigències tecnològiques menys restrictives que les del 
vídeo. Però l’evolució dels continguts sonors a través de 
la xarxa durant els anys 2006 i 2007 no s’ha de valorar 
només per un augment de la quantitat i de la qualitat del 
so o per l’abast geogràfic de la distribució, sinó perquè 
la tecnologia ha configurat noves formes d’escoltar rà-
dio on line. 

Les innovacions en el consum radiofònic 
es donen, bàsicament, per l’aplicació i la 
combinació de tres conceptes: el llenguat-
ge multimèdia, les formes d’accés a la in-
formació i els elements de la web 2.0

Aquestes formes d’accedir i exposar-se al material sonor 
són un híbrid entre l’escolta radiofònica convencional 
i la navegació per Internet. Les innovacions en el con-
sum radiofònic es donen, bàsicament, per l’aplicació i 
la combinació de tres conceptes: el llenguatge multimè-
dia, les formes d’accés a la informació i els elements 
de la web 2.0. S’intueix una tendència creixent per part 
de les emissores radiofòniques a incorporar aquests 
conceptes en els seus espais web tot i que cadascuna 
segueix ritmes diferents. Descrivim a continuació el grau 
d’implantació d’aquests tres elements.

2.1. La ràdio dels sentits

L’entorn web és un mitjà principalment visual. I les emis-
sores de ràdio, des del moment que es plantegen ser a 

1. INTRODUCCIÓ

Entre els quasi 300 espais web relacionats destaca la 
gran quantitat de bitcasters en directe, és a dir, emissores 
que, a través d’Internet, distribueixen el senyal radiofònic 
que emeten per alguna freqüència hertziana. Les facilitats 
tècniques permeten que des de la concepció de l’espai 
web d’una emissora, independentment del seu abast 
i de les seves dimensions, es consideri la transmissió 
on line en directe com un element fonamental. 
Trobem bitcasters en directe emparades per cadenes 
radiofòniques d’abast estatal o autonòmic, però també 
entre les emissores locals i, fins i tot, en aquelles de 
caire més reduït, com ara emissores de barri, de casals 
populars o d’escoles. De fet, de l’observació dels webs 
d’emissores petites es pot concloure que moltes neixen 
amb l’únic objectiu de posar a la xarxa el flux sonor 
generat per l’emissora hertziana, sense oferir des del 
web cap altra opció més que l’escolta en directe. 

Les webs merament presencials són prò-
pies d’un primer estadi d’aproximació a 
Internet, pràcticament ja superat per les 
emissores de ràdio catalanes

Actualment són escassos els webs radiofònics mera-
ment presencials, és a dir, aquells que presenten infor-
mació gràfica i textual sobre la programació, la freqüèn-
cia d’emissió o els locutors, però sense cap mena de 
contingut sonor. Les webs presencials són pròpies d’un 
primer estadi d’aproximació a Internet, pràcticament su-
perat ja per les emissores de ràdio catalanes, que no 
es conformen a donar informació o reforçar la imatge 
d’empresa, sinó que volen oferir servei als seus usuaris 
i acostar-los la seva producció sonora.

Tal com comentàvem, des de l’any 2000 han sorgit molts 
projectes radiofònics a Internet. Però, malauradament, 
alguns no han reeixit, ja sigui per un canvi d’estratègia 
comunicativa, per l’absorció de l’emissora per part d’un 
nou grup empresarial, per haver estat arrossegats per 
la crisi de les «puntcom» o, senzillament, per la invia-
bilitat econòmica del projecte. Espais de ràdio pioners 
a Internet com ara Mediàpolis, WorldWide Ràdio, Rave 
Face o Radio Ya, per diferents motius, van desaparèixer. 
Aquesta aparició i desaparició de webs radiofòniques 
no és exclusiva dels primers anys de desenvolupament. 
En aquest bienni 2006-2007, han desaparegut iniciatives 
tan interessants com ara la d’El País amb EP3 Ràdio, 
estrenada el 3 de juliol del 2006, que ja no està operativa 
i ha quedat integrada, sense continguts sonors, dins de 
la secció de música del diari. 
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1. INTRODUCCIÓ
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D’altra banda, el vídeo s’usa per transmetre missatges 
no relacionats directament amb el flux sonor generat per 
l’emissora, com ara difondre espots televisius de les 
produccions del grup (com fan Onda Cero, Europa FM o 
M-80), per distribuir el senyal audiovisual de televisions 
del mateix projecte empresarial (com ara RNE amb TVE, 
KissFM amb KissTV o ScannerFM amb ScannerTV), per 
ensenyar imatges d’una webcam situada a l’estudi (com 
en el cas de Máxima FM) o per mostrar enregistraments 
fets a l’estudi o altre material relacionat amb l’emisso-
ra (com en la videoteca del bloc «AmicsRac1.net»). Es 
detecten, però, alguns espais web on el vídeo està re-
lacionat més directament amb el producte radiofònic, 
com ara el de 40 Principales, que inclou videoclips de 
les cançons; Ràdio Flaixbac, on presenten algunes de 
les entrevistes enregistrades a l’estudi; RAC 1, amb no-
tícies acompanyades de vídeos; o RAC 105, que també 
inclou videoclips d’algunes novetats musicals i, fins i tot, 
presenta una secció de continguts en vídeo (Els millors 
reptes de l’Ivan Medina).

Una altra manera de «visualitzar» la ràdio són els entorns 
tridimensionals. En aquest sentit, es pot comentar l’ex-
periència pionera del programa Hoy por hoy, de Cadena 
SER. El programa del 20 de desembre de 2006 va ser 
difós simultàniament a través de les ones, d’Internet i de 
Second Life4,  un entorn virtual on els usuaris interactuen 
mitjançant un personatge que els representa, anomenat 
avatar. Malgrat que va resultar una experiència interes-
sant i que hi ha entorns virtuals especialitzats en música, 
com ara vSide5,  actualment cap de les emissores analit-
zades no utilitza aquest o altres mons virtuals de manera 
regular per oferir el seu producte comunicatiu. 

2.2. Les formes de consum

Segons la «teoria de l’interruptor» de Negroponte, la 
transmissió radiofònica que tradicionalment ha estat aè-
ria ha d’esdevenir terrestre, és a dir, ha de passar de 
l’èter al cable. Aquesta tendència ja és un fet si pensem 
en la ràdio a Internet. Actualment, però, els darrers enlla-
ços de connexió a la Xarxa, els que donen connectivitat 
a l’usuari final, es poden establir amb tecnologies ano-
menades wireless, com ara el Wi-Fi o el WiMax, que tor-
nen novament del sòl a l’aire. D’aquesta manera, l’oient 
de ràdio a través d’Internet pot recuperar certa mobilitat 
ja que el dispositiu receptor (ordinador portàtil, disposi-
tiu mòbil…) queda desvinculat del cable i deixa d’estar 
lligat físicament a una presa telefònica o a un connector 
de xarxa. Evidentment, per poder accedir a emissions 
radiofòniques a través d’Internet ha de romandre dins 
de l’àmbit de cobertura proporcionat per la xarxa sense 
fils que li dóna connectivitat. 

4. www.secondlifespain.com.
5. www.vside.com.

la xarxa, han d’incorporar recursos gràfics en el disseny 
dels seus espais: imatges, fotografies, vídeos… Per 
tant, tots els webs radiofònics, des dels més senzills fins 
als més complexos, compten amb elements visuals dis-
crets, com són les imatges o les fotografies. Per contra, 
l’ús de mitjans visuals continus, com ara les animacions 
o el vídeo, és encara força escàs. 

De l’anàlisi dels diferents webs de les emissores podem 
concloure que els elements visuals que s’integren en les 
pàgines web radiofòniques tenen principalment funcions 
estètiques o il·lustratives. Són molt poques les emisso-
res que utilitzen els recursos visuals per acompanyar o 
reforçar el missatge sonor i aprofitar les qualitats multi-
mèdia d’Internet per construir un missatge radiofònic au-
tènticament multimèdia. ScannerFM és un bon exemple 
d’integració de medias: en els seus canals Primavera 
Sound, ScannerFM, Scanner BCN, presenta informació 
gràfica i textual que s’actualitza d’acord amb les can-
çons que sonen en cada moment. 

En general, tampoc no s’aprofita la interactivitat per enri-
quir l’experiència de l’escolta radiofònica, tot i que hi ha 
excepcions destacables. RAC 105, tal com hem dit que 
fa ScannerFM, utilitza les imatges com a complement 
del flux sonor. A la part superior de la pàgina inicial mos-
tra la caràtula del disc que està sonant així com el nom 
del tema i de l’intèrpret de la cançó. A més de comple-
mentar els continguts radiofònics amb aquesta informa-
ció, la imatge funciona com un enllaç cap a Amazon, la 
qual cosa facilita a l’usuari, si ho desitja, l’adquisició del 
disc, i dota les imatges de certa interactivitat. 

L’emissora que més aposta pel caràcter multimèdia dels 
seus continguts i també per la interacció és iCat fm i 
els canals iCatJazz, Musicatles, Tot Cat i Mediterràdio2.  
L’usuari escolta la música, però, alhora, rep informació 
visual i textual i pot accedir a enllaços relacionats amb 
el contingut musical: imatge del disc, lletra de la can-
çó, biografia de l’artista, web oficial… Aquests enllaços 
s’actualitzen sincrònicament a l’emissió musical, de ma-
nera automatitzada. La digitalització de les cançons ha 
permès que aquestes es guardin en una base de dades 
juntament amb informació associada. La base de dades 
s’aprofita per alimentar amb continguts altres platafor-
mes, com ara l’aplicació de TDT d’iCat fm o l’emissió 
per a dispositius mòbils. Aquesta manera de concebre 
el producte radiofònic a Internet, que es coneix dins de 
la Corporació Catalana com a icatització, ha fet que iCat 
fm hagi rebut destacats guardons com ara el Premi Ciu-
tat de Barcelona 2006, el Premi Internet Global Congress 
2007 de mitjanes i grans empreses, el Premi Ràdio As-
sociació 2007 a la innovació radiofònica o la nominació 
als Webby Awards3  2007 en la categoria de Ràdios. 

2. CatClàssica, tot i que té una interfície diferent i no està integrada en 
l’espai d’iCat fm, gaudeix també de les característiques d’interactivitat 
i multimedialitat que s’esmenten. No es destaca en aquest informe 
perquè es va posar en funcionament a principi de 2008.
3. www.webbyawards.com.
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les subscripcions al mòbil són de pagament. Les quo-
tes acostumen a establir-se segons el nombre d’alertes 
rebudes, és a dir, l’usuari haurà de pagar una quota per 
cada missatge que rebi de l’emissora.

Taula 1. Formes d’accés a la informació dels con-
tinguts oferts per les webs radiofòniques (en 
percentatge) 

TIPUS DE CONSUM PERCENTATGE

EN DIRECTE 100,00

A LA CARTA 62,50

DESCÀRREGA 45,00

RSS 50,00

PODCAST 55,00

LLISTES DE DISTRIBUCIÓ 7,50

RECEPCIÓ MÒBIL 7,50

Univers: Mostra de 40 espais web d’emissores radiofòniques.

Font: Elaboració pròpia.

Tot i que no és pròpiament ràdio a Internet i, per tant, no 
tindria cabuda directa en aquest apartat, caldria esmen-
tar l’existència de Visual Radio, una iniciativa de Nokia. 
Per implantar aquest entorn en territori espanyol, Nokia 
s’ha associat amb MoviStar com a operador de telefonia 
mòbil i amb Prisacom com a proveïdor de continguts. 
Visual Radio combina l’emissió del senyal radiofònic en 
FM amb l’emissió d’informació relacionada (imatge del 
disc, títol, intèrpret…). La recepció de Visual Radio es pot 
fer amb determinats models de telèfons Nokia que són 
capaços de rebre el senyal de FM convencional i dispo-
sen d’algun sistema d’accés a canals de dades (GPRS, 
WAP…). Combinant ambdues fonts poden mostrar en 
pantalla la informació addicional, complementària al flux 
sonor, de manera sincrònica a la recepció radiofònica. 
En territori espanyol i fins a final de 2007 es podia acce-
dir de manera gratuïta a la versió de Visual Radio de 40 
Principales, M-80 Radio i Máxima FM. 

2.3. L’evolució de la web

Els espais web de les emissores radiofòniques, com la 
resta de webs, s’han vist influïts per la tendència evoluti-
va d’Internet i de totes aquelles aplicacions i serveis que 
s’agrupen sota l’etiqueta de «2.0». Així, a mesura que 
s’actualitzen, adeqüen les seves interfícies al nou estil 
i, tot i que tímidament, afegeixen alguns dels elements 
que han esdevingut trets característics d’aquesta mane-
ra de presentar la informació: a les bitcasters catalanes 
es poden trobar núvols de marques (RAC 105), mas-

La necessitat d’estar connectat a Internet en el moment 
de l’escolta no és imprescindible si la producció i la re-
cepció del missatge no són sincròniques. Dit d’una altra 
manera, si no escoltem emissions en directe, es poden 
desar els documents sonors a la memòria d’un disposi-
tiu mòbil per escoltar-los posteriorment. 

Per facilitar a l’usuari la localització de la informació 
i mantenir-lo al dia de les novetats, els productors de 
continguts poden utilitzar un sistema d’etiquetatge de la 
informació anomenat RSS (Really Simple Syndication). 
Determinats programes poden llegir aquestes marques 
i oferir la informació a l’usuari. Els RSS s’acostumen a 
utilitzar en documents que s’actualitzen amb assiduïtat, 
com ara els blocs o les pàgines dels portals informatius. 
Així, un usuari pot subscriure’s a un determinat RSS i, 
mitjançant el programa corresponent, rebre les actua-
litzacions sense haver de visitar la pàgina web on s’ha 
publicat. Aquesta manera d’organitzar la informació, co-
neguda com a sindicació de continguts, forma part de 
les anomenades tecnologies push, oposades a les pull. 
S’anomenen així perquè l’usuari no ha «d’estirar» (pull) 
de la informació per rebre-la, sinó que li arriba com si 
algú l’hagués «empentat» (push) cap a ell. Quan els RSS 
es vinculen a documents sonors, es pot parlar de pod-
cast. Amb el podcast la mobilitat espacial de l’oient creix 
i guanya llibertat temporal. 

Amb el podcast l’usuari guanya autonomia, 
tant espacial com temporal, ja que facilita 
un consum arreu i asincrònic

El fenomen del podcast s’assenta i es consolida durant 
el transcurs de 2006. La meitat de les emissores ana-
litzades (50%) utilitzen els RSS per marcar informació 
d’actualitat o d’altra mena, com ara la llista de les can-
çons que han sonat. Són el 55% les que etiqueten part 
dels seus continguts sonors i generen un podcast. Al-
tres formes de consum asincrònic, com ara les opcions 
de «Ràdio a la carta», es troben en el 62,5% dels casos. 
I el 45% ofereix la descàrrega d’algun tipus de material 
sonor des de la web. 

Una altra forma d’acostar el consum de les informacions 
generades per les emissores és la subscripció a llistes de 
distribució per rebre, a través del correu electrònic, uns 
continguts determinats, com ara els titulars informatius 
del dia o els resultats dels partits de futbol. Aquest siste-
ma de subscripció, tot i que encara és emprat per algu-
na emissora com ara COPE, RM Radio o Radio Tele-Taxi, 
està caient en desús, a favor de les subscripcions RSS. 
La recepció d’informació a través del mòbil tampoc no té 
una penetració gaire elevada. Són poques les emisso-
res que ofereixen aquesta possibilitat (Catalunya Ràdio, 
Cadena SER, 40 Principales). L’inconvenient d’aquest 
sistema és que, així com la resta de serveis són gratuïts, 
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tes acostumen a establir-se segons el nombre d’alertes 
rebudes, és a dir, l’usuari haurà de pagar una quota per 
cada missatge que rebi de l’emissora.

Taula 1. Formes d’accés a la informació dels con-
tinguts oferts per les webs radiofòniques (en 
percentatge) 

TIPUS DE CONSUM PERCENTATGE
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PODCAST 55,00

LLISTES DE DISTRIBUCIÓ 7,50

RECEPCIÓ MÒBIL 7,50

Univers: Mostra de 40 espais web d’emissores radiofòniques.

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 2. Eines de participació en les webs radiofò-
niques (en percentatge) 

EINES DE PARTICIPACIÓ PERCENTATGE

FÒRUM 52,50

XAT 40,00

ENQUESTA 40,00

BLOC 47,50

UGC 15,00

Univers: Mostra de 40 espais web d’emissores radiofòniques.

Font: Elaboració pròpia.

Catalunya Ràdio aprofita una altra eina pròpia de la web 
2.0 per acostar la informació als seus oients, com són 
les pàgines d’inici personalitzables. En aquests portals 
l’usuari decideix què hi apareix i en quina disposició. Ca-
talunya Ràdio ha construït una pàgina de l’emissora a 
Netvibes,  i hi ha agrupat totes les fonts informatives del 
mitjà. Els usuaris tenen accés, així, a tots els recursos. 
Però, a més, poden seleccionar qualsevol d’aquestes 
fonts i afegir-la a la seva pròpia pàgina de Netvibes, fent-
se un entorn a mida amb els recursos de Catalunya Rà-
dio i d’altres proveïdors del seu interès. Catalunya Ràdio 
també ofereix un widget amb la seva oferta radiofònica. 
Aquests widgets són mòduls preconfigurats que poden 
incorporar-se tant a Netvibes7 com a altres plataformes 
similars (iGoogle, Opera, Windows Live, Apple DashBo-
ard i Windows Vista).

 

3. TASQUES PRODUCTIVES

Variables com ara les dimensions i l’abast geogràfic de 
cada emissora o la política empresarial del grup comu-
nicatiu influeixen en la composició de les plantilles de les 
redaccions digitals o en la quantitat de recursos que hi 
dediquen. Atès que la realitat de les diferents emissores 
és heterogènia, les formes de treball i el personal assig-
nat a les diferents tasques de redacció i manteniment 
dels espais web també ho són. Malgrat això, podem afir-
mar que, tal com apunten altres estudis, es detecta que 
els recursos humans destinats a les redaccions digitals 
dels mitjans de comunicació on line són, en línies gene-
rals, reduïts. 

De les dades rebudes de les diferents emissores s’ex-
treu que hi ha més personal treballant a temps parcial 
al web que treballadors assignats en exclusiva. De fet, 
les dades manifesten que pràcticament la meitat dels 
webs radiofònics es manté amb personal a temps par-
cial, sense cap redactor o dissenyador expressament 

7. www.netvibes.com/catradio.

hups6  (secció de xarxa local de COMRàdio) o subscrip-
cions RSS. 

Un dels trets més determinants de la manera «2.0» d’en-
tendre la web és la importància atorgada a la participació 
de l’usuari, que ha de ser capaç no sols d’obtenir infor-
mació, sinó també de classificar-la, combinar-la, modifi-
car-la, esborrar-la o, fins i tot, generar-la i compartir-la. De 
l’observació de les bitcasters que conformen la mostra 
es desprèn que les opcions per afavorir la participació 
de l’interactor són, majoritàriament, comunicatives: als 
fòrums (52,5%), als xats (40%) i a les enquestes (40%) 
s’hi afegeix la possibilitat d’incorporar comentaris als 
blocs d’emissores i programes (47,5%). Una altra mane-
ra de promoure la participació és valorant els temes que 
han sonat (com ara al web de M-80 Ràdio o a la llista Hot 
100 de Cadena 100). Algunes emissores, com ara Ràdio 
Flaixbac o Scanner FM intenten crear comunitats virtuals 
al seu voltant. En tots dos casos, per poder gaudir dels 
avantatges addicionals, és imprescindible donar-se d’al-
ta com a usuari. Aquest és un procés senzill i gratuït que 
dóna dret, en el cas de Ràdio Flaixbac, a participar en 
fòrums i xats, entrar en un espai anomenat Contactes, 
on es pot conèixer altres usuaris i, fins i tot, es pot dispo-
sar d’espai per mantenir un bloc i un fotoblog propis; en 
el Club de Scanner FM també es disposa d’espai propi 
on desar i compartir imatges i vídeos, participar en xats i 
fòrums, establir grups, conèixer altres participants… 

Els usuaris no utilitzen les eines de crea-
ció de continguts (UGC) que, d’altra banda, 
són una oferta pràcticament inexistent

Aquestes eines que permeten que l’usuari produeixi 
contingut propi (UGC o User Generated Content) i el 
comparteixi amb la resta no han arrelat prou en les bit-
casters. La poca penetració d’aquestes eines de creació 
pot resultar paradoxal si pensem que la ràdio ha estat, 
tradicionalment, el mitjà que més ha facilitat la inter-
venció de l’audiència en els continguts radiofònics. No 
podem concloure aquest apartat sense esmentar l’eina 
per generar continguts sonors disponible en la secció 
«Micro obert» d’iCat fm i d’altres canals: qualsevol usuari 
registrat pot enregistrar un missatge de veu de fins a 
un minut sobre el tema proposat que podrà ser escoltat 
per la resta d’usuaris. La participació dels oients amb 
aquesta eina, però, és pràcticament nul·la. 

6. Un mashup és una aplicació amb continguts generats a partir 
de la combinació d’informació obtinguda de dues bases de dades o 
més.
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riants. S’utilitzen, també, tot i que en menor grau, formes 
publicitàries intrusives com ara els anomenats inters-
titials, missatges que apareixen a tota pantalla mentre 
es carrega la informació sol·licitada (COMRàdio) o els 
popups, finestres emergents amb contingut comercial 
(Ona FM utilitza aquest mètode per ressaltar els seus 
destacats). També trobem casos on abans de començar 
l’escolta en directe del senyal radiofònic s’obliga l’usuari 
a veure un mini espot, en forma de vídeo (Onda Cero i 
Europa FM). Aquestes formes de publicitat no són gaire 
ben rebudes pels usuaris d’Internet, que consideren els 
missatges no demanats com a molestos, que distreuen 
de la navegació i consumeixen recursos de xarxa. M-80 
Ràdio també utilitza el vídeo com a suport publicitari, 
però ho fa de manera no intrusiva, és a dir, l’usuari deci-
deix voluntàriament si vol seguir l’enllaç i exposar-se al 
vídeo de l’anunci.

Comparar les dades rebudes sobre la inversió publi-
citària feta als webs radiofònics catalans és una tasca 
complexa per la diversitat de les mateixes dades: hi ha 
empreses estatals que no discerneixen quina part cor-
respon als webs de Catalunya; d’altres que porten la 
comptabilitat unificada de tots els webs del grup i no po-
den donar el detall individualitzat; d’altres que no tenen 
partides diferenciades per computar els ingressos pu-
blicitaris obtinguts a través de l’emissora hertziana dels 
que provenen del web… Malgrat tot, es percep un clar 
increment de la inversió publicitària a Internet8 en els es-
pais radiofònics catalans. De les dades recollides sobre 
aquest punt, es desprèn que els increments d’inversió 
publicitària a la web entre l’any 2006 i el 2007 van des 
del 16% fins a doblar la inversió. 

La inversió que una emissora fa al web de-
pèn dels objectius que vol assolir amb la 
seva presència a Internet

Si bé la web pot generar beneficis, també comporta unes 
despeses. Les despeses imputables al manteniment del 
sistema i a la contractació de la xarxa són, com a mí-
nim, d’uns 2.500 euros anuals. A l’altre extrem, el grup 
empresarial amb major despesa en ample de banda i 
manteniment hi destina més de 226.000 euros anuals. 
Els servidors on ubiquen les bitcasters són, majoritàri-
ament, contractats a empreses externes. Els webs radi-
ofònics de la CCMA contracten també els serveis d’un 
proveïdor extern, però amb una certa vinculació al grup. 

8. Alguns dels enquestats no han donat tota la informació referida 
a les qüestions econòmiques. En alguns casos, manquen les dades 
de 2006, les de 2007 o totes dues. Les afirmacions d’aquest apartat, 
doncs, han de ser considerades tenint en compte aquesta aprecia-
ció, i la seva validesa és, doncs, orientativa.

dedicat. Malgrat aquesta tendència general, hi ha re-
daccions digitals com ara les de Prisacom on treballen 
fins a deu redactors dedicats en exclusiva (Ser i 40 Prin-
cipales). Aquests equips compten, a més, amb el suport 
d’un dissenyador a temps complet i d’un altre a temps 
parcial i també dels tècnics informàtics del grup (quatre 
en total). La tendència general, però, és que el nombre 
de redactors dedicats a temps complet al web estigui 
entre zero i dos, amb el suport d’altres professionals que 
hi dedicaran només una part de la seva jornada laboral 
(normalment entre zero i tres, amb el cas excepcional de 
COMRàdio, que compta amb vuit persones no dedica-
des en exclusiva).

Les redaccions dedicades al web solen ser 
reduïdes, però gràcies a la producció de la 
«redacció convencional»  i als gestors de 
continguts són prou àgils per mantenir un 
bon ritme d’actualitzacions

Atès que els objectius que pretén assolir cada bitcaster 
amb la seva presència a Internet són diferents, també ho 
són les seves rutines productives, la quantitat de produc-
ció diària i els ritmes d’actualització. Hi ha dues formes, 
no excloents entre si, que s’estan emprant per tal d’op-
timitzar la producció on line: rendibilitzar els recursos 
produïts per les redaccions convencionals, aprofitant els 
materials de l’emissió hertziana com a base del web, ja 
sigui difonent el material directament o reelaborant-lo, i 
automatitzar la publicació de continguts al web mitjan-
çant algun gestor de continguts, un programa informàtic 
que, a partir d’una base de dades o back office, és ca-
paç de col·locar els continguts en plantilles de diferents 
plataformes. Gràcies a aquestes dues formes de pro-
ducció assistida és possible que els webs radiofònics 
es mantinguin amb una plantilla prou reduïda i que les 
actualitzacions siguin constants. De fet, totes les bitcas-
ters informen que actualitzen la informació diàriament.

Però és que majoritàriament no fan canvis una sola ve-
gada, sinó que actualitzen els continguts en diferents 
moments del dia. Fins i tot, i gràcies a processos d’au-
tomatització, es detecten canvis constants en alguns 
webs, que ofereixen informació vinculada de manera 
sincrònica a la transmissió hertziana. 

4. L’ECONOMIA DE LES bitcAstErs

Els espais web, a més de servir com a eina de distribució 
del senyal radiofònic i de continguts associats, són em-
prats com a suport publicitari pel 65% de les bitcasters 
analitzades. La forma d’anunci predominant als webs ra-
diofònics és el banner, en totes les seves modalitats i va-
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analitzades. La forma d’anunci predominant als webs ra-
diofònics és el banner, en totes les seves modalitats i va-



107LA RÀDIO CATALANA A INTERNET

Taula 3. Mitjana mensual de l’impacte de les 
bitcasters (2006)

EMISSORA VISITES
VISITANTS 

ÚNICS
PÀGINES 
SERVIDES

40 
PRINCIPALES 7.169.725 2.226.191 262.926.090

CADENA DIAL - 79.615 12.173.764

CADENA SER 7.622.028 1.220.332 102.580.567

CATALUNYA 
RÀDIO - - 1.209.440

COMRÀDIO 75.000 19.500 225.000

EUROPA FM - - -

KISS FM 1.000.000 - -

M-80 RÀDIO - 127.991 -

MÁXIMA FM - - 15.241.822

ONDA CERO 179.000 70.000 200.000

RAC 1 - - -

RAC 105 - - -

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per les 

emissores.

Taula 4. Mitjana mensual de l’impacte de les 
bitcasters (2007)

EMISSORA VISITES
VISITANTS 

ÚNICS
PÀGINES 
SERVIDES

40 
PRINCIPALES 7.998.101 2.291.490 131.880.446

CADENA DIAL - 62.226 11.843.758

CADENA SER 6.576.754 1.325.548 84.427.784

CATALUNYA 
RÀDIO 283.451 112.974 1.403.794

COMRÀDIO 90.000 22.000 275.000

EUROPA FM 200.000 48.000 300.000

KISS FM 1.000.000 - -

M-80 RÀDIO - 121.493 -

MÁXIMA FM - - 7.088.269

ONDA CERO 520.000 100.000 350.000

RAC 1 211.916 62.293 376.362

RAC 105 29.275 13.927 70.631

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per les 

emissores.

Es pot apreciar que, exceptuant el cas de Kiss FM (que 
fa constar el mateix nombre de visites ambdós anys), 
les fluctuacions d’un any al següent són prou àmplies 
i de diferent signe. Les bitcasters que presenten una 
tendència negativa pel que fa a l’impacte del seu web 
són Cadena Dial, amb pèrdues tant en visitants únics 

Onda Cero i Europa FM disposen d’un servidor propi, 
compartit amb la resta de webs d’Antena 3. 

Les despeses relatives a la plantilla dedicada al web 
abracen també un espectre molt ampli. Depenent de 
l’emissora, aquesta partida pot oscil·lar entre els 6.000 i 
els 246.000 euros anuals.

Resumint, hi ha grups empresarials que mantenen una 
bitcaster amb una inversió de poc més de 10.000 euros 
anuals, i d’altres, en canvi, diversifiquen la seva oferta en 
més d’un producte comunicatiu i aposten per una sòli-
da presència a Internet la qual cosa els obliga a emprar 
més de 470.000 euros l’any.

5. AUDIÈNCIES

Per poder valorar la presència de les emissores de ràdio 
a Internet s’han tingut en compte dos factors: el consum 
de l’espai web pròpiament dit i el consum dels contin-
guts sonors distribuïts a través de la xarxa.

Per poder abordar el primer aspecte, es va considerar 
oportú demanar informació a les emissores sobre el 
nombre de visites comptabilitzades, el nombre de vi-
sitants únics i la quantitat de pàgines servides tant el 
2006 com el 2007. Com s’ha comentat anteriorment, les 
dades recollides responen a realitats molt diferents9 i no 
seria rigorós comparar les xifres de les diferents emis-
sores entre si. Aquests tres indicadors han de servir per 
donar una imatge de la salut de les bitcasters i de la 
seva popularitat i començar a definir les tendències de 
consum. En anys consecutius, i disposant de l’històric 
de dades, es podrà traçar l’evolució en el consum de 
cadascun dels webs.

Algunes emissores van manifestar la dificultat de facilitar 
les dades de 2006 perquè havien canviat de servidor, de 
sistema o, fins i tot, de responsable; d’altres, nascudes 
el 2007, no tenien, òbviament, informació del 2006. Và-
rem trobar també que alguns dels responsables de sis-
temes no registren algun dels indicadors sol·licitats i no 
van poder facilitar-lo. Amb les dades recollides, doncs, 
podrem comparar algunes xifres d’algunes emissores, 
però ni de totes ni en relació amb tots els indicadors.

9. En alguns casos són espais webs de cadenes de cobertura estatal 
i les xifres no distingeixen entre el consum fet des de Catalunya i el 
fet per audiències de la resta de l’Estat; en altres casos, es corre-
sponen amb bitcasters autonòmiques o amb cadenes d’emissores 
locals només de parla catalana i, per tant, amb una menor audiència 
potencial.
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Gràfic 1. Hores de consum en streaming de les 
bitcasters de RadioCat XXI (2006-2007)

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per 

l’emissora.

6. CONCLUSIONS

•	 La	diversitat	de	l’oferta	de	la	ràdio	catalana	a	Internet	
és enorme i dispar. Tot i que encara es poden trobar 
alguns webs merament presencials, majoritàriament 
els continguts sonors es difonen en directe. El caràc-
ter heterogeni de la realitat radiofònica catalana, en 
general, i de la manera de tenir presència a Internet, 
en particular, dificulta l’anàlisi i la comparació de da-
des. Malgrat tot, es poden apuntar certes tendènci-
es. 

•	 Es	detecta	un	consum	creixent	dels	continguts	 so-
nors a través de les bitcasters, tant pel que fa a l’es-
colta en directe, com en l’accés asincrònic, ja sigui 
en forma de consum a la carta o en descàrrega. Tot 
i que no hi ha dades específiques sobre el consum 
dels podcasts, la quantitat i la diversitat d’aquestes 
«càpsules sonores», la presència de RSS als webs i 
l’augment constant de les descàrregues de material 
sonor de les bitcasters fan intuir que el podcast és 
una forma de consum plenament acceptada i adop-
tada pels usuaris. 

•	 D’altra	banda,	cal	destacar	que	les	plantilles	destina-
des a la bitcasters són reduïdes, però molt àgils, ja 
que compten amb la base productiva de l’emissora 
hertziana i, en alguns casos, amb sistemes que au-
tomatitzen la publicació de continguts al web. Això 
possibilita que, en el pitjor dels casos, les actualit-
zacions dels espais web de les emissores catalanes 
siguin diàries. 

•	 L’ús	d’Internet	com	a	suport	publicitari	s’ha	normalit-
zat. Els anunciants confien cada cop més part de la 
seva inversió al web. Les dades recollides apunten a 
un creixement de la inversió publicitària en les bitcas-
ters catalanes. L’espai web esdevé també una plata-

(−21,84%)	 com	 en	 pàgines	 servides	 (−2,71%);	 M-80	
Ràdio,	amb	descens	de	visitants	únics	(−5,02%),	i	Má-
xima FM, que redueix el nombre de pàgines servides 
(−53,49%).	

D’altres combinen marcadors positius i negatius: 40 
Principales augmenta les visites mensuals (11,55%) i els 
visitants únics (2,93%), però disminueix espectacular-
ment	el	nombre	de	pàgines	servides	(−49,84%);	 i	Ca-
dena Ser creix en visitants únics (8,62%), però minva en 
la	mitjana	 de	 visites	mensual	 (−13,71%)	 i	 en	 pàgines	
vistes	(−17,70%).

Finalment, Catalunya Ràdio mostra un increment de 
pàgines servides (16,07%); COMRàdio augmenta els 
tres indicadors (visites: 20%; visitants únics: 12,82%; 
pàgines servides: 22,22%); i també ho fa Onda Cero, 
amb dades molt significatives (visites: 190,5%; visitants 
únics: 42,86%; pàgines servides: 75%).

Per poder estimar el consum de continguts sonors de 
les bitcasters, es va requerir informació sobre la quan-
titat d’àudio servit des del web. Per això vàrem interro-
gar les emissores tant per la quantitat d’hores de docu-
ments sonors descarregats pels usuaris com pel temps 
d’àudio que es va oferir amb tecnologies streaming. Si 
aconseguir dades sobre l’accés a les planes web és 
complicat, encara ho és més obtenir informació de la 
quantitat de continguts sonors consumits pels usuaris 
a través de bitcasters. Només dos grups de comunica-
ció, RadioCat XXI i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, han facilitat les dades sol·licitades sobre 
la quantitat d’hores d’àudio consumides, ja sigui en des-
càrrega o en streaming. Així, només disposem per fer 
l’anàlisi dades de les bitcasters de RAC 1, RAC 105, Ca-
talunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya Informació, 
iCat fm, iCatJazz, MusiCatles, TotCat i Mediterràdio. 

El consum de continguts sonors, tot i que 
pateix fluctuacions estacionals, segueix 
una tendència creixent

Les descàrregues comptabilitzades segueixen una tòni-
ca genèrica creixent, tot i que s’aprecia un clar descens 
coincidint amb les vacances escolars. La tendència a 
l’alça es trenca lleugerament el juny. Aquesta caigu-
da s’accentua el juliol i és especialment brusca durant 
l’agost. El setembre s’inicia la recuperació i el mes oc-
tubre continua la tendència a l’alça com si no s’hagués 
interromput. Novament, el desembre, hi ha un petit de-
creixement. De manera similar, els mesos de desembre 
i, especialment, d’agost, són els que registren menys 
hores d’escolta en streaming. Malgrat això, els usuaris 
cada vegada escolten més ràdio des del mateix web. 
N’és un exemple l’evolució del consum streaming de les 
bitcasters de RadioCat XXI.
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8. ANNEX

Taula 5. Adreces web de les 295 emissores 
que emeten des de Catalunya localitzades per 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya 

NOM DE L’EMISSORA URL

ADVENTISTA RÀDIO www.radioadventista.com

ALCANAR RÀDIO
www.alcanar.es/niv1.
php?id=15

ALCOVER RÀDIO www.radioalcover.oasi.org

ALPICAT RÀDIO www.alpicatradio.com

ALTAFULLA RÀDIO
www.xtec.es/ceip-portalada/
Web%206e/ajuntament/
textos/altafulla_radio.htm

ALTERNATIVA BARCELONA
www.alternativabarcelona.
org

AMPOSTA RÀDIO
www.amposta.cat/
activitats1.asp?id=192

ANTENA 2000 RÀDIO www.antena2000.com

ANTENA ALDAIA www.antenaaldaia.com

ANTENA CARO www.antenacaro.com

ARAGÓN RADIO www.aragonradio.es

AULA RÀDIO www.aularadio.com

AVM RÀDIO www.avmradio.org

BARCELONA LATINA FM www.la104fm.es

BAS RÀDIO www.basradio.tk

BOCA RÀDIO www.bocaradio.org

BONAVISTA RÀDIO
www.bonavistanet.com/
bonavistaradio/radio.htm

CADENA 100 www.cadena100.es

CADENA DIAL www.cadenadial.com

CALAFELL RÀDIO
www.calafellradio.com/1_0/
HOME

CALDES FM
www.caldesdemalavella.cat/
Cultura/Altell.htm

CAM RÀDIO www.cam-radio.com

CANAL 20 RÀDIO 
OLÈRDOLA

www.canal20.info

CANAL BLAU FM www.canalblau.cat

CAPITAL RÀDIO www.capital-radio.net

CARIBE FM STEREO www.caribestereofm.com

CATALUNYA RÀDIO www.catradio.com

CERDANYOLA RÀDIO
personal2.iddeo.es/
cerdanyolaweb/serveis/
radio.html

CLAP FM www.clap.ws

COM RÀDIO www.comradio.com

COM RÀDIO FREQÜÈNCIA 
GIRONA

www.comemissores.com/
fgirona

CONTRABANDA FM www.contrabanda.org

forma excel·lent per anunciar els productes del grup i 
són moltes les emissores que el fan servir d’aquesta 
manera.

•	 Les	 diferències	 pressupostàries	 destinades	 a	 les	
bitcasters són molt grans. Aquest ventall tan obert 
respon a les característiques, també diverses, de les 
emissores i a les polítiques empresarials dels grups 
de comunicació. Així, els objectius a assolir amb In-
ternet i la naturalesa de l’emissora condicionen la 
despesa feta al web, tant en recursos humans com 
en inversió material. 

•	 Finalment,	 es	 pot	 observar	 que	 l’oferta	 d’eines	 o	
d’espais per facilitar a l’audiència la creació de con-
tinguts, però, és força limitada i poc emprada pels 
usuaris. La participació es canalitza, bàsicament, a 
través de les formes de comunicació col·lectiva ha-
bituals de la xarxa com són els fòrums o els xats. 
Malgrat això, les bitcasters catalanes comencen a 
incorporar elements de la web 2.0 en els seus es-
pais, com ara els núvols de marques o l’ús de mas-
hups. Així, poc a poc, els canvis constant d’Internet 
s’encomanen també a les bitcasters. Fruit d’aquesta 
hibridació ràdio-Internet s’han desenvolupat propos-
tes innovadores que, amb tota seguretat, seguiran 
sorprenent-nos en els pròxims mesos.

7. BIBLIOGRAFIA

BONET, M. ; FERNÁNDEZ QUIJADA, D. (2006). «El reto de la digitaliza-
ción del archivo sonoro en los servicios públicos de radiodifusión. 
El caso de Catalunya Ràdio». El Profesional de la Información 
[Barcelona], núm. 15 (5), p. 390-396. 

FRANQUET, R.; SOTO, M. T.; RIBES, F. X.; FERNÁNDEZ, D. (2005). 
Assalt a la xarxa. La batalla decisiva dels mitjans de comunicació 
en català. Barcelona: Col·legi de Periodistes. 

NEGROPONTE, Nicolas (1995). El mundo digital. Barcelona: Edicions 
B.

RIBES, Xavier (2001). Las emisoras de radio del estado español en 
internet: las bitcasters [en línia]. <http://www.tdx.cesca.es/TESIS_
UAB/AVAILABLE/TDX-0114102-161943//fxrg1de1.pdf>

RIBES, Xavier (2007). «Web 2.0: El valor de los metadatos y de la 
inteligencia colectiva» [en línia]. Telos. Revista de Comuni-
cación, Tecnología y Sociedad, núm. 73 (octubre-desembre 
2007).<http://www.campusred.net/TELOS/articuloperspectiva.

asp?idarticulo=2&rev=73>

109LA RÀDIO CATALANA A INTERNET

8. ANNEX

Taula 5. Adreces web de les 295 emissores 
que emeten des de Catalunya localitzades per 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya 

NOM DE L’EMISSORA URL

ADVENTISTA RÀDIO www.radioadventista.com

ALCANAR RÀDIO
www.alcanar.es/niv1.
php?id=15

ALCOVER RÀDIO www.radioalcover.oasi.org

ALPICAT RÀDIO www.alpicatradio.com

ALTAFULLA RÀDIO
www.xtec.es/ceip-portalada/
Web%206e/ajuntament/
textos/altafulla_radio.htm

ALTERNATIVA BARCELONA
www.alternativabarcelona.
org

AMPOSTA RÀDIO
www.amposta.cat/
activitats1.asp?id=192

ANTENA 2000 RÀDIO www.antena2000.com

ANTENA ALDAIA www.antenaaldaia.com

ANTENA CARO www.antenacaro.com

ARAGÓN RADIO www.aragonradio.es

AULA RÀDIO www.aularadio.com

AVM RÀDIO www.avmradio.org

BARCELONA LATINA FM www.la104fm.es

BAS RÀDIO www.basradio.tk

BOCA RÀDIO www.bocaradio.org

BONAVISTA RÀDIO
www.bonavistanet.com/
bonavistaradio/radio.htm

CADENA 100 www.cadena100.es

CADENA DIAL www.cadenadial.com

CALAFELL RÀDIO
www.calafellradio.com/1_0/
HOME

CALDES FM
www.caldesdemalavella.cat/
Cultura/Altell.htm

CAM RÀDIO www.cam-radio.com

CANAL 20 RÀDIO 
OLÈRDOLA

www.canal20.info

CANAL BLAU FM www.canalblau.cat

CAPITAL RÀDIO www.capital-radio.net

CARIBE FM STEREO www.caribestereofm.com

CATALUNYA RÀDIO www.catradio.com

CERDANYOLA RÀDIO
personal2.iddeo.es/
cerdanyolaweb/serveis/
radio.html

CLAP FM www.clap.ws

COM RÀDIO www.comradio.com

COM RÀDIO FREQÜÈNCIA 
GIRONA

www.comemissores.com/
fgirona

CONTRABANDA FM www.contrabanda.org

forma excel·lent per anunciar els productes del grup i 
són moltes les emissores que el fan servir d’aquesta 
manera.

•	 Les	 diferències	 pressupostàries	 destinades	 a	 les	
bitcasters són molt grans. Aquest ventall tan obert 
respon a les característiques, també diverses, de les 
emissores i a les polítiques empresarials dels grups 
de comunicació. Així, els objectius a assolir amb In-
ternet i la naturalesa de l’emissora condicionen la 
despesa feta al web, tant en recursos humans com 
en inversió material. 

•	 Finalment,	 es	 pot	 observar	 que	 l’oferta	 d’eines	 o	
d’espais per facilitar a l’audiència la creació de con-
tinguts, però, és força limitada i poc emprada pels 
usuaris. La participació es canalitza, bàsicament, a 
través de les formes de comunicació col·lectiva ha-
bituals de la xarxa com són els fòrums o els xats. 
Malgrat això, les bitcasters catalanes comencen a 
incorporar elements de la web 2.0 en els seus es-
pais, com ara els núvols de marques o l’ús de mas-
hups. Així, poc a poc, els canvis constant d’Internet 
s’encomanen també a les bitcasters. Fruit d’aquesta 
hibridació ràdio-Internet s’han desenvolupat propos-
tes innovadores que, amb tota seguretat, seguiran 
sorprenent-nos en els pròxims mesos.

7. BIBLIOGRAFIA

BONET, M. ; FERNÁNDEZ QUIJADA, D. (2006). «El reto de la digitaliza-
ción del archivo sonoro en los servicios públicos de radiodifusión. 
El caso de Catalunya Ràdio». El Profesional de la Información 
[Barcelona], núm. 15 (5), p. 390-396. 

FRANQUET, R.; SOTO, M. T.; RIBES, F. X.; FERNÁNDEZ, D. (2005). 
Assalt a la xarxa. La batalla decisiva dels mitjans de comunicació 
en català. Barcelona: Col·legi de Periodistes. 

NEGROPONTE, Nicolas (1995). El mundo digital. Barcelona: Edicions 
B.

RIBES, Xavier (2001). Las emisoras de radio del estado español en 
internet: las bitcasters [en línia]. <http://www.tdx.cesca.es/TESIS_
UAB/AVAILABLE/TDX-0114102-161943//fxrg1de1.pdf>

RIBES, Xavier (2007). «Web 2.0: El valor de los metadatos y de la 
inteligencia colectiva» [en línia]. Telos. Revista de Comuni-
cación, Tecnología y Sociedad, núm. 73 (octubre-desembre 
2007).<http://www.campusred.net/TELOS/articuloperspectiva.

asp?idarticulo=2&rev=73>



110 LA RÀDIO CATALANA A INTERNET

NOM DE L’EMISSORA URL

ONA CODINENCA
www.santfeliucodines.cat/
onacodinenca

ONA DE SANTS - 
MONTJUÏC

www.onadesants.com

ONA FM www.ona-fm.cat

ONA MAR www.onamar.net

ONA PAU www.onapaugirona.org

ONA RIUDOMS
www.riudoms.altanet.org/
niv1.php?id=60

ONA VALLS FM
www.impe-valls.com/
Onavalls

ONDA CERO RÀDIO www.ondacero.es

ONDA PAZ www.ondapaz.fm

ONDA RAMBLA - PUNTO 
RÀDIO

www.puntoradio.com

PONENT FM www.latevaradio.com

PRÒXIMA FM www.proxima.fm

PUNT 6 CAMP www.punt6camp.com

PUNT 7 RÀDIO SANT 
CELONI

www.santceloni.org

RAC 1 www.rac1.net

RAC 105 www.rac105.com

RÀDIO 010
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=295

RÀDIO 7 VALLÈS www.radio7valles.com

RÀDIO 90 www.r90.org

RÀDIO ABRERA www.radioabrera.com

RADIO ALGARABÍA www.radioalgarabia.com

RÀDIO ALMENAR
www.usuarios.com/
ib307691/almenar/radio.htm

RÀDIO ALTIPLÀ
comemissores.com/
radioaltipla

RADIO AMISTAD www.rtvamistad.tv

RÀDIO ARBECA
www.comemissores.com/
rarbeca

RÀDIO ARENYS www.radioarenys.cat

RÀDIO ARGENTONA www.argentona.com/radio

RÀDIO BALAGUER
www.radiobalaguer.cat/
portal

RÀDIO BANYERES

www.banyeresdelpenedes.
com/obrepag.
asp?web=mitjans
&car=informacio

RÀDIO BANYOLES www.radio.banyoles.org

RÀDIO BARBERÀ www.radiobarbera.fm

RÀDIO BARRETINA
www.myspace.com/
arbocenc

RÀDIO BEGUR www.radiobegur.com

RÀDIO BELLVER
www.bellver.org/serveisa/
radio107.htm

RÀDIO BERGA www.radioberga.cat

NOM DE L’EMISSORA URL

COPE www.cope.es

DIGITAL FM www.digitalfmradio.net

EL PRAT RÀDIO www.elpratradio.com

EURO TOP FM www.eurotopfm.com

EUROPA FM www.europafm.com

EXA RÀDIO www.exaradio.com

FLAIXBAC www.flaixfm.net

FREQÜÈNCIA LLEIDA www.paeria.es/flleida

FUSIÓN FM www.fusionradio.es

GRAMA RÀDIO www.gramaradio.com

GUM FM www.gumfm.com

ICAT FM www.icatfm.cat

IMAGINA RÀDIO www.imaginaradio.com

INTIMA RÀDIO FM www.intimafm.es

KISS FM www.kissfm.es

L’ESPLUGA FM RÀDIO www.esplugafmradio.com

LA BOMBA FM www.labombafm.com

LA LATINA FM www.lalatina.fm

LA PLANA RÀDIO 
www.sta-barbara.org/niv2.
php?id=11

LA RADIOACTIVITAT www.laradioactivitat.com

LA SUPER ESTACIÓ RÀDIO
www.lasuperestacionradio.
com

LA VEU DE NAVÀS
www.navas.cat/entitats/
laveudenavas

LA VEU DE SANT JOAN
www.comemissores.com/
rveusantjoan

LATINO ESTEREO www.latinaestereofm.com

LIVE FM
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=279

LLAGOSTERA RÀDIO www.llagosteraradio.cat

40 PRINCIPALES www.los40.com

M-80 RÀDIO www.m80radio.com

MATADEPERA RÀDIO www.matadeperaradio.com

MATARÓ RÀDIO www.mataroradio.cat

MÁXIMA FM www.maxima.fm

MEGAHITS www.iespana.es/megahits

MONTBUI RÀDIO www.montbuiradio.com

MONTCADA RÀDIO
www.comemissores.com/
montcadaradio

MUNDO DANCE RADIO www.mundodancefm.com

NOVA RÀDIO www.novaradio.es

NOVA RÀDIO LLORET www.novaradiolloret.cat

OLESA RÀDIO www.olesam.org

ONA BITLLES
www.onabitlles.blogspot.
com

ONA CATALANA www.ona-fm.cat
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NOM DE L’EMISSORA URL

RÀDIO ESTEL www.radioestel.com

RÀDIO EVOLUCIÓ www.r-evolucio.org

RÀDIO FALSET www.radiofalset.cat

RÀDIO FLAIXBAC www.radioflaixbac.net

RÀDIO FLIX www.radioflix.com

RÀDIO FLORIDA www.radioflorida.net

RÀDIO FRANCE 
INTERNACIONALE

www.rfi.fr

RÀDIO GANDESA
www.gandesa.altanet.org/
niv1.php?id=9

RÀDIO GAUDI
www.xtec.es/
ceipantonigaudi/radiogaudi.
html

RÀDIO GELIDA www.radiogelida.com

RÀDIO GLADYS PALMERA www.rgpfm.com

RÀDIO GRACIA / SCANNER 
FM

www.comemissores.com/
rgracia

RÀDIO IGUALADA www.radioigualada.cat

RÀDIO INTERECONOMÍA 
CATALUNYA

www.intereconomia.com

RÀDIO JOVENTUT www.radiojoventut.net

RÀDIO JUNEDA
www.juneda.org/radio/radio.
htm

RÀDIO KANAL BARCELONA
www.radiokanalbarcelona.
com

RÀDIO KAOS
www.canangladajove.
terrassa.net

RÀDIO L’ARBOÇ www.radiobaixpenedes.cat

RÀDIO L’ESCALA
www.comemissores.com/
rescala

RÀDIO L’HOSPITALET www.radiol-h.cat

RÀDIO L’HOSPITALET DE 
L’INFANT

www.tinet.org/~ajiav/
radio.htm

RÀDIO LA CANONJA www.fut.es/~sferre/rlc.htm

RÀDIO LA FATARELLA
www.lafatarella.altanet.org/
index.php?id=4

RÀDIO LA LLAGOSTA
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=256

RÀDIO LA MINA www.radiolamina.com

RÀDIO LA VALL www.radiolavall.com

RÀDIO LES
www.turismoles.com/
radioles.asp

RÀDIO LES BORGES www.radiolesborges.com

RÀDIO LES PLANES www.radiolesplanes.com

RADIO LINEA IV www.radiolinea4.net

RÀDIO LITORAL www.radiolitoral.org

RÀDIO MALGRAT
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=243

RÀDIO MANLLEU www.radiomanlleu.cat

RÀDIO MANRESA www.minorisa.es/rmanresa

NOM DE L’EMISSORA URL

RÀDIO BISBAL www.labisbal.org/radio

RÀDIO BLANES
www.blanes.net/oiapdocs.
nsf/idoc/rtvblanes

RÀDIO BONA NOVA www.radiobonanova.es

RÀDIO BRONKA www.radiobronka.info

RÀDIO CABRERA DE MAR
www.audiovisualcabrera.
net/?apartat=2&next=1

RÀDIO CALDES
www.caldesdemontbui.
cat/plana.
php?idplana=287&idp=280

RÀDIO CALELLA

www.calella.cat/l_
ajuntament/Empreses_
municipals/ Radio-Calella-
Televisio-SL

RÀDIO CAMBRILS www.radiocambrils.org

RÀDIO CAMPRODON
www.comemissores.com/
radio_camprodon

RÀDIO CANET
www.comemissores.com/
rcanet

RÀDIO CAPELLADES www.radiocapellades.net

RÀDIO CARDEDEU www.cardedeu.org/radio

RÀDIO CARDONA
www.comemissores.com/
rcardona

RÀDIO CASTELLAR
www.castellarvalles.org/
radio.php

RÀDIO CASTELLDEFELS
www.comemissores.com/
rcastelldefels

RÀDIO CELRÀ www.radio.celra.cat

RÀDIO CIUTAT DE 
BADALONA

www.rcb.es

RÀDIO CIUTAT VELLA
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=267

RÀDIO CONSTANTÍ
www.comemissores.com/
rconstanti/radio/default.asp

RÀDIO CORBERA www.radiocorbera.org

RÀDIO CORBINS www.corbins.info/radioc.htm

RÀDIO CORNELLÀ
www.cornellaweb.com/
media/index.htm

RÀDIO CUBELLES www.radiocubelles.net

RÀDIO CUNIT www.radiocunit.org

RÀDIO DOS. 84 www.radiodos84.com

RÀDIO DELTA FM
www.deltebre.org/ajtms/
deltebre/radio/index.htm

RÀDIO DESPÍ www.radiodespi.com

RÀDIO DESVERN www.radiodesvern.com

RÀDIO EL VENDRELL www.rtvelvendrell.com

RÀDIO ESPARREGUERA
www.comemissores.com/
resparreguera

RÀDIO ESPILL
www.xtec.es/escola-espill/
page1.html

RÀDIO ESTALELLA
www.xtec.es/ceipestalella/
radioest.htm
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RÀDIO FALSET www.radiofalset.cat

RÀDIO FLAIXBAC www.radioflaixbac.net

RÀDIO FLIX www.radioflix.com

RÀDIO FLORIDA www.radioflorida.net

RÀDIO FRANCE 
INTERNACIONALE

www.rfi.fr

RÀDIO GANDESA
www.gandesa.altanet.org/
niv1.php?id=9

RÀDIO GAUDI
www.xtec.es/
ceipantonigaudi/radiogaudi.
html

RÀDIO GELIDA www.radiogelida.com

RÀDIO GLADYS PALMERA www.rgpfm.com

RÀDIO GRACIA / SCANNER 
FM

www.comemissores.com/
rgracia

RÀDIO IGUALADA www.radioigualada.cat

RÀDIO INTERECONOMÍA 
CATALUNYA

www.intereconomia.com

RÀDIO JOVENTUT www.radiojoventut.net

RÀDIO JUNEDA
www.juneda.org/radio/radio.
htm

RÀDIO KANAL BARCELONA
www.radiokanalbarcelona.
com

RÀDIO KAOS
www.canangladajove.
terrassa.net

RÀDIO L’ARBOÇ www.radiobaixpenedes.cat

RÀDIO L’ESCALA
www.comemissores.com/
rescala

RÀDIO L’HOSPITALET www.radiol-h.cat

RÀDIO L’HOSPITALET DE 
L’INFANT

www.tinet.org/~ajiav/
radio.htm

RÀDIO LA CANONJA www.fut.es/~sferre/rlc.htm

RÀDIO LA FATARELLA
www.lafatarella.altanet.org/
index.php?id=4

RÀDIO LA LLAGOSTA
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=256

RÀDIO LA MINA www.radiolamina.com

RÀDIO LA VALL www.radiolavall.com

RÀDIO LES
www.turismoles.com/
radioles.asp

RÀDIO LES BORGES www.radiolesborges.com

RÀDIO LES PLANES www.radiolesplanes.com

RADIO LINEA IV www.radiolinea4.net

RÀDIO LITORAL www.radiolitoral.org

RÀDIO MALGRAT
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=243

RÀDIO MANLLEU www.radiomanlleu.cat

RÀDIO MANRESA www.minorisa.es/rmanresa

NOM DE L’EMISSORA URL

RÀDIO BISBAL www.labisbal.org/radio

RÀDIO BLANES
www.blanes.net/oiapdocs.
nsf/idoc/rtvblanes

RÀDIO BONA NOVA www.radiobonanova.es

RÀDIO BRONKA www.radiobronka.info

RÀDIO CABRERA DE MAR
www.audiovisualcabrera.
net/?apartat=2&next=1

RÀDIO CALDES
www.caldesdemontbui.
cat/plana.
php?idplana=287&idp=280

RÀDIO CALELLA

www.calella.cat/l_
ajuntament/Empreses_
municipals/ Radio-Calella-
Televisio-SL

RÀDIO CAMBRILS www.radiocambrils.org

RÀDIO CAMPRODON
www.comemissores.com/
radio_camprodon

RÀDIO CANET
www.comemissores.com/
rcanet

RÀDIO CAPELLADES www.radiocapellades.net

RÀDIO CARDEDEU www.cardedeu.org/radio

RÀDIO CARDONA
www.comemissores.com/
rcardona

RÀDIO CASTELLAR
www.castellarvalles.org/
radio.php

RÀDIO CASTELLDEFELS
www.comemissores.com/
rcastelldefels

RÀDIO CELRÀ www.radio.celra.cat

RÀDIO CIUTAT DE 
BADALONA

www.rcb.es

RÀDIO CIUTAT VELLA
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=267

RÀDIO CONSTANTÍ
www.comemissores.com/
rconstanti/radio/default.asp

RÀDIO CORBERA www.radiocorbera.org

RÀDIO CORBINS www.corbins.info/radioc.htm

RÀDIO CORNELLÀ
www.cornellaweb.com/
media/index.htm

RÀDIO CUBELLES www.radiocubelles.net

RÀDIO CUNIT www.radiocunit.org

RÀDIO DOS. 84 www.radiodos84.com

RÀDIO DELTA FM
www.deltebre.org/ajtms/
deltebre/radio/index.htm

RÀDIO DESPÍ www.radiodespi.com

RÀDIO DESVERN www.radiodesvern.com

RÀDIO EL VENDRELL www.rtvelvendrell.com

RÀDIO ESPARREGUERA
www.comemissores.com/
resparreguera

RÀDIO ESPILL
www.xtec.es/escola-espill/
page1.html

RÀDIO ESTALELLA
www.xtec.es/ceipestalella/
radioest.htm
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NOM DE L’EMISSORA URL

RÀDIO RIBES
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=198

RÀDIO RIPOLL www.radioripoll.com

RÀDIO RM www.radiorm.com

RÀDIO RODA
www.rodadeter.org/rroda.
htm

RÀDIO RUBÍ
www.rubiciutat.net/
comunicacio/radiorubi/radio.
htm

RÀDIO SABADELL www.radiosabadell.fm

RÀDIO SALLENT www.ajsallent.org/c6_3.php

RÀDIO SALT
www.comemissores.com/
rsalt

RÀDIO SALUT www.radiosalut.com

RÀDIO SANT ANDREU
www.comemissores.com/
rstabarca

RÀDIO SANT BOI www.stboi.es/radio/rsb.htm

RÀDIO SANT CEBRIÀ www.stcebria.net/?id=1115

RÀDIO SANT CUGAT www.radiosantcugat.com

RÀDIO SANT ESTEVE
www.comemissores.com/
rsantesteve

RÀDIO SANT FELIU 
(DE LLOBREGAT)

www.santfeliu.org/radio

RÀDIO SANT FELIU 
(DE GUÍXOLS)

www.rsf.fm

RÀDIO SANT FRUITÓS
www.santfruitos.org/catala/
cultura/radiomunicipal.htm

RÀDIO SANT HILARI www.radiosanthilari.com

RÀDIO SANT JOAN www.garrotxa.net/rsj107

RÀDIO SANT JOAN FM
www.comemissores.com/
rsantjoanv/default.asp

RÀDIO SANT PERE I SANT 
PAU

www.fut.es/~radiosp

RÀDIO SANT QUIRZE www.radiosantquirze.cat

RÀDIO SANT SADURNÍ www.radiosantsadurni.com

RÀDIO SANT VICENÇ www.svh.es

RÀDIO SANTA CRISTINA www.rsc.fm

RÀDIO SANTA PERPETUA staperpetua.cat/radio

RÀDIO SANTA SUSANNA www.stasusanna.org

RÀDIO SANTPEDOR www.minorisa.es/rsantpedor

RÀDIO SARRIÀ www.radiosarria.net

RÀDIO SELLARÉS

www.aj-viladecans.
es/vila/cat/MenuPpal/ 
MitjansComunicacio/
RadioSellares

RÀDIO SEU FM www.radioseu.cat

RÀDIO SILENCI www.radiosilenci.com

RÀDIO SIÓ AGRAMUNT www.radiosio.com

RÀDIO STAR www.radiostarterrassa.com

RÀDIO SÚRIA FM www.lanzadera.com/rsuria

RÀDIO TARADELL www.radiotaradell.net

NOM DE L’EMISSORA URL

RÀDIO MARCA CATALUNYA www.marca.com/radiomarca

RÀDIO MARIA www.radiomaria.es

RÀDIO MARIANAO marianao.net/radio

RÀDIO MARINA www.radiomarina.com

RÀDIO MARTORELL
www.martorell.cat/
ajmartorell/ca/actualitat/ 
radio-martorell.html

RÀDIO MEDIONA www.radiomediona.net

RÀDIO MOIÀ www.radiomoia.tk

RÀDIO MOLINS DE REI www.molinsderei.cat/radio

RÀDIO MOLLET www.radiomollet.com

RÀDIO MONTBLANC www.radiomontblanc.org

RÀDIO MONTESQUIU www.montesquiu.cat

RÀDIO MONTGRÍ www.radiomontgri.com

RÀDIO MONTORNÈS
www.montornes.org/
ajuntament/alcaldia/radio.
htm

RÀDIO MORELL www.radiomorell.net

RÀDIO MUNICIPAL DE 
TERRASSA

www.radiomunicipalterrassa.
com

RÀDIO NOVA www.radionova.cat

RÀDIO OLIVELLA radioolivella.com 

RÀDIO OLOT www.radio-olot.com

RÀDIO ONA www.radioona.com

RÀDIO PACKCELONA www.packcelona.com

RÀDIO PALAFOLLS www.radiopalafolls.com

RÀDIO PALAFRUGELL www.radiopalafrugell.com

RÀDIO PALAMÓS www.radiopalamos.com

RÀDIO PALAU
www.palauplegamans.
net/?id_menu=41

RÀDIO PARDINYES
es.geocities.com/
radiopardinyes/inicioradio.
htm

RÀDIO PICA www.radiopica.org

RÀDIO PIERA www.radiopiera.com

RÀDIO PINEDA www.radiopineda.com

RÀDIO PISTA
www.comemissores.com/
rpista

RÀDIO PLATJA D’ARO www.rpa.fm

RÀDIO POMAR www.radiopomar.com

RÀDIO PREMIA DE MAR
www.help-pc.net/
radiopremia

RÀDIO PRINCIPAT www.radioprincipat.com

RÀDIO PUIG-REIG www.radiopuig-reig.net

RÀDIO QUART - 
HOT 101FM

www.hot101.fm

RÀDIO RÀPIA
www.xtec.es/centres/
a8037528/emisora/
radiorapia.htm

RÀDIO REUS
xarxa.reus.net/directori/
altres/radioreus.html
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NOM DE L’EMISSORA URL

RAT RÀDIO CIRERETA
www.xarxabcn.net/torrelles/
radio.htm

RIPOLLET RÀDIO
www.comemissores.com/
rripollet

RKM www.rkmradio.com

RNE RADIO 1
www.rtve.es/rne/radio1/
index.php

RNE RADIO 3
www.rtve.es/rne/r3/index.
htm

RNE RÀDIO 4 CATALUNYA
www.rtve.es/rne/r4/index.
htm

RNE RADIO 5 
TODO NOTICIAS

www.rtve.es/rne/r5/index.
htm

RNE RADIO CLÁSICA
www.rtve.es/rne/rc/index.
htm

ROCK & GOL www.rockandgol.net

SCR SANTA COLOMA www.scradio.es

SANTA COLOMA RÀDIO www.santacolomaradio.com

SANTS 3 RÀDIO www.sants3radio.com

SARROCA RÀDIO
es.geocities.com/
sarrocaradio

SCANNER FM www.scannerfm.com

SEGRE RÀDIO www.segreradio.com

SELVA FM www.selva.fm

SENSACIÓ FM www.sensaciofm.com

SER www.cadenaser.com

SER RÀDIO MANRESA www.minorisa.es/rmanresa

SER RÀDIO TERRASSA www.radioterrassa.com

STYL FM www.stylfm.com

TARRAGONA RÀDIO www.tarragonaradio.com

TOT MÚSICA www.totmusicaradio.com

VILASSAR RÀDIO
www.vilassardemar.org/cat/
vilassar_radio/historia.htm

XTRA FM www.xtra.fm

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Guía de la radio (www.
guiadelaradio.com) i de la base de dades «España en FM» (aer-dx.org/
listas/eafm1.php).

NOM DE L’EMISSORA URL

RÀDIO TÀRREGA www.tarrega.cat/radio.html

RÀDIO TELE-TAXI www.radioteletaxi.com

RÀDIO TIANA
www.geocities.com/
radiotiana

RÀDIO TORDERA FM www.radiotordera.com

RÀDIO TORREGROSSA www.radiotorregrossa.com

RÀDIO TORTOSA
www.tortosa.altanet.org/
ajtms/tortosa/

intercat/radio/radio.htm

RÀDIO TRAMA www.radiotrama.net

RÀDIO TRINITAT VELLA www.rtv-fm.com

RÀDIO ULLASTRELL www.radioullastrell.com

RÀDIO ULLDECONA www.radioulldecona.net

RADIO UNIÓN CATALUÑA
www.radiounioncatalunya.
com

RÀDIO VALLS www.radiovalls.net

RÀDIO VILA www.viladecavalls.org

RÀDIO VILA-SACRA www.centsetmusica.com

RÀDIO VILAFANT www.radiovilafant.net

RÀDIO VILAFRANCA www.rtvvilafranca.cat

RÀDIO VILASSAR DE DALT
www.radiovilassardedalt.
com

RÀDIO VITAMÈNIA
www.comemissores.com/
rvitamenia

RÀDIO VOLTREGÀ www.radiovoltrega.com/

RÀDIO ZENIT FM
www.comemissores.
com/emissores/entitat.
asp?id=182

RADIO OLÉ www.radiolecat.com

RAP 107 www.rap107.fm
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CAPÍTOL VI.
Els fets més rellevants

Per Belén Monclús, professora ajudant del Departament 
de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB 
i membre del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi 
(GRISS)*; i Luis Segarra, editor de La guía de la radio en 
España. 

lana de Mitjans Audiovisuals, entre d’altres), disposicions 
judicials (com ara la suspensió cautelar de 55 articles de la 
Llei de comunicació audiovisual i el posterior aixecament de 
la suspensió de 53 d’aquests articles), la polèmica sorgida 
per la manipulació de les enquestes de l’EGM, la recon-
versió de Catalunya Cultura en iCat fm i la d’Ona Catalana 
en Ona FM, la desaparició de Radio Liberty i la creació de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya amb el suport del sec-
tor públic i privat de la radiodifusió catalana, entre d’altres. 
De ben segur que en aquesta cronologia no hi ha tots els 
fets viscuts pel sector, la voluntat dels autors ha estat la de 
guardar memòria d’alguns d’aquests esdeveniments i ser 
una primera font documental per aquells que els interessi 
aprofundir en algun aspecte dels fets esdevinguts.

En les properes pàgines es recullen 476 fets i notícies rela-
cionats amb el sector radiofònic català durant els anys 2006 
i 2007 de més d’un centenar de fonts d’informació amb 
l’objectiu de fer una aproximació al context viscut per la 
ràdio catalana durant aquest període. S’hi destaquen es-
deveniments de caràcter econòmic, legal, judicial, social, 
corporatiu, programàtic, de recerca i, fins i tot, aspectes an-
ecdòtics o commemoratius, entre d’altres. Durant aquests 
dos anys s’ha hagut de fer front a diverses lleis estatals i 
autonòmiques (la Llei de comunicació audiovisual de Cata-
lunya, la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Es-
tatal —amb el consegüent Pla de sanejament de RTVE i les 
seves conseqüències a RNE Catalunya i Ràdio 4—, el Nou 
Pla tècnic nacional de la FM, i la Llei de la Corporació Cata-

* Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 
2005SG00846).

Els autors del present capítol volen agrair la col·laboració de Raúl Antonio 
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1. 2006 

GENER

01/01/2006

Entra en vigor la reducció de l’IVA del 16% al 7% per •	
a les empreses de ràdio i televisió digitals. 
Font: InterMedios (núm. 265, 2006, p. 8). 

Radiolé Barcelona comença a emetre de manera re-•	
gular en el 96.0 FM. 
Font: Radiolé Barcelona.

Sants Montjuïc Ràdio es transforma en Pròxima Bar-•	
celona. L’emissora emet en 102.4 de la FM i cobreix 
quasi tot Barcelona i part del Baix Llobregat. Quatre 
mesos després, el 30-04-06, torna a canviar de nom 
a Alternativa Barcelona. 
Font: Comunicació21 (11-01-06); Guía de la radio (núm. 428, 

2006). 

La revista especialitzada en radiodifusió •	 CQ Radioa-
mateur deixa de vendre’s als quioscs. La publicació 
es rebrà només per correu prèvia subscripció. 
Font: Vilaweb.

02/01/2006

Mor l’escriptor Alexandre Cuéllar i Bassols a l’edat de •	
92 anys a Olot. Cuéllar va ser una peça clau per evi-
tar en els anys setanta la desaparició de Ràdio Olot. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital (03-01-06).

03/01/2006

Entra en vigor la Llei 22/2005 de la comuni-•	
cació audiovisual de Catalunya, aprovada pel 
Parlament el 29 de desembre de 2005. La Llei 
estableix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC) com a l’autoritat reguladora independent que 
compleix les funcions de vigilància i control sobre el 
sector. Entre les seves competències, hi destaquen: 

117

la definició dels principis bàsics de regulació de con-
tinguts, vetllar per la veracitat de la informació i la ca-
pacitat sancionadora, amb multes que poden arribar 
als 300.000 euros o el tancament d’un mitjà fins a un 
màxim de tres mesos, en els casos més greus. La 
nova normativa no és ben rebuda per tots els actors. 
Operadors i partits polítics critiquen els nous poders 
del CAC i titllen la Llei de massa intervencionista. La 
controvèrsia arriba fins als tribunals. Nou mesos des-
prés de la seva vigència, el Tribunal Constitucional 
suspèn cautelarment 55 dels 140 articles de la nova 
Llei a l’admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionali-
tat del Govern central i del Partit Popular. 
Font: DOGC (núm. 4543, 03-01-2006, p. 84).

Ràdio Trinitat Vella de Barcelona incorpora espais de •	
la Federació de Ràdios Locals de Catalunya (FRLC) i 
programes podcast. 
Font: Ràdio Trinitat Vella.

06/01/2006

La 39a edició de •	 Cap nen sense joguina de Ràdio 
Barcelona recapta 30.070 euros en la seva tradici-
onal subhasta d’objectes personals de famosos. La 
campanya ha arribat a més de 6.000 infants de 40 
entitats socials barcelonines. Entre els objectes sub-
hastats hi destaquen el guinyol de George Bush, la 
ploma de José Luis Rodríguez Zapatero o les botes 
de debut de Leo Messi. 
Font: Ràdio Barcelona - Cadena SER.

La 8a edició de la Campanya de Reis de Ràdio Es-•	
tel ha recaptat gairebé 4.300 joguines per a un miler 
d’infants i 900 obsequis per a la gent gran. 
Font: Ràdio Estel (31-01-06). 

09/01/2006

Júlia Otero i Gemma Nierga tornen a les ones radi-•	
ofòniques. Otero reapareix als micròfons de Punto 
Radio per dirigir i conduir la darrera hora de Prota-
gonistas, mentre que Nierga continua al front de La 
ventana després de la seva baixa per maternitat. 
Font: ABC.es (8-01-06); El País.com (08-01-06).
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cadena COPE». El document també posa de mani-
fest la «preocupació» de l’Institut per la nova Llei de 
comunicació audiovisual de Catalunya. 
Font: ABC.es.

La ràdio municipal de Parets del Vallès, Rap 107, ce-•	
lebra el seu 25è aniversari. 
Font: Guía de la radio (núm. 412, 2006). 

La CCRTV inicia els tràmits per incorporar-se a la •	
Unió Europea de Radiodifusió (UER), després d’ob-
tenir l’aprovació del Congrés dels Diputats. 
Font: InterMedios (núm. 265, 2006, p. 7).

13/01/2006

L’Ajuntament de Barcelona autoritza la instal·lació de •	
la seu de RNE al districte 22@. L’emissora deixarà 
els estudis del passeig de Gràcia per traslladar-se 
a l’illa delimitada pels carrers de Tànger, Roc Boro-
nat, Sancho d’Àvila i Ciutat de Granada en un termini 
aproximat de dos anys. 
Font: Comunicació21; InterMedios (núm. 266, 2006, p. 27). 

14/01/2006

El president d’Onda Cero, Javier González Ferrari, en •	
declaracions a El Semanal Digital, afirma referent a la 
nova Llei de comunicació audiovisual de Catalunya 
que «hi ha articles tan esperpèntics com ara el 108 
en el qual es diu que no es poden incloure missat-
ges publicitaris de patrocini o publireportatges en els 
informatius. […] L’olor intervencionista que traspua 
des del preàmbul fins el darrer article. Té un tuf fisca-
litzador total. Una cosa pròpia dels règims totalitaris». 
Referent a les competències del CAC considera que 
«per vigilar tant la veracitat de la informació com per 
tots els drets i les llibertats dels ciutadans existeixen 
els tribunals de justícia. És sorprenent que presumei-
xin d’independència òrgans com aquest, els inte-
grants del qual responen a quotes polítiques». 
Font: El Semanal Digital.

15/01/2006

L’Agrupació Sardanista Costa Brava recull més de •	
200 signatures contra la retirada de l’espai So de co-
bla de Catalunya Música. Per l’emissora, la supressió 
del programa és irreversible per la reorientació pro-
gramàtica de la cadena. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital; diaridegirona.cat (26-01-06).

Catalunya Informació inicia una nova etapa amb re-•	
novació de continguts i estructura. Es conserva l’es-
sència de la immediatesa de la informació sense ad-
ditius, però tendeix cap a una ràdio més interpretativa 
amb la incorporació de comentaris o peces d’opinió 
a càrrec de personatges reconeguts com ara Quim 

(09/01/2006)

La direcció de Catalunya Ràdio presenta la renova-•	
ció de Catalunya Música. L’emissora s’adreçarà a un 
públic més ampli, promourà la música clàssica, aug-
mentarà les retransmissions de concerts i concentra-
rà les hores de programació especialitzada. 
Font: Comunicació21; Avui (10-01-06); InterMedios (núm. 265, 

2006, p. 9).

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-•	
nya (CAC), Josep Maria Carbonell, en declaracions 
a TV3, afirma que l’informe1 d’aquest òrgan sobre al-
guns continguts emesos per la cadena COPE «farà 
reflexionar a l’operador i a partir d’ara tindrà més cura 
amb els seus continguts». Segons aquest informe, fet 
públic el 21 de desembre, la COPE en les seves críti-
ques al ministre d’Indústria, José Montilla, «va vulne-
rar els límits constitucionals de la llibertat d’expressió 
i informació perquè va emetre continguts orientats a 
l’insult i la vexació». 
Font: ABC.es (10-01-06); InterMedios (núm. 265, 2006, p. 10). 

La Junta de Govern de Mataró aprova el projecte de •	
la futura ràdio municipal que comptarà amb un pres-
supost superior als 220.000 euros. 
Font: Diari de Mataró.cat (13-01-06). 

Joaquim Maria Puyal rep el II Premi Internacional de •	
Periodisme Vázquez Montalbán en la categoria de 
periodisme esportiu per la seva aportació al món 
de la radiodifusió, especialment a la ràdio esportiva, 
atorgat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, Fun-
dació FC. Barcelona, grup editorial Random House 
Mondadori, Grupo Planeta, i els diaris El País, El Pe-
riódico i Avui. 
Font: Diari de Barcelona (10-01-06).

11/01/2006

El Jutjat de Primera Instància número 22 de Barcelo-•	
na admet a tràmit la demanda presentada el desem-
bre pel president d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, 
pel secretari general, Joan Puigcercós, i pel mateix 
partit, contra la cadena COPE i Jiménez Losantos 
per vulneració del seu dret a l’honor i la seva pròpia 
imatge. 
Font: ABC.es; Noticias de la Comunicación (núm. 254, 2006, p. 

12).

L’Institut Internacional de Premsa exigeix, a través •	
d’un comunicat, a la Generalitat de Catalunya que 
cessi en la «seva campanya de fustigació contra la 

1. Com a conseqüència de diverses queixes de ciutadans, el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya analitza tretze programes de La mañana 
i quatre de La linterna de la cadena COPE durant els mesos de juny a 
octubre de 2005. De l’estudi n’extreu 24 talls de veu. El 19 de desem-
bre de 2005, el ple del consell aprova l’informe i el remet a la Generali-
tat de Catalunya i al Ministeri d’Indústria. Font: 3cat24.cat (21-12-05).
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19/01/2006

L’Audiència Provincial de Madrid ordena al Jutjat •	
d’Instrucció número 47 de la capital admetre a tràmit 
la querella (presentada el 26 de juliol de 2005) a títol 
personal del president de la Generalitat de Catalu-
nya, Pasqual Maragall, contra els responsables de 
La linterna de la Cadena COPE per la possible co-
missió d’un delicte d’injúries greus. Maragall celebra 
la decisió de l’Audiència Provincial. 
Font: ABC.es; Noticias de la Comunicación (núm. 255, 2006, p. 

14).

Jordi García Candau pren possessió com a nou pre-•	
sident de la Federació d’Organismes de Ràdio i Tele-
visió Autonòmiques (FORTA). 
Font: elmundo.es. 

20/01/2006

El compositor tarragoní Pere Godall, director musical •	
de Ràdio Tarragona entre 1947 i 1962, és guardonat 
amb la Medalla President Macià 2005 atorgada pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalu-
nya. 
Font: Guía de la radio (núm. 413, 2006).

21/01/2006

Radio Marca és guardonada amb el premi al millor •	
mitjà de comunicació per la Federació de Penyes del 
RCE Espanyol. 
Font: Radio Marca Barcelona.

Radio Local•	 2  crea un servidor gratuït perquè les 
emissores locals de tot l’Estat puguin intercanviar 
continguts. 
Font: Guía de la radio (núm. 413, 2006).

22/01/2006

La periodista de l’Escala, Montse Pous, rep la men-•	
ció especial Mitjans de Comunicació del XIX Premi 
Solidaritat pel programa Superant obstacles de Ca-
talunya Ràdio. L’Institut dels Drets Humans de Cata-
lunya reconeix la feina i el coratge de la periodista, 
amb distròfia muscular degenerativa sense mobilitat 
a les extremitats, que setmanalment difon les notíci-
es relacionades amb les persones discapacitades o 
amb les que els poden facilitar la vida. 
Font: diaridegirona.cat.

Ràdio Mollet del Vallès celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: Guía de la radio (núm. 413, 2006).

2. Vegeu: http://radiolocalweb.no-ip.info.

Monzó, Joan Barril, Vicenç Villatoro o Xavier Bru de 
Sala, entre d’altres. 
Font: Comunicació21 (13-01-06).

Contrabanda FM, ràdio lliure de Barcelona, celebra •	
el seu 15è aniversari. 
Font: Ràdio Bronka.

16/01/2006

El conseller primer de la Generalitat de Catalunya, •	
Josep Bargalló, defensa l’existència del CAC i deixa 
de manifest la «preocupació» del govern català per la 
campanya que des d’alguns àmbits posa en entre-
dit el poder del Consell. Bargalló compara les com-
petències del CAC amb la d’òrgans similars d’altres 
països com ara Bèlgica, França, la Gran Bretanya i 
Itàlia. 
Font: Avui (17-01-06).

Els sindicats (UGT i CCOO) reprenen les reunions •	
amb la direcció de la Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (SEPI) i Radio Televisión Española 
(RTVE) per abordar el Pla de viabilitat de l’ens pú-
blic. 
Font: ABC.es. 

Es presenta el llibre •	 Tiempo de Radio - Cadena Ca-
talana, escrit per Juan Munsó Cabús que recull la 
història de la desapareguda emissora. 
Font: Guía de la radio (09-01-06); ABC.es (21-01-06).

Imatge 1. Presentació del llibre sobre Cadena 
Catalana (17-01-06)

D’esquerra a dreta: Fernando del Collado, Maitri Borao, Mercedes 
Laspra, Odette Pinto i Albert Castillón.

Font: Luis Segarra, Guía de la radio. 

Mor Rossend Marsol, Sícoris, a l’edat de 83 anys a •	
Andorra la Vella. Marsol va ser durant quasi quaranta 
anys locutor de Ràdio Andorra i Ràdio Valira. 
Font: DiariAndorra.ad (18-01-06).
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19/01/2006

L’Audiència Provincial de Madrid ordena al Jutjat •	
d’Instrucció número 47 de la capital admetre a tràmit 
la querella (presentada el 26 de juliol de 2005) a títol 
personal del president de la Generalitat de Catalu-
nya, Pasqual Maragall, contra els responsables de 
La linterna de la Cadena COPE per la possible co-
missió d’un delicte d’injúries greus. Maragall celebra 
la decisió de l’Audiència Provincial. 
Font: ABC.es; Noticias de la Comunicación (núm. 255, 2006, p. 

14).
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20/01/2006
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21/01/2006
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A més, Catalunya Ràdio és l’emissora preferida dels 
catalans (18,1%), que consideren que és la que in-
forma millor (21,2%), és políticament més imparcial 
(10,1%) i té millor programació en el seu conjunt. Els 
hàbits d’audiència de la ràdio a Catalunya, segons 
aquest estudi, assenyalen que l’horari habitual d’es-
colta de la ràdio és al matí (54,7%) i el temps mitjà 
està entre una i dues hores (30,3%), si bé el CAC 
destaca que un 29,2% dels enquestats assegura que 
no escolta mai la ràdio4. 
Font: CAC; InterMedios (núm. 267, 2006, p. 9). 

27/1/2006 

El Consell de Ministres rebaixa les condicions del Tri-•	
bunal de Defensa de la Competència (TDC) i autorit-
za la fusió de la SER i d’Antena 3 Radio a canvi que 
Unión Radio vengui cinc emissores, entre les quals hi 
ha la de Tortosa a Tarragona. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 255, 2006, p. 8); Inter-

Medios (núm. 267, 2006, p. 9).

Els programes •	 Dones a l’ona, de Ràdio Pineda, i Pro-
grama de radioteatre, de Ràdio Molins de Rei són 
guardonats amb el Premi Rosalia Rovira al millor pro-
grama informatiu i d’entreteniment, respectivament, 
en el marc dels 25è Premis de la Comunicació Local 
atorgats per la Diputació de Barcelona. 
Font: laMalla.net. 

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión •	
de España concedeix els seus guardons Micròfons 
d’Or. Entre els premiats d’aquesta quarta edició hi 
destaquen: Manel Fuentes (Punto Radio), Manolo 
Lama (Cadena SER), la cadena Rock & Gol (COPE), 
Gomaespuma i Gente viajera (Onda Cero) i Fermín 
Bocos (RNE). 
Font: Guía de la radio (núm. 414, 2006). 

28/1/2006

Catalunya Cultura estrena •	 Veus de l’exili, el primer 
programa radiofònic que tracta la vida dels exiliats 
catalans del 1939 amb la veu i els testimonis de 
molts d’aquells emigrants. Consta de 30 capítols 
d’una hora de duració. 
Font: Catràdio.cat. 

El programa •	 Miradas desde la Seu Vella de Mònica 
Carrasco de la cadena COPE guanya el Premi Pica 
d’Estats atorgat per la Diputació de Lleida. 
Font: ElPeriódico.com. 

L’Ajuntament de Torredembarra aprova la licitació •	
d’obres de la futura emissora municipal (107.4 de la 

4. En el capítol III es presenten les dades referents al consum ra-
diofònic a Catalunya 2006-2007 a partir de l’Estudi General de Mitjans 
(EGM) i del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.

(22/01/2006)

Vilassar Ràdio celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: Vilaweb. 

24/01/2006

L’eurodiputat del PP i periodista Luis Herrero pre-•	
senta un manifest de suport a la COPE a l’Eurocam-
bra. Herrero demana a la Comissió de Peticions del 
Parlament Europeu que investigui «el rebuig de les 
autoritats autonòmiques de Catalunya a renovar les 
llicències d’emissió en aquesta comunitat de la ca-
dena de ràdio COPE». 
Font: Comunicació21 (20-01-06).

El director general de Mitjans i Serveis de Difusió •	
Audiovisual de la Generalitat de Catalunya, Santiago 
Ramentol, nega al Parlament Europeu que tingui cap 
intenció de tancar les emissores de la COPE a Cata-
lunya3 i es mostra «perplex» per la demanda de Luis 
Herrero a l’Eurocambra. Ramentol afirma, en roda de 
premsa a Estrasburg, que la Generalitat està aplicant 
«de manera escrupolosa» la legalitat i les sentències 
judicials en aquest contenciós i considera «desen-
certat» que es demani la intervenció del Parlament 
Europeu quan la qüestió encara està sub iudice. 
Font: 3cat24.cat.

25/01/2006

Amb motiu del primer aniversari de l’esvoranc del •	
Carmel, les emissores de la ciutat fan programes es-
pecials des d’aquest barri. 
Font: Guía de la radio (núm. 414, 2006). 

26/01/2006

Catalunya Ràdio és l’emissora més escoltada i prefe-•	
rida dels catalans per la seva imparcialitat i qualitat, 
segons l’Estudi d’opinió pública sobre els mitjans 
audiovisuals de Catalunya 2005. L’informe, elaborat 
pel CAC, determina que:

 - Les emissores més escoltades pels catalans 
són:

	 	 •	 Catalunya	Ràdio	(26,3%)
	 	 •	 SER	(13,7%)
	 	 •	 RAC	1	(11,8%)
 - Les emissores més escoltades pels joves són:
	 	 •	 40	Principales	(28,8%)
	 	 •	 Flaixbac	(18,2%)
	 	 •	 Flaix	FM	(17,1%)

3. El conflicte data del 1998, quan el llavors govern de CiU va treure a 
concurs 39 freqüències que ja havien esgotat el període de concessió 
de 10 anys. Quatre d’aquestes freqüències pertanyen a la COPE. 
L’emissora va recórrer a la Justícia i en el cas de la freqüència de Bar-
celona va fallar a favor de la cadena radiofònica, les altres tres encara 
estan pendents de resolució judicial.
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08/02/2006

Catalunya Ràdio renova la imatge de la seva web •	
amb més àudios i introdueix un sistema de podcas-
ting per escoltar els programes dels darrers 7 dies de 
Catalunya Ràdio i Catalunya Cultura en MP3. 
Font: Comunicació21.

Ràdio Barcelona nomena Jordi Martí cap de contin-•	
guts, i Mònica Peinado, cap d’informatius. 
Font: Ràdio Barcelona - Cadena SER.

10/02/2006

El director general de la CCRTV, Joan Majó, en com-•	
pareixença en la Comissió de Control Parlamentari, 
proposa al govern català que assumeixi l’any 2008 el 
deute de quasi mil milions d’euros de la Corporació. 
Font: 3cat24.cat; Noticias de la Comunicación (núm. 255, 2006, 

p. 14). 

Majó, en declaracions a periodistes, afirma que la re-•	
forma de Catalunya Cultura comportarà l’acomiada-
ment de sis treballadors, i avança que serà una nova 
ràdio adreçada als joves per escoltar i descarregar-
se a l’I-pod. Catalunya Cultura canviarà de nom i pro-
gramació el 23 d’abril de 2006. Els treballadors de 
l’emissora i el Sindicat de Periodistes estan en contra 
dels acomiadaments anunciats. 
Font: e-notícies; Vilaweb - El Punt Digital (11-02-06). 

11/02/2006

Antoni Vidal pren possessió com a director de RNE •	
a Catalunya. 
Font: RNE. 

14/02/2006

Antoni Bassas omple d’oients un avió a Roma en •	
menys d’una hora per al programa especial d’El matí 
de Catalunya Ràdio que farà el 7 d’abril a la capital 
italiana amb motiu de les seves eleccions generals. 
Els oients assistiran al programa i visitaran la ciutat 
del 6 al 10 d’abril. L’any passat el locutor català tam-
bé es va emportar un grup d’oients a Berlín. 
Font: Avui (15-02-06). 

15/02/2006

La Comissió Constitucional del Congrés de Diputats, •	
amb competència legislativa plena, aprova el Projec-
te de llei de reforma de l’ens públic RTVE, en el qual 
s’estableix la creació de la figura del president de la 
Corporació RTVE, elegit per sis anys amb la majoria 
de dos terços del Parlament, que englobarà els càr-
recs de president i director general, i que presidirà el 
Consell d’Administració. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 255, 2006, p. 14).

FM) que emetrà en proves des de Tarragona fins al 
Baix Penedès a partir de setembre. 
Font: diaridetarragona.com.

FEBRER

02/02/2006

RTVE crea l’Oficina del Defensor del Teleespectador •	
i de l’Oient. El seu primer titular és Manuel Alonso 
Erausquin, professor titular de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
Font: RTVE (07-02-06).

L’arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, •	
en declaracions al programa Els matins de TV3, ma-
nifesta que s’ha sentit «ofès» per expressions que 
ha escoltat en la cadena COPE «que no respecten 
degudament les persones i les institucions». Segons 
Sistach, «a l’església catalana li continua preocupant 
molt el paper de la COPE, però estem treballant per 
solucionar-ho». 
Font: TVC. 

03/02/2006

L’emissora municipal Ràdio Sant Feliu de Llobregat •	
celebra el seu 25è aniversari. 
Font: Ràdio Sant Feliu. 

06/02/2006

El programa •	 Minoria absoluta de RAC 1 rep el Premi 
Ciutat de Barcelona 2005 en la categoria de Ràdio 
pel seu treball de sàtira política. L’espai Tot és comè-
dia de Cadena SER Catalunya rep una menció espe-
cial per promoure la ficció radiofònica. 
Font: Ajuntament de Barcelona.

Imagina Ràdio, emissora privada de les Terres de •	
l’Ebre ubicada en el 106.0 de la FM, inicia les seves 
emissions en proves. 
Font: diaridetarragona.com (21-01-06).

07/02/2006

Les emissores de la CCRTV substitueixen l’emissió •	
d’Internet en RealAudio per MPEG4. 
Font: Guía de la radio (núm. 416, 2006). 

Lluís Cuevas serà el coordinador de la nova Cata-•	
lunya Cultura. El periodista català va formar part de 
l’equip fundacional de Catalunya Ràdio i té una àm-
plia experiència en formats audiovisuals relacions 
amb continguts culturals. 
Font: Comunicació21. 
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recs de president i director general, i que presidirà el 
Consell d’Administració. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 255, 2006, p. 14).

FM) que emetrà en proves des de Tarragona fins al 
Baix Penedès a partir de setembre. 
Font: diaridetarragona.com.

FEBRER

02/02/2006

RTVE crea l’Oficina del Defensor del Teleespectador •	
i de l’Oient. El seu primer titular és Manuel Alonso 
Erausquin, professor titular de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
Font: RTVE (07-02-06).

L’arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, •	
en declaracions al programa Els matins de TV3, ma-
nifesta que s’ha sentit «ofès» per expressions que 
ha escoltat en la cadena COPE «que no respecten 
degudament les persones i les institucions». Segons 
Sistach, «a l’església catalana li continua preocupant 
molt el paper de la COPE, però estem treballant per 
solucionar-ho». 
Font: TVC. 

03/02/2006

L’emissora municipal Ràdio Sant Feliu de Llobregat •	
celebra el seu 25è aniversari. 
Font: Ràdio Sant Feliu. 

06/02/2006

El programa •	 Minoria absoluta de RAC 1 rep el Premi 
Ciutat de Barcelona 2005 en la categoria de Ràdio 
pel seu treball de sàtira política. L’espai Tot és comè-
dia de Cadena SER Catalunya rep una menció espe-
cial per promoure la ficció radiofònica. 
Font: Ajuntament de Barcelona.

Imagina Ràdio, emissora privada de les Terres de •	
l’Ebre ubicada en el 106.0 de la FM, inicia les seves 
emissions en proves. 
Font: diaridetarragona.com (21-01-06).

07/02/2006

Les emissores de la CCRTV substitueixen l’emissió •	
d’Internet en RealAudio per MPEG4. 
Font: Guía de la radio (núm. 416, 2006). 

Lluís Cuevas serà el coordinador de la nova Cata-•	
lunya Cultura. El periodista català va formar part de 
l’equip fundacional de Catalunya Ràdio i té una àm-
plia experiència en formats audiovisuals relacions 
amb continguts culturals. 
Font: Comunicació21. 



122 ELS FETS MÉS RELLEVANTS

26/02/2006

Els beneficis d’explotació de la divisió de ràdio del •	
Grup PRISA augmenten un 35% el 2005. Segons da-
des del grup que recull la revista especialitzada Inter-
Medios, els beneficis d’explotació van ser de 45,88 
milions d’euros el 2005. 
Font: InterMedios (núm. 268, 2006, p. 9). 

27/02/2006

La directora general de RTVE, Carmen Caffa-•	
rel, anuncia el Pla de sanejament de l’ens pú-
blic RTVE que preveu el tancament de Ràdio 
4, la reducció d’hores del centre de producció 
de TVE a Sant Cugat i l’eliminació de les des-
connexions territorials de Radio 2 i Radio 5. 
L’anunci desencadena en els dies i mesos posteriors 
tot un seguit de manifestacions en contra d’aques-
tes mesures per part de diferents partits polítics i 
institucions5, i provoca també mobilitzacions6 dels 
treballadors de RNE i TVE a Catalunya, un fenomen 
generalitzat a tot l’Estat. S’inicia un llarg i dur procés 
de negociació entre la direcció de RTVE, la SEPI i 
els sindicats per dur a terme l’expedient de regula-
ció d’ocupació que finalment es resol el 12-07-2006. 
L’acord estableix mantenir viva Ràdio 4, a canvi de 
la reducció de gairebé el 60% de la plantilla de RNE 
a Catalunya, i especifica que el centre de TVE Cata-
lunya a Sant Cugat s’encarregarà del 23% de la pro-
ducció total de TVE. 
Font: RTVE (28-02-06); elmundo.es (28-02-06); ElPeriódico.com 
(28-02-06; 01-03-06; 10-03-06); Comunicació21 (02-03-06); laMa-

lla.net (15-03-06).

28/02/2006

Infoadex presenta els resultats de l’•	 Informe sobre la 
inversió publicitària 2005. Segons aquest estudi, la 
inversió publicitària en ràdio7 ha estat de 609,9 mili-
ons d’euros el 2005, un 12,9% més que el 2004 i gai-
rebé 5 punts per sobre del total dels mitjans conven-
cionals (8,1%, 6.644,8 milions d’euros el 2005). Del 

5. Es mostren en contra del tancament de Ràdio 4: el secretari de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Enric Marín; el president 
del Parlament de Catalunya, Ernest Benach; el director general de 
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisual de la Generalitat de Catalu-
nya, Santiago Ramentol; el Consell de l’Audiovisual de Catalunya; el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya; el Consell Assessor de RTVE a 
Catalunya; el sindicat UGT i l’Assemblea de treballadors de TVC, entre 
d’altres.
6. Algunes manifestacions en contra del tancament de Ràdio 4: 
01-03-06, seu PSC Barcelona; 02-03-06, Parlament de Catalunya; 
05-03-06, Hotel Imperial Tarraco —Tarragona— (celebració d’una 
trobada del PSC Catalunya); 08-03-06, seu de Ràdio 4 a Barce-
lona; 10-03-06, Parlament de Catalunya; 18-03-06, plaça de Sant 
Jaume de Barcelona; 25-11-06, Fòrum de Barcelona amb motiu de 
l’enregistrament de la gala del 50è aniversari de RTVE.
7. Les dades d’aquest estudi són referents a tot l’Estat espanyol. 
Per consultar les dades d’inversió publicitària relatives al sector 
radiofònic català, vegeu el capítol IV dedicat a la inversió publicitària.

16/02/2006

Mor el periodista Luis Arribas Castro a l’edat de 71 •	
anys a l’Hospitalet de Llobregat. Ho anuncia una 
esquela de La Vanguardia (17-02-06) que ell mateix 
va escriure. Arribas va desenvolupar la seva carre-
ra, entre d’altres, a Ràdio Terrassa, Radio España de 
Barcelona, RNE Catalunya i Ràdio Barcelona, on es 
va fer popular amb l’apel·latiu Don Pollo. El locutor 
va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. 
Font: LaVanguardia.es; RTVE Catalunya.

Imatge 2. Luis Arribas Castro en una entrevis-
ta realitzada per Sílvia Cóppulo a COMRàdio 
(23-09-05)

Font: Luis Segarra, Guía de la radio. 

17/02/2006

Mor el periodista Joan Lluch a l’edat de 73 anys a •	
Barcelona. Lluch va ser locutor durant més de 30 
anys de les transmissions del Liceu i del Palau de 
la Música. Va treballar tant a RNE com a TVE a Ca-
talunya. 
Font: RTVE Catalunya (18-02-06).

L’emissora municipal de Tarragona celebra el seu •	
20è aniversari. Les primeres emissions les va fer com 
a Ràdio Fòrum i el 1990 es va convertí en Tarragona 
Ràdio. 
Font: Avui.

20/02/2006

Catalunya Ràdio, RNE i Onda Cero Catalunya eme-•	
ten durant aquesta setmana programes especials 
amb motiu del 25è aniversari del 23-F. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital (19-02-06); RNE. 

23/02/2006

Ràdio Cubelles celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: Guía de la radio (núm. 414, 2006).
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de Joan Julià que comprèn 500 receptors (la meitat 
fabricats a Espanya), 2.000 complements i vàlvules 
de ràdio, 500 llibres i 2.000 revistes. 
Font: L’Altra Ràdio (Ràdio 4 RNE). 

05/03/2006

La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, en el •	
seu article «La coresponsabilitat de Catalunya amb 
Ràdio 4» publicat a La Vanguardia, afirma que està 
disposada a «buscar fórmules per transferir la marca, 
la freqüència, els seus mitjans tècnics i humans i, fins 
i tot, el seu emplaçament» a la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió si aquesta vol potenciar Ràdio 4. 
Font: LaVanguardia.es. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i •	
portaveu del govern de la Generalitat, Joaquim Nadal, 
descarta per complet una eventual transferència de 
Ràdio 4 o de les instal·lacions de TVE a Sant Cugat 
a la CCRTV, i al·ludeix que la Corporació Catalana «ja 
té prou feina per sanejar els seus propis comptes». 
Nadal considera que «el Govern espanyol té l’obliga-
ció moral pel mitjà que sigui de continuar garantint 
les emissions en català de ràdio i televisió». 
Font: laMalla.net. 

06/03/2006

El govern català estudia la possibilitat de constituir un •	
consorci públic de comunicació integrat per la Gene-
ralitat, l’Estat i la Diputació de Barcelona per finançar 
l’oferta pública de ràdio i televisió a Catalunya, me-
sura que evitaria el tancament de Ràdio 4. Aquesta 
proposta sorgeix després de la reunió que el presi-
dent de la Generalitat, Pasqual Maragall, manté amb 
els directors de TVE Catalunya i Ràdio 4, Joan Tapia i 
Antoni Vidal, respectivament. 
Font: elmundo.es, ElPaís.com; Avui (07-03-06). 

07/03/2006

El president del govern, José Luis Rodríguez Zapa-•	
tero, en el ple de control al Govern al Senat, ha ofert 
a la Generalitat de Catalunya «diàleg» per trobar una 
solució per a l’emissora Ràdio 4. 
Font: 3cat24.cat (08-03-06); elmundo.es (08-03-06). 

CiU, ERC i ICV-EA rebutgen la proposta del presi-•	
dent de la Generalitat, Pasqual Maragall, de crear un 
consorci participat per l’Estat, la Generalitat i els ens 
locals per salvar Ràdio 4 i reiteren la conveniència 
que sigui el Govern central qui assumeixi la respon-
sabilitat de garantir les emissions de ràdio i televisió 
en català de RTVE. 
Font: Guía de la radio (núm. 420, 2006). 

total de la inversió en mitjans convencionals el 2005, 
la ràdio obté el 9,2% enfront del 44,4% de la televisió. 
Infoadex considera que el mercat publicitari espanyol 
continua en fase d’expansió, però moderant el ritme 
de creixement. 
Font: Noticias de la Comunicació (núm. 256, 2006, p. 40-44).

Gràfic 1. Inversió publicitària en mitjans 
convencionals a Espanya (2005)

 

*Xifres en milers d’euros.

Font: Infoadex (2006). 

28/02/2006

Marc Vicens, exdirector de Kiss FM, serà el coordina-•	
dor musical de la nova Catalunya Cultura. 
Font: InterMedios (núm. 270, 2006, p. 20). 

Els treballadors de Catalunya Ràdio desconvoquen •	
les dues jornades d’aturada perquè arriben a un 
acord amb la direcció de l’emissora per readmetre 
dos dels quatre treballadors acomiadats de Catalu-
nya Cultura i asseguren la màxima indemnització per 
als altres dos. 
Font: Comunicació21. 

MARÇ

01/03/2006

Jordi Pericàs abandona la direcció general de Local-•	
ret per incorporar-se al CAC com a secretari gene-
ral. 
Font: Comunicació21 (23-02-06). 

La ràdio municipal d’Aiguamúrcia, de caràcter ama-•	
teur, inicia les seves emissions. 
Font: diaridetarragona.com. 

02/03/2006

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Ter-•	
rassa amplia els seus fons amb la col·lecció privada 
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Ràdio Pica, ràdio lliure del Barcelonès, celebra el seu •	
25è aniversari. 
Font: Ràdio Bronka.

10/03/2006

L’AIMC incoa un expedient de sanció a la Cadena •	
COPE amb proposta d’expulsió per faltes greus i de-
cideix ometre «temporalment» la dada d’audiència 
de la Cadena COPE i dels productes radiofònics que 
hi estan relacionats. 
Font: AIMC. 

11/03/2006

Radio Liberty obre les portes per darrera vegada •	
abans de la voladura de les seves antenes. Unes 500 
persones accedeixen a les visites guiades organitza-
des per l’Ajuntament de Pals a les instal·lacions de 
l’emissora, tancades des del 2001. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital; diaridegirona.cat. 

Ràdio Banyoles celebra el seu 15è aniversari amb la •	
digitalització del seu arxiu sonor. 
Font: El Punt Digital (03-02-06); diaridegirona.cat.

Mor l’actor de doblatge José Luis Martínez Sansal-•	
vador10 a l’edat de 73 anys a Barcelona, la veu del 
programa de contes infantils Tambor de Ràdio Bar-
celona - Cadena SER. 
Font: ElPeriódico.com (12-03-06). 

12/03/2006

Aucat, filial d’Abertis, instal·la un sistema de cable •	
radiant que permet donar senyal a les emissores de 
ràdio FM als túnels del Garraf (Autopista C-32). 
Font: acn.

13/03/2006

Ràdio 4 i Catalunya Ràdio són guardonades amb •	
els III Premis de Periodisme Esportiu atorgats per la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. 
Font: Generalitat de Catalunya. 

16/03/2006

Gemma Nierga i Toni Soler reben el Premi Ciutat de •	
Badalona Comunicació i el Premi Joan Vidal al mi-
llor comunicador local, respectivament, en el context 
dels premis de Badalona Comunicació. 
Font: Vilaweb. 

10. José Luis M. Sansalvador va ser la veu de Humphrey Bogart, 
Charlton Heston, Sean Connery o Tom Selleck (Magnum), entre 
d’altres.

(07/03/2006)

Ràdio Despí emet per primera vegada un ple muni-•	
cipal en directe. 
Font: Vilaweb. 

08/03/2006

L’Associació per a la Investigació en Mitjans •	
de Comunicació (AIMC), responsable de l’Es-
tudi General de Mitjans (EGM), denuncia que 
ha detectat «falsos entrevistadors» en els 
seus equips de treball amb indicis sòlids d’es-
tar manipulant les dades de les enquestes de 
l’estudi. La junta directiva de l’AIMC anuncia que 
aquesta «trama» ha estat organitzada per la Cadena 
COPE amb la voluntat de manipular els resultats de 
l’EGM i es planteja suspendre la primera onada de 
l’estudi 2006. 
Font: AIMC; Noticias de la Comunicación (núm. 256, 2006, p. 26); 

InterMedios (núm. 270, 2006, p. 2). 

La cadena COPE reconeix en el programa La lin-
terna, i posteriorment en la seva web, que l’equip 
de José Antonio Abellán, director d’esports 
de la cadena, ha portat a terme des de setem-
bre del 2005 «un treball d’investigació» sobre 
la manera com es fan les enquestes de l’EGM 
per demostrar la falta de rigor d’aquest estudi 
d’audiències. Davant les conseqüències de l’anun-
ci d’aquests fets, l’emissora emetrà un comunicat 
(11-03-06) en defensa d’Abellán. 
Font: Cadena COPE; Noticias de la Comunicación (núm. 256, 

2006, p. 26). 

En els dies posteriors, les acusacions mútues entre 
l’AIMC i José A. Abellán - COPE s’entrecreuen i ar-
riben als jutjats. Mentrestant, l’Asociación Española 
de Radiodifusión Comercial8 (AERC) i l’Associació 
Catalana de Ràdio9 (ACR) condemnen els fets i de-
manen que s’aclareixin i que es prenguin les mesu-
res necessàries, judicials, civils o penals, per restituir 
el bon nom de l’estudi. 

09/03/2006

Els beneficis d’explotació d’Uniprex (Onda Cero i Eu-•	
ropa FM) augmenten un 67,6% en el 2005. Segons 
dades de l’empresa audiovisual que recull la revista 
especialitzada InterMedios, els beneficis d’explota-
ció van ser de 18,9 milions d’euros el 2005. 
Font: InterMedios (núm. 269, 2006, p. 9). 

El fons sonor de Ràdio Girona - Cadena SER es pot •	
consultar des del web de l’Ajuntament de Girona. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital.

8. Comunicat emès el 09-03-06. Font: AERC; Noticias de la Comuni-
cación (núm. 256, 2006, p. 27).
9. Comunicat emès el 11-03-06. Font: ACR.
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10/03/2006
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Font: AIMC. 

11/03/2006
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Font: El Punt Digital (03-02-06); diaridegirona.cat.
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12/03/2006
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Font: acn.

13/03/2006
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Font: Vilaweb. 
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(07/03/2006)
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paraules que es radiaven a l’inici de totes les emis-
sions des del 23 de març de 1959 fins al 25 de maig 
de 2001, data en què l’administració Bush va decidir 
clausurar el centre. El final de la política de blocs, els 
canvis administratius del govern Clinton per unificar 
totes les emissores propagandístiques i la lluita de 
poder entre Radio Liberty i La Veu d’Amèrica –que va 
guanyar la batalla– va provocar una lenta pèrdua de 
presència del centre de Pals en l’entramat propagan-
dístic radiofònic nord-americà. 
Font: LaVanguardia.es (13-03-06); diaridegirona.cat (19-03-06; 

22-03-06; 23-03-06; 25-03-06); Vilaweb - El Punt Digital (19:03:06; 

21-03-06; 23-03-06); laMalla.net (22-03-06); 3cat24 (22-03-06); In-

formativos Tele5.com (22-03-06); ElPeriódico.com (23-03-06).

Imatges 5 i 6. Radio Liberty, abans de desaparèixer

Font: Luis Segarra.

18/03/2006

Treballadors de RNE i TVE Catalunya duen a terme •	
la manifestació més nombrosa de totes les convo-
cades per mostrar el seu rebuig contundent al pla de 
sanejament de RTVE. Segons la Guàrdia Urbana, la 
trobada és secundada per 300 persones; segons els 
convocants, per un miler de persones. 

Font: •	 ElPeriodico.com (19-03-06); elmundo.es (19-03-06). 

Imatges 3 i 4. Manifestació dels treballadors de 
RNE Catalunya a la plaça de Sant Jaume de Bar-
celona (18-3-2006)

 

Font: Guía de la radio (2006). 

22/03/2006

A les 15.57 h es dinamiten les tretze antenes •	
de Radio Liberty ubicades a la platja de Pals. 
Desapareix així el centre emissor radiofònic més 
potent del món i la prova evident de la presència 
americana a Girona durant la guerra freda. El fet va 
generar molta expectació tant social com mediàtica. 
Pocs dies després, un videoaficionat penja al Youtu-
be  el moment de l’explosió. «Govorit Radio Svobo-
da» (Parla Radio Liberty): aquestes eren les primeres 
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31/03/2006

L’Oficina de Defensa de l’Audiència rep 751 queixes •	
el 2005, de les quals 191 (25,4%) són sobre progra-
mes de ràdio, segons recull la Memòria del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya 2005. Malgrat que el 
60% de les queixes radiofòniques estan dirigides al 
programa Prohibit als pares (PAP) de Ràdio Flaix-
bac, el CAC les desestima perquè considera que el 
programa no té finalitat educativa. Un altre 20% de les 
denúncies11 fan referència a La mañana i La linterna 
de la COPE pels seus continguts anticatalanistes. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital (01-04-06) 

ABRIL

Noticias de la Comunicación•	  amb motiu del seu 
15è aniversari publica un article especial on analitza 
l’evolució del mercat espanyol dels mitjans de comu-
nicació (1991-2006). Pel que fa al sector radiofònic, 
estudia els grups de comunicació, la inversió publici-
tària i l’audiència. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 257, 2006, p. 26-30). 

[Sense data específica]

03/04/2006

El Partit Popular presenta al Tribunal Constitucional •	
un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de co-
municació audiovisual de Catalunya, perquè entén 
que 50 dels seus articles vulneren almenys 10 arti-
cles de la Carta Magna. 
Font: ABC.es. 

La Cadena SER disposa d’una versió PDA. •	
http://www.elpais.es/pda/. 
Font: ElPaís.com.

La Universitat de Lleida dedica la III Setmana de la •	
Comunicació al món de la ràdio del 3 al 6 d’abril. 
Font: Segre (17-03-06). 

05/04/2006

Les comunitats autònomes sol·liciten al Ministeri d’In-•	
dústria 1.192 freqüències per emissores comercials 
de FM, una xifra superior a les autoritzades actual-
ment (1.038), segons anuncia el ministre José Monti-
lla en la sessió de control al Senat. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 257, 2006, p. 8); Inter-

Medios (núm. 272, 2006, p. 9). 

11. Unes queixes que van ser, segons el CAC, l’origen de l’informe en 
què concluïa que alguns continguts d’aquests espais eren inconstitu-
cionals. Per a més informació, vegeu els fets del 09/01/06.

Imatge 7. Voladura de les antenes de Radio Liberty 
(22-03-2006)

 
Font: Guía de la radio (núm. 422, 2006).

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) emet un co-•	
municat davant l’anunci del nou format de l’emissora 
pública Catalunya Cultura on mostra la seva preocu-
pació per aquesta reorientació programàtica. L’ACR 
considera que esdevé una còpia de models de ràdio 
comercial ja existents que cobreixen la quota del ca-
talà en l’àmbit de les fórmules musicals, i ho entén 
com una invasió del sector públic que posa en perill 
la viabilitat de la indústria radiofònica privada. 
Font: ACR; InterMedios (núm. 271, 2006, p. 10).

24/03/2006

Josep Cabayol és nomenat subdirector de RNE Ca-•	
talunya. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital (25-03-06). 

28/03/2006

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió aprova la •	
Carta de principis, que es revisa cada tres anys. 
Font: Comunicació21 (21-04-06). 

29/03/2006

Els grups Promotora de Informaciones (PRISA) i Godó •	
comuniquen a la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors (CNMV) que han perfeccionat l’ampliació de 
capital de la seva societat participada Unión Radio 
(80% PRISA i 20% Godó) mitjançant una aportació 
del 99,99% de la SER (propietat de PRISA), el 100% 
de les societats Inversions Godó SA (51,5% Grup 
Godó i 48,9% PRISA) i Paltrieva SA (50,93% PRISA i 
49,07% Godó), que controlen el 99,42% d’Antena 3 
Radio SA. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 257, 2006, p. 8).
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15/04/2006

L’empresa espanyola Ondas Media pugna per llan-•	
çar la primera xarxa de ràdio per satèl·lit a Europa. 
El projecte, que compta amb el suport d’Abertis i In-
dra, preveu que el 2009 es podran sintonitzar entre 
70 i 80 canals a 25 països. El cost del servei serà de 
12 euros mensuals per continguts sense publicitat i 
sempre en el mateix dial. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 257, 2006, p. 10). 

18/04/2006

El govern de la Generalitat aprova, en compliment •	
d’una sentència del Tribunal Suprem, la renovació 
per deu anys de la concessió de la freqüència de la 
Cadena COPE a Barcelona que havia estat denega-
da el maig de 1998. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 257, 2006, p. 10); Inter-

Medios (núm. 272, 2006, p. 10).

19/04/2006

L’emissora municipal Ràdio Berga inicia les seves •	
emissions a 107.6 MHz. La ciutat recupera una emis-
sora amb el seu nom, perquè l’anterior Ràdio Berga 
(1984-2002), en integrar-se a Ona Catalana, va can-
viar de nom i va ser traslladada a Manresa. 
Font: acn.

21/04/2006

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) comunica al •	
govern de la Generalitat i al CAC la seva preocupació 
per l’article 108 de la Llei de la comunicació audiovi-
sual, dedicat a la publicitat radiofònica. Segons l’As-
sociació, la seva aplicació podria suposar la reduc-
ció d’entre el 30% i el 35% dels ingressos publicitaris 
de les ràdios catalanes. 
Font: ACR. 

22/04/2006

L’emissora municipal Ràdio Sant Cugat estrena no-•	
ves instal·lacions. El canvi de seu va acompanyat de 
la creació d’una productora multimèdia i d’un nou 
portal d’Internet. 
Font: Ràdio Sant Cugat.

23/04/2006

iCat fm, l’antiga Catalunya Cultura, inicia les seves •	
emissions. La inauguració de l’emissora, que emet 
per ones hertzianes i Internet, ha anat a càrrec del 
president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Se-
gons els seus responsables, es tracta «d’un nou con-
cepte de ràdio que neix per promoure el consum dels 
béns culturals tradicionals com ara el cinema, el tea-
tre, la literatura, etc., i dels béns emergents com ara 

L’AIMC, reunida en assemblea extraordinària, acorda •	
l’expulsió de la Cadena COPE de l’EGM i endarrereix 
l’anunci dels resultats de la primera onada fins al 25 
d’abril. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 257, 2006, p. 20; núm. 

264, 2006, p. 20). 

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) •	
unifica els portals d’informació de TV3 i Catalunya 
Ràdio en un únic espai a Internet (www.3cat24.cat) 
amb més notícies comarcals gràcies a un acord amb 
l’Agència Catalana de Notícies. 
Font: Comunicació21. 

Els sindicats de RTVE fan una aturada de 24 hores en •	
protesta pel nou Pla de sanejament de l’ens públic. 
Els únics programes en directe són els informatius. 
La vaga no impedeix la retransmissió del partit entre 
el FC Barcelona i el Benfica. 
Font: laMalla.net. 

07/04/2006

Catalunya Ràdio és el referent informatiu dels cata-•	
lans (31,6%), segons el Baròmetre d’opinió política 
elaborat per l’Institut d’Estadística de Catalunya. La 
segueixen: la Cadena SER (18,9%), RAC 1 (7,9%), 
Onda Cero (6,8%), Cadena COPE (5,4%), RNE 
(4,8%), Catalunya Informació (2,3%), Onda Rambla 
(2,3%), Ràdio 4 (1,7%) i COMRàdio (1,5%). 
Font: Comunicació21. 

08/04/2006

Llucià Ferrer presenta el llibre •	 Freakandó matiner, 
del qual és coautor, on s’explica el dia a dia del seu 
programa despertador a RAC 105. En només quatre 
dies, la primera edició s’exhaureix. 
Font: Avui (09-04-06); Vilaweb (15-04-06). 

Neix la primera ràdio en línia de dones d’ètnia gitana •	
(www.vocesgitanas.net). Rromane Glausura - Voces 
Gitanas és una emissora associativa de Barcelona, 
oberta i participativa que vol proporcionar un espai 
de representació i difusió de la cultura, les idees i les 
accions del poble gitano, especialment de la veu de 
les dones com a motor de canvi d’aquesta comuni-
tat. 
Font: Guía de la radio (núm. 425, 2006). 

12/04/2006

L’emblemàtic programa •	 Clásicos populares de RNE 
celebra 30 anys ininterromputs en antena. 
Font: RNE (08-04-06); ElPeriódico.com. 
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15/04/2006
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18/04/2006
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Font: Noticias de la Comunicación (núm. 257, 2006, p. 10); Inter-

Medios (núm. 272, 2006, p. 10).

19/04/2006
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21/04/2006
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Font: ACR. 

22/04/2006
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23/04/2006
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264, 2006, p. 20). 
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07/04/2006
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L’emblemàtic programa •	 Clásicos populares de RNE 
celebra 30 anys ininterromputs en antena. 
Font: RNE (08-04-06); ElPeriódico.com. 
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27/04/2006

Ràdio Associació de Catalunya celebra el II Dia de •	
la Ràdio en Català a la Facultat de Sociologia i Ci-
ències de l’Educació Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull de Barcelona. Entrega els VI Premis Rà-
dio Associació de Catalunya. Entre els guardonats 
hi destaquen: el periodista Jordi Basté (Tu diràs de 
RAC 1), i els programes Els viatgers de la Gran Ana-
conda (Catalunya Ràdio), Freakandó matiner (RAC 
105), Bon dia menuts (Ràdio Tordera), Després del 
silenci, una visió de Sant Celoni (Ràdio Sant Celoni) 
i Club 7 (Nova Ràdio Lloret). 
Font: Comunicació21; Vilaweb - El Punt Digital.

Els beneficis d’explotació de la divisió de ràdio del •	
Grup PRISA augmenten un 84,73% en el primer tri-
mestre del 2006 respecte al mateix període de l’any 
anterior. Segons dades del grup que recull la revista 
especialitzada InterMedios, els beneficis d’explota-
ció van ser de 13,91 milions d’euros en el primer tri-
mestre de l’any. 
Font: InterMedios (núm. 272, 2006, p. 9).

Mor Joan Comellas Bou a l’edat de 70 anys, radiofo-•	
nista de RNE a Barcelona i actor de doblatge. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital.

S’edita el llibre amb les cançons del programa •	 Quin 
món de mones! de Lloll Bertran a Catalunya Ràdio. 
Font: e-notícies.

29/04/2006

El periodista Carles Francino és guardonat amb el •	
Premi Mussol de Sant Quirze del Vallès atorgat per 
l’Ajuntament de Sant Quirze i l’Ateneu. 
Font: Vilaweb (21-04-06). 

30/04/2006

Una cinquantena de fitxes d’actors i locutors de ràdio •	
del sindicat franquista dels anys quaranta i cinquanta 
apareixen a les roques de la platja de Tossa de Mar. 
Un grup de banyistes informa a la policia local que 
sobre el mar hi ha documents amb fotografies. Un 
equip de submarinistes localitza una carpeta amb el 
material classificat i posteriorment l’Ajuntament de 
Tossa procedeix al seu assecament. Els documents 
estan en perfecte estat. Entre les fitxes localitzades 
del Sindicat Nacional de l’Espectacle hi figuren les 
de les actrius Núria Espert i Montserrat Carulla, l’ac-
tor José María Caffarel (pare de la directora de RTVE, 
Carmen Caffarel), i el locutor de ràdio José Luis Bar-
celona. 
Font: diaridegirona.cat (01-05-06).

la tecnologia aplicada, el turisme, etc.». La música 
té un paper protagonista, ocupa dues terceres parts 
de la graella. A Internet, l’emissora compta amb tres 
canals musicals amb continguts propis i basa la seva 
oferta en una gran interactivitat amb l’emissora. 
Font: Catràdio.cat. Comunicació21 (29-03-06; 20-04-06); dia-

ridegirona.cat; LaVanguardia.es (21-04-06); ElPeriódico.com 

(21-04-06). 

RNE Catalunya celebra la 50a Edició dels Premis •	
Sant Jordi de Cinematografia. Radio3 de RNE emet 
l’endemà un programa especial per commemorar 
l’aniversari d’aquests guardons. 
Font: RNE (22-04-06); RTVE (24-04-06). 

El matí de Catalunya Ràdio•	  rep el Premi Civisme 
2006 atorgat per la Conselleria de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 
Font: Comunicació21 (24-04-06). 

Ràdio Carmel canvia de nom, Boca Ràdio, i de pro-•	
gramació per apropar-se al seu nou target, els joves 
de tota la ciutat de Barcelona. 
Font: Guía de la radio (núm. 421 i 426, 2006)

24/04/2006

El Jutjat de Primera Instància número 72 de Madrid •	
suspèn cautelarment l’expulsió de Radio Popular 
(Cadena COPE, Cadena 100 i Rock & Gol) de l’AIMC 
i ho comunica als interessats. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 258, 2006, p. 16); Inter-

Medios (núm. 272, 2006, p. 9).

La Universitat de Girona celebra la III Setmana de la •	
Comunicació. 
Font: Vilaweb (23-04-06).

25/04/2006

Després de la polèmica amb la Cadena COPE per •	
la manipulació d’enquestes de l’EGM, l’AIMC fa pú-
bliques les dades relatives a la primera onada de 
200612. L’informe no inclou les dades d’audiència de 
les emissores de la cadena episcopal (COPE, Ca-
dena 100 i Rock & Gol) i exclou de la mostra les 598 
enquestes manipulades. 
Font: AIMC; Noticias de la Comunicación (núm. 258, 2006, p. 

38-57); InterMedios (núm. 273, 2006, p. 9, 14-15).

26/04/2006

El Senat dóna llum verda a la reforma de RTVE. •	
Font: RTVE (27-04-06).

12. Per a més informació, vegeu el capítol III dedicat al consum 
radiofònic.

(23/04/2006)
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Real Automòbil Club de Catalunya (RACC), l’Asso-
ciació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT) i la 
companyia d’assegurances AXA. 
Font: Guía de la radio (núm. 428, 2006)

Gerardo Oliver és nomenat director d’Onda Rambla •	
- Punto Radio a Tarragona. 
Font: Guía de la radio (núm. 431, 2006) 

12/05/2006

Se celebra el 3r Congrés de la Ràdio a Cata-•	
lunya al World Trade Center de Barcelona. El 
Congrés, organitzat pel Departament de Comunica-
ció Audiovisual i de Publicitat de la UAB, l’Associació 
Catalana de Ràdio, Catalunya Ràdio, RNE Catalunya 
i COMRàdio, compta amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya, la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i el World Trade Center, i amb el patrocini 
d’Abertis Telecom. A la trobada hi assisteixen prop de 
400 professionals del sector, institucions i entitats re-
lacionades, acadèmics i estudiants. Entre les conclu-
sions de la trobada, hi destaquen: les declaracions 
del president del CAC, Josep Maria Carbonell, on es 
mostra partidari de suprimir els articles 108 i 109c 
de la nova Llei de comunicació audiovisual, referents 
a la publicitat radiofònica, una de les reclamacions 
plantejades pel sector; la realització del primer estudi 
sobre la dimensió real del mercat publicitari català 
que evidencia que és un sector en creixement, que 
suposa un 9,2% de la inversió en mitjans convencio-
nals el 2005 amb quasi 80 milions d’euros d’inversió, 
i estudia l’eficàcia i la fiabilitat dels sistemes de me-
sura d’audiència, entre altres aspectes. 
Font: Observatori de la Ràdio a Catalunya - Universitat Autònoma 

de Barcelona.

Imatge 8. Taula rodona «Conèixer l’audiència en 
un entorn complex», 3r Congrés de la Ràdio a 
Catalunya, World Trade Center de Barcelona 
(12-05-06)

D’esquerra a dreta: Brad Bedford, vicepresident d’International PPM 
Marketing d’Arbitron Ratings; Lluís Tolosa, gerent del Baròmetre de la 
Comunicació i la Cultura; Lluís Fatjó-Vilas, president d’Aneimo; Daniel 
Martí, director de comunicació de la UOC; Eugeni Sallent, director de 
RadioCat XXI; i Juan Luis Méndez, director gerent d’AIMC.

Font: Bernat Gutiérrez, 3r Congrés de la Ràdio a Catalunya. 

MAIG

04/05/2006

Segons el primer informe del defensor de l’espec-•	
tador de RTVE, Manuel Erausquin, es reben 624 
consultes durant els tres primers mesos de funcio-
nament, de les quals el 6% fan referència a la ràdio 
pública. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 258, 2006, p. 11). 

José Manuel Oliván és nomenat director editorial de •	
Radio Marca Barcelona. 
Font: Radio Marca Barcelona. 

06/05/2006

Els treballadors de Ràdio 4 de RNE organitzen una •	
taula rodona a l’Ateneu de Barcelona per tractar el fu-
tur de l’emissora. Hi intervenen: Antoni Vidal, director 
de RNE Catalunya; Josep Cabayol, subdirector de 
RNE Catalunya; Enric Marín, secretari de Comunica-
ció de la Generalitat de Catalunya, i Emili Prado, ca-
tedràtic de Comunicació Audiovisual de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Font: Guía de la radio (núm. 427, 2006).

La sala Clap de Mataró posa en marxa una radiofór-•	
mula musical. Clap FM emet en el 100.5 de la FM i 
cobreix des de Sant Pol fins a Alella. 
Font: Vilaweb. 

11/05/06

El Congrés de Diputats aprova la Ley de la Ra-•	
dio y la Televisión de Titularidad Estatal amb 
el suport de tots els grups, excepte el PP. La nova 
normativa transformarà l’actual ens públic en 
una corporació estatal sotmesa a les lleis que 
regulen les societats anònimes i el seu mà-
xim responsable serà escollit pel Parlament i 
no pel Govern, com passava fins ara. La reforma té, 
entre altres objectius, sanejar els comptes de TVE i 
RNE. 
Font: LaVanguardia.es; elmundo.es (12-05-06).

Els beneficis d’explotació d’Uniprex (Onda Cero i Eu-•	
ropa FM) augmenten un 39% en el primer trimestre 
del 2006 respecte al mateix període de l’any anterior. 
Segons dades de l’empresa radiofònica que recull 
la revista especialitzada InterMedios, els beneficis 
d’explotació van ser de 4,1 milions d’euros en el pri-
mer trimestre de l’any. 
Font: InterMedios (núm. 273, 2006, p. 9).

L’espai «La guantera» d’•	 El matí de Catalunya Ràdio 
rep el Premi Barcelona de Seguretat Vial atorgat per 
l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del 
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Els treballadors de Ràdio 4 de RNE organitzen una •	
taula rodona a l’Ateneu de Barcelona per tractar el fu-
tur de l’emissora. Hi intervenen: Antoni Vidal, director 
de RNE Catalunya; Josep Cabayol, subdirector de 
RNE Catalunya; Enric Marín, secretari de Comunica-
ció de la Generalitat de Catalunya, i Emili Prado, ca-
tedràtic de Comunicació Audiovisual de la Universitat 
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Font: Guía de la radio (núm. 427, 2006).

La sala Clap de Mataró posa en marxa una radiofór-•	
mula musical. Clap FM emet en el 100.5 de la FM i 
cobreix des de Sant Pol fins a Alella. 
Font: Vilaweb. 

11/05/06

El Congrés de Diputats aprova la Ley de la Ra-•	
dio y la Televisión de Titularidad Estatal amb 
el suport de tots els grups, excepte el PP. La nova 
normativa transformarà l’actual ens públic en 
una corporació estatal sotmesa a les lleis que 
regulen les societats anònimes i el seu mà-
xim responsable serà escollit pel Parlament i 
no pel Govern, com passava fins ara. La reforma té, 
entre altres objectius, sanejar els comptes de TVE i 
RNE. 
Font: LaVanguardia.es; elmundo.es (12-05-06).

Els beneficis d’explotació d’Uniprex (Onda Cero i Eu-•	
ropa FM) augmenten un 39% en el primer trimestre 
del 2006 respecte al mateix període de l’any anterior. 
Segons dades de l’empresa radiofònica que recull 
la revista especialitzada InterMedios, els beneficis 
d’explotació van ser de 4,1 milions d’euros en el pri-
mer trimestre de l’any. 
Font: InterMedios (núm. 273, 2006, p. 9).

L’espai «La guantera» d’•	 El matí de Catalunya Ràdio 
rep el Premi Barcelona de Seguretat Vial atorgat per 
l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del 
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 - La inversió publicitària de les empreses radicades 
a Catalunya va arribar als 1.362 milions d’euros el 
2005, un 3,6% més que el 2004. 

 - Malgrat aquest creixement, el pes de la publicitat 
de les empreses catalanes en el conjunt estatal 
s’ha reduït, ja que el 2005 representa el 21,1% 
dels 6.455 milions d’euros invertits en mitjans 
convencionals a tot Espanya, un punt per sota de 
la xifra obtinguda el 2004.

 - Del total de la inversió generada a Catalunya 
(1.361,7 milions d’euros), el 97,6% es produeix a 
Barcelona, seguida de Girona (1,4%), Tarragona 
(0,6%) i Lleida (0,4%). 

 - Per mitjans, la distribució de la inversió catalana 
mostra un perfil un pèl diferent de l’estatal: televi-
sió (58%), diaris (15%), revistes (12%), ràdio (6%), 
exterior (5%), Internet i noves tecnologies (0,9%), 
cinema (0,7%) i d’altres (0,4%). 

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) presenta •	
un recurs contenciós administratiu contra l’Acord 
del CAC de convertir les concessions en llicències. 
Aquest acord es basava en la Llei de comunicació 
audiovisual de Catalunya. El Tribunal constitucional 
anul·la l’article que preveia aquesta transformació i 
l’ACR retira el recurs. 
Font: ACR.

22/05/2006

L’emissora municipal de Granollers, Ràdio 7 Vallès, •	
celebra el seu 25è aniversari. 
Font: Guía de la radio (núm. 431, 2006). 

23/05/2006

La Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió •	
Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya perd 
competències i es transforma en Subdirecció Ge-
neral de Mitjans Audiovisuals després de la remo-
delació del Govern català. La potestat de l’espectre 
radioelèctric passa a dependre del nou Servei de 
Gestió de l’Espectre Radioelèctric, sota la tutela de 
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, i, en darrera instància, del Departament 
de Presidència. L’executiu nomena Marta Continente 
responsable de la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació. 
Font: Comunicació21. 

24/05/2006

El programa •	 L’Altra Ràdio de Ràdio 4 és guardonat 
en la 7a Edició dels Premis Connexió, atorgats per 
la Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de 
Telecomunicacions (FECEMINTE), per la seva divul-
gació del món de les telecomunicacions. 
Font: Vilaweb. 

(12/05/2006)

El trencament del tripartit i l’expulsió dels consellers •	
d’ERC del govern per part del president de la Ge-
neralitat, Pasqual Maragall, suposa el cessament del 
secretari de Comunicació, Enric Marín, i del director 
general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisual, 
Santiago Ramentol. 
Font: Comunicació21 (12-05-06).

15/05/2006

Se celebra la VII Jornada Parlamentària sobre Mitjans •	
de Comunicació dedicada a la televisió i altres fines-
tres de comunicació audiovisual. 
Font: Parlament de Catalunya.

16/05/2006

Lluís Oliva és nomenat director general de Catalunya •	
Comunicació del Grup Godó. 
Font: LaVanguardia.es. 

La Generalitat de Catalunya adjudica la freqüència •	
del 107.8 de la FM a l’emissora municipal gironina de 
Campdevànol. 
Font: diaridegirona.cat (17-05-06). 

17/05/2006

RNE posa en funcionament el sistema P2P (•	 peer to 
peer), basat en l’intercanvi d’arxius de vídeo i àudio 
de gran qualitat dels canals de Radio Clásica i Radio 
Exterior de España, coincidint amb la celebració del 
Dia d’Internet. 
Font: RTVE. 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) •	
inaugura RWM (Radio web MACBA), una plataforma 
en línia des de l’òptica radiofònica que s’estructura 
en programes d’entre 5 i 10 minuts de durada, dis-
ponibles per escoltar a la carta, per descàrrega i per 
subscripció (podcast). 
Font: Guía de la radio (núm. 430, 2006).

18/05/2006

Creix la inversió publicitària a Catalunya•	 13 i decreix el 
seu pes respecte al total estatal, segons l’Estudi de 
la inversió publicitària a Catalunya, elaborat per l’As-
sociació Empresarial de Publicitat a partir de dades 
d’Infoadex. 
Font: ElPeriódico.com (19-05-06); InterMedios (núm. 275, 2006,          

p. 11). 

13. Per a més informació, vegeu l’estudi inèdit de la inversió publicitària 
a la ràdio a Catalunya (2006-2007), capítol IV.
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p. 11). 
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07/06/2006

El grup de recerca Publiradio del Departament de •	
Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona crea una web per 
difondre la seva activitat que incorpora 200 anuncis 
radiofònics de diverses èpoques. 
Font: Publiradio - UAB. 

08/06/2006

Els beneficis consolidats abans d’impostos de Radio •	
Popular augmenten un 8% el 2005. Segons dades de 
la cadena que recull la revista especialitzada Inter-
Medios, els beneficis van ser de 5,88 milions d’euros 
el 2005. 
Font: InterMedios (núm. 275, 2006, p. 9).

09/06/2006

Les cadenes de ràdio posen en marxa la programa-•	
ció especial per a la cobertura del Mundial de Futbol 
2006 a Alemanya. 
Font: InterMedios (núm. 275, 2006, p. 10); Guía de la radio (núm. 

433, 2006). 

12/06/2006

La Federació Catalana d’Handbol premia l’emisso-•	
ra municipal Ràdio Banyoles per la seva difusió de 
l’esport. 
Font: diaridegirona.cat (13-06-06).

13/06/2006

La Comissió de Govern de Política Institucional acor-•	
da adjudicar de manera definitiva la freqüència 94.2 
a l’Ajuntament de Vallromanes (Vallès Oriental) per 
l’emissora municipal. Els ajuntaments de Monistrol 
(Bages) i Alcover (Alt Camp) obtenen de manera pro-
visional l’adjudicació per la gestió d’una emissora de 
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modu-
lació de freqüència, sempre que emetin en català el 
100% de les seves 168 hores d’emissió setmanal. 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21 (14-06-06).

Es crea la Plataforma DRM espanyola, formada per: •	
RNE, EITB, COMRàdio, Catalunya Ràdio, cadena 
SER, cadena COPE, Onda Cero; l’organització sec-
torial AETIC; els operadors de xarxa Axión, Itelazpi 
i Abertis Telecom; els fabricants d’equips Vimesa, 
AEQ, Aitel, Sistemas Radiantes Moyano; les univer-
sitats del País Basc i la Complutense de Madrid, i la 
Generalitat de Catalunya. 
Font: InterMedios (núm. 276, 2006, p. 8). 

El CAC entrega els premis escola als centres edu-•	
catius de Catalunya que elaboren projectes per en-
senyar els seus alumnes a consumir els mitjans de 

25/05/2006

El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs del •	
Partit Popular contra la Llei de comunicació audiovi-
sual de Catalunya. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 31).

30/05/2006

El periodista Ramon Font és nomenat secretari de •	
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, en 
substitució d’Enric Marín. 
Font: Comunicació21 (31-05-06). 

La Generalitat de Catalunya adjudica cinc de les •	
emissores afectades per la sentència del Tribunal Su-
prem de 24 de setembre de 2004. Les concessions 
renovades són: la de Roses (94,9 FM, actual Ràdio 
Girona 2 de Cadena SER) a la COPE —per emetre 
Rock & Gol—; la de la Bisbal d’Empordà (91,8 FM) 
també a Zeta Rock & Gol SL; la de Barcelona Ciutat 
(104.9 FM) a Ràdio Associació de Catalunya; la de 
Berga (95.7 FM) a Bergadana Ràdio i Televisió SL, i 
la de Blanes (100.3 FM) a Ràdio Marina SA. 
Font: Comunicació21 (01-06-06); InterMedios (núm. 275, 2006, 

p. 9). 

Rafael Jorba pren possessió com a membre del •	
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Jorba, fins ara 
coordinador del consell editorial de La Vanguardia, 
ocupa la vacant que va deixar Josep Maria Carbonell 
quan va ser nomenat president del Consell. 
Font: Parlament de Catalunya. 

La periodista Sílvia Cóppulo anuncia que deixarà •	
COMRàdio quan acabi la temporada, després de 10 
anys, per diversificar la seva activitat en el camp co-
municatiu. 
Font: Avui.

31/05/2006

La cadena COPE i Cadena 100 estrenen estudis re-•	
modelats a Girona, que substitueixen els de Figue-
res, tancats definitivament l’11-06-07. 
Font: diaridegirona.cat (01-06-06); InterMedios (núm. 275, 2006, 

p. 10).

JUNY

06/06/2006

El •	 Boletín Oficial del Estado publica la Llei 17/2006, 
de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat esta-
tal. L’ens RTVE es converteix en Corporació RTVE. 
Font: BOE.es (núm. 134, 2006, p. 21207-21218).
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les Telecomunicacions (CATSI) i anuncia que el nou 
pla donarà origen entorn a 870 noves freqüències 
en el conjunt del territori espanyol. Montilla assegura 
que es concediran el 70% de les peticions de llicèn-
cies públiques per ràdios autonòmiques i el 90% de 
les privades. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 260, 2006, p. 7); Inter-

Medios (núm. 277, 2006, p. 9).

El Parlament Europeu admet a tràmit la denúncia •	
del periodista i eurodiputat del PP Luis Herrero per 
la negativa de la Generalitat de Catalunya a renovar 
llicències a la Cadena COPE l’any 1998. 
Font elmundo.es; Noticias de la Comunicación (núm. 260, 2006, 

p. 7); InterMedios (núm. 277, 2006, p. 10). 

22/06/2006

Ràdio Sant Quirze inicia les emissions en proves en •	
el dial 89.5 FM. 
Font: Vilaweb (23-06-06).

23/06/2006

El govern amplia fins al 31 de desembre de •	
2011 l’obligació que la ràdio digital arribi al 
80% del país. Aquesta és una de les mesures de 
la reforma del Pla tècnic nacional de radiodifusió so-
nora digital terrestre aprovada mitjançant reial decret 
pel Consell de Ministres. Amb aquesta mesura, el 
Govern vol rellançar la ràdio digital i escolta una de 
les reclamacions del Foro de la Radio Digital. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 260, 2006, p. 7); Inter-

Medios (núm. 277, 2006, p. 9). 

El periodista de RNE Pablo Ignacio Dalmases és •	
guardonat amb el Premi Promoció Turística 2005 que 
entrega Turisme de Catalunya. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital (24-06-06). 

26/06/2006

Especialistas Secundarios de SER Catalunya obte-•	
nen el Premi GAC al millor Guió de Ràdio 2005 ator-
gat per Guionistes Associats de Catalunya. 
Font: Ràdio Barcelona - Cadena SER.

29/06/2006

Es presenta l’informe 2005 sobre el compliment de la •	
funció del servei públic de RTVE que posa de mani-
fest que el deute acumulat de l’ens és de 7.550 mili-
ons d’euros. 
Font: RTVE; diaridegirona.cat (30-06-06). 

La Comissió del Govern de Política Institucional •	
acorda adjudicar la concessió definitiva del servei de 
radiodifusió sonora als ajuntaments de la Llagosta 
(100.4 FM), Montornès del Vallès (91.2 FM) i Santa 
Perpètua de Mogoda (107.0). La Comissió decideix 

comunicació d’una manera crítica. Entre els guardo-
nats d’aquest any, hi destaca el CEIP Sant Domè-
nec de Santa Margarida i els Monjos (l’Alt Penedès) 
pel projecte Ràdio Ràpia, una emissora escolar que 
emet una hora diària i forma part del currículum ofi-
cial del centre. 
Font: CAC; laMalla.net. 

14/06/2006

PRISA ven al Grup Godó el 20% de Grupo Latino de •	
Radio, i, així, crea la major empresa de ràdio de par-
la hispana: Unión Radio. Augusto Delkader n’és no-
menat conseller delegat. Unión Radio compta amb 
1.095 emissores, entre pròpies i associades, distri-
buïdes a Espanya, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia, 
Costa Rica, Panamà, l’Argentina i Xile, i té uns 28 mi-
lions d’oients. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 259, 2006, p. 7; núm. 

264; 2006, p. 22); InterMedios (núm. 276, 2006, p. 1). 

15/06/2006

Amb l’inici del festival Sónar 2006, Scanner FM posa •	
en marxa el seu servei per seguir el certamen des 
dels mòbils 3G amb accés a Internet. 
Font: Scanner FM.

17/06/2006

Coincidint amb els actes de celebració del 40è ani-•	
versari de 40 Principales, Teléfonica Móviles, 40 Prin-
cipales, Nokia i HP posen en marxa el servei 40 Prin-
cipales Visual Radio que permet escoltar l’emissora 
des del mòbil mentre es reben continguts interactius 
relacionats amb la música que sona, com ara rebre 
informació i imatges sobre l’artista (biografia, pròxims 
concerts, etc.), notícies musicals, llegir la tornada de 
la cançó, participar en programes en directe a través 
de votacions o concursos, i descarregar continguts, 
entre d’altres. El servei només és accessible per a 
clients Movistar amb telèfons Nokia. 
Font: Cadena SER. 

18/06/2006

El referèndum per la reforma de l’Estatut de Catalu-•	
nya altera les graelles de les emissores catalanes. 
Font: Guía de la radio (núm. 434, 2006).

Mor el periodista Félix Bouso Mares a l’edat de 70 •	
anys a Girona. Bouso va treballar a Ràdio Girona i a 
La Voz de Gerona. 
Font: diaridegirona.cat (21-06-06).

21/06/2006

El Ministre d’Indústria, José Montilla, presenta el nou •	
Pla tècnic nacional de la FM al Consell Assessor de 

(13/06/2006)
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les Telecomunicacions (CATSI) i anuncia que el nou 
pla donarà origen entorn a 870 noves freqüències 
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Medios (núm. 277, 2006, p. 9).
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p. 7); InterMedios (núm. 277, 2006, p. 10). 
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23/06/2006
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contra l’Associació per la seva expulsió de l’estudi 
d’audiències, mesura suspesa cautelarment per un 
acte judicial. 
Font: COPE; Noticias de la Comunicación (núm. 260, 2006, p. 

7).

El Consell de Ministres acorda cedir la concessió del •	
servei públic de radiodifusió sonora digital terrestre 
de Quiero TV a CRB Digital de Radio Blanca (Kiss 
FM). 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 260, 2006, p. 8). 

Ràdio Ciutat de Badalona celebra el seu 25è aniver-•	
sari. 
Font: Vilaweb (06-07-06).

11/07/2006

Es fan públiques les dades de la segona onada de •	
l’EGM 200614 corresponents a abril-maig de 2006. 
Font: AIMC; Noticias de la Comunicación (núm. 260, 2006, p. 

20-31). 

12/07/2006

Acord entre RTVE i els sindicats per mantenir viva Rà-•	
dio 4, a canvi de la reducció de gairebé el 60% de la 
plantilla de RNE a Catalunya. En l’acord també s’es-
pecifica que el centre de TVE Catalunya a Sant Cugat 
s’encarregarà del 23% de la producció total de TVE. 
Font: RTVE; Comunicació21 (14-07-06). 

13/07/2006

Montse Pérez és nomenada directora de continguts •	
d’Ona Catalana en substitució de Jordi Durán, que 
marxa a COMRàdio en substitució de Sílvia Cóppu-
lo. 
Font: Ona FM.

17/07/2006

La cadena COPE i el Grupo Negocios acorden un •	
encreuament de participacions accionarials. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 261, 2006, p. 14); Inter-

Medios (núm. 278, 2006, p. 2). 

18/07/2006

40 Principales celebra el seu 40è aniversari. •	
Font: Cadena SER.

Amb motiu del 70è aniversari de l’inici de la Guerra •	
Civil espanyola, SER Catalunya emet una sèrie de 
programes especials per recordar els fets i el paper 

14. Per a més informació, vegeu el capítol III dedicat al consum ra-
diofònic.

també finalitzar la concessió de l’emissora de Mas-
roig (Priorat) a petició del mateix consistori. 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21. 

Luis del Olmo anuncia que renova contracte amb •	
Punto Radio per tres anys. 
Font: ElPaís.com (30-06-06).

JULIOL

01/07/2006

La Federació de Ràdios Locals de Catalunya celebra •	
un seminari sobre la ràdio local en l’entorn multimè-
dia a Castellar del Vallès. 
Font: FRLC (11-07-06).

Antena Local•	 , revista que edita mensualment Comu-
nicàlia, celebra el seu 10è aniversari amb un número 
especial publicat el mes d’octubre (núm. 50). 
Font: Comunicació21 (09-10-06).

03/07/2006

El País•	  crea l’emissora musical en línia EP3 Radio. 
Font: InterMedios (núm. 277, 2006, p. 10).

L’espai •	 No es un dia cualquiera de RNE1 obté el 
Premi Periodístic del Cava en la categoria de ràdio 
atorgat per Consell Regulador del Cava. 
Font: RTVE.

04/07/2006

El Consell Executiu dóna llum verda al nou contracte •	
programa de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió vigent fins al 2009 i que aportarà 1.161 milions 
d’euros durant aquest període. Abans que finalitzi el 
2007, la Generalitat de Catalunya assumirà el deu-
te acumulat de la Corporació Catalana, que puja als 
1.046,7 milions d’euros. 
Font: Comunicació21 (05-07-06); Noticias de la Comunicación 

(núm. 264, 2006, p. 33). 

06/07/2006

L’emissora municipal Canal Blau de Vilanova i la Gel-•	
trú canvia el seu dial al 100.5 de la FM per millorar la 
qualitat de recepció. 
Font: Canal Blau. 

07/07/2006

L’AIMC i la cadena COPE arriben a un acord mutu: •	
la COPE torna a l’EGM i la cadena episcopal a canvi 
retira dels tribunals les accions legals interposades 
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AGOST

01/08/2006

El Govern espanyol presenta un recurs d’inconstitu-•	
cionalitat contra 55 articles i 3 disposicions de la Llei 
de comunicació audiovisual de Catalunya. 
Font: Presidencia del Gobierno. 

11/08/2006

El sector radiofònic a Espanya factura 1.522,4 mili-•	
ons d’euros, subvencions incloses, durant el primer 
semestre del 2006, segons dades de la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions (CMT), fet que su-
posa un creixement del 12,46% respecte al mateix 
període de l’any anterior. Segons la CMT, el sector 
que més ha crescut en el conjunt del sector audio-
visual espanyol és la ràdio. Per emissores, les que 
han experimentat un augment de facturació més 
elevat per ordre són: la cadena COPE, SER i Onda 
Cero. Amb tot, la cadena SER lidera el mercat per in-
gressos amb el 45,6%, seguida de la COPE, amb un 
30,6%, i Onda Cero, amb un 22,7%, segons dades 
de la CMT. 
Font: CMT; elmundo.es; MarketingDirecto.com (17-08-06).

18/08/2006

José Antonio Abellán deixa el morning show de la •	
COPE, La jungla, i centrarà la seva activitat en la 
direcció d’esports de la cadena episcopal i en el 
programa de cap de setmana Tiempo de juego. La 
COPE reorganitza la seva plantilla després de la sor-
tida del periodista Eduardo García15. 
Font: El Semanal Digital (24-08-06); Guía de la radio (núm. 444, 

2006). 

21/08/2006

Ràdio Gelida celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: el3devuit (19-05-06; 26-08-06).

26/08/2006

El Govern català aprova la concessió definitiva de •	
les freqüències: 92.0 MHz a Puigcerdà a la societat 
Radio Puigcerdà SL (cadena COPE); 105.6 MHz a 
Terrassa a Miquel Calzada i Carles Cuní (Flaix FM); 
87.7 MHz al Masnou a Ràdio el Masnou-Maresme 
SA (RAC 1); i 107.2 MHz, de caràcter municipal, a 
l’Ajuntament de Parets del Vallès (RAP107). 
Font: Generalitat de Catalunya.

15. Eduardo García marxa a Radio Marca i se’n porta amb ell el català 
Àxel Torres, expert en futbol internacional.

que va tenir la ràdio en el conflicte, i en especial, Rà-
dio Barcelona. 
Font: Ràdio Barcelona (05-07-06).

La periodista Sílvia Cóppulo presenta el seu llibre •	
Com neix COMRàdio. 
Font: Guía de la radio (núm. 436, 2006).

Imatge 9. Portada del llibre 

 

Font: Guía de la radio (núm. 436, 2006).

25/07/2006

La nova emissora municipal de Mataró, Mataró Rà-•	
dio, inicia les seves emissions en proves. COMRàdio 
dóna la benvinguda a l’emissora del Maresme a la 
seva xarxa local. 
Font: Ajuntament de Mataró; Comunicació21 (16-06-06); COM-

Ràdio (26-07-06). 

28/07/2006

El Consell de Ministres aprova per reial decret el nou •	
reglament de prestació del servei de radio i televisió 
per cable. Aquest decret dóna compliment a la Llei 
general de telecomunicacions, i, així, queda liberalit-
zada la prestació de serveis i s’obre el mercat a nous 
competidors. 
Font: Presidencia del gobierno (la-moncloa.es). 

Mor Salvador Pàmies Garriga, director de Ràdio Mu-•	
sic de l’Hospitalet de Llobregat, una de les primeres 
emissores sense concessió en els anys vuitanta. 
Font: Ajuntament de Monistrol. 

29/07/2006

El Departament de Presidència de la Generalitat con-•	
cedeix més de 533.000 euros a 17 ràdios privades en 
concepte d’ajuts a mitjans de comunicació, segons 
informa el Govern català. 
Font: Generalitat de Catalunya. 

(18/07/2006)
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07/09/2006

El 75% dels treballadors de RTVE voten «Sí» en el •	
referèndum per l’acceptació dels acords sobre el Pla 
de sanejament de l’ens públic. 
Font: RTVE (08-09-06); Noticias de la Comunicación (núm. 264; 

2006, p. 33).

08/09/2006

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya recull •	
l’acord de 29 d’agost pel qual s’autoritza que Uni-
prex (Onda Cero i Europa FM) adquireixi la propietat 
RKOR, propietària d’una freqüència a Granollers i 
d’una concessió de ràdio digital de cobertura auto-
nòmica amb desconnexions provincials. 
Font: DOGC (núm. 4.715, p. 37.992-37.993); InterMedios (núm. 

280, 2006, p. 22).

11/09/2006

L’emissora municipal Mataró Ràdio inicia les seves •	
emissions regulars, després de tres anys de reivin-
dicacions. 
Font: Diari Mataró (19-04-06); InterMedios (núm. 270, 2006, p. 

21).

12/09/2006

Es constitueix la Corporación Radiotelevisiva Es-•	
pañola SA. Carmen Caffarel, fins ara directora gene-
ral de RTVE, és nomenada administradora provisio-
nal única fins que el Congrés de Diputats nomeni els 
12 consellers de la nova corporació. 
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 

33). 

14/09/2006

Els beneficis d’explotació de la divisió de ràdio del •	
Grup PRISA augmenten un 68,8% en el primer se-
mestre del 2006 respecte al mateix període del 2005. 
Segons dades del grup que recull la revista especi-
alitzada InterMedios, els beneficis d’explotació dels 
sis primers mesos de l’any són de 37,76 milions 
d’euros. 
Font: InterMedios (núm. 279, 2006, p. 9).

18/09/2006

El •	 Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Reial 
decret pel qual s’aprova el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia. 
Font: BOE.es (núm. 223, p. 32.718-32.760).

El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) emet •	
un comunicat en el qual denuncia les pràctiques pe-
riodístiques dels mitjans El Mundo, l’emissora COPE 

SETEMBRE

01/09/2006

El Govern aprova el nou Pla tècnic nacional •	
de radiodifusió sonora amb modulació de 
freqüència (FM). El Pla estableix un nou reparti-
ment de l’espai radioelèctric amb la intenció d’aturar 
la proliferació d’emissores sense autorització admi-
nistrativa. A Catalunya s’han autoritzat 105 lli-
cències: 83 seran per al sector privat i 22 les 
reserva la Generalitat per al sector públic de 
ràdio local. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 261, 2006, p. 9; núm. 

264, 2006, p. 23). 

El Consell de Ministres aprova la creació de la Corpo-•	
ració de Ràdio i Televisió Espanyola. Segons l’acord 
del Govern, en queden aprovats els estatuts socials 
i també es constitueixen la Sociedad Mercantil Es-
tatal Radio Nacional de España S.A. i la Sociedad 
Mercantil Estatal Televisión Española, S.A., en enda-
vant entitats prestadores del servei públic. El capital 
social inicial de la corporació és de 100.000 euros, 
íntegrament subscrits per la Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales (SEPI). 
Font: Presidencia del Gobierno.

Infoadex presenta els resultats de l’informe sobre la •	
inversió publicitària16 durant el primer semestre del 
2006 a l’Estat espanyol. Segons aquest estudi, la 
inversió publicitària en ràdio ha estat de 280,2 mili-
ons d’euros durant els primers sis mesos de l’any, 
un 3,6% més que durant el mateix període del 2004 
(el creixement en els mitjans convencionals s’ha xi-
frat en 3.512,7 milions d’euros, un 5,5% més que el 
2004). Infoadex considera, en termes generals, que 
la publicitat a Espanya frena el seu creixement i aug-
menta poc més de la meitat que fa un any. 
Font: Infoadex; Noticias de la Comunicación (núm. 261, 2006, p. 

36-37).

04/09/2006

Tret de sortida per l’inici de la temporada 2006-2007•	 17 
i la seva programació. Després de dos mesos inten-
sos de fitxatges, les emissores estatals, autonòmi-
ques i locals posen en antena els nous programes 
durant les tres primeres setmanes del mes. 

16. Per a informació més específica de la inversió pública al sector 
radiofònic català, vegeu el capítol  IV.
17. Per a més informació, vegeu el capítol II, dedicat a l’oferta progra-
màtica.
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16. Per a informació més específica de la inversió pública al sector 
radiofònic català, vegeu el capítol  IV.
17. Per a més informació, vegeu el capítol II, dedicat a l’oferta progra-
màtica.
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OCTUBRE

Les tres principals empreses espanyoles de ràdio •	
privada (SER, Onda Cero i COPE) baten un nou rè-
cord de vendes agregades xifrat en 365,53 milions 
d’euros el 2005, un 10,62% més que l’any anterior, 
segons destaca la revista especialitzada Noticias de 
la Comunicación que publica un número especial 
dedicat a la ràdio privada. L’edició inclou els comp-
tes anuals de la SER, Radio Popular (COPE), Uniprex 
(Onda Cero) i Radio Publi (Punto Radio). 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 262, 2006, p. 32-67). 

[Sense data específica]

02/10/2006

La Generalitat de Catalunya anuncia que presentarà •	
al·legacions a la suspensió cautelar d’alguns articles 
de la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya 
ordenada pel Tribunal Constitucional. El Govern cata-
là considera que el text s’ajusta a la Carta Magna. 
Font: Comunicació21. 

03/10/2006

Mor el periodista Antonio González Calderón a l’edat •	
de 91 anys a Madrid, considerat el precursor de la 
ràdio moderna a Espanya. González Calderón va ser 
el creador dels serveis informatius de la SER. 
Font: Cadena SER (04-10-06); Noticias de la Comunicación (núm. 

262, 2006, p. 10).

04/10/2006

Ràdio Salt posa en marxa una programació inspirada •	
en iCat fm. 
Font: laMalla.net. 

05/10/2006

El programa •	 A vivir que son dos días de Cadena SER 
obté el Premi Juan Mari Arzak que atorga la Universi-
tat de Barcelona, el Grup Freixenet i l’editorial RBA. 
Font: Universitat de Barcelona (06-10-06). 

La direcció i els treballadors de Catalunya Ràdio fir-•	
men un nou conveni col·lectiu, el desè en la història 
de l’emissora i amb vigència fins al 2009. 
Font: Comunicació21 (09-10-06). 

09/10/2006

La CCRTV posa en marxa el Servei d’Atenció a l’Oient •	
a Catalunya Ràdio. La responsable del projecte és 
Adelina Castillejo, fins ara coordinadora de Catalu-
nya Cultura. 
Font: Comunicació21 (10-10-06); InterMedios (núm. 270, 2006, 

p. 21).

i la web Libertad Digital, als quals fa responsables de 
«les campanyes que han posat en marxa amb motiu 
del sumari del tràgic atemptat del 11-M per aconse-
guir finalitats polítiques i econòmiques que no tenen 
res a veure amb el periodisme». Els periodistes col-
legiats consideren una circumstància «agreujant» el 
fet que «un d’aquests mitjans —la COPE— depengui 
directament de la Conferència Episcopal Espanyo-
la». El CPC considera que aquests mitjans vulneren 
de manera repetida els principis ètics de la professió, 
en especial els dos primers punts del Codi deonto-
lògic. 
Font: Avui. 

25/09/2006

L’Asociación Española de Radiodifusión Comercial •	
(AERC) considera que el nou Pla tècnic nacional de 
la freqüència modulada posa en entredit la viabilitat 
del sector i demana al Govern que posi fi a les quasi 
2.000 emissores pirates que hi ha a Espanya, segons 
les seves estimacions. 
Font: AERC.

La nova Corporació RTVE tindrà un pressupost de •	
1.209,20 milions d’euros per al 2007, segons el pro-
jecte de pressupostos del ministre d’Economia, Pe-
dro Solbes. 
Font: elmundo.es (26-09-06). 

26/09/2006

La Comissió de Govern de Política Institucional de la •	
Generalitat de Catalunya atorga la concessió defini-
tiva a dues emissores: la freqüència 107.8 MHz, de 
caràcter municipal, a l’Ajuntament de Moià (Bages); 
i la 94.1 MHZ de Lleida, de caràcter comercial, a la 
Sociedad Diario La Mañana. 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21 (27-09-06).

29/09/2006

El Tribunal Constitucional suspèn cautelarment 55 •	
dels 140 articles de la Llei de comunicació audiovisu-
al de Catalunya després d’admetre a tràmit un recurs 
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern central el 
mes d’agost. Entre els articles afectats hi consten els 
que defineixen les funcions i potestats del CAC, com 
ara l’atorgament de llicències o l’establiment de san-
cions. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 34); el-

mundo.es. 

(18/09/2006)
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[Sense data específica]
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04/10/2006
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Font: laMalla.net. 

05/10/2006

El programa •	 A vivir que son dos días de Cadena SER 
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tat de Barcelona, el Grup Freixenet i l’editorial RBA. 
Font: Universitat de Barcelona (06-10-06). 
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Font: Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 34); el-

mundo.es. 

(18/09/2006)
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cio per Salud y calidad de vida, de Punto Radio; el 
programa No es un día cualquiera, de RNE; els 40 
Principales, pel seu 40è aniversari, i Rafael Pérez del 
Puerto, director general financer de la COPE. 
Font: ABC.es (22-10-06); Guía de la radio (núm. 452, 2006; núm. 

453, 2006). 

23/10/2006

Els professionals de l’humor radiofònic es reuneixen •	
a Tarragona fins al 3 de novembre en el marc de la 
Setmana de la Comunicació, Comunica 06. La jorna-
da està organitzada per Tarragona Ràdio amb la col-
laboració de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació 
Caixa de Tarragona. 
Font: Comunicació21 (14-10-06). 

25/10/2006

El jurat dels Premios Ondas 2006 donen a conèixer •	
els guardonats. En la categoria de ràdio els premiats 
són: Una nana para Brian, de Kolsysanka Dla Braja-
na, Polskie Radio SA de Polònia, premi internacional 
de ràdio; No somos nadie, de M80, i Minoria abso-
luta, de RAC 1, millor programa ex aequo; Justo Mo-
linero, de Radio Tele-Taxi, premi a la trajectòria pro-
fessional; Fernando Berlín de www.radiocable.com, 
premi a la innovació radiofònica; Farola, de l’agència 
Remo (anunciant: Fundación Alcohol y Sociedad), i 
Cow-boys, de l’agència Shackleton (anunciant: Lo-
calia, producte: cicle western), millor falca de ràdio 
ex aequo; Juan Nonzioli, Nacho Guilló i Víctor Aqui-
lar, de l’agència Shackleton, millor equip creatiu de 
publicitat en ràdio; Para ti, de l’agència Shackleton 
(producte i anunciant: Midas), millor campanya de 
ràdio; La merienda de Pascual, de Gomaespuma, 
millor creativitat en patrocini, jingle, menció, promo-
ció, concurs o altre format original; Desplazamientos, 
de l’agència TDWA (anunciant: Dirección General de 
Tráfico), falca més popular segons els oients. La gala 
de la 53a edició dels Premios Ondas se celebrarà el 
23 de novembre al Teatre Musical de Barcelona. 
Font: Premios Ondas, Ràdio Barcelona - Cadena SER. 

NOVEMBRE

01/11/2006

Les emissores radiofòniques fan programació espe-•	
cial per seguir les eleccions al Parlament de Catalu-
nya. 
Font: Guía de la radio (núm. 454, 2006).

03/11/2006

El Tribunal Suprem anul·la la decisió de la Generalitat •	
de Catalunya de no renovar les concessions de la 

14/10/2006

La ràdio municipal de Prats de Lluçanès, Ràdio Tro-•	
ka, inicia les emissions en proves (no emetia des de 
1998). 
Font: Guía de la radio (núm. 450, 2006). 

17/10/2006

Els periodistes de Ràdio 4 de RNE, TVE Catalunya, •	
COMRàdio i Catalunya Ràdio aproven una vaga de 
signatures durant la campanya electoral per protes-
tar contra la nova normativa de la Junta Electoral que 
estableix un temps i un ordre d’aparició determinats 
dels partits polítics en les cròniques dels mitjans de 
comunicació públics. 
Font: Comunicació21 (17-10-06; 18-10-06). 

20/10/2006

Acord entre RTVE, la SEPI i els sindicats per •	
l’expedient de regulació que afectarà 4.150 
treballadors. A partir de l’1 de gener de 2007, 
aquells treballadors amb 52 anys complerts que 
s’acullin a l’ERE cobraran el 92% del seu salari net. 
També comptaran amb aquest sou per als primers 
13 anys de jubilació aquells treballadors de menys 
edat, però que tinguin 24 anys d’antiguitat a l’empre-
sa. Es posa en marxa el Pla de sanejament de l’ens 
públic. 
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 

34).

Se celebren les II Jornades de Podcasting de la co-•	
munitat espanyola de podcasters al Centre Cívic de 
les Drassanes del 20 al 22 d’octubre. A la trobada hi 
assisteixen un centenar de persones i compta amb 
tallers, sessions tècniques i debats sobre la situació 
del podcasting a la Península i les possibilitats ac-
tuals de la ràdio enfront de la comunicació digital. 
La jornada està organitzada per www.podcatala.org 
i www.podcastellano.com amb la col·laboració de la 
Ciutat del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelo-
na, Creative Labs, Nokia i iCat fm, com a emissora 
oficial. 
Font: laMalla.net (28-10-06). 

21/10/2006

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisi-•	
ón entrega els premis Antenas de Oro 2006 en una 
gala celebrada a Madrid. Els guardonats en la ca-
tegoria de ràdio són: Félix Madero, pel seu progra-
ma d’informació i anàlisi De costa a costa, de Punto 
Radio; Carlos Herrera, pel seu espai Herrera en la 
onda, d’Onda Cero; Álex Grijelmo, per la direcció i 
presentació de Palabras moribundas; Josep Pedre-
rol i Joaquín Ramos Marcos, pel seu espai El mirador 
del deporte, de Punto Radio; els espais informatius 
de Protagonistas, de Punto Radio, i Ricardo Apari-
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cio per Salud y calidad de vida, de Punto Radio; el 
programa No es un día cualquiera, de RNE; els 40 
Principales, pel seu 40è aniversari, i Rafael Pérez del 
Puerto, director general financer de la COPE. 
Font: ABC.es (22-10-06); Guía de la radio (núm. 452, 2006; núm. 

453, 2006). 

23/10/2006

Els professionals de l’humor radiofònic es reuneixen •	
a Tarragona fins al 3 de novembre en el marc de la 
Setmana de la Comunicació, Comunica 06. La jorna-
da està organitzada per Tarragona Ràdio amb la col-
laboració de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació 
Caixa de Tarragona. 
Font: Comunicació21 (14-10-06). 

25/10/2006

El jurat dels Premios Ondas 2006 donen a conèixer •	
els guardonats. En la categoria de ràdio els premiats 
són: Una nana para Brian, de Kolsysanka Dla Braja-
na, Polskie Radio SA de Polònia, premi internacional 
de ràdio; No somos nadie, de M80, i Minoria abso-
luta, de RAC 1, millor programa ex aequo; Justo Mo-
linero, de Radio Tele-Taxi, premi a la trajectòria pro-
fessional; Fernando Berlín de www.radiocable.com, 
premi a la innovació radiofònica; Farola, de l’agència 
Remo (anunciant: Fundación Alcohol y Sociedad), i 
Cow-boys, de l’agència Shackleton (anunciant: Lo-
calia, producte: cicle western), millor falca de ràdio 
ex aequo; Juan Nonzioli, Nacho Guilló i Víctor Aqui-
lar, de l’agència Shackleton, millor equip creatiu de 
publicitat en ràdio; Para ti, de l’agència Shackleton 
(producte i anunciant: Midas), millor campanya de 
ràdio; La merienda de Pascual, de Gomaespuma, 
millor creativitat en patrocini, jingle, menció, promo-
ció, concurs o altre format original; Desplazamientos, 
de l’agència TDWA (anunciant: Dirección General de 
Tráfico), falca més popular segons els oients. La gala 
de la 53a edició dels Premios Ondas se celebrarà el 
23 de novembre al Teatre Musical de Barcelona. 
Font: Premios Ondas, Ràdio Barcelona - Cadena SER. 

NOVEMBRE

01/11/2006

Les emissores radiofòniques fan programació espe-•	
cial per seguir les eleccions al Parlament de Catalu-
nya. 
Font: Guía de la radio (núm. 454, 2006).

03/11/2006

El Tribunal Suprem anul·la la decisió de la Generalitat •	
de Catalunya de no renovar les concessions de la 

14/10/2006

La ràdio municipal de Prats de Lluçanès, Ràdio Tro-•	
ka, inicia les emissions en proves (no emetia des de 
1998). 
Font: Guía de la radio (núm. 450, 2006). 

17/10/2006

Els periodistes de Ràdio 4 de RNE, TVE Catalunya, •	
COMRàdio i Catalunya Ràdio aproven una vaga de 
signatures durant la campanya electoral per protes-
tar contra la nova normativa de la Junta Electoral que 
estableix un temps i un ordre d’aparició determinats 
dels partits polítics en les cròniques dels mitjans de 
comunicació públics. 
Font: Comunicació21 (17-10-06; 18-10-06). 

20/10/2006

Acord entre RTVE, la SEPI i els sindicats per •	
l’expedient de regulació que afectarà 4.150 
treballadors. A partir de l’1 de gener de 2007, 
aquells treballadors amb 52 anys complerts que 
s’acullin a l’ERE cobraran el 92% del seu salari net. 
També comptaran amb aquest sou per als primers 
13 anys de jubilació aquells treballadors de menys 
edat, però que tinguin 24 anys d’antiguitat a l’empre-
sa. Es posa en marxa el Pla de sanejament de l’ens 
públic. 
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 

34).

Se celebren les II Jornades de Podcasting de la co-•	
munitat espanyola de podcasters al Centre Cívic de 
les Drassanes del 20 al 22 d’octubre. A la trobada hi 
assisteixen un centenar de persones i compta amb 
tallers, sessions tècniques i debats sobre la situació 
del podcasting a la Península i les possibilitats ac-
tuals de la ràdio enfront de la comunicació digital. 
La jornada està organitzada per www.podcatala.org 
i www.podcastellano.com amb la col·laboració de la 
Ciutat del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelo-
na, Creative Labs, Nokia i iCat fm, com a emissora 
oficial. 
Font: laMalla.net (28-10-06). 

21/10/2006

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisi-•	
ón entrega els premis Antenas de Oro 2006 en una 
gala celebrada a Madrid. Els guardonats en la ca-
tegoria de ràdio són: Félix Madero, pel seu progra-
ma d’informació i anàlisi De costa a costa, de Punto 
Radio; Carlos Herrera, pel seu espai Herrera en la 
onda, d’Onda Cero; Álex Grijelmo, per la direcció i 
presentació de Palabras moribundas; Josep Pedre-
rol i Joaquín Ramos Marcos, pel seu espai El mirador 
del deporte, de Punto Radio; els espais informatius 
de Protagonistas, de Punto Radio, i Ricardo Apari-
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blanc de la ràdio local pública a Catalunya que doni 
una imatge clara de la situació del sector. 
Font: FRLC (02-11-06); Comunicació21 (13-11-06). 

11/11/2006

L’emissora del Berguedà, Ràdio Puig-reig, celebra el •	
seu 25è aniversari. 
Font: Comunicació21 (13-11-06). 

14/11/2006

El Col·legi de Periodistes de Catalunya homenatja el •	
periodista Joaquim Maria Puyal per la seva trajectò-
ria professional. 
Font: Comunicació21 (10-11-06). 

L’emissora municipal Nova Ràdio Lloret celebra el •	
seu 15è aniversari. 
Font: diaridegirona.cat (14-02-06). 

15/11/2006

Josep Lluís Surroca, un dels creadors de Radio Ju-•	
ventud de Barcelona, és homenatjat en un dinar a 
l’Hotel Palace de Barcelona. 
Font: Ràdio 4 RNE; Guía de la radio (núm. 455, 2006). 

El Ministeri de Treball dóna llum verda a l’expedient •	
de regulació d’ocupació de RTVE. La Corporació 
RTVE pot extingir les relacions laborals de fins a un 
màxim de 4.150 treballadors. 
Font: RTVE.

16/11/2006

El Consell d’Administració del Grup PRISA nomena •	
Ignacio Polanco vicepresident de l’empresa i subs-
titut de Jesús de Polanco com a president quan 
aquest deixi el càrrec, a proposta del mateix Jesús 
de Polanco. 
Font: ElPaís.com.

La comissió de govern de Política Institucional de la •	
Generalitat de Catalunya acorda l’adjudicació d’una 
emissora de freqüència modulada de tipus comer-
cial a Gironina de Radio SA. Aquesta societat rep 
la concessió definitiva per la prestació del servei a 
la freqüència 95.1 MHz (M80 Ràdio Girona) amb la 
marca Ona Girona, associada a Ona Catalana. 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21 (22-11-06). 

23/11/200

La revista especialitzada •	 InterMedios publica un nú-
mero especial (284) dedicat a la ràdio privada. 
Font: InterMedios (284, 2006, p. 9-16).

cadena COPE a Manresa, Barcelona i Tarragona el 
1998. Amb aquesta sentència, la COPE podrà conti-
nuar emetent amb normalitat en aquestes freqüènci-
es a Catalunya. 
Font: COPE. 

04/11/2006

Justo Molinero rep el guardó Micròfon Especial per la •	
seva trajectòria professional a Radio Tele-Taxi i Radio 
MR atorgat per l’Associació Espanyola d’Informadors 
de Premsa, Ràdio i Televisió (APEI) a Catalunya. Al-
tres radiofonistes guardonats de l’edició Premis APEI 
Catalunya 2006 són, en la categoria de ràdio: Jordi 
Basté (RAC 1), Toni Marín (Ràdio 4), Jordi Martí (Ca-
nal Blau Ràdio), Núria Ribó (Catalunya Ràdio) i Manel 
Tahull (Onda Rambla Lleida). 
Font: Premis APEI Catalunya.

07/11/2006

L’emissora municipal Tarragona Ràdio publica, amb •	
motiu del seu 20è aniversari, un llibre titulat En sinto-
nía, que recull vuit contes sobre la quotidianitat del 
mitjà. 
Font: Comunicació21. 

08/11/2006

Luis del Olmo dóna a conèixer els guardonats amb •	
els Premios Protagonistas 2006. El locutor Ramon 
García és el premiat en la categoria de ràdio en la 
10a edició d’aquests guardons. La cerimònia se ce-
lebra el 27 de novembre al Palau de Congressos de 
Barcelona. 
Font: Onda Rambla.

09/11/2006

Els beneficis d’explotació d’Uniprex augmenten un •	
21,1% en els primers nou mesos del 2006 respecte 
al mateix període del 2005. Segons dades del grup 
que recull la revista especialitzada InterMedios, els 
beneficis d’explotació durant aquest període són de 
13,4 milions d’euros. Les dades pel global del 2005 
referides a Radio Blanca (Kiss FM) no són tan positi-
ves, ja que el seu resultat d’explotació es va reduir un 
13,7% (xifrada en 4,24 milions d’euros). 
Font: InterMedios (núm. 283, 2006, p. 9).

10/11/2006

Se celebra el III Congrés de Ràdio Municipal de Ca-•	
talunya a Barcelona. Com a conclusió del certamen, 
el president del Consorci Local i Comarcal de Co-
municació, Josep Pont, demana la creació d’un llibre 

(3/11/2006)
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blanc de la ràdio local pública a Catalunya que doni 
una imatge clara de la situació del sector. 
Font: FRLC (02-11-06); Comunicació21 (13-11-06). 

11/11/2006

L’emissora del Berguedà, Ràdio Puig-reig, celebra el •	
seu 25è aniversari. 
Font: Comunicació21 (13-11-06). 

14/11/2006

El Col·legi de Periodistes de Catalunya homenatja el •	
periodista Joaquim Maria Puyal per la seva trajectò-
ria professional. 
Font: Comunicació21 (10-11-06). 

L’emissora municipal Nova Ràdio Lloret celebra el •	
seu 15è aniversari. 
Font: diaridegirona.cat (14-02-06). 

15/11/2006

Josep Lluís Surroca, un dels creadors de Radio Ju-•	
ventud de Barcelona, és homenatjat en un dinar a 
l’Hotel Palace de Barcelona. 
Font: Ràdio 4 RNE; Guía de la radio (núm. 455, 2006). 

El Ministeri de Treball dóna llum verda a l’expedient •	
de regulació d’ocupació de RTVE. La Corporació 
RTVE pot extingir les relacions laborals de fins a un 
màxim de 4.150 treballadors. 
Font: RTVE.

16/11/2006

El Consell d’Administració del Grup PRISA nomena •	
Ignacio Polanco vicepresident de l’empresa i subs-
titut de Jesús de Polanco com a president quan 
aquest deixi el càrrec, a proposta del mateix Jesús 
de Polanco. 
Font: ElPaís.com.

La comissió de govern de Política Institucional de la •	
Generalitat de Catalunya acorda l’adjudicació d’una 
emissora de freqüència modulada de tipus comer-
cial a Gironina de Radio SA. Aquesta societat rep 
la concessió definitiva per la prestació del servei a 
la freqüència 95.1 MHz (M80 Ràdio Girona) amb la 
marca Ona Girona, associada a Ona Catalana. 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21 (22-11-06). 

23/11/200

La revista especialitzada •	 InterMedios publica un nú-
mero especial (284) dedicat a la ràdio privada. 
Font: InterMedios (284, 2006, p. 9-16).

cadena COPE a Manresa, Barcelona i Tarragona el 
1998. Amb aquesta sentència, la COPE podrà conti-
nuar emetent amb normalitat en aquestes freqüènci-
es a Catalunya. 
Font: COPE. 

04/11/2006

Justo Molinero rep el guardó Micròfon Especial per la •	
seva trajectòria professional a Radio Tele-Taxi i Radio 
MR atorgat per l’Associació Espanyola d’Informadors 
de Premsa, Ràdio i Televisió (APEI) a Catalunya. Al-
tres radiofonistes guardonats de l’edició Premis APEI 
Catalunya 2006 són, en la categoria de ràdio: Jordi 
Basté (RAC 1), Toni Marín (Ràdio 4), Jordi Martí (Ca-
nal Blau Ràdio), Núria Ribó (Catalunya Ràdio) i Manel 
Tahull (Onda Rambla Lleida). 
Font: Premis APEI Catalunya.

07/11/2006

L’emissora municipal Tarragona Ràdio publica, amb •	
motiu del seu 20è aniversari, un llibre titulat En sinto-
nía, que recull vuit contes sobre la quotidianitat del 
mitjà. 
Font: Comunicació21. 

08/11/2006

Luis del Olmo dóna a conèixer els guardonats amb •	
els Premios Protagonistas 2006. El locutor Ramon 
García és el premiat en la categoria de ràdio en la 
10a edició d’aquests guardons. La cerimònia se ce-
lebra el 27 de novembre al Palau de Congressos de 
Barcelona. 
Font: Onda Rambla.

09/11/2006

Els beneficis d’explotació d’Uniprex augmenten un •	
21,1% en els primers nou mesos del 2006 respecte 
al mateix període del 2005. Segons dades del grup 
que recull la revista especialitzada InterMedios, els 
beneficis d’explotació durant aquest període són de 
13,4 milions d’euros. Les dades pel global del 2005 
referides a Radio Blanca (Kiss FM) no són tan positi-
ves, ja que el seu resultat d’explotació es va reduir un 
13,7% (xifrada en 4,24 milions d’euros). 
Font: InterMedios (núm. 283, 2006, p. 9).

10/11/2006

Se celebra el III Congrés de Ràdio Municipal de Ca-•	
talunya a Barcelona. Com a conclusió del certamen, 
el president del Consorci Local i Comarcal de Co-
municació, Josep Pont, demana la creació d’un llibre 

(3/11/2006)
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Noticias de la Comunicación•	  publica un resum es-
pecial de 2006 sobre l’evolució del mercat espanyol 
dels mitjans de comunicació. Pel que fa al sector ra-
diofònic, estudia la xifra neta de negocis i l’audièn-
cia18. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 42-112). 

[Sense data específica]

- Les tres empreses amb més volum de negocis 
són, per aquest ordre: la SER SA, Ungeixen SA i 
Radio Popular SA.

- Les que menys volum de negocis tenen, per 
aquest ordre: Zeta Rock & Gol SL, Cia. Radiodifu-
sió Intercontinental SA i Radio España de Barce-
lona SA.

- L’audiència radiofònica en general es manté el 
2006 respecte al 2005, però aquest equilibri és 
degut a la compensació de l’augment d’oients de 
la ràdio temàtica respecte a la pèrdua de la gene-
ralista. 

El programa •	 Patum Universal de Ràdio Berga gua-
nya la I Edició dels Premis Periodístics en la cate-
goria de ràdio atorgats per l’Associació Catalana de 
Premsa Comarcal (ACPC). 
Font: Comunicació21 (04-12-06). 

04/12/2006

El CAC signa un acord amb l’Asociación para la Au-•	
torregulación de la Comunicación Comercial (Auto-
control) que permetrà al consell català conèixer els 
dictàmens adoptats per Autocontrol en la seva tasca 
de foment de l’autoregulació dels continguts publi-
citaris. 
Font: InterMedios (núm. 286, 2006, p. 11).

Els responsables d’iCat fm anuncien que a final •	
d’any es podrà rebre l’emissora cultural a través de 
la Televisió Digital Terrestre (TDT) i, que el 2007, tam-
bé a través del mòbil, on es podrà rebre de manera 
sincronitzada amb l’emissió les dades bàsiques rela-
cionades amb els temes musicals que sonen. 
Font: Catràdio.cat. 

Montserrat Melià és nomenada nova cap d’informa-•	
tius de RNE Catalunya. 
Font: RTVE. 

08/12/2006

L’Ajuntament de Reus concedeix una menció honorí-•	
fica a l’emissora Punt 6 Ràdio com a reconeixement 
per la seva trajectòria professional i compromís de 
ciutat durant el seus 25 anys de funcionament. 
Font: Guía de la radio (núm. 459, 2006). 

18. Per a més informació específica referent a aquestes temàtiques al 
sector radiofònic català, vegeu els capítols III i IV.

24/11/2006

COMRàdio i l’Agència Catalana de Comunicació Lo-•	
cal (ACL) signen un acord pel qual els informatius 
de l’emissora es difondran a través del portal e-no-
tícies. 
Font: e-notícies. 

25/11/2006

El Consell de Mallorca firma un conveni pel qual des-•	
tinarà 60.000 euros per assegurar la recepció de les 
emissores públiques en llengua catalana (Catalunya 
Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat 
fm) des del centre de comunicacions ubicat a la ser-
ra d’Alfàbia, propietat de l’Associació Voltor. 
Font: mallorcadiario.com.

Ràdio Berga guanya el Premi Lacetània 2006 per la •	
cobertura de la Patum atorgat per la delegació del 
Bages d’Òmnium Cultural. 
Font: Ràdio Berga. 

27/11/2006

Es publica un llibre sobre els 25 anys de la ràdio lliu-•	
re barcelonina, Ràdio PICA, Una història de Ràdio 
PICA. 25 anys a contrapèl, l’autor del qual és Fèlix 
Villagrasa. 
Font: Ràdio Bronka; Guía de la radio (458, 2006). 

28/11/2006

Joan Manel Tresserras és nomenat conseller de Cul-•	
tura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya. 
Font: Generalitat de Catalunya; Portal de la Comunicació.

29/11/2006

El periodista Carles Sentís, exdirector de Ràdio Bar-•	
celona, presenta les seves memòries, Memòries d’un 
espectador. Sentís, de 94 anys, aborda en aquest 
primer volum la seva dimensió periodística. 
Font: Comunicació21 (24-11-06).

30/11/2006

Francesc Triola és nomenat director general de COM-•	
Ràdio en substitució de Jordi Llonch. Triola està vin-
culat a l’emissora des dels inicis, on ha desenvolupat 
diferents tasques de responsabilitat. 
Font: Comunicació21 (01-12-06). 

DESEMBRE
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Noticias de la Comunicación•	  publica un resum es-
pecial de 2006 sobre l’evolució del mercat espanyol 
dels mitjans de comunicació. Pel que fa al sector ra-
diofònic, estudia la xifra neta de negocis i l’audièn-
cia18. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 264, 2006, p. 42-112). 

[Sense data específica]

- Les tres empreses amb més volum de negocis 
són, per aquest ordre: la SER SA, Ungeixen SA i 
Radio Popular SA.

- Les que menys volum de negocis tenen, per 
aquest ordre: Zeta Rock & Gol SL, Cia. Radiodifu-
sió Intercontinental SA i Radio España de Barce-
lona SA.

- L’audiència radiofònica en general es manté el 
2006 respecte al 2005, però aquest equilibri és 
degut a la compensació de l’augment d’oients de 
la ràdio temàtica respecte a la pèrdua de la gene-
ralista. 

El programa •	 Patum Universal de Ràdio Berga gua-
nya la I Edició dels Premis Periodístics en la cate-
goria de ràdio atorgats per l’Associació Catalana de 
Premsa Comarcal (ACPC). 
Font: Comunicació21 (04-12-06). 

04/12/2006

El CAC signa un acord amb l’Asociación para la Au-•	
torregulación de la Comunicación Comercial (Auto-
control) que permetrà al consell català conèixer els 
dictàmens adoptats per Autocontrol en la seva tasca 
de foment de l’autoregulació dels continguts publi-
citaris. 
Font: InterMedios (núm. 286, 2006, p. 11).

Els responsables d’iCat fm anuncien que a final •	
d’any es podrà rebre l’emissora cultural a través de 
la Televisió Digital Terrestre (TDT) i, que el 2007, tam-
bé a través del mòbil, on es podrà rebre de manera 
sincronitzada amb l’emissió les dades bàsiques rela-
cionades amb els temes musicals que sonen. 
Font: Catràdio.cat. 

Montserrat Melià és nomenada nova cap d’informa-•	
tius de RNE Catalunya. 
Font: RTVE. 

08/12/2006

L’Ajuntament de Reus concedeix una menció honorí-•	
fica a l’emissora Punt 6 Ràdio com a reconeixement 
per la seva trajectòria professional i compromís de 
ciutat durant el seus 25 anys de funcionament. 
Font: Guía de la radio (núm. 459, 2006). 

18. Per a més informació específica referent a aquestes temàtiques al 
sector radiofònic català, vegeu els capítols III i IV.

24/11/2006

COMRàdio i l’Agència Catalana de Comunicació Lo-•	
cal (ACL) signen un acord pel qual els informatius 
de l’emissora es difondran a través del portal e-no-
tícies. 
Font: e-notícies. 

25/11/2006

El Consell de Mallorca firma un conveni pel qual des-•	
tinarà 60.000 euros per assegurar la recepció de les 
emissores públiques en llengua catalana (Catalunya 
Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat 
fm) des del centre de comunicacions ubicat a la ser-
ra d’Alfàbia, propietat de l’Associació Voltor. 
Font: mallorcadiario.com.

Ràdio Berga guanya el Premi Lacetània 2006 per la •	
cobertura de la Patum atorgat per la delegació del 
Bages d’Òmnium Cultural. 
Font: Ràdio Berga. 

27/11/2006

Es publica un llibre sobre els 25 anys de la ràdio lliu-•	
re barcelonina, Ràdio PICA, Una història de Ràdio 
PICA. 25 anys a contrapèl, l’autor del qual és Fèlix 
Villagrasa. 
Font: Ràdio Bronka; Guía de la radio (458, 2006). 

28/11/2006

Joan Manel Tresserras és nomenat conseller de Cul-•	
tura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya. 
Font: Generalitat de Catalunya; Portal de la Comunicació.

29/11/2006

El periodista Carles Sentís, exdirector de Ràdio Bar-•	
celona, presenta les seves memòries, Memòries d’un 
espectador. Sentís, de 94 anys, aborda en aquest 
primer volum la seva dimensió periodística. 
Font: Comunicació21 (24-11-06).

30/11/2006

Francesc Triola és nomenat director general de COM-•	
Ràdio en substitució de Jordi Llonch. Triola està vin-
culat a l’emissora des dels inicis, on ha desenvolupat 
diferents tasques de responsabilitat. 
Font: Comunicació21 (01-12-06). 

DESEMBRE
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Imatge 10. Carles Francino de Second Life 
(20-12-2006)

 
Font: Guía de la radio (núm. 460, 2006).

21/12/2006

El Consell Assessor de RTVE a Catalunya es renova •	
com a conseqüència del canvi de legislatura. 
Font: Comunicació21 (20-12-06). 

Els beneficis d’explotació de Radio Intereconomía •	
augmenten un 37,5% en els primers nou mesos del 
2006 respecte al mateix període del 2005. Segons 
dades del grup que recull la revista especialitzada 
InterMedios, els beneficis d’explotació durant aquest 
període són de 2,2 milions d’euros. 
Font: InterMedios (núm. 286, 2006, p. 10).

22/12/2006

Josep Micaló, Santiago Ramentol i Dolors Comas •	
d’Argemir prenen possessió com a membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en un acte 
protocol·lari al Parlament català. 
Font: Parlament de Catalunya. 

28/12/2006

Blas Herrero (Radio Blanca) compra el 76% de Ràdio •	
Club Terrassa, propietària de Ràdio Terrassa (associ-
ada a cadena SER) i Ràdio Club 25. L’operació per-
metrà a Kiss FM tornar a emetre a Catalunya. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 265, 2007: 6). 

29/12/2006

La Corporació RTVE, amb el vistiplau del Govern •	
central, aprova una ampliació de capital social per 
valor de 1.510 milions d’euros. 
Font: RTVE.

11/12/2006

De les més de 200 poblacions de Catalunya que •	
disposen de ràdio municipal, una de cada cinc no 
disposa de cap persona fixa contractada. El Labo-
ratori de Comunicació Pública de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) ha elaborat un cens de 
mitjans públics catalans de comunicació local19 d’on 
s’han extret aquestes dades. Segons l’informe, mal-
grat l’interès dels oients per la informació local, l’ele-
vat percentatge de col·laboradors en les emissores 
municipals dificulta l’elaboració d’una programació 
estructurada i, per tant, una bona implantació en el 
territori. 
Font: Laboratori Comunicació Pública; Comunicació21. 

13/12/2006

L’AIMC fa públic les dades relatives a la tercera ona-•	
da de 2006 de l’EGM20.  
Font: AIMC. 

El Govern i la Generalitat arriben a un acord per man-•	
tenir Ràdio 4. L’anunci fet pel director de RNE a Ca-
talunya, Antoni Vidal, coincideix amb la celebració 
del 30è aniversari de l’emissora. Les dues adminis-
tracions es donen tres mesos per trobar una solució 
definitiva. 
Font: RNE Catalunya; Vilaweb (18-11-06); Comunicació21 

(24-11-06; 13-12-06). 

15/12/2006

El programa •	 Força esports de Santi Carreras a Cata-
lunya Ràdio guardonat en la 55a Nit de Santa Llúcia 
—la Nit de les Lletres Catalanes—, en el marc dels 
XXVII Premis Òmnium Cultural de Ràdio i Televisió, 
celebrats a Girona. 
Font: Comunicació21 (18-12-06).

20/12/2006

El programa •	 Hoy por hoy de cadena SER és el primer 
programa de ràdio en castellà que s’emet en Second 
Life. La iniciativa, organitzada per radiocable.com i 
la cadena SER, ha permès als habitants d’aquest 
món virtual estar en directe a l’estudi virtual de ràdio 
i acompanyar els avatars del virtual Carles Francino. 
L’espai s’ha retransmès en directe per ràdio conven-
cional i per Internet i dins de Second Life, gràcies a 
Second Life Spain. 
Font: Cadena SER

19. Per a més informació, vegeu: www.labcompublica.info.
20. Per consultar dades especifiques del consum radiofònic a Catalu-
nya, vegeu el capitol III.
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emetrà en format podcasting a través d’Internet, una 
iniciativa pionera en l’àmbit universitari espanyol. 
Font: UPF.

La periodista Montse Erra, de Catalunya Ràdio, rep •	
el Premi del Consell Municipal de Benestar Social 
en la categoria de ràdio atorgat per l’Ajuntament de 
Barcelona pel seu reportatge El Carmel, el forat del 
temps. 
Font: Ajuntament de Barcelona; Comunicació21 (12-01-07). 

15/01/2007

Els dotze nous consellers de la Corporació RTVE, en-•	
tre ells, el seu president, Luis Fernández, prenen pos-
sessió dels seus càrrecs al Congrés de Diputats. 
Font: RTVE. 

19/01/2007

RNE celebra el seu 70è aniversari. L’emissora va ser •	
fundada l’any 1937 a Salamanca pel general Fran-
co sis mesos després d’iniciar-se la Guerra Civil. Es 
tractava d’una emissora mòbil Telefunken de 20 kilo-
watts de potència instal·lada en un camió i enviada 
des d’Alemanya per Hitler. 
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 265, 2007, p. 

40-41). 

20/01/2007

El Tribunal Constitucional aixeca la suspensió •	
de 53 articles de la Llei de comunicació au-
diovisual de Catalunya impugnats pel Govern 
en el seu recurs d’inconstitucionalitat. La sus-
pensió és manté pels dos articles restants afectats: 
l’article 56, referent a la transmissió de llicències, i la 
disposició transitòria segona sobre les llicències per 
a la prestació de serveis audiovisuals a Catalunya. 
Font: ElPaís.com; elmundo.es.

22/01/2007

Catalunya Informació incorpora un informatiu en ara-•	
nès en horari de màxima audiència que s’emet a tra-
vés de les seves tres emissores a la zona. 
Font: 3cat24.cat; Comunicació21 (18-01-07).

25/01/2007

Catalunya Ràdio és l’emissora de referència per als •	
catalans, segons l’Estudi d’opinió pública sobre els 
mitjans audiovisuals de Catalunya 2006, elaborat 
pel CAC. L’informe determina que:
- Les emissores de referència pels catalans són:
	 •	Catalunya	Ràdio	(16%)
	 •	SER	(9,5%)
	 •	RAC	1	(8,5%)

2. 2007
GENER

01/01/2007

Es posa en marxa la reestructuració de l’ens públic •	
de ràdio i televisió. Entre l’1 de gener i el 31 de de-
sembre de 2008, 4.150 treballadors hauran d’aban-
donar el seu lloc a la televisió o ràdio públiques a tot 
l’Estat. 
Font: RTVE (21-10-06).

L’editora •	 El Triangle deixa de gestionar Ràdio Grà-
cia perquè no renova la concessió, expirada el 31 
de desembre de 2006. Provisionalment, l’empresa 
municipal que gestiona el Centre Cívic el Coll s’en-
carrega de l’emissora a l’espera de la convocatòria i 
resolució d’un nou concurs de concessió21. 
Font: Comunicació21 (21-02-07). 

04/01/2007

Vocento ven al Grupo Negocios el seu últim 1,8% de •	
la cadena COPE. 
Font: El Confidencial Digital; CincoDías.com (05-01-07); Noticias 

de la Comunicación (núm. 265, 2007, p. 5). 

05/01/2007

L’emissora municipal Ràdio Tordera i Ràdio Olesa •	
celebren el seu 25è aniversari. 
Font: diaridegirona.cat (05-04-2006). 

El programa •	 Discópolis de Radio 3/RNE3 celebra el 
seu 20è aniversari en antena. 
Font: Guía de la radio (núm. 463, 2007).

06/01/2007

La 40a edició de •	 Cap nen sense joguina de Ràdio 
Barcelona recapta 23.210 euros. La campanya ha 
arribat a més de 4.500 infants de 30 entitats socials 
barcelonines. Entre els objectes subhastats hi desta-
quen una escultura de Lorenzo Quinn, la samarreta 
de la selecció espanyola signada de Paul Gasol o les 
botes de Dani Pedrosa. 
Font: Ràdio Barcelona - Cadena SER (07-01-07).

11/01/2007

La Universitat Pompeu Fabra i Catalunya Ràdio sig-•	
nen un conveni per crear una ràdio, UPF Ràdio, que 

21. El juliol de 2007 es va resoldre el concurs a favor de Lúdic 3, entitat 
que gestionarà l’emissora fins a l’abril de 2009.
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10/02/2007

La ràdio municipal de Prats de Lluçanès, Ràdio Tro-•	
ka, inicia les seves emissions regulars després de 
nou anys en silenci. 
Font: Guía de la radio (núm. 468, 2007). 

12/02/2007

Amb l’inici del Congrés Mundial 3GSM a Barcelona, •	
iCat fm inicia el seu servei d’emissions a mòbils. 
Font: iCat fm. 

Rafael Camacho, director general de Ràdio i Televisió •	
d’Andalusia (RTVA), nomenat president de la FOR-
TA. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 266, 2007, p. 7).

Calafell Ràdio millora la seva cobertura amb un nou •	
centre emissor, instal·lat al sector de Bellamar. 
Font: Guía de la radio (núm. 469, 2007). 

13/02/2007

Ràdio Club Terrassa SA (Radio Club 25) i Eurobroad-•	
casting SL (empresa de Radio Blanca —Kiss FM— a 
Catalunya) presenten al CAC la sol·licitud per l’au-
torització de transmissió d’accions i efectuar així la 
compra de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 per part 
de Radio Blanca. El 23/03/2007, l’òrgan regulador 
sol·licita informació complementària per comprovar 
que l’operació compleix els límits de concentració 
establerts per la Llei de comunicació audiovisual de 
Catalunya. 
Font: InterMedios (núm. 296, 2007, p. 21).

16/02/2007

El projecte Cívic Ràdio Bonavista, impulsat per l’Ajun-•	
tament de Tarragona i la Fundació Pere Tarrés, reini-
cia les seves emissions. 
Font: diaridetarragona.com (06-02-07). 

17/02/2007

La cadena COPE vol mantenir la seva graella i renova •	
els contractes de Federico Jiménez Losantos, César 
Vidal, Cristina López Schlichting, fins al juny de 2008, 
i el de José Antonio Abellán, fins al 2009, segons pu-
blica el diari La Razón22. 
Font: LaRazon.es. 

22. Posteriorment, la cadena episcopal anuncia les renovacions.

L’estudi posa de manifest que els catalans escolten 
amb major freqüència les emissores de la Generalitat 
(26,7%), les consideren les més imparcials, les que 
informen millor i, en definitiva, les que ofereixen una 
programació millor en el seu conjunt. 
Font: CAC; Comunicació21. 

26/01/2007

Ondas Media obté l’autorització de la Comissió del •	
Mercat de les Telecomunicacions (CMT) per emetre 
ràdio via satèl·lit i posar en marxa el seu projecte de 
ràdio paneuropea. 
Font: Ondas Medias; InterMedios (núm. 290, 2007, p. 9).

Luis Del Olmo i Iñaki Gabilondo investits doctors ho-•	
noris causa per la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 
Font: URJC. 

28/01/2007

L’emissora municipal de Palamós, Ràdio Palamós, •	
celebra el seu 25è aniversari. 
Font: Comunicació21 (13-02-07). 

30/01/2007

El Consell de Govern aprova la concessió de cinc •	
emissores municipals als ajuntaments de Cunit (el 
Baix Penedès), Suas-Camallera-Llampaies (l’Alt Em-
pordà), Sant Pere de Riudebitlles (l’Alt Penedès), 
Gavà (el Baix Llobregat) i Barberà del Vallès (el Va-
llès Occidental). Les tres primeres emissores adju-
dicades ho fan amb una concessió provisional, i la 
de Gavà i Barberà del Vallès, amb una de definitiva. 
El Govern català també ha extingit la concessió de 
l’Ajuntament de Masroig (el Priorat), a petició pròpia 
del consistori, i ha declarat caducada la de l’emisso-
ra municipal de Llers, ja que no existeix. 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21 (31-01-07). 

FEBRER

01/02/2007

iCat fm és guardonada amb el Premi Ciutat de Bar-•	
celona en la categoria de ràdio, atorgat per l’Ajunta-
ment de Barcelona. El jurat destaca la seva capacitat 
de combinar l’emissió radiofònica tradicional i la uti-
lització de la xarxa. Damià López, Sònia Sanz i David 
Amador reben una menció especial per la sèrie de 
reportatges Història dels mundials de COMRàdio. 
Font: Ajuntament de Barcelona; Comunicació21 (02-02-07). 

(25/01/2007)
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celebra el seu 25è aniversari. 
Font: Comunicació21 (13-02-07). 

30/01/2007
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FEBRER

01/02/2007
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Font: Ajuntament de Barcelona; Comunicació21 (02-02-07). 

(25/01/2007)
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de 636,7 milions d’euros el 2006, un 4,39% més que 
el 2005 i 3 punts per sota del total dels mitjans con-
vencionals (7,05%, 7.149,5 milions d’euros el 2006). 
Del total de la inversió en mitjans convencionals el 
2006, la ràdio obté el 8,9% enfront del 44,5% de la 
televisió. Infoadex considera que el mercat publicitari 
espanyol continua desaccelerant el seu creixement. 
Font: Noticias de la Comunicació (núm. 267, 2007, p. 38-42); In-

terMedios (núm. 291, 2007, p. 11). [Sense data específica]

Gràfic 2. Inversió publicitària en mitjans conven-
cionals a Espanya (2006)

 
Xifres en milers d’euros.

Font: Infoadex (2007). 
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Diversos directius de TV3, Catalunya Ràdio i la •	
CCRTV van cobrar elevades indemnitzacions quan 
van cessar en els seus càrrecs el 2002 i 2003. Tots 
tenien en els seus contractes clàusules de blindatge, 
prohibides expressament pel Govern català, segons 
publica el rotatiu El Periódico de Catalunya, que es 
fa ressò d’un informe de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya que es debat el 06/03/07 al Parlament. 
Dies després, el Tribunal de Comptes obre diligènci-
es preliminars per investigar les indemnitzacions il-
legals que van rebre quatre exdirectius de la CCRTV 
durant aquest període. 
Font: Comunicació21; Noticias de la Comunicación (núm. 274, 

2007, p. 19); LaVanguardia.es (10-03-07). 

07/03/2007

La Comissió Europea dóna el vistiplau al pla de pre-•	
jubilacions de RTVE perquè considera que respecta 
la normativa comunitària d’ajudes d’Estat. El cost de 
la reorganització de la plantilla suposarà una despe-
sa de 1.300 milions d’euros a la Corporació RTVE 
durant els propers 15 anys. 
Font: RTVE.

08/03/2007

El CAC renova la seva web i facilita l’accés a les ac-•	
tuacions administratives i als informes elaborats pel 
Consell. 
Font: Comunicació21; InterMedios (núm. 292, 2007, p. 20). 

21/02/2007

El Ministeri d’Indústria autoritza l’emissora municipal •	
Ràdio Mollet del Vallès a incrementar la seva potèn-
cia de 97 a 500 watts perquè la seva població supera 
els 50.000 habitants. 
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès. 

22/02/2007

Els beneficis d’explotació de la divisió de ràdio del •	
Grup PRISA augmenten un 83,4% el 2006 respecte 
de l’any anterior. Segons dades del grup que recull 
la revista especialitzada InterMedios, els beneficis 
d’explotació, que inclouen els negocis de ràdio a Es-
panya, internacionals i la gestió de drets musicals, 
van ser de 80,62 milions d’euros el 2006. 
Font: InterMedios (núm. 290, 2007, p. 9).

23/02/2007

El Parlament de Catalunya constitueix la primera po-•	
nència amb tots els grups parlamentaris que elabora-
rà la proposició de Llei de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. La ponència està formada per 
Joan Ferran (PSC-CpC), Joana Ortega (CiU), Carme 
Mòdol (ERC), Santi Rodríguez (PPC), Dolors Camats 
(ICV-EUiA) i Antonio Robles (Grup Mixt). 
Font: Parlament de Catalunya; Comunicació21 (24-02-07). 

26/02/2007

La Sala Tercera del Tribunal Suprem a través d’un acte •	
avala la integració de la SER i Antena 3 Radio com 
a conseqüència de la modificació el juny de 2005 de 
la legislació radiofònica que flexibilitza els límits de la 
concentració empresarial en el sector. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 267, 2007, p. 16).

27/02/2007

Odette Pinto (actual COPE Catalunya) rep el premi •	
Personatge atorgat per la Jove Cambra Internacio-
nal de Sabadell en reconeixement a la seva carrera 
professional. 
Font: Guía de la radio (núm. 471, 2007). 

MARÇ

Infoadex presenta els resultats de l’•	 Informe sobre la 
inversió publicitària 2006. Segons aquest estudi, la 
inversió publicitària23 en el sector radiofònic ha estat 

23. Aquestes dades fan referència a tot l’Estat espanyol. Per consultar 
les dades inèdites d’inversió publicitària relatives al sector radiofònic 
català, vegeu el capítol IV.

143ELS FETS MÉS RELLEVANTS

de 636,7 milions d’euros el 2006, un 4,39% més que 
el 2005 i 3 punts per sota del total dels mitjans con-
vencionals (7,05%, 7.149,5 milions d’euros el 2006). 
Del total de la inversió en mitjans convencionals el 
2006, la ràdio obté el 8,9% enfront del 44,5% de la 
televisió. Infoadex considera que el mercat publicitari 
espanyol continua desaccelerant el seu creixement. 
Font: Noticias de la Comunicació (núm. 267, 2007, p. 38-42); In-

terMedios (núm. 291, 2007, p. 11). [Sense data específica]

Gràfic 2. Inversió publicitària en mitjans conven-
cionals a Espanya (2006)

 
Xifres en milers d’euros.

Font: Infoadex (2007). 

02/03/2007

Diversos directius de TV3, Catalunya Ràdio i la •	
CCRTV van cobrar elevades indemnitzacions quan 
van cessar en els seus càrrecs el 2002 i 2003. Tots 
tenien en els seus contractes clàusules de blindatge, 
prohibides expressament pel Govern català, segons 
publica el rotatiu El Periódico de Catalunya, que es 
fa ressò d’un informe de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya que es debat el 06/03/07 al Parlament. 
Dies després, el Tribunal de Comptes obre diligènci-
es preliminars per investigar les indemnitzacions il-
legals que van rebre quatre exdirectius de la CCRTV 
durant aquest període. 
Font: Comunicació21; Noticias de la Comunicación (núm. 274, 

2007, p. 19); LaVanguardia.es (10-03-07). 

07/03/2007

La Comissió Europea dóna el vistiplau al pla de pre-•	
jubilacions de RTVE perquè considera que respecta 
la normativa comunitària d’ajudes d’Estat. El cost de 
la reorganització de la plantilla suposarà una despe-
sa de 1.300 milions d’euros a la Corporació RTVE 
durant els propers 15 anys. 
Font: RTVE.

08/03/2007

El CAC renova la seva web i facilita l’accés a les ac-•	
tuacions administratives i als informes elaborats pel 
Consell. 
Font: Comunicació21; InterMedios (núm. 292, 2007, p. 20). 

21/02/2007

El Ministeri d’Indústria autoritza l’emissora municipal •	
Ràdio Mollet del Vallès a incrementar la seva potèn-
cia de 97 a 500 watts perquè la seva població supera 
els 50.000 habitants. 
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès. 

22/02/2007

Els beneficis d’explotació de la divisió de ràdio del •	
Grup PRISA augmenten un 83,4% el 2006 respecte 
de l’any anterior. Segons dades del grup que recull 
la revista especialitzada InterMedios, els beneficis 
d’explotació, que inclouen els negocis de ràdio a Es-
panya, internacionals i la gestió de drets musicals, 
van ser de 80,62 milions d’euros el 2006. 
Font: InterMedios (núm. 290, 2007, p. 9).

23/02/2007

El Parlament de Catalunya constitueix la primera po-•	
nència amb tots els grups parlamentaris que elabora-
rà la proposició de Llei de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. La ponència està formada per 
Joan Ferran (PSC-CpC), Joana Ortega (CiU), Carme 
Mòdol (ERC), Santi Rodríguez (PPC), Dolors Camats 
(ICV-EUiA) i Antonio Robles (Grup Mixt). 
Font: Parlament de Catalunya; Comunicació21 (24-02-07). 

26/02/2007

La Sala Tercera del Tribunal Suprem a través d’un acte •	
avala la integració de la SER i Antena 3 Radio com 
a conseqüència de la modificació el juny de 2005 de 
la legislació radiofònica que flexibilitza els límits de la 
concentració empresarial en el sector. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 267, 2007, p. 16).

27/02/2007

Odette Pinto (actual COPE Catalunya) rep el premi •	
Personatge atorgat per la Jove Cambra Internacio-
nal de Sabadell en reconeixement a la seva carrera 
professional. 
Font: Guía de la radio (núm. 471, 2007). 

MARÇ

Infoadex presenta els resultats de l’•	 Informe sobre la 
inversió publicitària 2006. Segons aquest estudi, la 
inversió publicitària23 en el sector radiofònic ha estat 

23. Aquestes dades fan referència a tot l’Estat espanyol. Per consultar 
les dades inèdites d’inversió publicitària relatives al sector radiofònic 
català, vegeu el capítol IV.



144 ELS FETS MÉS RELLEVANTS

16/03/2007

Els programes •	 Un quart de ràdio, de Ràdio Ciutat de 
Badalona, i El repàs, de Ràdio Martorell, són guardo-
nats amb el Premi Rosalia Rovira al millor programa 
informatiu i d’entreteniment, respectivament, en el 
marc dels 26è Premis de la Comunicació Local ator-
gats per la Diputació de Barcelona. Amb motiu de la 
Festa de la Comunicació Local, el Consorci de Co-
municació Local (CCL) i la Xarxa Audiovisual Local 
editen la revista XARXACOM, dedicada a la comuni-
cació local. 
Font: COMRàdio; laMalla.net (17-03-07).

22/03/2007

El reportatge •	 Els nous atletes catalans, de Marc Ne-
gre i Miquel Jario, emès a Catalunya Ràdio, i el pro-
grama Minut 70, de Ràdio Municipal de Terrassa, són 
guardonats amb el Premi Foment de l’Esport i Premi 
Foment de l’Esport Base o Amateur, respectivament, 
dels IV Premis de Periodisme Esportiu atorgats per 
la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. 
Font: Generalitat de Catalunya.

22/03/2007

Ràdio Falset celebra el seu 20è aniversari. •	
Font: Ràdio Falset; Guía de la radio (núm. 473, 2007). 

23/03/2007

David Velasco García pren possessió com a nou di-•	
rector de COPE i Cadena 100 a Lleida. 
Font: Guía de la radio (núm. 475, 2007).

24/03/2007

L’emissora municipal de Cunit, Ràdio Cunit, inicia •	
les seves emissions i entra a formar part de la xar-
xa d’emissores del Consorci de Comunicació Local 
(CCL). 
Font: InterMedios (núm. 293; 2007, p. 10). 

El programa •	 Tots x tots de COMRàdio rep el Premi 
Joan Pallarès atorgat per l’Associació Catalana de 
Cecs i Disminuïts Visuals, per la seva tasca de pro-
moció i difusió de les entitats de caire social i soli-
dari. 
Font: COMRàdio. 

26/03/2007

L’Audiència Provincial de Barcelona condemna el •	
periodista Federico Jiménez Losantos, director de 
La mañana, de la COPE, i l’empresa gestora de la 
cadena, Radio Popular, a indemnitzar amb 60.000 
euros el president d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, 

(08/03/2007)

Els beneficis d’explotació d’Uniprex (Onda Cero i Eu-•	
ropa FM) augmenten un 9,8% el 2006 respecte de 
l’any anterior. Segons dades de l’empresa audiovi-
sual que recull la revista especialitzada InterMedios, 
els beneficis d’explotació van ser de 24,9 milions 
d’euros el 2006. Una situació diferent presenten els 
resultats de Punto Radio, segons aquesta revista. 
Per la seva part, la cadena de ràdio del grup de co-
municació Vocento obté uns ingressos per publicitat 
de 18,2 milions d’euros el 2006, un 3,5% menys que 
els obtinguts el 2005. 
Font: InterMedios (núm. 291, 2007, p. 9). 

09/03/2007

El Consell de Ministres autoritza a la Sociedad Esta-•	
tal de Participaciones Industriales (SEPI) la compra 
de 302 milions d’accions de la Corporació RTVE, fins 
ara propietat de l’ens públic, actualment en liquida-
ció. 
Font: Presidencia del Gobierno (la-moncloa.es).

12/03/2007

S’inaugura una exposició sobre Ràdio 4 i el centre de •	
producció de Sant Cugat de TVE al Col·legi de Peri-
odistes. El conseller de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació, Joan Manel Tresserras, anuncia que Ràdio 
4 continuarà després del 31 de març, data en què 
acabava el període de tres mesos, acordat per RTVE 
i la Generalitat, per trobar una solució definitiva a la 
continuïtat de l’emissora. 
Font: Comunicació21. 

15/03/2007

Se celebra la jornada •	 Futbol i llengua als mitjans au-
diovisuals a la Facultat de Ciències de la Comuni-
cació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La 
jornada reuneix dinou lingüistes i periodistes, entre 
els quals destaquen: Joaquim M. Puyal (Catalunya 
Ràdio), Marcos Llorente (COPE), Manolo Oliveros 
(SER) i Jordi Basté (RAC 1). 
Font: UAB. 

Ràdio Girona - Cadena SER inaugura la reforma els •	
seus estudis. 
Font: diaridegirona.cat (15-03-07).

L’emissora municipal de Sant Cebrià de Vallalta •	
(Barcelona), ubicada al 103.2 de la FM, emet la pro-
gramació de la cadena gironina La Radioactivitat. 
L’emissora barcelonina s’uneix així a la de Santa Co-
loma de Farners i Vilablareix, també connectades a 
la cadena gironina. 
Font: InterMedios (núm. 297, 2007, p. 10). 
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13/04/2007

Jordi Jordà, fins ara director d’Ona Catalana, és no-•	
menat director general de l’empresa portuguesa Me-
dia Capital Radio, controlada pel grup PRISA.
Font: Comunicació21. 

Scanner FM canvia de freqüència al 100.5 de la FM •	
a Barcelona. 
Font: Scanner FM. 

17/04/2007

Es constitueix l’Observatori de la Ràdio a •	
Catalunya (l’OBS). L’Observatori forma part 
del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi 
(GRISS) del Departament de Comunicació Au-
diovisual i de Publicitat de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i compta amb el suport 
del sector públic i privat de la radiodifusió a 
Catalunya. El seu comitè científic està integrat per 
representats del GRISS, de l’Associació Catalana de 
Ràdio, de Catalunya Ràdio, de RNE Catalunya, de 
COMRàdio, del Consorci de Comunicació Local, del 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació i de la 
Federació de Ràdios Locals de Catalunya. L’OBS és 
un organisme independent, l’objectiu principal del 
qual és la recerca i l’estudi sobre la radiodifusió a 
Catalunya, així com promoure la millora i la innovació 
en el sector. La primera activitat del nou Observatori 
serà al cap d’un mes amb la seva participació en el 
Mercat de l’Audiovisual 07 a Granollers, la primera 
vegada que aquesta fira comptarà amb la presència 
del sector radiofònic. 
Font: UAB.

Imatge 11. Els membres de l’OBS el dia de la sig-
natura del conveni constitutiu a la Casa de la 
Convalescència de Barcelona (14-04-07) 

D’esquerra a dreta: Sr. Josep M. Torrent, director general del CLCC; Sr. 
Manel de Ramon, president de la FRLC; Sr. Eugeni Sallent, president 
de l’ACR; Sr. Lluís Ferrer, rector de la UAB; Sr. Josep M. Martí, director 
de l’OBS; Sr. Jordi Llonch, gerent del CCL; Sr. Francesc Triola, director 
de COMRàdio; Sr. Oleguer Sarsanedas, director de Catalunya Ràdio; i 
Sr. Antoni Vidal, director de RNE Catalunya.

Font: UAB.

i el secretari general, Joan Puigercós, per vulnerar 
el seu dret a l’honor, perquè els va equiparar amb 
terroristes i els va acusar de pactar amb ETA «on es 
mata i on no». 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 269, 2007, p. 10). 

28/03/2007

COMRàdio constitueix el seu Comitè Professional. •	
Font: COMRàdio. 

L’escriptora Teresa Pàmies recupera en el llibre •	 Ràdio Pi-
renaica la història de Radio España Independiente (REI) 
i les emissions en català del seu creador, Emili Vilaseca. 
La REI va iniciar les seves emissions l’any 1941 a Mos-
cou com una emissora clandestina que va transmetre 
el seu missatge antifranquista. El 1955 es va traslladar 
a Bucarest (Romania) des d’on va emetre fins al 1977. 
Pàmies en va ser una de les col·laboradores. 
Font: Cossetània edicions; Guía de la radio (núm. 475, 2007). 

31/03/2007

Després de 50 anys, el personal de RNE a Catalunya •	
deixa l’emblemàtic edifici de passeig de Gràcia i es tras-
llada provisionalment a les antigues instal·lacions d’Ona 
Catalana fins que la nova seu del 22@ estigui llesta. 
Font: Comunicació21 (20-03-07); ElPeriodico.com (04-04-07).

ABRIL

02/04/2007

Catalunya Informació posa en marxa un nou servei •	
telefònic (902 109 049) que ofereix els titulars de les 
notícies d’última hora amb actualitzacions cada tren-
ta minuts. 
Font: Comunicació21. 

10/04/2007

COMRàdio i l’Ajuntament de Sabadell signen un •	
acord pel qual l’Agència de Comunicació Local (ACL) 
cedeix al consistori el material fonogràfic de Ràdio 
Sabadell EAJ-20, actualment ubicat a la discoteca de 
COMRàdio. 
Font: Comunicació21.

12/04/2007

La periodista barcelonina Sandra Camps rep el Premio •	
Internacional de Periodismo Rey Juan Carlos en la ca-
tegoria de ràdio per l’espai «Voces silenciadas: Josep 
M. Alaña» emès al programa El ombligo de la luna, de 
Radio 1/RNE1, sobre la integració social dels discapa-
citats. 
Font: Casa Real. 
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13/04/2007

Jordi Jordà, fins ara director d’Ona Catalana, és no-•	
menat director general de l’empresa portuguesa Me-
dia Capital Radio, controlada pel grup PRISA.
Font: Comunicació21. 

Scanner FM canvia de freqüència al 100.5 de la FM •	
a Barcelona. 
Font: Scanner FM. 

17/04/2007

Es constitueix l’Observatori de la Ràdio a •	
Catalunya (l’OBS). L’Observatori forma part 
del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi 
(GRISS) del Departament de Comunicació Au-
diovisual i de Publicitat de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i compta amb el suport 
del sector públic i privat de la radiodifusió a 
Catalunya. El seu comitè científic està integrat per 
representats del GRISS, de l’Associació Catalana de 
Ràdio, de Catalunya Ràdio, de RNE Catalunya, de 
COMRàdio, del Consorci de Comunicació Local, del 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació i de la 
Federació de Ràdios Locals de Catalunya. L’OBS és 
un organisme independent, l’objectiu principal del 
qual és la recerca i l’estudi sobre la radiodifusió a 
Catalunya, així com promoure la millora i la innovació 
en el sector. La primera activitat del nou Observatori 
serà al cap d’un mes amb la seva participació en el 
Mercat de l’Audiovisual 07 a Granollers, la primera 
vegada que aquesta fira comptarà amb la presència 
del sector radiofònic. 
Font: UAB.

Imatge 11. Els membres de l’OBS el dia de la sig-
natura del conveni constitutiu a la Casa de la 
Convalescència de Barcelona (14-04-07) 

D’esquerra a dreta: Sr. Josep M. Torrent, director general del CLCC; Sr. 
Manel de Ramon, president de la FRLC; Sr. Eugeni Sallent, president 
de l’ACR; Sr. Lluís Ferrer, rector de la UAB; Sr. Josep M. Martí, director 
de l’OBS; Sr. Jordi Llonch, gerent del CCL; Sr. Francesc Triola, director 
de COMRàdio; Sr. Oleguer Sarsanedas, director de Catalunya Ràdio; i 
Sr. Antoni Vidal, director de RNE Catalunya.

Font: UAB.

i el secretari general, Joan Puigercós, per vulnerar 
el seu dret a l’honor, perquè els va equiparar amb 
terroristes i els va acusar de pactar amb ETA «on es 
mata i on no». 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 269, 2007, p. 10). 

28/03/2007

COMRàdio constitueix el seu Comitè Professional. •	
Font: COMRàdio. 

L’escriptora Teresa Pàmies recupera en el llibre •	 Ràdio Pi-
renaica la història de Radio España Independiente (REI) 
i les emissions en català del seu creador, Emili Vilaseca. 
La REI va iniciar les seves emissions l’any 1941 a Mos-
cou com una emissora clandestina que va transmetre 
el seu missatge antifranquista. El 1955 es va traslladar 
a Bucarest (Romania) des d’on va emetre fins al 1977. 
Pàmies en va ser una de les col·laboradores. 
Font: Cossetània edicions; Guía de la radio (núm. 475, 2007). 

31/03/2007

Després de 50 anys, el personal de RNE a Catalunya •	
deixa l’emblemàtic edifici de passeig de Gràcia i es tras-
llada provisionalment a les antigues instal·lacions d’Ona 
Catalana fins que la nova seu del 22@ estigui llesta. 
Font: Comunicació21 (20-03-07); ElPeriodico.com (04-04-07).

ABRIL

02/04/2007

Catalunya Informació posa en marxa un nou servei •	
telefònic (902 109 049) que ofereix els titulars de les 
notícies d’última hora amb actualitzacions cada tren-
ta minuts. 
Font: Comunicació21. 

10/04/2007

COMRàdio i l’Ajuntament de Sabadell signen un •	
acord pel qual l’Agència de Comunicació Local (ACL) 
cedeix al consistori el material fonogràfic de Ràdio 
Sabadell EAJ-20, actualment ubicat a la discoteca de 
COMRàdio. 
Font: Comunicació21.

12/04/2007

La periodista barcelonina Sandra Camps rep el Premio •	
Internacional de Periodismo Rey Juan Carlos en la ca-
tegoria de ràdio per l’espai «Voces silenciadas: Josep 
M. Alaña» emès al programa El ombligo de la luna, de 
Radio 1/RNE1, sobre la integració social dels discapa-
citats. 
Font: Casa Real. 
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24/04/2007

L’AIMC fa públiques les dades acumulades de l’EGM •	
d’abril de 2006 al març de 2007,24 el primer dels tres 
EGM corresponents al 2007. Durant l’Assemblea 
General, l’Associació acorda introduir canvis en la 
propera onada de l’estudi que afectaran fonamental-
ment els qüestionaris de les entrevistes. 
Font: AIMC; InterMedios (núm. 294, 2007, p. 2-3).

26/04/2007

La 8a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya •	
(MAC) compta per primera vegada amb la participa-
ció del sector radiofònic de la mà de l’Observatori de 
la Ràdio a Catalunya (l’OBS). L’Observatori organit-
za la seva primera activitat des de la seva constitu-
ció (17-04-07). Es tracta de la jornada Ràdio digital: 
Nous suports, nous continguts on un centenar de 
professionals, acadèmics, operadors i entitats del 
sector van debatre el context actual de la ràdio digital 
des de la perspectiva tecnològica i programàtica a 
partir de les experiències d’empreses i professionals 
d’àmbit català, estatal i internacional. 
Font: MAC.

Ràdio Associació de Catalunya entrega els VII Premis •	
Ràdio Associació de Catalunya a l’auditori de la Torre 
Agbar de Barcelona. Entre els guardonats hi desta-
quen: el director de Ràdio Molins de Rei, Miquel Ar-
mengol; l’emissora iCat fm, i els programes El món 
a RAC 1 (RAC 1), El laboratori (Ràdio Sant Boi), La 
Patum universal (Ràdio Berga) i Història dels mun-
dials de futbol, d’Uruguai a Alemanya 1930-2006 
(COMRàdio). 
Font: Comunicació21.

Durant la Junta General d’Accionistes de Vocento, el •	
president del grup, Santiago Ybarra Churruca, anun-
cia un dividend brut de 58,2 milions d’euros. Per la 
seva part, el conseller delegat del grup, José María 
Bergareche, fa públic que Punto Radio ampliarà la 
seva cobertura amb un augment de freqüències del 
83% amb el nou Pla tècnic de radiodifusió sonora. 
Font: larioja.com. 

27/04/2007

Josep Maria Peiró pren possessió com a nou director •	
de les emissores COPE i Cadena 100 a Tarragona. 
Font: COPE Catalunya. 

24. Per a més informació, vegeu el capítol III dedicat al consum ra-
diofònic.

19/04/2007

iCat fm premiada en un mateix dia amb dos guar-•	
dons pel mateix motiu: la seva innovació. Els premis 
concedits són l’Internet Global Congress i el de Rà-
dio Associació de Catalunya. 
Font: Catràdio.cat. 

L’emissora Ràdio Castelldefels i Ràdio Ripollet cele-•	
bren el seu 25è aniversari. 
Font: Comunicació21 (30-03-07); Ràdio Ripollet. 

21/04/2007

Eugeni Sallent, director de RAC 1 i RAC 105, és re-•	
elegit president de l’Associació Catalana de Ràdio. 
L’Assemblea General de l’Associació renova la seva 
junta que es completa amb els vicepresidents Josep 
Maria Girona (Ona Catalana - Ona FM), Roser Garcia 
(Onda Rambla) i Miquel Miralles (Radio Tele-Taxi); el 
secretari Francesc Robert (Onda Cero); el tresorer 
Jaume Vinyals (Ràdio Estel), i els vocals Robert Se-
rentill (Segre Ràdio) i Jordi Martí (Ràdio Ripoll). 
Font: ACR. 

L’emissora municipal Ràdio Santvi de Sant Vicenç •	
de Montalt inicia les seves emissions, forma part de 
la xarxa d’emissores del Consorci de Comunicació 
Local (CCL). 
Font: COMRàdio. 

L’emissora Santa Coloma Radio canvia de nom a •	
SCR Santa Coloma, però manté la freqüència del dial 
(95.2 MHz). 
Font: SCR Santa Coloma; Guía de la radio (núm. 478, 2007). 

23/04/2007

Ona Catalana passa a ser Ona FM. L’emissora co-•	
mença la seva nova etapa amb l’esport com a pilar 
bàsic de la seva graella i amb canvi de nom i d’imat-
ge. 
Font: Ona FM.

Catalunya Ràdio rep el Premi de Civisme atorgat pel •	
Departament de Governació i Administracions Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya. 
Font: Comunicació21 (24-04-07). 

Ràdio Flix, l’emissora municipal de la Ribera d’Ebre, •	
celebra el seu 25è aniversari de l’inici de les seves 
emissions en proves. 
Font: Ràdio Flix.

La comunitat pakistanesa de Barcelona compta amb •	
una nova emissora, Radio Pakcelona emet des del 
105.4 MHz. 
Font: Guía de la radio (núm. 478, 2007).

146 ELS FETS MÉS RELLEVANTS

24/04/2007

L’AIMC fa públiques les dades acumulades de l’EGM •	
d’abril de 2006 al març de 2007,24 el primer dels tres 
EGM corresponents al 2007. Durant l’Assemblea 
General, l’Associació acorda introduir canvis en la 
propera onada de l’estudi que afectaran fonamental-
ment els qüestionaris de les entrevistes. 
Font: AIMC; InterMedios (núm. 294, 2007, p. 2-3).

26/04/2007

La 8a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya •	
(MAC) compta per primera vegada amb la participa-
ció del sector radiofònic de la mà de l’Observatori de 
la Ràdio a Catalunya (l’OBS). L’Observatori organit-
za la seva primera activitat des de la seva constitu-
ció (17-04-07). Es tracta de la jornada Ràdio digital: 
Nous suports, nous continguts on un centenar de 
professionals, acadèmics, operadors i entitats del 
sector van debatre el context actual de la ràdio digital 
des de la perspectiva tecnològica i programàtica a 
partir de les experiències d’empreses i professionals 
d’àmbit català, estatal i internacional. 
Font: MAC.

Ràdio Associació de Catalunya entrega els VII Premis •	
Ràdio Associació de Catalunya a l’auditori de la Torre 
Agbar de Barcelona. Entre els guardonats hi desta-
quen: el director de Ràdio Molins de Rei, Miquel Ar-
mengol; l’emissora iCat fm, i els programes El món 
a RAC 1 (RAC 1), El laboratori (Ràdio Sant Boi), La 
Patum universal (Ràdio Berga) i Història dels mun-
dials de futbol, d’Uruguai a Alemanya 1930-2006 
(COMRàdio). 
Font: Comunicació21.

Durant la Junta General d’Accionistes de Vocento, el •	
president del grup, Santiago Ybarra Churruca, anun-
cia un dividend brut de 58,2 milions d’euros. Per la 
seva part, el conseller delegat del grup, José María 
Bergareche, fa públic que Punto Radio ampliarà la 
seva cobertura amb un augment de freqüències del 
83% amb el nou Pla tècnic de radiodifusió sonora. 
Font: larioja.com. 

27/04/2007

Josep Maria Peiró pren possessió com a nou director •	
de les emissores COPE i Cadena 100 a Tarragona. 
Font: COPE Catalunya. 

24. Per a més informació, vegeu el capítol III dedicat al consum ra-
diofònic.

19/04/2007

iCat fm premiada en un mateix dia amb dos guar-•	
dons pel mateix motiu: la seva innovació. Els premis 
concedits són l’Internet Global Congress i el de Rà-
dio Associació de Catalunya. 
Font: Catràdio.cat. 

L’emissora Ràdio Castelldefels i Ràdio Ripollet cele-•	
bren el seu 25è aniversari. 
Font: Comunicació21 (30-03-07); Ràdio Ripollet. 

21/04/2007

Eugeni Sallent, director de RAC 1 i RAC 105, és re-•	
elegit president de l’Associació Catalana de Ràdio. 
L’Assemblea General de l’Associació renova la seva 
junta que es completa amb els vicepresidents Josep 
Maria Girona (Ona Catalana - Ona FM), Roser Garcia 
(Onda Rambla) i Miquel Miralles (Radio Tele-Taxi); el 
secretari Francesc Robert (Onda Cero); el tresorer 
Jaume Vinyals (Ràdio Estel), i els vocals Robert Se-
rentill (Segre Ràdio) i Jordi Martí (Ràdio Ripoll). 
Font: ACR. 

L’emissora municipal Ràdio Santvi de Sant Vicenç •	
de Montalt inicia les seves emissions, forma part de 
la xarxa d’emissores del Consorci de Comunicació 
Local (CCL). 
Font: COMRàdio. 

L’emissora Santa Coloma Radio canvia de nom a •	
SCR Santa Coloma, però manté la freqüència del dial 
(95.2 MHz). 
Font: SCR Santa Coloma; Guía de la radio (núm. 478, 2007). 

23/04/2007

Ona Catalana passa a ser Ona FM. L’emissora co-•	
mença la seva nova etapa amb l’esport com a pilar 
bàsic de la seva graella i amb canvi de nom i d’imat-
ge. 
Font: Ona FM.

Catalunya Ràdio rep el Premi de Civisme atorgat pel •	
Departament de Governació i Administracions Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya. 
Font: Comunicació21 (24-04-07). 

Ràdio Flix, l’emissora municipal de la Ribera d’Ebre, •	
celebra el seu 25è aniversari de l’inici de les seves 
emissions en proves. 
Font: Ràdio Flix.

La comunitat pakistanesa de Barcelona compta amb •	
una nova emissora, Radio Pakcelona emet des del 
105.4 MHz. 
Font: Guía de la radio (núm. 478, 2007).
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10/05/2007

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) interposa un •	
recurs contenciós administratiu contra el Govern ca-
talà per la reserva de 22 freqüències per a emisso-
res públiques. Segons el president de l’Associació, 
Eugeni Sallent, en declaracions a Comunicació21, 
aquestes freqüències estan planificades en el Pla 
tècnic nacional de ràdio i «destinades a la gestió in-
directa, és a dir, a la ràdio privada». L’ACR denuncia 
que la reserva es va efectuar el 23 d’octubre de 2006 
pel llavors conseller de Presidència, Joaquim Nadal, 
en plena campanya electoral de les eleccions auto-
nòmiques. Sallent considera que aquesta acció no 
té justificació perquè «ja hi ha molta oferta de ràdios 
públiques i hi ha emissores privades que no arriben a 
tot el territori perquè no hi ha freqüències». 
Font: Comunicació21. 

Catalunya Música celebra el seu 20è aniversari amb •	
un concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalu-
nya a l’Auditori de Barcelona que retransmet el Canal 
33 (TVC). El coordinador de l’emissora pública, Àlex 
Robles, anuncia que a la tardor Catalunya Música 
comptarà amb un segon canal només a Internet. 
Font: Catradio.cat; TVC.

Ràdio Cassà celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: Vilaweb - El Punt Digital. 

11/05/2007

Els ingressos del grup Vocento durant el primer tri-•	
mestre de 2007 han augmentat un 9,8% respecte del 
mateix període de 2006, segons ha fet públic el grup 
de comunicació. Els ingressos dels tres primers me-
sos de 2007 s’han xifrat en 220,3 milions d’euros. 
Font: Ideal.es; Guía de la radio (núm. 480, 2007). 

Les emissores de ràdio catalanes preparen una pro-•	
gramació especial amb motiu de l’inici de la campa-
nya electoral dels comicis municipals.
Font: Guía de la radio (núm. 481, 2007). 

14/05/2007

La Corporació RTVE convoca 758 places fixes des-•	
prés de l’ERE iniciat el 2006. La convocatòria respon 
al compromís que l’ens públic va adquirir amb els 
sindicats de generar nous llocs de treball i rejovenir 
la plantilla. 
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 

32).

Radiocable.com celebra el seu 10è aniversari. •	
Font: ElPais.com.

MAIG

03/05/2007

Els beneficis d’explotació de la divisió de ràdio del •	
Grup PRISA i Uniprex s’incrementen un 47,6% i 
49,8%, respectivament, en el primer trimestre del 
2006 respecte al mateix període de l’any anterior. 
Segons dades dels grups que recull la revista espe-
cialitzada InterMedios, els beneficis d’explotació de 
PRISA i Uniprex són de 16,25 milions d’euros i 5,99 
milions d’euros, respectivament, en els primers tres 
mesos de l’any. 
Font: InterMedios (núm. 272, 2006, p. 9-10).

04/05/2007

El programa •	 COM diumenge de COMRàdio rep el 
Premi Biocultura de ràdio atorgat per l’Associació 
Vida Sana. 
Font: Comunicació21. 

07/05/2007

Carlos Llamas reapareix a •	 Hora 25 de cadena SER, 
després de vuit mesos de baixa. 
Font: Cadena SER.

08/05/2007

El ple de l’Ajuntament de Puigcerdà aprova la creació •	
de l’emissora municipal d’aquesta localitat gironina. 
Font: Comunicació21 (09-05-07).

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Associa-•	
ció d’Emissores Municipals de les Terres de l’Ebre 
(EMUTE) signen un conveni que permeti a aquesta 
Associació la renovació dels seus equips tècnics per 
facilitar la connexió i la programació simultània de les 
ràdios locals que la integren. 
Font: Comunicació21 (09-05-07).

09/05/2007

El •	 Primer informe de seguiment de campanyes ins-
titucionals, realitzat pel CAC, posa en relleu que l’òr-
gan regulador va obrir 28 expedients sancionadors 
durant el 2006 a operadors de ràdio i televisió per 
emetre publicitat institucional sense autorització. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 269, 2007, p. 6). 

El periodista José Manuel Oliván, cap d’esports de •	
Radio Marca Barcelona, rep la Medalla d’Honor de 
la Volta Ciclista a Catalunya, atorgada per la Volta 
Ciclista a Catalunya. 
Font: Radio Marca Barcelona.
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10/05/2007

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) interposa un •	
recurs contenciós administratiu contra el Govern ca-
talà per la reserva de 22 freqüències per a emisso-
res públiques. Segons el president de l’Associació, 
Eugeni Sallent, en declaracions a Comunicació21, 
aquestes freqüències estan planificades en el Pla 
tècnic nacional de ràdio i «destinades a la gestió in-
directa, és a dir, a la ràdio privada». L’ACR denuncia 
que la reserva es va efectuar el 23 d’octubre de 2006 
pel llavors conseller de Presidència, Joaquim Nadal, 
en plena campanya electoral de les eleccions auto-
nòmiques. Sallent considera que aquesta acció no 
té justificació perquè «ja hi ha molta oferta de ràdios 
públiques i hi ha emissores privades que no arriben a 
tot el territori perquè no hi ha freqüències». 
Font: Comunicació21. 

Catalunya Música celebra el seu 20è aniversari amb •	
un concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalu-
nya a l’Auditori de Barcelona que retransmet el Canal 
33 (TVC). El coordinador de l’emissora pública, Àlex 
Robles, anuncia que a la tardor Catalunya Música 
comptarà amb un segon canal només a Internet. 
Font: Catradio.cat; TVC.

Ràdio Cassà celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: Vilaweb - El Punt Digital. 

11/05/2007

Els ingressos del grup Vocento durant el primer tri-•	
mestre de 2007 han augmentat un 9,8% respecte del 
mateix període de 2006, segons ha fet públic el grup 
de comunicació. Els ingressos dels tres primers me-
sos de 2007 s’han xifrat en 220,3 milions d’euros. 
Font: Ideal.es; Guía de la radio (núm. 480, 2007). 

Les emissores de ràdio catalanes preparen una pro-•	
gramació especial amb motiu de l’inici de la campa-
nya electoral dels comicis municipals.
Font: Guía de la radio (núm. 481, 2007). 

14/05/2007

La Corporació RTVE convoca 758 places fixes des-•	
prés de l’ERE iniciat el 2006. La convocatòria respon 
al compromís que l’ens públic va adquirir amb els 
sindicats de generar nous llocs de treball i rejovenir 
la plantilla. 
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 

32).

Radiocable.com celebra el seu 10è aniversari. •	
Font: ElPais.com.

MAIG

03/05/2007

Els beneficis d’explotació de la divisió de ràdio del •	
Grup PRISA i Uniprex s’incrementen un 47,6% i 
49,8%, respectivament, en el primer trimestre del 
2006 respecte al mateix període de l’any anterior. 
Segons dades dels grups que recull la revista espe-
cialitzada InterMedios, els beneficis d’explotació de 
PRISA i Uniprex són de 16,25 milions d’euros i 5,99 
milions d’euros, respectivament, en els primers tres 
mesos de l’any. 
Font: InterMedios (núm. 272, 2006, p. 9-10).

04/05/2007

El programa •	 COM diumenge de COMRàdio rep el 
Premi Biocultura de ràdio atorgat per l’Associació 
Vida Sana. 
Font: Comunicació21. 

07/05/2007

Carlos Llamas reapareix a •	 Hora 25 de cadena SER, 
després de vuit mesos de baixa. 
Font: Cadena SER.

08/05/2007

El ple de l’Ajuntament de Puigcerdà aprova la creació •	
de l’emissora municipal d’aquesta localitat gironina. 
Font: Comunicació21 (09-05-07).

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Associa-•	
ció d’Emissores Municipals de les Terres de l’Ebre 
(EMUTE) signen un conveni que permeti a aquesta 
Associació la renovació dels seus equips tècnics per 
facilitar la connexió i la programació simultània de les 
ràdios locals que la integren. 
Font: Comunicació21 (09-05-07).

09/05/2007

El •	 Primer informe de seguiment de campanyes ins-
titucionals, realitzat pel CAC, posa en relleu que l’òr-
gan regulador va obrir 28 expedients sancionadors 
durant el 2006 a operadors de ràdio i televisió per 
emetre publicitat institucional sense autorització. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 269, 2007, p. 6). 

El periodista José Manuel Oliván, cap d’esports de •	
Radio Marca Barcelona, rep la Medalla d’Honor de 
la Volta Ciclista a Catalunya, atorgada per la Volta 
Ciclista a Catalunya. 
Font: Radio Marca Barcelona.
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27/05/2007

Les emissores catalanes segueixen de prop amb la •	
seva programació la jornada electoral de les muni-
cipals. 
Font: Guía de la ràdio (núm. 484, 2007). 

28/05/2007

L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) celebra el 15è •	
aniversari de la seva constitució. 
Font: ACR.

JUNY

01/06/2007

El grup Flaix celebra el seu 20è aniversari. •	
Font: Grup Flaix.

04/06/2007

La cadena SER inicia experimentacions amb l’estàn-•	
dard digital DRM (Digital Radio Mondiale). Les pro-
ves duraran sis mesos inicialment. Altres emissores 
que ja treballen amb el format són RNE i la cadena 
COPE. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 272, 2007, p. 9; núm. 

275, 2007, p. 32); InterMedios (núm. 299, 2007, p. 10). 

06/06/2007

L’Audiència Provincial de Madrid dicta un acte que •	
permet a Federico Jiménez Losantos usar desqua-
lificacions verbals contra el diari ABC, vedades pro-
visionalment per un jutge mercantil, però li prohibeix 
encoratjar els subscriptors del diari perquè es donin 
de baixa. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 270, 2007, p. 15); Inter-

Medios (núm. 297, 2007, p. 10). 

13/06/2007

El Consell d’Administració de la CRTVE aprova els •	
principis bàsics de la programació de RNE per a la 
propera temporada que es renova significativament. 
Els informatius es presenten com la columna verte-
bral de la ràdio pública estatal que incorpora nous 
fitxatges com ara Juan Ramón Lucas o José Ángel 
Estema, i algunes baixes com ara Fermín Bocos, 
Olga Viza, Julio César Iglesias i Beatriz Pécker.25 
Font: RTVE; Guía de la radio (núm. 492, 2007).

25. Aquestes tres darreres baixes no es donen a conèixer fins un mes 
i mig després, el 23-07-07. Vegeu Guía de la radio (núm. 492, 2007).

15/05/2007

La Generalitat de Catalunya autoritza al Departa-•	
ment d’Economia i Finances a assumir el deute de la 
CCRTV, xifrat en 1.046,7 milions d’euros al tancament 
de l’exercici 2005. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 269, 2007, p. 11).

17/05/2007

Els ingressos de Punto Radio creixen un 69,5% en •	
el primer trimestre del 2007 respecte al mateix pe-
ríode de l’any anterior. Segons dades de la cadena 
que recull la revista especialitzada InterMedios, els 
ingressos són de 7,19 milions d’euros en el primer 
trimestre de l’any. L’augment és degut, en gran ma-
nera, a l’increment dels ingressos publicitaris d’un 
72,4% en aquest període. 
Font: InterMedios (núm. 295, 2007, p. 9).

19/05/2007

Se celebra la XIV edició del Mercaham a Cerdanyo-•	
la del Vallès. El certamen, organitzat per Radioclub 
del Vallès EA3RCH, dóna a conèixer les novetats del 
sector i és el punt de trobada del món associatiu vin-
culat a la ràdio. 
Font: Guía de la radio (núm. 482, 2007). 

19/05/2007

S’inaugura l’exposició «Activa’t: entra a la tele i a la •	
ràdio del futur», una mostra de les possibilitats d’in-
novació tecnològica de la CCRTV. L’exposició està 
organitzada per Activa Multimèdia amb motiu de la 
celebració del seu 10è aniversari. 
Font: CCRTV. 

24/05/2007

El Grup Flaix (Flaix FM i Flaixbac) s’incorpora al •	 Ba-
ròmetre de la Comunicació i la Cultura, l’estudi de 
mesura i anàlisi de les audiències dels Països Cata-
lans, impulsat per la Fundació Audiències de la Co-
municació i la Cultura (Fundacc). El Grup Flaix és el 
primer operador radiofònic que s’afegeix al patronat 
de Fundacc. 
Font: Comunicació21. 

26/05/2007

Júlia Otero tanca un acord amb Onda Cero per fer-se •	
càrrec del magazín de tarda de la cadena la propera 
temporada, en substitució de Gomaespuma, segons 
recull el diari El Periódico. Otero torna així a l’emis-
sora i a la franja horària de la qual va ser acomiada 
fa vuit anys amb l’entrada de Telefónica en el grup 
Antena 3. 
Font: ElPeriódico.com.
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26/06/2007

La Generalitat de Catalunya atorga a l’Ajuntament de •	
Foradada (Lleida) la concessió per l’explotació d’una 
emissora municipal de ràdio. L’emissora realitzarà un 
total de 168 hores d’emissió setmanal amb progra-
mació en català. 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21 (17-06-07). 

L’Institut de la Comunicació (InCom) de la Universitat •	
Autònoma de Barcelona presenta l’Informe de la Co-
municació a Catalunya, 2005-2006. L’estudi bianual 
compta, en aquesta quarta edició, amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Na-
tural. L’informe esdevé una radiografia actualitzada 
i una anàlisi profunda i plural de la realitat comuni-
cativa a Catalunya on incorpora un capítol específic 
dedicat a la ràdio catalana. 
Font: Institut de la Comunicació. 

29/06/2007

Justo Molinero rep el Premi Catalunya de Comunica-•	
ció atorgat per l’Associació Catalana de Comunica-
ció i Relacions Públiques i la Fundació pel Foment de 
la Comunicació i el Desenvolupament Àgora. 
Font: Radio Tele-Taxi; Comunicació21.

JULIOL

02/07/2007

Es publica el llibre •	 La ràdio en català a l’estranger, 
de Martí Garcia-Ripoll i Cinto Niqui, un treball de re-
cerca que recopila tots els programes de ràdio fets 
en català durant el segle XX a l’estranger. 
Font: Ràdio 4 RNE; Guía de la radio (núm. 500, 2007).

Imatge 12. Portada del llibre La ràdio en català a 
l’estranger

Font: altraradio.cat.

03/07/2007

Es publica les dades d’audiència de la segona ona-•	
da de l’EGM.26 
Font: AIMC; Comunicació21. 

26. Per a més informació, vegeu el capítol III dedicat al consum ra-
diofònic

Ràdio Sant Cugat celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: Ràdio Sant Cugat; Comunicació21 (11-06-07). 

16/06/2007

Alguns mitjans de comunicació anuncien que Maria •	
Teresa Campos substituirà Júlia Otero a Protagonis-
tas de Luis del Olmo a Punto Radio la temporada 
2007-2008. El 05-07-07 la periodista malaguenya ho 
confirma en una entrevista que li fa el mateix Luis del 
Olmo al seu programa. 
Font: Guía de la radio (núm. 486, 2007).

19/06/2007

Luis del Olmo és guardonat amb el I Premi Gaudí-•	
Gresol per la seva trajectòria professional a la ràdio 
atorgat per la Fundació Gresol. 
Font: ABC.es (20-06-07). 

20/06/2007

L’Associació per a la Investigació dels Mitjans de Co-•	
municació (AIMC), responsable de l’EGM, i l’Interac-
tive Advertising Bureau (IAB Spain) signen un acord 
de col·laboració per definir les condicions ideals per 
millorar la mesura d’audiències en els mitjans inte-
ractius. 
Font: AIMC.

Glòria Serra, actual responsable del magazín de matí •	
de COMRàdio, anuncia que deixa l’emissora munici-
pal; posteriorment s’incorpora a Tele 5. 
Font: e-notícies (22-06-07). 

21/06/2007

Xavier Bosch, conductor d’•	 El món a RAC 1 i cap 
de programes de RAC 1, deixa l’emissora del Grup 
Godó; posteriorment s’incorpora al diari Avui com a 
director. 
Font: Comunicació21; LaVanguardia.es (16-07-07). 

22/06/2007

La Comissió de Control de la Corporació Catalana •	
de Mitjans Audiovisuals del Parlament de Catalunya 
aprova una resolució que demana la continuïtat i la 
potenciació dels serveis de RTVE a Catalunya, inclo-
sa Ràdio 4. 
Font: laMalla.net (23-06-07). 

L’espai de Luis del Olmo, •	 Protagonistas, celebra el 
seu programa número 10.000 a Saragossa, després 
de 33 anys en antena. 
Font: Punto Radio; ABC.es; ElPais.com; ElPeriodico.com; Guía 

de la radio (núm. 487, 2007). 
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en una cerimònia a Toledo. En la categoria radiofò-
nica, els guardonats són: Ana García Lozano (Punto 
Radio); Ramón Tamames (Punto Radio); RNE, pel 
seu 70è aniversari; Carles Francino (Cadena SER); 
Cristina López Schlichting (COPE), i Isabel Gemio 
(Onda Cero). 
Font: Guía de la radio (núm. 483, 2007). 

Els programes •	 La rosa de los vientos, d’Onda Cero, 
i Boira, de Tarragona Ràdio, reben el Premi Reloj de 
Arena al millor programa de ràdio nacional i local, 
respectivament, atorgats per la cadena de ràdios lo-
cals Radio Élite. 
Font: Guía de la radio (núm. 492, 2007). 

15/07/2007

Mor el periodista Manuel Tarín Iglesias a l’edat de •	
87 anys a Barcelona. Tarín va ser director de Ràdio 
Barcelona del 1963 al 1972 i l’impulsor dels Premios 
Ondas. 
Font: LaVanguardia.es.

Imatge 13. Fotografia retrospectiva de Manuel Ta-
rín Iglesias

Font: elmundo.es (16/07/2007).

16/07/2007

El Parlament Europeu decideix arxivar la queixa del •	
periodista i eurodiputat del PP, Luis Herrero, contra la 
Generalitat de Catalunya per la negativa del govern 
català a renovar tres llicències de la cadena COPE. 
Font: Noticias de la Comunicació (núm. 271, 2007: 10).

17/07/2007

El Consell d’Administració de la CCRTV aprova un •	
acord que insta el director general de l’ens, Joan 
Majó, a complir la carta de principis de la corporació 
que estableix que «els locutors, conductors, entrevis-
tadors i col·laboradors fixos» han de parlar en català 
«quan estan en antena». L’aplicació d’aquesta mesu-

(03/07/2007)

Les emissores despleguen una cobertura especial •	
amb motiu del debat sobre l’estat de la nació. 
Font: Guía de la radio (núm. 488, 2007). 

Mor el periodista Jaume Esquius a l’edat de 35 anys, •	
director d’On vols anar a parar?, de Catalunya Rà-
dio. 
Font: ElPais.com (09-07-07); Avui (09-07-07).

06/07/2007

El programa •	 Geografies, de COMRàdio, rep el Premi 
Promoció Turística 2006 atorgat pel Consorci de Tu-
risme de Catalunya. 
Font: laMalla.net (07-07-07).

10/07/2007

Jordi Basté es farà càrrec d’•	 El món a RAC 1 en subs-
titució de Xavier Bosch. 
Font: e-notícies.

12/07/2007

Kiss FM torna a escoltar-se a Catalunya a través de •	
tres dials: 95.5 Barcelona (antiga Radio Club 25), 
95.6 Costa Brava i 90.6 Sitges. 
Font: Kiss FM; InterMedios (núm. 300, 2007, p. 31).

Els ingressos d’explotació de Radio Popular (Ca-•	
dena COPE) augmenten un 9% el 2006 respecte a 
l’any anterior. Segons dades de l’empresa radiofò-
nica que recull la revista especialitzada InterMedios, 
els ingressos d’explotació van superar els 98 milions 
d’euros el 2006. 
Font: InterMedios (núm. 299, 2007, p. 1).

El mercat publicitari de la ràdio a Espanya•	 27 creix 
un 7,3% el 2006 respecte a l’any anterior i arriba als 
403,94 milions d’euros, segons l’Informe Anual de 
la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
2006. Les dades de la CMT estableixen que els prin-
cipals operadors del mercat radiofònic el 2006 va ser, 
primer, la cadena SER amb 201,54 milions d’euros 
(+3,8%), seguida de Radio Popular, amb 97,61 mili-
ons d’euros (+1,8%). 
Font: CMT; InterMedios (núm. 299, 2007, p. 9).

14/07/2007

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión •	
de España (FARTE) entrega els Antena de Oro 2007 

27. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària ra-
diofònica a Catalunya, vegeu el capítol IV.
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«quan estan en antena». L’aplicació d’aquesta mesu-

(03/07/2007)

Les emissores despleguen una cobertura especial •	
amb motiu del debat sobre l’estat de la nació. 
Font: Guía de la radio (núm. 488, 2007). 

Mor el periodista Jaume Esquius a l’edat de 35 anys, •	
director d’On vols anar a parar?, de Catalunya Rà-
dio. 
Font: ElPais.com (09-07-07); Avui (09-07-07).

06/07/2007

El programa •	 Geografies, de COMRàdio, rep el Premi 
Promoció Turística 2006 atorgat pel Consorci de Tu-
risme de Catalunya. 
Font: laMalla.net (07-07-07).

10/07/2007

Jordi Basté es farà càrrec d’•	 El món a RAC 1 en subs-
titució de Xavier Bosch. 
Font: e-notícies.

12/07/2007

Kiss FM torna a escoltar-se a Catalunya a través de •	
tres dials: 95.5 Barcelona (antiga Radio Club 25), 
95.6 Costa Brava i 90.6 Sitges. 
Font: Kiss FM; InterMedios (núm. 300, 2007, p. 31).

Els ingressos d’explotació de Radio Popular (Ca-•	
dena COPE) augmenten un 9% el 2006 respecte a 
l’any anterior. Segons dades de l’empresa radiofò-
nica que recull la revista especialitzada InterMedios, 
els ingressos d’explotació van superar els 98 milions 
d’euros el 2006. 
Font: InterMedios (núm. 299, 2007, p. 1).

El mercat publicitari de la ràdio a Espanya•	 27 creix 
un 7,3% el 2006 respecte a l’any anterior i arriba als 
403,94 milions d’euros, segons l’Informe Anual de 
la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
2006. Les dades de la CMT estableixen que els prin-
cipals operadors del mercat radiofònic el 2006 va ser, 
primer, la cadena SER amb 201,54 milions d’euros 
(+3,8%), seguida de Radio Popular, amb 97,61 mili-
ons d’euros (+1,8%). 
Font: CMT; InterMedios (núm. 299, 2007, p. 9).

14/07/2007

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión •	
de España (FARTE) entrega els Antena de Oro 2007 

27. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària ra-
diofònica a Catalunya, vegeu el capítol IV.
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25/07/2007

La Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió •	
Audiovisuals cursa un expedient sancionador contra 
Sensació FM,  per operar sense llicència. 
Font: Comunicació21. 

26/07/2007

Uniprex, la filial radiofònica d’Antena 3 TV, adquireix •	
el 100% d’Unión Ibérica de Radio, que posseeix 18 
emissores repartides en diferents províncies i és titular 
d’una llicència de ràdio digital de cobertura estatal. De 
les 18 emissores, una és a Barcelona (al 94.9 de la 
FM, actualment emet Europa FM). 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 272, 2007, p. 9); Inter-
Medios (núm. 301, 2007, p. 9). 

Les vendes de publicitat a Punto Radio creixen un •	
58,6% durant el primer semestre de 2007 respecte al 
mateix període del 2006. Els ingressos del grup Vo-
cento en els primers sis mesos de l’any arriben als 
462,2 milions d’euros, un 6,6% més que al mateix pe-
ríode de l’any anterior. 
Font: Guía de la radio (núm. 491, 2007). 

30/07/2007

El Consell Consultiu considera que el projecte de Llei •	
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) s’ajusta a la Constitució i a l’Estat, i així dis-
sipa les sospites d’inconstitucionalitat del Partit Po-
pular que havia sol·licitat el seu dictamen. 
Font: Comunicació21.

Carlos Herrera renova contracte amb Onda Cero fins •	
al 2010. 
Font: El Confidencial Digital (06-08-07).

AGOST

01/08/2007

COMRàdio s’afegeix a les emissores que proven amb el •	
DRM. Segons anuncia el director general de l’emissora, 
Francesc Triola, en declaracions a l’Avui, amb l’inici del 
mes d’agost inicien les seves emissions en prova amb 
programació inicialment musical. 
Font: Avui (03-08-07). 

13/08/2007

L’Ajuntament de Barcelona crea una emissora de rà-•	
dio en línia, ScannerBcn30, amb música íntegrament 
feta a la ciutat que emet les 24 hores. L’emissora for-

30. Vegeu: http://www.bcn.es/scannerbcn.

ra comporta prescindir d’alguns col·laboradors de la 
ràdio pública catalana, fet que no queda exempt de 
polèmica i que provoca que el president de la Gene-
ralitat, José Montilla, defensi la mesura28. 
Font: elmundo.es (25-09-07); e-notícies (25-09-07). 

18/07/2007

Oriol Soler substitueix Glòria Serra als •	 Matins.COM 
de COMRàdio, segons publica el diari Avui. Soler era 
una persona de confiança de l’equip de Serra i la ma-
joria de la seva carrera està vinculada a l’emissora de 
la Diputació de Barcelona. 
Font: Avui.

19/07/2007

La sala del contenciós administratiu del Tribunal •	
Suprem (TS) resol a favor del grup PRISA i Godó el 
recurs interposat per diversos periodistes (Manuel 
Martín Ferrand, Pedro J. Ramírez, Luis Herrero, Fe-
derico Jiménez Losantos i José M. García, entre d’al-
tres) contra l’acord entre la SER i Antena 3 Radio que 
va donar origen a Unión Radio el 1993. Amb aquesta 
resolució, el TS anul·la la sentència de l’Audiència 
Nacional29 del 2004 i empara la fusió de la cadena 
SER i Antena 3 Radio. Resol, així, un conflicte judicial 
que durava 15 anys. 
Font: ElPaís.com (20-07-07). 

20/07/2007

El president d’Onda Cero, Javier González Ferrari, •	
agafa el relleu de Rafael Pérez del Puerto (COPE) 
com a nou president de l’Asociación Española de 
Radiodifusión Comercial (AERC). El primer objectiu 
del nou president de l’associació és manifestar la in-
quietud del sector radiofònic privat davant l’aplicació 
del nou Pla tècnic de la FM que suposa la incorpora-
ció de 866 noves llicències en l’actual mercat publi-
citari radiofònic. 
Font: AERC.

21/07/2007

Mor el president del grup PRISA, Jesús de Polanco, •	
a l’edat de 77 anys a Madrid. Dos dies després, el 
seu fill, Ignacio de Polanco, assumeix la presidència 
del Grup PRISA amb el vistiplau del Consell d’Admi-
nistració del grup i fa efectiva la decisió adoptada pel 
seu pare el novembre del 2006. 
Font: Cadena SER; ElPaís.com (23-07-07)

28. Ho fa durant el debat de política general al Parlament de Catalu-
nya a instància d’una pregunta del líder de Ciutadans, Albert Rivera, el 
27 de setembre de 2007.
29. La sentència de setembre de 2004 de l’Audiència Nacional instava 
el Tribunal de Defensa de la Competència (TDC) a imposar una sanció 
a ambdues empreses editores, grup PRISA i Godó, per entendre que 
la concentració de les seves emissores restringia la competència.
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27 de setembre de 2007.
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04/09/2007

Els informatius de Catalunya Ràdio i Catalunya In-•	
formació s’han unificat, segons anuncia el director 
general de la CCRTV, Joan Majó. Aquesta iniciativa 
forma part de la política de reformulació de produc-
ció de continguts i reorganització dels recursos que 
impulsa la direcció de la corporació. 
Font: Avui (05-09-07).

07/09/2007

L’emissora municipal de la Garriga, Ràdio Silenci, •	
s’incorpora a la Federació de Ràdios Locals de Ca-
talunya (FRLC). 
Font: InterMedios (núm. 305, 2007, p. 9)

11/09/2007

Catalunya Informació celebra el seu 15è aniversari. •	
Font: Catràdio.cat. 

12/09/2007

Roser Perera pren possessió com a nova delegada •	
de Catalunya Ràdio a Lleida. 
Font: 3cat24.cat.

13/09/2007

Vocento redueix les pèrdues d’explotació de la cade-•	
na Punto Radio fins a 835.000 euros durant el primer 
trimestre de 2007, segons dades del grup de comu-
nicació recollides per la revista especialitzada Inter-
Medios. En part, aquesta millora és deguda als in-
gressos obtinguts des de gener fins a març de 2007 
xifrats en 14,96 milions d’euros, un 58% més que en 
el mateix període de l’any anterior. També augmenten 
els resultats d’explotació de la divisió de ràdio del 
grup PRISA, segons recull aquesta publicació. Du-
rant els primers sis mesos de l’any, el resultat d’ex-
plotació és de 52,61 milions d’euros, un 29,4% més 
que en el mateix període de l’any anterior. 
Font: InterMedios (núm. 301, 2007, p. 10).

L’emissora municipal de Tossa de Mar, Ràdio Tos-•	
sa, torna a escoltar-se després d’un any i mig sense 
emetre. 
Font: diaridegirona.cat (17-09-07).

18/09/2007

La Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació •	
de la Generalitat de Catalunya aprova augmentar en 
136.000 euros la dotació pressupostària per subven-
cionar emissores de ràdio, televisions i empreses 

ma part d’una guia de la cultura urbana a Internet 
elaborada pel consistori barceloní i l’equip de Scan-
ner FM. 
Font: Ajuntament de Barcelona.

24/08/2007

Radio Marca fitxa Julio César Iglesias i Juan Manuel •	
Gozalo. 
Font: Guía de la radio (núm. 495, 2007). 

25/08/2007

L’emissora municipal de Vilafranca, Ràdio Vilafranca, •	
celebra el seu 25è aniversari. 
Font: el3devuit.com (14-07-07). 

SETEMBRE

Infoadex presenta els resultats de l’•	 Informe sobre la 
inversió publicitària31 durant el primer semestre del 
2007. Segons aquest estudi, la inversió publicitària 
en ràdio a l’Estat espanyol ha estat de 355,2 milions 
d’euros durant els primers sis mesos de l’any, un 
9,9% més que al mateix període del 2005 (el creixe-
ment als mitjans convencionals s’ha xifrat en 3.895,5 
milions d’euros, un 9,3% més que el 2005). Infoadex 
considera que la publicitat repeteix el mateix incre-
ment percentual de fa un any en aquest període, fet 
que confirma que el mercat s’anima. 
Font: Noticias de la Comunicació (núm. 272, 2007, p. 48-49). 

[Sense data específica]

03/09/2007

Les emissores de ràdio inicien la nova programació •	
de la temporada 2007-2008. Entre les novetats de la 
graella radiofònica que s’escolta a Catalunya, des-
taca la important renovació de l’oferta de RNE amb 
Juan Ramón Lucas que substitueix Olga Viza, i Toni 
Garrido (procedent de la SER) en el lloc de Beatriz 
Pécker. COMRàdio i RAC 1 també renoven la seva 
franja de matí, en el primer cas per la sortida de Glò-
ria Serra i en el segon cas per la marxa de Xavier 
Bosch. També destaquen, entre d’altres, el retorn de 
Júlia Otero a Onda Cero o la incorporació (posterior 
a l’inici de la temporada) de Montserrat Domingo a 
la SER.32 

31. Dades relatives al conjunt de l’Estat espanyol. Per consultar dades 
específiques del sector radiofònic català, vegeu el capítol IV.
32. Vegeu fet del 15-11-07.

(13/08/2007)
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[Sense data específica]
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31. Dades relatives al conjunt de l’Estat espanyol. Per consultar dades 
específiques del sector radiofònic català, vegeu el capítol IV.
32. Vegeu fet del 15-11-07.

(13/08/2007)
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Imatge 14. Els creadors del Museu de la Ràdio de 
Castellar del Vallès (27-09-07)

D’esquerra a dreta: el tècnic Jaume Mussons i el col·leccionista Fran-

cesc Soto.

Font: Vilaweb - El Punt Digital (27-09-07).

29/09/2007

Es presenta el documental •	 Adiós Liberty, realitzat 
per la productora Canal Paradís, a l’Ajuntament de 
Pals un any i mig després de la desaparició de la 
històrica emissora. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital (24-09-07); diaridegirona.cat. 

Els programes •	 L’internauta i Generació digital de 
Catalunya Ràdio reben el Premi a l’Excel·lència a la 
Comunicació, en la categoria de ràdio, atorgat pel 
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomuni-
cacions de Catalunya (COITT). 
Font: laMalla.net (29-09-07). 

OCTUBRE

01/10/2007

Les tres principals empreses espanyoles de ràdio •	
privada (SER, Onda Cero i COPE) baten per tercer 
any consecutiu rècord de vendes agregades xifrat en 
391,91 milions d’euros el 2006, un 7,22% més que 
l’any anterior, segons destaca la revista especialit-
zada Noticias de la Comunicación, que publica un 
número especial dedicat a la ràdio privada a l’Estat 
espanyol. L’edició inclou els comptes anuals de la 
SER, Radio Popular (COPE), Uniprex (Onda Cero) i 
Radio Publi (Punto Radio). 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 273, 2007, p. 34-71).

03/10/2007

El Parlament català aprova la nova Llei •	
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que reformarà 

editores de premsa digital en català o aranès. La 
subvenció queda fixada en 1.921.000 euros. 
Font: DOGC (núm. 4976, 27/09/07, p. 32315).

El pressupost de la CCRTV per al 2008 augmenta un •	
3,4% fins als 485 milions d’euros, segons l’avantpro-
jecte de pressupostos presentat pel director general 
de la corporació, Joan Majó, al Consell d’Adminis-
tració. 
Font: CCRTV.

19/09/2007

Les societats Ona Catalana SAU i Sociedad Españo-•	
la de Radiodifusión SA aproven, en una junta univer-
sal d’accionistes extraordinària, la fusió per absorció 
de la primera per part de la segona societat, segons 
recull el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BOR-
ME) el 28/09/07.33

Font: BORME (núm. 188). 

24/09/2007

La corporació RTVE comptarà amb un pressupost •	
de 500 milions d’euros el 2008, un 15,3% més que 
el 2007, segons el Projecte de llei de pressupostos 
generals de l’Estat, elaborat pel Govern i presentat al 
Congrés de Diputats. 
Font: elmundo.es. 

25/09/2007

L’emissora de Reus Punt 6 Ràdio celebra el seu 25è •	
aniversari. 
Font: Guía de la radio (núm. 459, 2007). 

27/09/2007

Es crea un petit museu divulgatiu de la ràdio a Caste-•	
llar del Vallès per iniciativa privada. Els responsables 
d’aquesta idea són un col·leccionista, Francesc Soto, 
i un tècnic, Jaume Mussons, que recuperen aparells 
de ràdio antics i busquen les peces necessàries i les 
classifiquen. La col·lecció compta amb més de 150 
aparells, el més antic de l’any 1921. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital.

33. Vegeu: http://www.boe.es/g/es/borme/dias/2007/09/28/087 
.php. Consultat l’abril de 2008.
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Imatge 14. Els creadors del Museu de la Ràdio de 
Castellar del Vallès (27-09-07)

D’esquerra a dreta: el tècnic Jaume Mussons i el col·leccionista Fran-

cesc Soto.

Font: Vilaweb - El Punt Digital (27-09-07).

29/09/2007
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Font: laMalla.net (29-09-07). 

OCTUBRE

01/10/2007
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03/10/2007
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Font: DOGC (núm. 4976, 27/09/07, p. 32315).
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Mor el periodista Juan Antonio Cebrián a l’edat de 41 •	
anys a Madrid. Des de feia nou anys, presentava el 
programa La rosa de los vientos, d’Onda Cero. 
Font: Onda Cero. 

17/10/2007

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya autoritza la •	
transmissió de la concessió de la llicència de l’emis-
sora de FM de Lleida (94.1) propietat del diari La 
Mañana a Uniprex (Onda Cero). Aquesta emissora, 
que emet la programació d’Onda Cero, era explota-
da des de 1992 per La Veu de Lleida, empresa de la 
qual Uniprex és l’únic soci. 
Font: CAC; InterMedios (núm. 304, 2007, p. 10).

23/10/2007

El programa •	 La claqueta en sesión continua celebra 
el seus 25 anys ininterromputs en antena passant per 
Cadena Catalana, Ràdio Miramar, Radio Salud i, ac-
tualment, Radio Marca. 
Font: Radio Marca Barcelona.

24/10/2007

Ràdio Barcelona - Cadena SER anuncia els guardo-•	
nats en la 54a edició dels Premios Ondas. En la ca-
tegoria de ràdio, els premiats són: Gemma Nierga, 
per la seva trajectòria professional; Ponte a prueba, 
d’Europa FM, pel millor programa; Los conciertos 
de Radio Clásica, de RNE, pel millor tractament in-
formatiu; Cocidito madrileño, de Radio Euskadi, per 
la seva innovació; La travesé intérieure, de la CBC 
canadenca, pel millor programa internacional, i Ver-
sus, de Radio Algérienne, amb una menció especial; 
Pasos, de l’agència Remo (anunciant: Mitsubishi Mo-
tor), millor falca de ràdio; Miquel Echeberría i Chiky 
Cáceres, de l’agència Remo, millor equip creatiu 
de publicitat en ràdio; Caja Madrid (Bolso/Sepang/
Poreche), de l’agència Shackleton (producte i anun-
ciant: Caja Madrid), millor campanya de ràdio; Fiat 
(Fernando/Marta), de l’agència Vitruvio Leo Burnett, 
millor creativitat en patrocini, jingle, menció, promo-
ció, concurs o altre format original; Burger King, de 
l’agència Crispín (anunciant: Burger King), falca més 
popular segons els oients. La cerimònia d’entrega té 
lloc el 4 de desembre al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. 
Font: Premios Ondas, Ràdio Barcelona - Cadena SER.

26/10/2007

El 29,7% dels catalans prefereixen Catalunya Ràdio •	
com a referent informatiu, segons el Baròmetre d’opi-
nió política corresponent al mes d’octubre, elaborat 
pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de 
Catalunya. L’estudi determina que després seguei-
xen: Cadena SER (22%), RAC 1 (10%), Catalunya 

la ràdio i la televisió públiques de titularitat 
autonòmica. La CCRTV es converteix en la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA). La norma atorga al CAC la potestat 
de proposar els membres del consell de l’ens públic. 
El Consell d’Administració, ara anomenat Consell de 
Govern, comptarà amb 12 membres que seran es-
collits pel Parlament de Catalunya amb l’aprovació 
de dos terços de la cambra. El director general de la 
Corporació passa a ser president i serà escollit tam-
bé pel Parlament i pel Govern com succeïa fins ara. 
A més, la Llei reconeix el català com a única «llengua 
institucional» de tots els mitjans públics catalans. El 
18-10-2007 el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya publica la nova Llei. 
Font: Parlament de Catalunya, BOPC (núm. 136, 8-10-07, p. 7-15); 
DOGC (núm. 4.990, 18-10-07, p. 37773-37788). 

Mor el periodista Carlos Llamas a l’edat de 52 anys a •	
Madrid. Des de feia 15 anys, presentava l’informatiu 
Hora 25 a cadena SER. 
Font: Cadena SER.

04/10/2007

El matí de Catalunya Ràdio•	 , d’Antoni Bassas, rep el 
II Premi de Periodisme Solidari Joan Gomis pel seu 
programa en directe des de Moçambic els dies 19 
i 20 d’abril de 2007. El Memorial Joan Gomis està 
convocat per diferents entitats solidàries que comp-
ten amb el suport del Fons Català de Cooperació i 
Desenvolupament. 
Font: Catràdio.cat. 

09/10/2007

Se celebra el II Fòrum de la Comunicació dedicat a •	
l’esport a la Fira de Reus. El certamen està organitzat 
per la cadena SER, amb el suport de la Universitat 
Rovira i Virgili i la Fira de Reus. 
Font: Guía de la radio (núm. 502, 2007).

10/10/2007

L’emissora municipal de Mollet del Vallès, Ràdio Mo-•	
llet, s’incorpora a la Federació de Ràdios Locals de 
Catalunya (FLRC). 
Font: InterMedios (núm. 309, 2007, p. 10).

11/10/2007

L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys (Baix Pe-•	
nedès) aprova la creació d’una emissora municipal 
que ja emet en proves al 92.9 de la FM. 
Font: Guía de la radio (núm. 503, 2007). 

(03/10/2007)
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04/11/2007

Se celebra a Barcelona la XV edició de la Convenció •	
Europea de la National Association of Broadcasters 
(NAB). L’Associació Catalana de Ràdio i l’Asociación 
Española de Radiodifusión Comercial (AERC) col-
laboren en la seva organització. 
Font: ACR.

06/11/2007

iCat fm i RAC 1 reben el Premi Nacional de Radiodi-•	
fusió, Televisió, Internet i Telecomunicacions al Palau 
de la Música Catalana atorgat per la Generalitat de 
Catalunya. Francina Boris rep una menció d’honor 
per la seva dilatada trajectòria. Boris va ser la primera 
veu femenina de Ràdio Girona, i els anys quaranta va 
presentar Nostra dansa, un programa en català en la 
ràdio de postguerra feta a Catalunya que va conduir 
durant 64 anys. 
Font: Generalitat de Catalunya; diaridegirona.cat (31-10-07). 

Imatge 15. Fotografia retrospectiva de Francina 
Boris 

Font: diaridegirona.cat (31-10-07).

RNE restaura 14 discos de 78 rpm de l’únic discurs •	
oral íntegre del president de la II República, Manuel 
Azaña, que es conserva. Es tracta d’un parlament fet 
a l’Ajuntament de Barcelona el 18 de juliol de 1938, 
on Azaña acaba demanant «pau, pietat i perdó». El 
material ha estat cedit per un donant anònim mexicà 
i es dipositarà al Centre Documental de la Memòria 
Històrica. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital; InterMedios (núm. 306, 2007, p. 

19). 

08/11/2007

Miquel Bonastre és nomenat nou gerent del Consorci •	
de Comunicació Local. 
Font: laMalla.net. 

Informació (5,4%), RNE (4,6%), Onda Cero (4,5%), 
Cadena COPE (3,8%) i COMRàdio (2,5%). 
Font: Generalitat de Catalunya; Comunicació21. 

27/10/2007

Sants 3 Ràdio celebra el seu 10è aniversari. L’emis-•	
sora va néixer el desembre de 1997 en una casa par-
ticular per iniciativa d’uns joves de 14 anys. 
Font: Sants 3 Ràdio (05-11-07).

29/10/2007

Mor Alfredo Gracia Mancebo a Madrid. Gracia va ser •	
director de COPE Tarragona des del 2004 i fins al 
març de 2007. 
Font: Guía de la radio (núm. 505, 2007). 

30/10/2007

La Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació •	
de la Generalitat de Catalunya acorda augmentar 
en 104.000 euros la dotació pressupostària per sub-
vencionar emissores de ràdio, televisions i empre-
ses editores de premsa digital en català o aranès, 
segons publica el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. La subvenció s’amplia per segona vega-
da34 i queda fixada en 2.025.000 euros.
Font: DOGC (núm. 4998, p. 41846-41848). 

31/10/2007

Ràdio Montblanc celebra el seu 25è aniversari. •	
Font: Comunicació21 (13-11-07).

NOVEMBRE

02/11/2007

Luis del Olmo dóna a conèixer els guardonats amb •	
els Premios Protagonistas 2007. El jurat de l’11a 
edició dels premis reconeix en la categoria de ràdio 
Félix Madero, director del programa De costa a cos-
ta, a Punto Ràdio, per l’anàlisi en profunditat de la 
informació amb la seva tertúlia radiofònica plural. La 
cerimònia d’entrega es durà a terme el 26 de novem-
bre al Palau de Congressos de Barcelona. 
Font: Onda Rambla. 

Les emissions de Catalunya Informació es poden •	
escoltar de vuit del matí a vuit del vespre a les para-
des del Trambaix. El projecte s’anomena Digirail i és 
fruït de l’acord de l’Autoritat de Transport Metropolità 
(ATM) i la CCRTV. 
Font: Catràdio.cat. 

34. Vegeu fet del 18/09/2007.
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serra de la Carrasqueta, al terme municipal de Xixo-
na, per tallar les emissions de Televisió de Catalunya 
i Catalunya Ràdio al País Valencià. 
Font: Vilaweb. 

18/11/2007

El diari •	 Marca, Radio Marca i l’àrea d’esports d’Onda 
Cero inicien un intercanvi de continguts i professio-
nals entre ells. La iniciativa sorgeix a partir de l’acord 
establert el 15/11/2007 entre Uniprex i Radio Marca 
que preveu la inclusió del programa esportiu d’Onda 
Cero Al primer toque a la graella de Radio Marca i, a 
canvi, Uniprex cedeix un mínim de quatre emissores 
per tal que Radio Marca emeti la seva programació. 
Font: InterMedios (núm. 306, 2007, p. 19).

20/11/2007

iCat fm estrena una versió de la web accessible•	 36 
pels disminuïts visuals i auditius. 
Font: Catràdio.cat.

21/11/2007

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya autoritza •	
la transmissió de la concessió de freqüència de rà-
dio de Sant Feliu de Guíxols (Girona), que emet en 
el 90.4 de la FM, de Radio Popular (cadena COPE) 
a Uniprex (Onda Cero). Ambdues empreses tenien 
un acord privat de compravenda des del 2006 sub-
jecte a l’aprovació de l’autoritat administrativa que 
ara han aconseguit. L’emissora de Sant Feliu emet 
la programació d’Onda Cero. El CAC condiciona la 
transmissió a la presentació per part d’Uniprex d’una 
garantia de 16.191 euros en el termini màxim d’un 
mes. Posteriorment, el Consell ha autoritzat la reno-
vació d’aquesta concessió a favor d’Uniprex per un 
nou període de 10 anys. En canvi, l’òrgan regulador 
català denega la sol·licitud d’Ona Catalana per trans-
metre la concessió de l’emissora de ràdio de Tortosa 
(105.6 de la FM) a favor de l’empresa Noviru Inversi-
ones. El motiu de la negativa és que en el contrac-
te concessional signat l’any 1999, Ona Catalana es 
comprometia a no transmetre la concessió durant tot 
el seu període de vigència. 
Font: CAC; InterMedios (núm. 308, 2007, p. 10).

22/11/2007

InterMedios•	  publica una edició especial sobre l’evo-
lució del mercat radiofònic a Espanya, on analitza, 
entre altres aspectes, el volum de negoci dels prin-
cipals operadors, la situació de les empreses radi-
ofòniques, l’evolució de l’audiència i el consum de 
ràdio. 
Font: InterMedios (núm. 306, 2007, p. 9-16).

36. Vegeu: www.icatfm.cat/accessible.

(08/11/2007)

Els beneficis d’explotació d’Uniprex creixen un 12,8% •	
en els primers nou mesos del 2007 respecte al ma-
teix període de l’any anterior. Segons dades de l’em-
presa radiofònica que recull la revista especialitza-
da InterMedios, els beneficis d’explotació són de 
12,991 milions d’euros des de gener fins a setembre 
de 2007. 
Font: InterMedios (núm. 305, 2007, p. 1).

11/11/2007

La periodista Montserrat Pous obté el IV Premi ONCE •	
Catalunya a la Solidaritat i la Superació pel seu pro-
grama entorn les persones discapacitades a Catalu-
nya Ràdio i Catalunya Informació. És el segon guar-
dó que rep Pous35 en dos anys com a reconeixement 
a la seva capacitat de superació. 
Font: Catràdio.cat. 

Radio Pica s’incorpora del món virtual de Second •	
Life. 
Font: Ràdio Bronka; Guía de la radio (núm. 506, 2007). 

12/11/2007

Mor el cronista de futbol Joan Desplans, a l’edat de •	
80 anys a Olot. Desplans va retransmetre el primer 
partit de futbol a Ràdio Olot. Es tractava d’un partit de 
l’equip de la ciutat, Unió Esportiva Olot. 
Font: diaridegirona.cat (13-11-07).

15/11/2007

Cadena SER anuncia que Àngels Barceló es farà càr-•	
rec de l’informatiu Hora 25, del desaparegut Carlos 
Llamas, i la periodista Montserrat Domínguez subs-
tituirà Barceló al capdavant de l’A vivir que son dos 
días els caps de setmana. 
Font: Cadena SER. 

16/11/2007

Carles Francino (Cadena SER) i Isabel Gemio (Onda •	
Cero Radio) reben el Premio Internacional de Prensa 
2006 en la categoria de ràdio pel seu treball al cap-
davant dels seus programes Hoy por hoy i Te doy mi 
palabra, respectivament. Els guardons són atorgats 
anualment pel Club Internacional de Prensa (CIP). 
Font: CIP; Guía de la radio (núm. 507, 2007).

17/11/2007

El Jutjat del Contenciós número 1 d’Alacant autoritza •	
la Generalitat Valenciana a accedir al repetidor de la 

35. Vegeu fet del 22/01/2006.
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serra de la Carrasqueta, al terme municipal de Xixo-
na, per tallar les emissions de Televisió de Catalunya 
i Catalunya Ràdio al País Valencià. 
Font: Vilaweb. 

18/11/2007

El diari •	 Marca, Radio Marca i l’àrea d’esports d’Onda 
Cero inicien un intercanvi de continguts i professio-
nals entre ells. La iniciativa sorgeix a partir de l’acord 
establert el 15/11/2007 entre Uniprex i Radio Marca 
que preveu la inclusió del programa esportiu d’Onda 
Cero Al primer toque a la graella de Radio Marca i, a 
canvi, Uniprex cedeix un mínim de quatre emissores 
per tal que Radio Marca emeti la seva programació. 
Font: InterMedios (núm. 306, 2007, p. 19).

20/11/2007

iCat fm estrena una versió de la web accessible•	 36 
pels disminuïts visuals i auditius. 
Font: Catràdio.cat.

21/11/2007

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya autoritza •	
la transmissió de la concessió de freqüència de rà-
dio de Sant Feliu de Guíxols (Girona), que emet en 
el 90.4 de la FM, de Radio Popular (cadena COPE) 
a Uniprex (Onda Cero). Ambdues empreses tenien 
un acord privat de compravenda des del 2006 sub-
jecte a l’aprovació de l’autoritat administrativa que 
ara han aconseguit. L’emissora de Sant Feliu emet 
la programació d’Onda Cero. El CAC condiciona la 
transmissió a la presentació per part d’Uniprex d’una 
garantia de 16.191 euros en el termini màxim d’un 
mes. Posteriorment, el Consell ha autoritzat la reno-
vació d’aquesta concessió a favor d’Uniprex per un 
nou període de 10 anys. En canvi, l’òrgan regulador 
català denega la sol·licitud d’Ona Catalana per trans-
metre la concessió de l’emissora de ràdio de Tortosa 
(105.6 de la FM) a favor de l’empresa Noviru Inversi-
ones. El motiu de la negativa és que en el contrac-
te concessional signat l’any 1999, Ona Catalana es 
comprometia a no transmetre la concessió durant tot 
el seu període de vigència. 
Font: CAC; InterMedios (núm. 308, 2007, p. 10).

22/11/2007

InterMedios•	  publica una edició especial sobre l’evo-
lució del mercat radiofònic a Espanya, on analitza, 
entre altres aspectes, el volum de negoci dels prin-
cipals operadors, la situació de les empreses radi-
ofòniques, l’evolució de l’audiència i el consum de 
ràdio. 
Font: InterMedios (núm. 306, 2007, p. 9-16).

36. Vegeu: www.icatfm.cat/accessible.

(08/11/2007)

Els beneficis d’explotació d’Uniprex creixen un 12,8% •	
en els primers nou mesos del 2007 respecte al ma-
teix període de l’any anterior. Segons dades de l’em-
presa radiofònica que recull la revista especialitza-
da InterMedios, els beneficis d’explotació són de 
12,991 milions d’euros des de gener fins a setembre 
de 2007. 
Font: InterMedios (núm. 305, 2007, p. 1).

11/11/2007

La periodista Montserrat Pous obté el IV Premi ONCE •	
Catalunya a la Solidaritat i la Superació pel seu pro-
grama entorn les persones discapacitades a Catalu-
nya Ràdio i Catalunya Informació. És el segon guar-
dó que rep Pous35 en dos anys com a reconeixement 
a la seva capacitat de superació. 
Font: Catràdio.cat. 

Radio Pica s’incorpora del món virtual de Second •	
Life. 
Font: Ràdio Bronka; Guía de la radio (núm. 506, 2007). 

12/11/2007

Mor el cronista de futbol Joan Desplans, a l’edat de •	
80 anys a Olot. Desplans va retransmetre el primer 
partit de futbol a Ràdio Olot. Es tractava d’un partit de 
l’equip de la ciutat, Unió Esportiva Olot. 
Font: diaridegirona.cat (13-11-07).

15/11/2007

Cadena SER anuncia que Àngels Barceló es farà càr-•	
rec de l’informatiu Hora 25, del desaparegut Carlos 
Llamas, i la periodista Montserrat Domínguez subs-
tituirà Barceló al capdavant de l’A vivir que son dos 
días els caps de setmana. 
Font: Cadena SER. 

16/11/2007

Carles Francino (Cadena SER) i Isabel Gemio (Onda •	
Cero Radio) reben el Premio Internacional de Prensa 
2006 en la categoria de ràdio pel seu treball al cap-
davant dels seus programes Hoy por hoy i Te doy mi 
palabra, respectivament. Els guardons són atorgats 
anualment pel Club Internacional de Prensa (CIP). 
Font: CIP; Guía de la radio (núm. 507, 2007).

17/11/2007

El Jutjat del Contenciós número 1 d’Alacant autoritza •	
la Generalitat Valenciana a accedir al repetidor de la 

35. Vegeu fet del 22/01/2006.
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metre de la Comunicació i la Cultura, corresponents 
al 200737.  
Font: Fundacc.

29/11/2007

Se celebra la III Trobada de Ràdios i Televisions Pú-•	
bliques Locals de Catalunya a Lleida, organitzada 
per l’Agència Catalana de Notícies, amb el suport 
de la Secretaria de Mitjans de Comunicació i la col-
laboració de la Diputació i l’Ajuntament de Lleida. La 
jornada compta amb la participació d’un centenar de 
professionals del sector. 
Font: Comunicació21 (10-10-07); Tribuna Catalana (01-12-07). 

DESEMBRE

Noticias de la Comunicación•	  publica un resum es-
pecial de 2007 sobre l’evolució del mercat espanyol 
dels mitjans de comunicació. Pel que fa al sector 
radiofònic, estudia la xifra neta de negocis i l’audi-
ència. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 18-109) 
[Sense data específica]

04/12/2007

Els signataris del conveni per a l’ampliació de l’EGM •	
Ràdio Catalunya renoven el compromís per tres anys 
més. L’acord compta amb totes les emissores públi-
ques i privades, d’àmbit català i estatal, que operen 
a Catalunya. 
Font: ACR.

09/12/2007

Els tècnics de la Generalitat Valenciana tanquen el •	
repetidor de la serra de la Carrasqueta a Alacant que 
emetia TVC i Catalunya Ràdio, efectuant l’ordre judi-
cial obtinguda el 17 de novembre. 
Font: Vilaweb (10-12-2007); Avui (10-12-2007).

10/12/2007

Carles Francino renova amb la cadena SER fins al •	
2011. 
Font: Cadena SER. 

11/12/2007

El Congrés dels Diputats aprova el mandat marc de •	
RTVE per als propers nou anys amb els vots en con-
tra del PP i PNV, i l’abstenció del BNG. El document 
defineix el servei públic essencial i permetrà firmar 

37. Per a més informació sobre els resultats de l’estudi, vegeu el capí-
tol III dedicat al consum radiofònic.

23/11/2007

El CAC comptarà amb un pressupost de 9.929.190 •	
milions d’euros el 2008, 540.000 euros més que el 
2007. Segons el Consell, l’increment és degut a les 
despeses de construcció de la nova seu, ubicada al 
22@, on l’organisme preveu traslladar-se el 2009. 
Font: Comunicació21. 

Justo Molinero rep el guardó especial de comunica-•	
ció en el XXII Premi Catalunya de Comunicació com a 
reconeixement a la seva trajectòria professional ator-
gat per la Fundació pel Foment de la Comunicació i el 
Desenvolupament i l’Associació Catalana de Comuni-
cació i Relacions Públiques. 
Font: Vilaweb (16-11-07).

24/11/2007

La Comissió d’Indústria del Congrés dels Diputats •	
dóna el vistiplau a la Ley de Medidas de Impulso a 
la Sociedad de la Información (LISI). El text aprovat 
no compta amb les esmenes (176, 177 i 178) fetes 
inicialment pel PSOE, i posteriorment retirades pels 
socialistes per la controvèrsia suscitada, que incloïen 
sancions per a les cadenes de ràdio i televisió, com 
ara el tancament de l’emissora com a mesura caute-
lar. Les Corts Generals aproven el document a finals 
de desembre i la Ley 56/2007, de 28 de desembre, 
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Infor-
mación es publica al BOE el 29/12/2007. 
Font: BOE.es (núm. 312, p. 53.701-53.719); ABC.es (25-10-07). 

Rosa Badia, Catalunya Informació, Catalunya Mú-•	
sica, Carlos Losada, Sonia Urbano i Luis del Olmo, 
amb el guardó especial, reben el premi APEI-Ca-
talunya 2007 en la categoria de ràdio atorgats per 
l’Asociación Profesional Española de Informadores 
de Prensa, Radio y Televisión a Catalunya. El cantau-
tor Pere Tàpias també és guardonat en la categoria 
d’entranyables pel seu programa Tàpias variades, 
de Catalunya Ràdio. 
Font: laMalla.net; diaridegirona.cat (20-11-07). 

26/11/2007

El programa •	 La finestra indiscreta d’Àlex Gorina, a 
Catalunya Ràdio, rep el guardó popular, Premi Buta-
ca, pel millor mitjà de difusió de cinema. 
Font: Catràdio.cat. 

27/11/2007

La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultu-•	
ra (Fundacc) presenta les primeres dades del Barò-
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metre de la Comunicació i la Cultura, corresponents 
al 200737.  
Font: Fundacc.

29/11/2007

Se celebra la III Trobada de Ràdios i Televisions Pú-•	
bliques Locals de Catalunya a Lleida, organitzada 
per l’Agència Catalana de Notícies, amb el suport 
de la Secretaria de Mitjans de Comunicació i la col-
laboració de la Diputació i l’Ajuntament de Lleida. La 
jornada compta amb la participació d’un centenar de 
professionals del sector. 
Font: Comunicació21 (10-10-07); Tribuna Catalana (01-12-07). 

DESEMBRE

Noticias de la Comunicación•	  publica un resum es-
pecial de 2007 sobre l’evolució del mercat espanyol 
dels mitjans de comunicació. Pel que fa al sector 
radiofònic, estudia la xifra neta de negocis i l’audi-
ència. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 18-109) 
[Sense data específica]

04/12/2007

Els signataris del conveni per a l’ampliació de l’EGM •	
Ràdio Catalunya renoven el compromís per tres anys 
més. L’acord compta amb totes les emissores públi-
ques i privades, d’àmbit català i estatal, que operen 
a Catalunya. 
Font: ACR.

09/12/2007

Els tècnics de la Generalitat Valenciana tanquen el •	
repetidor de la serra de la Carrasqueta a Alacant que 
emetia TVC i Catalunya Ràdio, efectuant l’ordre judi-
cial obtinguda el 17 de novembre. 
Font: Vilaweb (10-12-2007); Avui (10-12-2007).

10/12/2007

Carles Francino renova amb la cadena SER fins al •	
2011. 
Font: Cadena SER. 

11/12/2007

El Congrés dels Diputats aprova el mandat marc de •	
RTVE per als propers nou anys amb els vots en con-
tra del PP i PNV, i l’abstenció del BNG. El document 
defineix el servei públic essencial i permetrà firmar 

37. Per a més informació sobre els resultats de l’estudi, vegeu el capí-
tol III dedicat al consum radiofònic.

23/11/2007

El CAC comptarà amb un pressupost de 9.929.190 •	
milions d’euros el 2008, 540.000 euros més que el 
2007. Segons el Consell, l’increment és degut a les 
despeses de construcció de la nova seu, ubicada al 
22@, on l’organisme preveu traslladar-se el 2009. 
Font: Comunicació21. 

Justo Molinero rep el guardó especial de comunica-•	
ció en el XXII Premi Catalunya de Comunicació com a 
reconeixement a la seva trajectòria professional ator-
gat per la Fundació pel Foment de la Comunicació i el 
Desenvolupament i l’Associació Catalana de Comuni-
cació i Relacions Públiques. 
Font: Vilaweb (16-11-07).

24/11/2007

La Comissió d’Indústria del Congrés dels Diputats •	
dóna el vistiplau a la Ley de Medidas de Impulso a 
la Sociedad de la Información (LISI). El text aprovat 
no compta amb les esmenes (176, 177 i 178) fetes 
inicialment pel PSOE, i posteriorment retirades pels 
socialistes per la controvèrsia suscitada, que incloïen 
sancions per a les cadenes de ràdio i televisió, com 
ara el tancament de l’emissora com a mesura caute-
lar. Les Corts Generals aproven el document a finals 
de desembre i la Ley 56/2007, de 28 de desembre, 
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Infor-
mación es publica al BOE el 29/12/2007. 
Font: BOE.es (núm. 312, p. 53.701-53.719); ABC.es (25-10-07). 

Rosa Badia, Catalunya Informació, Catalunya Mú-•	
sica, Carlos Losada, Sonia Urbano i Luis del Olmo, 
amb el guardó especial, reben el premi APEI-Ca-
talunya 2007 en la categoria de ràdio atorgats per 
l’Asociación Profesional Española de Informadores 
de Prensa, Radio y Televisión a Catalunya. El cantau-
tor Pere Tàpias també és guardonat en la categoria 
d’entranyables pel seu programa Tàpias variades, 
de Catalunya Ràdio. 
Font: laMalla.net; diaridegirona.cat (20-11-07). 

26/11/2007

El programa •	 La finestra indiscreta d’Àlex Gorina, a 
Catalunya Ràdio, rep el guardó popular, Premi Buta-
ca, pel millor mitjà de difusió de cinema. 
Font: Catràdio.cat. 

27/11/2007

La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultu-•	
ra (Fundacc) presenta les primeres dades del Barò-
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les Lletres Catalanes, en el marc dels XXVIII Premis 
Òmnium Cultural de ràdio i televisió. 
Font: 3cat24.cat. 

16/12/2007

L’emissora municipal de Bellvei (Tarragona), Bellvei •	
Ràdio, inicia les seves emissions. 
Font: Guía de la radio (núm. 511, 2007).

17/12/2007

Àngels Barceló rep el Premi Atlàntida 2007 al millor •	
presentador o director de programa de ràdio per A 
vivir que son dos días de la cadena SER, atorgat pel 
Gremi d’Editors de Catalunya. 
Font: Comunicació21 (18-12-07). 

19/12/2007

El ple del Consell de l’Audiovisual de Cata-•	
lunya (CAC) aprova el plec de clàusules per 
al concurs de 83 concessions de ràdio en 
freqüència modulada (FM) d’acord al nou 
Pla tècnic de la FM, aprovat pel Reial decret 
964/2006, d’1 de setembre. Dos dies després, el 
21/12/2007, el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya publica l’anunci de la licitació, que es fa mitjan-
çant un procediment obert de concurs. Es tracta de la 
primera adjudicació de mitjans audiovisuals que es fa 
a Catalunya, i també a la resta d’Espanya, en què la 
convocatòria i la resolució corresponen íntegrament 
a una autoritat reguladora de l’audiovisual, seguin el 
model d’altres països europeus on las licitacions de 
concessions ja no depenen dels governs. 
Font: DOGC (núm. 5034, p. 56.863-56.867).

El Consell d’Administració d’Unión Radio aprova l’en-•	
trada en el seu accionariat del fons britànic de capital 
de risc 3i amb un percentatge aproximat del 16,20%. 
La inversió total de 3i és de 225 milions d’euros. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 7). 

20/12/2007

Mor el locutor radiofònic José Luis Pécker a l’edat de •	
80 anys a Madrid. Pécker va desenvolupar la seva 
carrera professional principalment a Cadena SER i 
era considerat una de les veus més importants de la 
ràdio espanyola durant els anys seixanta. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 12). 

iCat fm posa en marxa el canal d’Internet Mediterrà-•	
dio, dedicat a la música i la cultura mediterrània. 
Font: Catràdio.cat.

Xavier Solà, presentador del magazín de cap de •	
setmana El suplement, de Catalunya Ràdio, presen-
ta el llibre 20 anys de suplement amb Xavier Solà. 

el primer contracte programa per tres anys entre la 
corporació RTVE i el Govern, amb càrrec als pressu-
postos generals de l’Estat de 2009. 
Font: ElPaís.com. 

Xavier Casinos és nomenat nou conseller delegat •	
de l’Agència de Comunicació Local (ACL), titular de 
COMRàdio. 
Font: laMalla.net. 

Ràdio Molins de Rei rep el Premi Ateneu 2007 en la •	
categoria de mitjà de comunicació. Els guardons, 
atorgats per la Federació d’Ateneus de Catalunya 
(FAC), reconeixen la tasca de les entitats culturals 
catalanes. 
Font: FAC; Vilaweb - El Punt Digital (12-12-07). 

12/12/2007

L’AIMC dóna conèixer les dades relatives a la tercera •	
onada del 2007 de l’EGM38.
Font: AIMC. 

El CAC presenta al Parlament l’•	 Informe sobre l’audi-
ovisual de Catalunya 2006, on analitza la situació del 
mercat radiofònic i televisiu a la comunitat autònoma 
al llarg d’aquest període. 
Font: CAC; InterMedios (núm. 307, 2007, p. 5).

Neix el portal 3cat24.cat que substitueix als portals •	
informatius telenoticies.cat i catalunyainformacio.cat. 
La nova oferta informativa de TVC i Catalunya Ràdio 
aporta més continguts i potencia la vessant audiovi-
sual amb els vídeos i àudios més rellevants del dia. 
Font: 3cat24.cat; acn. 

14/12/2007

Els periodistes Teresa Pàmies (ex Radio España In-•	
dependiente), Carles Sentís (ex Radio Barcelona) i 
Teodor Garriga (ex Ràdio Associació de Catalunya) 
reben el I Premi Ploma d’Or atorgat pel Departament 
de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Els nous guardons distingeixen l’aportació a les 
lletres i a la comunicació a Catalunya d’aquestes tres 
figures emblemàtiques de la ràdio. 
Font: UAB. 

15/12/2007

Jordi Tardà és guardonat pel seu programa Tarda •	
Tardà a Catalunya Ràdio en la 56a edició de la Nit de 

38. Per a més informació, vegeu el capítol III referent al consum ra-
diofònic.

(11/12/2007)
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les Lletres Catalanes, en el marc dels XXVIII Premis 
Òmnium Cultural de ràdio i televisió. 
Font: 3cat24.cat. 

16/12/2007

L’emissora municipal de Bellvei (Tarragona), Bellvei •	
Ràdio, inicia les seves emissions. 
Font: Guía de la radio (núm. 511, 2007).

17/12/2007

Àngels Barceló rep el Premi Atlàntida 2007 al millor •	
presentador o director de programa de ràdio per A 
vivir que son dos días de la cadena SER, atorgat pel 
Gremi d’Editors de Catalunya. 
Font: Comunicació21 (18-12-07). 

19/12/2007

El ple del Consell de l’Audiovisual de Cata-•	
lunya (CAC) aprova el plec de clàusules per 
al concurs de 83 concessions de ràdio en 
freqüència modulada (FM) d’acord al nou 
Pla tècnic de la FM, aprovat pel Reial decret 
964/2006, d’1 de setembre. Dos dies després, el 
21/12/2007, el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya publica l’anunci de la licitació, que es fa mitjan-
çant un procediment obert de concurs. Es tracta de la 
primera adjudicació de mitjans audiovisuals que es fa 
a Catalunya, i també a la resta d’Espanya, en què la 
convocatòria i la resolució corresponen íntegrament 
a una autoritat reguladora de l’audiovisual, seguin el 
model d’altres països europeus on las licitacions de 
concessions ja no depenen dels governs. 
Font: DOGC (núm. 5034, p. 56.863-56.867).

El Consell d’Administració d’Unión Radio aprova l’en-•	
trada en el seu accionariat del fons britànic de capital 
de risc 3i amb un percentatge aproximat del 16,20%. 
La inversió total de 3i és de 225 milions d’euros. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 7). 

20/12/2007

Mor el locutor radiofònic José Luis Pécker a l’edat de •	
80 anys a Madrid. Pécker va desenvolupar la seva 
carrera professional principalment a Cadena SER i 
era considerat una de les veus més importants de la 
ràdio espanyola durant els anys seixanta. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 275, 2007, p. 12). 

iCat fm posa en marxa el canal d’Internet Mediterrà-•	
dio, dedicat a la música i la cultura mediterrània. 
Font: Catràdio.cat.

Xavier Solà, presentador del magazín de cap de •	
setmana El suplement, de Catalunya Ràdio, presen-
ta el llibre 20 anys de suplement amb Xavier Solà. 

el primer contracte programa per tres anys entre la 
corporació RTVE i el Govern, amb càrrec als pressu-
postos generals de l’Estat de 2009. 
Font: ElPaís.com. 

Xavier Casinos és nomenat nou conseller delegat •	
de l’Agència de Comunicació Local (ACL), titular de 
COMRàdio. 
Font: laMalla.net. 

Ràdio Molins de Rei rep el Premi Ateneu 2007 en la •	
categoria de mitjà de comunicació. Els guardons, 
atorgats per la Federació d’Ateneus de Catalunya 
(FAC), reconeixen la tasca de les entitats culturals 
catalanes. 
Font: FAC; Vilaweb - El Punt Digital (12-12-07). 

12/12/2007

L’AIMC dóna conèixer les dades relatives a la tercera •	
onada del 2007 de l’EGM38.
Font: AIMC. 

El CAC presenta al Parlament l’•	 Informe sobre l’audi-
ovisual de Catalunya 2006, on analitza la situació del 
mercat radiofònic i televisiu a la comunitat autònoma 
al llarg d’aquest període. 
Font: CAC; InterMedios (núm. 307, 2007, p. 5).

Neix el portal 3cat24.cat que substitueix als portals •	
informatius telenoticies.cat i catalunyainformacio.cat. 
La nova oferta informativa de TVC i Catalunya Ràdio 
aporta més continguts i potencia la vessant audiovi-
sual amb els vídeos i àudios més rellevants del dia. 
Font: 3cat24.cat; acn. 

14/12/2007

Els periodistes Teresa Pàmies (ex Radio España In-•	
dependiente), Carles Sentís (ex Radio Barcelona) i 
Teodor Garriga (ex Ràdio Associació de Catalunya) 
reben el I Premi Ploma d’Or atorgat pel Departament 
de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Els nous guardons distingeixen l’aportació a les 
lletres i a la comunicació a Catalunya d’aquestes tres 
figures emblemàtiques de la ràdio. 
Font: UAB. 

15/12/2007

Jordi Tardà és guardonat pel seu programa Tarda •	
Tardà a Catalunya Ràdio en la 56a edició de la Nit de 

38. Per a més informació, vegeu el capítol III referent al consum ra-
diofònic.

(11/12/2007)
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Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (http://www.
ccma.cat)

Cossetània Edicions (http://premsacossetania.blogspot.com)
Diari d’Andorra (http://www.diariandorra.ad)
Diari de Barcelona (http://www.diaridebarcelona.com)
Diario de Ferrol Digital (http://wwwdiariodeferroll.com)
diaridegirona.cat –Diari de Girona– (http://www.diaridegirona.cat)
Diari de Mataró (http://www.diaridemataro.cat)
Diari Segre (http://www.diarisegre.com)
Diari de Tarragona (http://www.diaridetarragona.com)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) (http://www.

gencat.net/dogc; http://www.gencat.net/eadop/imatges/4543/
c4543.pdf)

La Razón Digital (http://www.larazon.es)
levante-emv –Levante - El Mercantil Valenciano– (http://www.levante-

emv.com)
El 3 de Vuit - El Setmanari del Penedès (http://www.el3devuit.com)
El Confidencial Digital (http://www.elconfidencialdigital.com)
elEconomista.es –El Economista– (http://eleconomista.es)
elmundo.es –El Mundo– (http://www.elmundo.es)
ElPaís.com –El País– (http://www.elpais.com)
elPeriódico.com –El Periódico de Catalunya– (http://www.elperiodico.

com)
El Punt Digital (http://www.vilaweb.cat/elpunt/)
El Semanal Digital (http://www.elsemanaldigital.com)
e-notícies (http://www.e-notícies.com)
Estudio General de Internet (http://www.estudiogeneraldeinternet.

com)
Expansión.com (http://www.expansion.com) 
Federació d’Ateneus de Catalunya (http://www.ateneus.cat)
Federació de Ràdios Locals de Catalunya (http://www.radiolocal.cat)
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España 

(FARTE) 
Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (Fundacc) (http://

www.fundacc.org)
Generalitat de Catalunya (http://premsa.gencat.net)
Guía de la radio (http://www.guiadelaradio.com)
iCat fm (http://www.icatfm.cat)
ideal.es –Ideal Digital– (http://www.ideal.es)

InfoAdex (http://www.infoadex.es)
Infoperiodistas (http://www.infoperiodistas.info)
Informativos Tele 5 (http://www.informativos.telecinco.es)
InterMedios (http://www.intermedios.com)
Kiss FM (http://www.kissfm.es)
Laboratori de Comunicació Pública (http://labcompublica.info)
L’altra ràdio - Ràdio 4 (RNE) (http://www.altraradio.cat)
laMalla.net (http://www.lamalla.net)
LaRazón.es –La Razón– (http://www.larazon.es)
Larioja.com (http://www.larioja.com)
Lasprovincias.es –Las Provincias– (http://www.lasprovincias.es)
LaVanguardia.es –La Vanguardia– (http://www.lavanguardia.es)
Los40.com –40 Principales– (http://www.los40.com)
Mallorca Diario  (http://www.mallorcadiario.com)
Marketingdirecto.com –Marketing Directo– (http://www.marketingdirecto.

com)
Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) (http://www.audiovisualmac.

cat)
Ministerio de Defensa de España (http://www.mde.es)
Ministerio de Industria (http://www.mityc.es)
Noticias de la Comunicación (http://www.noticom.es)
Observatori de la Ràdio a Catalunya (http://www.l-obsradio.cat)
Ona FM (http://www.ona-fm.cat)
Onda Cero (http://www.ondacero.es)
Onda Rambla (http://www.ondarambla.es)
Parlament de Catalunya (http://www.parlament-cat.net)
Portal de la Comunicació InCom-UAB (http://www.portalcomunicacio.

cat)
Premis APEI Catalunya (http://www.apeiprtv.com/premios)
Premios de la Música (http://www.premiosdelamusica.com)
Presidencia del Gobierno (http://www.la-moncloa.es)
Publiradio (http://www.publiradio.net)
Punto Radio (http://www.puntoradio.com)
Ràdio Barcelona - Cadena SER (http://www.cadenaser.com)
Ràdio Berga (http://www.radioberga.cat)
Ràdio Bronka (http://www.radiobronka.info)
Ràdio Estel (http://www.radioestel.com)

1988-2008, on repassa la seva trajectòria en l’espai 
radiofònic. 
Font: 3cat24.cat. 

22/12/2007

L’emissora municipal gironina, Ràdio Platja d’Aro, •	
celebra el seu 25è aniversari. 
Font: diaridegirona.cat. 

Mor el director de l’emissora municipal Calafell Rà-•	
dio, Miquel Roso, a l’edat de 53 anys a Calafell. Roso 
va passar a Ràdio Barcelona, i va ser director de Rà-
dio Tràfic i Ràdio Lleida. 
Font: Ajuntament de Calafell. 

29/12/2007

Comença a emetre Ràdio Barretina Internacional, la •	
primera ràdio lliure de Catalunya en ona curta. Emet 
a 6.311 KHz amb 100 watts de potència els caps de 
setmana, com succeeix a altres països europeus 
com ara Alemanya i Holanda. Ha rebut controls fins i 
tot dels Estats Units. 
Font: Guía de la radio. 

3. FONTS DOCUMENTALS

Totes les pàgines webs indexades a continuació s’han consultat entre 
l’1 de gener de 2006 i el 30 d’abril de 2008. 

3cat24.cat –3cat24– (http://www.3cat24.cat)
ABC (http://www.abc.es)
Agència Catalana de Notícies (acn) (http://www.noticies.net/webACN/

index.do)
Agència EFE (http://www.efe.es)
Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es)
Ajuntament de Calafell (http://www.calafell.org)
Ajuntament de Mataró (http://www.mataro.org)
Ajuntament de Mollet del Vallès (http://www.molletvalles.net)
Ajuntament de Monistrol (http://www.monistroldemontserrat.cat)
Associació Catalana de Ràdio (ACR) (http://www.acradio.org)
Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina i el Caribe 

(AMARC) (http://www.alc.amarc.org)
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) 

(http://www.aimc.es)
Avui (http//www.avui.cat)
BOE.es –Boletín Oficial del Estado– (http://www.boe.es)
Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) (http://www.boe.es/g/

es/borme/anyos/2008.php)
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) (http://www.

parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE03/IE0301) 
Cadena COPE (https://www.cope.es)
Canal Blau (http://www.canalblau.cat)
Casa Real (http://www.casareal.es/noticias)
Catràdio.cat –Catalunya Ràdio– (http://catradio.com)
CincoDías.com –Cinco Días– (http://www.cincodias.com)
Club Internacional de Prensa (CIP) (http://www.clubinterprensa.org)
Comisión del Mercado de las Telecomunicacions (http://www.cmt.es)
COMRàdio (http://www.comradio.com)
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (http://www.cac.cat)
Comunicació21 (http://www.comunicacio21.com)
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) (http://www.ccrtv.

cat)
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Ràdio Flix (http://www.radioflix.com)
Radio Marca Barcelona (http://www.radiomarcabarcelona.com)
Radio Olé Barcelona (http://www.radiolecat.com)
Ràdio Ripollet (http://www.comemissores.com/rripollet)
Ràdio Sant Cugat (http://www.ascv.es/rad_logo.htm)
Ràdio Sant Feliu (http://www.santfeliu.org/comunicacio/radio)
Radio Tele-Taxi (http//www.radioteletaxi.com)
Ràdio Trinitat Vella (http://www.rtv-fm.com)
Rromane Glausura - Voces Gitanas (http://www.vocesgitanas.net)
Radio Nacional de España (RNE) (http://www.rne.es)
Radio Televisión Española (RTVE) (http://www-org.rtve.es/FRONT_

SALA_PRENSA)
Sants 3 Ràdio (http://www.sants3radio.com)
Scanner FM (http://www.scannerfm.com)
Televisió de Catalunya (http://www.tvcatalunya.com)
Tribuna Catalana (http://www.tribuna.cat)
Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.es)
Universitat de Barcelona (http://www.ub.es)
Universitat de Navarra (http://www.unav.es)
Universitat Pompeu Fabra (http://www.upf.edu/emprese/es/noticies/)
Universitat Rey Juan Carlos (http://www.urjc.es)
Vilaweb (http://www.vilaweb.cat)
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