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PRESENTACIÓ

Aquest informe que el lector té a les mans és el sisè que 
des de l’any 2006 elabora l’equip d’investigadors que 
formen part de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya 
(l’OBS). Però aquesta no és una edició qualsevol, i no ho 
és per diferents raons. La primera, perquè trenca la se-
qüència anual de publicació que hem anat construint des 
de la primera edició, ja que comprèn un període d’anys 
més ampli, exactament des de 2012 fins a 2014, una nova 
seqüència temporal de tres anys que analitza l’evolució del 
sector sense perdre la recopilació de dades anuals. L’anà-
lisi triennal ofereix una perspectiva més àmplia de l’evo-
lució de la ràdio catalana i una millor interpretació de les 
tendències observades, circumstància que es mantindrà 
en les futures edicions d’aquest treball. I la segona raó, 
perquè en la nostra opinió precisament és en aquest dar-
rer any 2014 on sembla que s’arriba al final d’un període 
que ha estat clau en la història recent de la radiodifusió en 
el nostre país, tal com ha succeït en la resta de les indús-
tries culturals catalanes. 

La ràdio de proximitat perd presència 
en l’ecosistema comunicatiu català

Seguint l’esquema habitual del nostre model d’informe, el 
primer focus el posem, com sempre, en els canvis que ha 
experimentat l’estructura tradicional de la difusió, basada 
fonamentalment en l’espectre radioelèctric convencional 

(AM i FM). El coneixement d’aquest aspecte ens permet 
posar al dia la cobertura territorial real dels diferents ope-
radors públics i privats. En relació amb el treball realitzat, 
dues són les dades que destaquen: la primera, la desapari-
ció d’un bon nombre d’emissores municipals, i la segona, 
la constatació que l’habitual fluctuació numèrica de les 
emissores pertanyents el tercer sector, pel que fa a aquest 
període, s’ha resolt a la baixa, és a dir, han desaparegut 
ràdios. 

Amb la informació obtinguda es pot arribar a una 
conclusió que resulta del tot pertinent: en el relat dels 
estralls que la crisi econòmica ha provocat en la indústria 
radiofònica catalana, cal posar un èmfasi especial en el 
fet que el primer cop fort l’han rebut les emissores lo-
cals públiques, però també les privades. El corol·lari de 
tancaments i de baixada de l’activitat de producció au-
tònoma ha suposat, entre altres coses, la reducció de la 
programació pròpia, la pèrdua de molts llocs de treball 
i el consegüent augment de la pobresa comunicativa de 
moltes parts de Catalunya. El model català és cada cop 
menys local i segueix patint, en augment, una patologia 
que anomenem efecte repetidor, és a dir, a cada freqüència 
de l’espai radioelèctric no hi correspon una ràdio en el 
territori amb programació pròpia, sinó un equip emissor 
que reprodueix l’emissió d’una cadena amb seu a Barce-
lona o a Madrid.

En aquest apartat del mapa de difusió, l’únic canvi 
produït, i per cert aliè al negre context socioeconòmic, ha 

Canvi d’etapa,  

inici de la recuperació
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estat el darrer procés concessionari que es va dur a terme 
a finals de 2014 i que va incorporar al mercat català les 22 
freqüències que havien format part de la xarxa de l’extinta 
COMRàdio. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
les va atorgar totes a grups pertanyents a empreses amb 
seu a Catalunya i es va reforçar, d’aquesta manera, l’statu 
quo actual.

La crisi ha intensificat el conservadorisme 
en les estratègies programàtiques i ha 
potenciat la redifusió de continguts

Pel que fa a l’estructura de la programació, hem de dir que 
les emissores i cadenes que emeten les programacions de 
tipus generalista, a banda d’aprimar de manera continu-
ada els seus costos de producció, han seguit centrant la 
seva oferta en l’Infoentreteniment i l’Esport. La crisi de 
recursos els ha donat poc marge per saltar-se els esque-
mes conservadors i els ha impedit fer apostes per la inno-
vació i el canvi. Això sí, l’estalvi econòmic ha provocat que 
molts programadors fessin una opció cada cop més forta 
per les redifusions dels programes. En aquest context i en 
relació directa amb l’entorn digital, constatem un intent 
per part d’alguns operadors de fer dels podcasts un mitjà 
per allargar la vida dels programes, també d’optimitzar 
costos i, finalment, de buscar nous públics per als seus 
espais radiofònics.

En general, i tal com ja hem reiterat mantes vega-
des en informes precedents, el sistema radiofònic català és 
molt competitiu i també molt més variat que l’espanyol. 
Doncs bé, malgrat la crisi econòmica patida durant el pe-
ríode estudiat, no ha perdut cap d’aquests trets distintius. 
El que sí que ha passat és que la seva aportació al PIB s’ha 
reduït considerablement a causa de dos factors remarca-
bles: la disminució de la inversió publicitària i també la de 
les aportacions de les administracions en forma d’ajudes 
als operadors públics. Tanmateix, la baixada de les ajudes i 
subvencions no ha aconseguit modificar una dada rellevant 
que constitueix, també, una altra especificitat del model 
català: sobre un global anual del volum de negoci de la in-
dústria radiofònica avaluat en 80 milions d’euros, la meitat 
d’aquesta xifra l’aporten les administracions esmentades.

Després d’un quinquenni horribilis 
en termes econòmics, arriben els 
primers indicis de recuperació 

Tot i el magre escenari econòmic, una conclusió rellevant 
que aporten els nostres investigadors és que cap al final 
del període estudiat els comptes d’explotació dels ope-

radors havien millorat, sobretot gràcies a la recuperació 
de la inversió publicitària. En aquest sentit, cal tenir en 
compte un fet inqüestionable: més del 60 % de la població 
catalana major de 14 anys escolta diàriament la ràdio, i el 
seu crèdit com a mitjà i bon suport de difusió dels contin-
guts publicitaris no ha disminuït durant la crisi, sinó que, 
amb les dades a la mà, ha augmentat.

Descens preocupant de l’audiència juvenil

No obstant l’alta penetració amb què compta el mitjà, 
l’anàlisi del consum radiofònic assenyala un fet preocupant: 
la baixada de l’escolta de ràdio de la població juvenil tant 
pel que fa a la ràdio musical com a la generalista. Aquesta 
circumstància ha comportat un descens de l’escolta de rà-
dio a Catalunya en termes generals després del creixement 
constant viscut entre 2007 i 2012. Aquesta caiguda de l’au-
diència juvenil no és nova. Recordem que aquest fenomen 
es va començar a manifestar a partir del nou mil·lenni i du-
rant la primera dècada del segle xxi es va constatar la clara 
desafecció dels segments més joves de la població catalana 
envers el mitjà radiofònic. L’any 2008, l’Observatori de la 
Ràdio a Catalunya, per encàrrec de l’Associació Catalana 
de Ràdio, va engegar una recerca per identificar les causes 
de la caiguda del consum juvenil de ràdio al nostre país i 
va elaborar un conjunt de propostes per millorar aquesta 
situació. Les dades que aporta la present edició de l’infor-
me posen sobre la taula la necessitat de posar en marxa una 
nova recerca que analitzi les causes d’aquesta nova davalla-
da de l’escolta de ràdio entre els joves catalans. 

Un altre fet preocupant que posa en relleu l’anàlisi 
del comportament de l’audiència durant el període analit-
zat és també un descens en l’escolta de la ràdio en català, 
conseqüència principalment de la davallada de la ràdio 
temàtica musical en aquesta llengua. Caldrà esperar l’evo-
lució dels propers anys per identificar si es tracta d’un fet 
puntual o bé d’una tendència de més importància. 

Una manera d’apropar-se a aquest segment pobla-
cional és, i serà, a través dels dispositius mòbils. Tant per 
la seva alta penetració com per l’elevat temps de consum 
dels seus usuaris, esdevenen una nova oportunitat per a 
les emissores per captar el públic juvenil i també una eina 
de fidelització de la seva audiència. L’anàlisi de l’evolució 
de la ràdio catalana a Internet evidencia que les emissores 
han fet clars esforços i una aposta decidida per la «ràdio 
en mobilitat», fins al punt de crear aplicacions específi-
ques. Una altra tendència detectada ha estat la intensifi-
cació de l’ús de les xarxes socials Facebook i Twitter com 
a via de comunicació amb els oients i també la incursió 
a Instagram; accions que també les poden apropar, en un 
futur, a captar l’atenció dels usuaris-oients més joves. 
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L’entorn digital, repte sense resoldre 

Any rere any, l’Observatori de la Ràdio a Catalunya acu-
mula informació sobre el comportament del sector radio-
fònic i ens dóna una certa perspectiva de la seva evolució. 
Podríem dir que, tot i que la radiodifusió gaudeix d’una 
posició relativament estable, no és menys cert que, com 
els succeeix a la resta de mitjans de comunicació conven-
cionals, està experimentant canvis importants en el seu 
model de negoci. L’entrada en el nou context digital li 
presenta molts problemes sense resoldre; els nous pro-
ductes virtuals i les estratègies productives i de difusió 
no acaben de sortir del terreny de l’experimentalisme i 
existeix una manca de resultats econòmics positius que 
ajudin a facilitar els canvis. En aquestes circumstàncies, 
els grans grups públics i privats tenen seriosos dubtes so-
bre les sortides possibles, sobretot quan veuen que l’audi-
ència analògica potser envelleix una mica, però que no ha 
experimentat retrocessos tan importants com els viscuts 
per la premsa i les revistes o fins i tot, en alguns casos, per 

la televisió. A més, creuen amb raó que els oïdors de la 
ràdio convencional continuen i continuaran sent la base 
dels seus ingressos.

En el proper Informe —que comprendrà el període 
2015-2017— probablement podrem constatar ja alguns 
canvis importants en el conjunt del sector radiofònic ca-
talà i sobretot la seva reconfiguració postcrisi, alguns dels 
quals ja s’apunten en aquesta edició. Tot i el seu tarannà 
conservador, als operadors tradicionals els està resultant 
cada cop més necessari encarar la seva estratègia digital: 
els webcasters truquen a la porta.

Josep Maria Martí
Director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya

Membre del GRISS* 
i

Belén Monclús
Coordinadora de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya

Membre del GRISS*

* El GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi) és un grup de 
recerca consolidat de la Universitat Autonoma de Barcelona, creat el 
1980, reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup2014SGR1674) 
i adscrit al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de 
la UAB. L’Observatori de la Ràdio a Catalunya és un dels observatoris 
permanents del GRISS.
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CAPÍTOL  I

En aquest capítol s’estudia la situació del mapa de la radiodi-

fusió analògica i digital terrestre a Catalunya. Pel que fa a les 

transmissions en freqüència modulada, s’ofereix el mapa de 

l’any 2014 i es presenten, agrupades per comarques i freqüèn-

cia d’emissió, totes les ràdios amb llicència o sense —públi-

ques, privades i del tercer sector— que estaven en funciona-

ment a Catalunya el mes de desembre d’aquell any. Pel que fa 

a la ràdio digital, es comptabilitza l’oferta en digital audio bro-

adcasting (DAB) i s’actualitza el nombre de ràdios presents als 

múltiplexs televisius de la televisió digital terrestre (TDT).

Per Cinto Niqui, doctor en Ciències de la Comunicació i profes-

sor associat del Departament de Comunicació Audiovisual i de 

Publicitat de la UAB, i Luis Segarra, editor de La guía de la radio 

en España i col·laborador del programa L’altra ràdio, de Ràdio 4.

Mapa de la radiodifusió analògica i digital 

a Catalunya
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1. Mapa de la radiodifusió analògica i 
digital terrestre a Catalunya l’any 2014 i 
principals canvis en el període 2012-2014

1.1. Estat de la radiodifusió analògica 
terrestre en FM i OM (2014)

Després de molts anys d’estabilitat, a la banda d’ona mitja-
na catalana es van tancar tres freqüències: La Xarxa (882), 
abans COMRàdio —juny de 2014—, COPE Figueres 
(1269) i COPE Reus (1143) —setembre de 2014. L’antiga 
ABC Punto Radio de Vilanova i la Geltrú va passar a ser 
COPE Catalunya (1484). En OM transmetien 12 emis-
sores: 2 de públiques i 10 de privades. El repartiment de 
les freqüències era similar al dels últims anys: un 47,4%, 
9 freqüències, per al sector públic (RNE), i un 52,6%, 10 
freqüències, per al sector privat (Cadena SER, Cadena 
COPE, Onda Cero i Hit FM). Només Hit FM, del Grupo 
Radio Blanca, no tenia presència a l’FM catalana.

Segons el nostre estudi, fet el mes de desembre de 
2014, a Catalunya, el nombre total d’emissores que eme-
tien una programació pròpia en FM, durant tot el dia o en 
franges diàries, era de 348: 210 de públiques (60,6%), 80 del 
tercer sector (22,7%) i 58 de privades (16,7%).

En tres anys, el sector radiofònic català havia perdut una 
setantena d’emissores amb programació pròpia: desaparició de 
29 ràdios municipals, iCatFM i COMRàdio; existència de 24 
ràdios menys en el tercer sector; i tancament de les emissores 
catalanes d’ABC Punto Ràdio —que ara només actuen com 
a repetidors de la Cadena COPE o Rock FM—, dels centres 
de producció de COPE a Figueres i Reus i d’algunes ràdios 
privades locals, com ara Top Ten Ràdio, Ràdio Salut, Ràdio 
Valira a la Seu d’Urgell, Pròxima Lleida o Segre Ràdio. 

En el trienni 2012-2014, el sector radiofònic 
català va perdre una setantena d’emissores 
amb programació pròpia

L’any 2014, 58 ràdios privades oferien una programa-
ció pròpia durant algunes hores del dia: 16 menys que l’any 

2011 (74). Tret de 12 emissores, totes pertanyien a alguna 
de les 28 cadenes radiofòniques, gestionades pels 15 grups 
de comunicació existents: PRISA Ràdio, Ràdio Popular, 
Atresmedia Radio, Grupo Radio Blanca, Unidad Editori-
al, Grupo Intereconomía i Capital Radio (d’abast estatal); 
Grupo Godó, Grup Flaix, Grup TeleTaxi i Cadena Estel 
(d’abast nacional català), i Catbroadcast Publicitat, Ràdio 
Marina, Cadena Pirenaica i Grup Mola Media-Grup Di-
gital Hits (d’abast supracomarcal).

A continuació s’exposen els canvis principals observats 
en el sector privat en el dial català, en el període 2012-2014. 

ONA FM, participada majoritàriament pel grup 
PRISA Radio, va deixar de produir programació pròpia a 
l’estiu de 2012. D’aleshores ençà emet una selecció musical 
i alguns espais esportius de Cadena SER Catalunya. 

L’absorció d’ABC Punto Radio, del grup Vocento, 
per Ràdio Popular va provocar el seu tancament el 14 de 
març de 2013. Totes les seves freqüències van permetre mi-
llorar la recepció de la Cadena COPE en FM a Catalunya 
i consolidar Rock FM. La freqüència de l’andorrana Ràdio 
Valira Onda Cero a la Seu d’Urgell també va passar a ser 
operada per la Cadena COPE. 

Al Baix Llobregat i al Barcelonès va desaparèixer 
Gestiona Radio i va aparèixer Capital Radio, les dues emis-
sores privades espanyoles, especialitzades en informació 
econòmica, sense llicència d’emissió a Catalunya. 

Els grups radiofònics privats catalans van incremen-
tar el seu nombre de freqüències amb la readjudicació d’una 
vintena de freqüències de la desapareguda COMRàdio, el 
3 de setembre de 2014, pel Ple del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC): Grupo Godó (9), Grup Flaix 
(6), Grup Mola-Grup Digital Hit (2), Grup TeleTaxi (2) i 
Gum FM (2). A finals de 2014, 18 d’aquestes freqüències 
encara estaven pendents de ser posades en funcionament.

Ràdio Marina va deixar d’oferir Top Ten Ràdio i, per 
les emissores de Blanes i Calella, oferia la mateixa progra-
mació. Així mateix, el setmanari d’informació comarcal de 
l’Alt i el Baix Penedès El 3 de Vuit va posar en marxa, el 
2011, al Penedès, l’emissora local 3de8 Ràdio. 

Entre les emissores de gestió pública teníem les 5 de 
Ràdio Nacional d’Espanya (RNE), 3 programacions de Ca-
talunya Ràdio i 209 ràdios municipals (202 amb programació 
pròpia). Tal com s’ha apuntat anteriorment, aquest conjunt, 
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en el trienni 2012-2014, tot i que era el sector més nombrós 
de l’FM, amb el 60,6% del total d’emissores, s’havia reduït 
força. Van deixar de funcionar 29 emissores municipals: la 
fi d’emissions de COMRàdio, el setembre de 2012, que va 
passar a integrar-se a la Xarxa Audiovisual Local, un ens 
que actua com a plataforma distribuïdora de programació 
elaborada per les emissores associades; i el pas d’iCatFM a 
iCat.cat, amb la seva distribució digital, només per Internet. 

El recompte de l’FM es completava, l’any 2014, amb 
80 ràdios del tercer sector, entre les anomenades ràdios 
lliures, ràdios de districte i de barri, emissores religioses, 
ràdios escolars i educatives, ràdios culturals o associati-
ves, emissores penitenciàries, estacions llatines, emissores 
esotèriques, fórmules musicals i ràdios que segueixen un 
model de programació privat. La xifra de 2014 és inferior 
en 24 a la de l’any 2011, 104. Només el grup d’emissores 
llatines s’incrementava en 6 (amb 9 altes i 3 baixes). A Bar-
celona, el 2014 emetien 7 emissores llatines diferents. El 
47,5% de les ràdios del tercer sector, 36 emissores, trans-
metien des del Barcelonès, fet que provoca una saturació 
del dial i interferències.

Durant el trienni 2012-2014 van desaparèixer 36 
emissores del tercer sector: Flipa FM (lliure, Viladecans), 
Ràdio Sant Josep (de barri, l’Hospitalet de Llobregat), Ra-
dio Primavera (escolar, Santa Coloma de Gramenet), Ona 
Badal (cultural, Badalona), Radio Kairos (religiosa, Sant 
Adrià de Besòs), Radio Unión Catalunya (privada, Barcelo-
na), Radio Aire (esotèrica, Barcelona), BBC World Service 
(les Corts de Barcelona), RKM (religiosa, Barcelona), Radio 
Florida (de barri, l’Hospitalet de Llobregat), Radio María 
(religiosa), Districte 9 Ràdio (Barcelona), Radio Voz Buen 
Pastor (de barri, Barcelona), Radio Modelo (penitenciària, 
Barcelona), Pubilla Ràdio (l’Hospitalet de Llobregat), Ràdio 
Ska (lliure, Granollers), Radio Onda 2000 (lliure, Polinyà), 
Radio Kaos (lliure, Terrassa), ABN FM Cultural (Castellar 
del Vallès), Ràdio Nadal (Terrassa), Euro Top FM (musical, 
Terrassa), Clap FM (cultural, Mataró), Xtreme FM (cultu-
ral, Vilanova i la Geltrú), Ràdio Olivella (cultural, Garraf ), 
Nova FM (cultural, Vilanova i la Geltrú), Emissora Parro-
quial de Llardecáns (religiosa, Lleida), Ràdio Ona-One (pe-
nitenciària, Lleida), Sonora FM (musical, Lleida), Wonder 
FM (musical, Lleida), Ona Pau (religiosa, Tarragona), Éxi-
to Radio (esotèrica, Tarragona), Bonavista Ràdio (de barri, 
Tarragona), Fórmula Hit (musical, Tarragona). També van 
ser baixa les emissores llatines América FM (Barcelona i 
Girona), Tropicana FM (Girona) i La Mega (Tarragona).

Cal destacar una última baixa: la de la degana de les 
ràdios lliures catalanes, Ràdio Pica, creada el març de 1981. 
Després de patir interferències, des de setembre de 2010, va 
intentar resoldre el problema i en el procés va interferir tem-
poralment Ràdio Barcelona. La Cadena SER ho va denun-
ciar i l’any següent una resolució de la Direcció General de 

Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria va multar Ràdio 
Pica per aquell fet. Aquesta situació va desembocar en la fi 
d’emissions en FM de Ràdio Pica, a principis de 2013, i el 
manteniment de la seva programació únicament per Internet.

L’any 2014, 348 emissores transmetien un mí-
nim de programació pròpia al dial d’FM de 
Catalunya: 210 de públiques (60,6%), 80 del 
tercer sector (22,7%) i 58 de privades (16,7%)

En el mateix període, en el tercer sector van aparèi-
xer 14 noves emissores, la majoria llatines. Radio Estudio 
(cultural, Santa Coloma de Gramenet), Ràdio Trinitat Nova 
«Triniràdio» (de barri, Barcelona) i Ràdio Floresta (cultural, 
Sant Cugat). Les noves emissores llatines eren: La Voz FM 
(Barcelona), Salsabor (Barcelona), Fabulosa (Barcelona), 
Rumba Barcelona, Potencia Dinámica (Barcelona), Radio 
Latina–Ecuaradio (Rubí), Rumba FM (Girona), Energía 
(Tarragona), Radio 1 (Tarragona) i La Farra (Vila-seca). 

Les altes al tercer sector es completaven amb la 
Cadena Nostalgia, especialitzada en els èxits musicals de 
les últimes dècades, que des de mitjan gener de 2014 va 
començar a transmetre a Tarragona per la freqüència em-
prada abans per Tot Música. Cadena Nostalgia també té 
presència en diverses ciutats de l’Estat espanyol. 

A Catalunya, l’emissora Loca FM (fundada el 30 de 
novembre de 1998 per l’exlocutor de Radio Vinilo Carlos 
J. Rubio), amb presència a l’Estat espanyol, el 2014 no-
més conservava la freqüència de Tarragona, sense llicència. 
En aquell moment s’identificava encara com a Fun Radio 
(2012-2014). Mirant el mapa de 2011, s’observa que havia 
desaparegut del dial de Girona, Lleida, Tortosa i la Selva 
del Camp. El 2012 el grup europeu RTL (Radio TV Lu-
xembourg) va entrar a l’accionariat de Loca FM i l’emisso-
ra va canviar el seu nom pel de Loca Fun Radio i la prima-
vera de 2013 pel de Fun Radio.1

El nombre total de freqüències diferents en 
ús a totes les comarques catalanes en el dial 
d’FM l’any 2014 era de 759: 472 de públiques 
(62,3%), 207 de privades (27,3%) i 80 del ter-
cer sector (10,5%)

L’any 2014 hi havia 759 freqüències en ús a totes les 
comarques catalanes en el dial d’FM, sense comptar les 29 

1. El 2015 Fun Radio va retornar a la seva antiga marca de Loca FM i el 
grup RTL es va desvincular totalment del projecte.
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que es fan servir a dins d’alguns túnels. La xifra s’havia 
reduït en 138, respecte de la de l’any 2011 (897) com a 
conseqüència de tres fets. Primer: l’abandonament d’iCat.
cat de l’FM, 59 freqüències (tot i que una bona part dels 
seus transmissors continuaven funcionant emetent una 
portadora per ocupar la freqüència, en el nostre recompte 
no s’ha tingut en compte). Segon: una trentena menys de 
freqüències d’emissores municipals en funcionament. I ter-
cer: una quarantena menys de freqüències ocupades per les 
emissores del tercer sector. Cal recordar que el 2014 hi ha-
via 24 emissores menys que el 2011, però que algunes de les 
que havien desaparegut de l’FM transmetien per més d’una 
freqüència a Catalunya, com ara Radio María, que ocupava 
sis freqüències (el 2014 es podia escoltar a tot Catalunya en 
TDT i, al Barcelonès, en DAB) o Loca FM (Fun Radio) 
que havia marxat de 4 freqüències.

En el trienni 2012-2014, només el sector radiofònic 
privat havia guanyat en nombre de freqüències, 10, i enca-
ra n’havia d’activar algunes, readjudicades de COMRàdio, 
que no hem afegit a aquest recompte. El sector públic havia 
perdut 108 freqüències i, el tercer sector, 40.

El 2014 l’espectre de l’FM es repartia així: 472 fre-
qüències públiques (62,2%), 207 de privades (27,3%) i 80 
del tercer sector (10,5%) (vegeu la taula 1). Les xifres de 
2011 eren: 897 freqüències, 580 de públiques (64,6%), de 
197 privades (21,9%) i 120 del tercer sector (13,5%).

En el trienni 2012-2014, només el sector ra-
diofònic privat va guanyar freqüències d’FM, 
10. El sector públic en va perdre 108, i el tercer 
sector, 40

En zones molt poblades, com ara el Barcelonès (amb 
70 freqüències, la meitat del tercer sector —36— i dues 
ràdios privades espanyoles legals, sense autorització per 
emetre en aquella comarca), l’ocupació descontrolada de 
l’espectre segueix provocant moltes interferències. El di-
àleg entre els sectors privat, públic i de mitjans socials per 
arribar a una entesa que respecti els seus drets i funcions, i 
que l’Administració vetlli pel bon ús col·lectiu de l’espectre 
radioelèctric, seria desitjable.

Tal com ja hem apuntat en estudis anteriors (Niqui 
i Segarra, 2011, 2014), totes les emissores del tercer sector 
transmeten fora del Pla Tècnic Nacional (PTN) de Radio-
difusió Sonora en Ones Mètriques amb Modulació de Fre-
qüència. A l’Estat espanyol, la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (LGCA), aprova-
da pel Ple del Congrés, dedica el seu article 32 a regular 
els serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense 
ànim de lucre. Aquesta regulació encara no s’ha portat a la 

pràctica i, per tant, està pendent en el moment de redactar 
aquest capítol.

A la taula de freqüències per comarques, les emis-
sores del tercer sector que suposen una competència per 
a les ràdios privades són les identificades com a: Llatina, 
Esotèrica, F. musical TS i Model privat TS. Els autors des-
coneixen quines d’aquestes emissores tenen una activitat 
comercial real, i la catalogació, per tant, és orientativa i 
està realitzada en funció de la seva programació. La resta 
d’emissores del tercer sector, ni que estiguin en una situació 
d’alegalitat, sembla clar que no tenen afany de lucre (lliures, 
culturals, de barri, escolars, penitenciàries, etc.).

1.2. Grups empresarials 

1.2.1. Grups empresarials públics
Pel que fa a les novetats del trienni 2012-1014 en les fre-
qüències d’FM de la ràdio pública, Ràdio Nacional d’Es-
panya va afegir Radio 5 Todo Noticias al seu repetidor de 
Mont Caro. 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA) va decidir que iCatFM, que es va posar en 
funcionament el 22 d’abril de 2006 substituint l’emissora 
Catalunya Cultura, passés a distribuir la seva programació 
exclusivament per Internet l’1 d’octubre de 2012, com a 
iCat.cat, i abandonés la banda de FM on utilitzava 59 fre-
qüències.2 Tal com vam recollir en el mapa de 2011 (Niqui 
i Segarra, 2014), d’aquestes freqüències, 55 no constaven 
al PTN de Radiodifusió Sonora en Ones Mètriques amb 
Modulació de Freqüència, que va ser aprovat pel Reial de-
cret 964/2006, d’1 de setembre (BOE núm. 223, de 18 de 
setembre de 2006). 

El setembre de 2012, COMRàdio, creada l’any 
1995, va passar a integrar-se a la Xarxa Audiovisual Local. 
Aquest va ser el primer pas d’un procés per integrar en una 
única marca tots els mitjans de comunicació impulsats per 
la Diputació de Barcelona. Si COMRàdio produïa con-
tinguts per a les emissores municipals associades les vint-
i-quatre hores, la Xarxa confegia la seva programació amb 
els programes elaborats per aquestes. La nova organització 
va portar a la fi d’emissions en OM (882), el 30 de juny 
de 2014 (a principis de 2015 es va començar a desmuntar 
l’antena radiant de Sabadell), i a la supressió de la progra-
mació en cadena en freqüències pròpies d’FM, fet que va 
coincidir amb el procés del concurs convocat pel CAC per 
readjudicar 22 freqüències de COMRàdio al sector privat. 

Des de l’any 2013, les emissores municipals de les 
ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que 

2. A partir de 2015 iCat.cat també es pot escoltar en el múltiplex de la 
Corporació en TDT.
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Taula 1. Distribució geogràfica de les transmissions en freqüència modulada (desembre 2014)

Comarca
Nombre de freqüències

Públiques Privades Tercer sector Total

Alt Penedès 7 1 2 10

Anoia 15 2 0 17

Bages 16 15 1 32

Baix Llobregat 19 0 2 21

Barcelonès 11 23 36 70

Berguedà 8 1 1 10

Garraf 12 17 0 29

Maresme 30 4 1 35

Osona 17 11 1 29

Vallès Occidental 14 0 15 29

Vallès Oriental 16 1 5 22

TOTAL FREQÜÈNCIES BARCELONA 165 75 64 304

Alt Camp 6 2 0 8

Baix Camp 12 9 1 22

Baix Ebre 15 11 0 26

Baix Penedès 12 2 2 16

Conca de Barberà 6 0 0 6

Montsià 9 1 0 10

Priorat 7 0 0 7

Ribera d’Ebre 8 1 0 9

Tarragonès 6 9 6 21

Terra Alta 1 0 0 1

TOTAL FREQÜÈNCIES TARRAGONA 82 35 9 126

Alt Empordà 15 5 0 20

Baix Empordà 20 12 0 32

Cerdanya 6 11 0 17

Garrotxa 14 5 1 20

Gironès 17 16 3 36

Pla de l’Estany 1 0 1 2

Ripollès 11 5 0 16

Selva 22 5 0 27

TOTAL FREQÜÈNCIES GIRONA 106 59 5 170

Alt Urgell 7 4 0 11

Alta Ribagorça 14 1 0 15

Garrigues 3 0 0 3

Noguera 18 1 0 19

Pallars Jussà 6 2 0 8

Pallars Sobirà 8 3 0 11

Pla d’Urgell 2 0 0 2

Segarra 0 0 0 0

Segrià 26 19 2 47

Solsonès 10 0 0 10

Urgell 3 0 0 3

Vall d’Aran 22 8 0 30

TOTAL FREQÜÈNCIES LLEIDA 119 38 2 159
TOTAL FREQÜÈNCIES CATALUNYA 472 207 80 759

Font: Elaboració pròpia.
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actuaven de repetidors de COMRàdio, van passar a ofe-
rir una programació pròpia i de la Xarxa, identificant-se 
com a: Tarragona Ràdio, FM Girona, Freqüència Lleida 
i Barcelona FM, que emet la seva programació des del 
25 de setembre de 2014 i integrada dins l’empresa pú-
blica ICB SPM, que gestiona la televisió local de Bar-
celona, BTV.

 A 31 de desembre de 2014, dels 947 municipis ca-
talans, 209 (22%) tenien una emissora pública local, però 
durant els anys 2012, 2013 i 2014, 30 ajuntaments no van 
poder mantenir la seva emissora. L’activitat màxima es va 
enregistrar l’any 2009 amb 243 ràdios municipals en fun-
cionament. Les xifres són prou eloqüents i signifiquen una 
pèrdua del 8,6% de la ràdio púbica local catalana, en cinc 
anys. Les emissores tancades en el trienni esmentat van 
ser: Ràdio L’Hospitalet; Ràdio Mediona, de Sant Quin-
tí de Mediona; Ràdio Zènit, de Sant Vicenç de Castellet; 
Ràdio TV Artés; Ràdio Cardona; Ràdio Vilomara; Papiol 
FM; Ràdio Torrelles; Ràdio Polinyà; Ràdio Rellinars; Rà-
dio Troka, de Prats de Lluçanès; Ràdio Vallalta, de Sant 
Iscle de Vallalta; Caldetes Ràdio, de Caldes d’Estrac; Rà-

dio Lillet, de la Pobla de Lillet; Ona Vilamalla; Ràdio 
Camprodon; Ràdio Santa Coloma, de Santa Coloma de 
Farners; Ràdio Vacalgorges, de Menàrguens; Ràdio Alta 
Ribagorça; Emissora Municipal de la Pobla de Segur; Rà-
dio Tremp La Veu de la Conca; Extreme FM, de Linyola; 
Ràdio Torres de Segre; Ràdio Santa Coloma de Queralt; 
Ràdio La Vilella Alta; Ràdio La Canonja; Antena Nord - 
Ràdio Sant Salvador; Ràdio FM, de la Pobla de Mafumet; 
Ràdio Batea; i Ràdio Fatarella.

Una pèrdua que cal destacar, perquè es tracta d’una 
gran ciutat, va ser la de Ràdio L’Hospitalet, que va dei-
xar d’emetre l’1 de juny de 2012 i va posar fi a trenta anys 
d’emissió en FM. Segons la reformulació dels mitjans de 
comunicació que havia presentat l’Ajuntament, el nou pro-
jecte se centrava al voltant de la pàgina web Digital-h amb 
continguts puntuals de televisió i ràdio a través de la TDT. 
Quan l’Ajuntament va reobrir el seu canal a la televisió di-
gital terrestre, l’octubre de 2012, Ràdio L’Hospitalet només 
va retornar, amb molt poca programació, al múltiplex de 
la TDT, fonamentalment per retransmetre esports els caps 
de setmana.

GRUPS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ DEL MERCAT ESPANYOL

Corporació Ràdio Televisió Espanyola 

Ràdio Nacional d’Espanya, 83 emissores en FM i 9 en OM (total, 92)
• Radio 1, 18 en FM i 5 en OM: 5 en FM i 1 en OM a Barcelona, 4 en FM i 1 en OM a Girona, 7 en FM i 1 en OM a 

Lleida, 2 en FM i 2 en OM a Tarragona

• Radio Clásica, 18 en FM: 5 en FM a Barcelona, 4 en FM a Girona, 7 en FM a Lleida, 2 en FM a Tarragona

• Radio 3, 15 en FM: 5 en FM a Barcelona, 1 en FM a Girona, 7 en FM a Lleida, 2 en FM a Tarragona

• Ràdio 4, 18 en FM: 5 en FM a Barcelona, 4 en FM a Girona, 7 en FM a Lleida, 2 en FM a Tarragona

• Radio 5 Todo Noticias, 14 en FM i 4 en OM: 4 en FM i 1 en OM a Barcelona, 1 en FM i 1 en OM a Girona, 3 en FM i 1 

en OM a Lleida, 6 en FM i 1 en OM a Tarragona

(A Tarragona, RNE té una freqüència del PTN cedida a l’emissora municipal d’Ulldecona)

GRUPS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ DEL MERCAT CATALÀ

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Catalunya Ràdio, 177 en FM
• Catalunya Ràdio, 59 en FM: 12 en FM a Barcelona, 17 en FM a Girona, 20 en FM a Lleida, 10 en FM a Tarragona

• Catalunya Música, 59 en FM: 12 en FM a Barcelona, 17 en FM a Girona, 20 en FM a Lleida, 10 en FM a Tarragona

• Catalunya Informació, 59 en FM: 12 en FM a Barcelona, 17 en FM a Girona, 20 en FM a Lleida, 10 en FM a 

Tarragona

Quadre 1. Cadenes radiofòniques dels grups empresarials públics que operen a Catalunya i nombre real de freqüències 
analògiques en OM i FM (desembre 2014)

Font: Elaboració pròpia.



18  •••• Informe sobre la Ràdio a Catalunya, 2012-2014

Pantone  1807 M     T. Negra

En el trienni estudiat només es va produir el naixe-
ment d’una emissora municipal: La Nova Ràdio, de Cas-
tellbell del Camp (Tarragona), l’11 de setembre de 2014. 

Alguns canvis de nom en aquest sector van ser: Ona 
Subirats, que va passar a ser Penedès FM; Nova Ràdio Tos-
sa, de Tossa de Mar, per Ràdio Tossa; Ràdio Breda, per 
Selva FM; o EMUN FM Rosselló, de Rosselló de Segrià, 
per Ràdio Rosselló. 

Cal precisar que sis emissores municipals de les 
Terres de Ponent estan consorciades per oferir una pro-
gramació comuna sota el nom d’EMUN FM Ràdio (Al-
besa, Alfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins i Torrefarrera). 
Queda algun cas puntual de ràdio municipal que ofereix 
la programació d’una altra emissora, com ara el de Ràdio 
Santa Cristina, que emet XtraFM, una ràdio independent, 
totalment musical, al servei de múltiples comunitats cultu-
rals, que va ser llançada el 2003 a la Costa Brava i, el 2006, 
a la Costa Blanca. O el de l’emissora municipal de Cunit, 
que ofereix només una programació cultural. Aquests dos 
últims casos han estat comptabilitzats com a emissores del 
tercer sector. Per tant, a 2014, considerem que, de les 209 
ràdios municipals en funcionament, 202 oferien una pro-
gramació pròpia de servei públic local.

1.2.2. Cadenes radiofòniques dels grups empresarials 
privats que operen a Catalunya en FM i OM 
A continuació es detallen les principals novetats que es van 
produir en el trienni 2012-1014 en l’àmbit de la radiodi-
fusió privada.

ABC Punto Radio, del grup Vocento, creada el 24 
d’octubre de 2011 com a conseqüència de la refundació de 
Punto Radio, va tancar definitivament el 14 de març de 
2013, quan va passar a mans de Radio Popular. S’executava, 
així, un acord que s’havia signat el 19 de desembre de 2012. 
A Catalunya, Onda Rambla, associada a Punto Radio, en 
aquell moment ja tenia els seus emissors llogats a les emis-
sores de Radio Popular. Amb l’absorció de Punto Radio, 
Radio Popular, durant l’any 2013, va experimentar força 
canvis i va poder regularitzar algunes freqüències que fun-
cionaven sense concessió, millorar la recepció de la cadena 
COPE en FM, consolidar Rock FM i establir, durant uns 
mesos, només a Barcelona, la seva quarta cadena Mega Star 
FM. El 2014 la Cadena COPE oferia, durant algunes ho-
res, dues programacions simultànies per a Catalunya: una 
s’emetia per a les antigues freqüències d’ABC Punto Radio 
i l’OM de COPE Barcelona i, l’altra, per la resta d’FM.

Al Baix Llobregat i al Barcelonès va desaparèixer 
Gestiona Radio i va aparèixer Capital Radio, sense llicèn-
cia d’emissió i que també tenia freqüències a Madrid i Bil-
bao. Capital Radio, creada per Luis Vicente Muñoz, des-
prés d’abandonar el Grupo Intereconomía, es va presentar 
el mes de febrer de 2014 a Madrid. 

Styl FM, de Ràdio i Televisió de Manresa, va deixar 
de llogar la seva llicència al Bages a Radio Intereconomía 
i va reprendre la seva oferta pròpia en FM (en digital, Styl 
FM va deixar d’emetre en un múltiplex de la TDT). Radio 
Intereconomía l’any 2014 encara mantenia una freqüència, 
sense llicència, a Barcelona.

Els grups radiofònics privats catalans van incremen-
tar el seu nombre de freqüències. El 30 de març de 2011, la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya va anul·lar la resolució de la Ge-
neralitat de Catalunya que havia concedit una vintena de 
freqüències d’FM a COMRàdio i obligava a retornar-les 
al sector privat, tal com preveia el PTN de Radiodifusió 
Sonora en FM. El 2013, el Ple del CAC va convocar el 
concurs públic per adjudicar 23 freqüències en FM de ti-
tularitat privada (22 freqüències ocupades anteriorment 
per COMRàdio i una freqüència a Tremp). També va fer 
pública, el 3 de setembre de 2014, segons l’Acord número 
104 d’aquell any, l’adjudicació de 22 freqüències al sec-
tor privat: Radiocat XXI —Grupo Godó— (9); Sistema 
Català de Radiodifusió —Grup Flaix— (6); Montcau 
Produccions —Grup Mola— (2); Radio TeleTaxi FM de 
Radiodifusión (2); Catbroadcast Publicitat —Gum FM— 
(2); i Asociación Cultural Radio Adventista España (1). 
El CAC va deixar pendent de readjudicar la freqüència de 
Manresa-Montserrat (88.1), que consta al PTN de Radi-
odifusió Sonora en Ones Mètriques amb Modulació de 
Freqüència de l’any 2006. Atès que a finals de 2014 només 
funcionaven quatre d’aquestes freqüències, en la resta de 
casos al mapa de la FM per comarques s’ha fet constar el 
nom de l’empresa adjudicatària en la columna de la cadena, 
però s’ha deixat en blanc l’espai de l’emissora i s’ha fet cons-
tar que l’adjudicació està pendent de funcionament. Totes 
les freqüències no operatives, a 31 de desembre de 2014, no 
s’han sumat al conjunt estudiat. 

L’emissora musical Amb2 FM, del Grup Mola Me-
dia, va deixar de transmetre en FM. L’empresa que la ges-
tiona, Montcau Produccions de Sabadell, va rebre dues 
llicències en la resolució del concurs convocat pel CAC, 
a Vic i Tremp. El 2014 Amb2 FM estava activa només 
en 3 múltiplex de la TDT. El Grup Mola Media, amb el 
Grup Digital Hits, de Girona, va crear l’any 2013 Digi-
tal Hits FM, una emissora musical multiplataforma i de 
proximitat. El 2014 Digital Hits FM transmetia per una 
única freqüència d’FM a Catalunya, a Puigcerdà, i per 3 
múltiplexs de la TDT. A més, aquestes empreses estaven 
pendents d’obtenir l’autorització pertinent de l’adminis-
tració per operar a l’FM de Terrassa (89.4), adjudicat a 
Metropolitana Audiovisuals, SL.

ONA FM, la cadena de ràdio participada majorità-
riament pel grup PRISA Radio, va deixar de produir pro-
gramació pròpia a l’estiu de 2012. D’aleshores ençà emet 
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 GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ DEL MERCAT 
ESPANYOL

PRISA Radio (Grup PRISA i Grupo Godó) 
54 emissores (5 en OM)

• Cadena SER Catalunya, 19 emissores: Ràdio 

Barcelona (OM i FM), Ràdio Girona (OM i FM), Ràdio 

Reus (OM), Ràdio Lleida (OM i FM), Ràdio Manresa 

(OM i FM), SER Penedès-Garraf, SER Osona, SER 

Costa Brava, SER La Garrotxa, Ràdio Ebre, Ràdio 

Móra d’Ebre, SER Tarragona, SER Pallars, SER Vall 

d’Aran i Ràdio Pirineus

• ·Los 40 Principales, 13 emissores: Barcelona, 

Catalunya Central, Garraf, Vic, Girona, la Selva, Ripoll, 

Reus, Ebre, Ràdio Costa Brava, Puigcerdà, Vall d’Aran 

i Lleida

• Cadena Dial, 7 emissores: Barcelona, Garraf, Girona, 

Lleida, Salou, Ebre i Catalunya Central

• M-80 Radio, 3 emissores: Barcelona, Lleida i 

Tarragona

• Máxima, 3 emissores: Barcelona, Lleida i Girona

• Radiolé, 1 emissora: Barcelona

• ONA FM, 8 emissores: Manresa, Barcelona, Maçanet 

de Cabrenys, Figueres, Girona, el Vendrell, Tarragona 

i Lleida

Radio Popular, SA
25 emissores (3 en OM)

• Cadena COPE, 16 emissores: Barcelona (OM i FM), 

Vilanova i la Geltrú (OM), Lleida (OM i FM), Manresa, la 

Jonquera, la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Calonge, Girona, 

Balaguer, la Noguera, Lleida, Tortosa, i Tarragona

• Cadena 100, 4 emissores: Barcelona, Lleida, Reus i 

Girona

• Rock FM, 5 emissores: Barcelona, Igualada, Lleida, 

Reus i Tarragona

Atresmedia Radio
15 emissores (1 en OM)

• Onda Cero Radio, 7 emissores: Barcelona (OM i FM), 

Penedès, Calella, Girona, Lleida i Tarragona

• Europa FM, 6 emissores: Barcelona, Sitges, Girona, 

Lleida, Vielha i la Mussara

• Melodía FM (anteriorment Onda Melodía), 2 

emissores: Girona i Lleida

Quadre 2. Cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats que operen a Catalunya i nombre real de freqüències 
analògiques en OM i FM (desembre 2014)

una selecció musical i alguns espais esportius de Cadena 
SER Catalunya per les freqüències que manté operatives. 
Ràdio Olot (que encara connectava amb Cadena SER 
Catalunya per oferir el futbol) i Ràdio Ripoll, associades 
a la cadena quan va funcionar la marca, van incrementar 
la seva programació pròpia.

La freqüència de l’andorrana Ràdio Valira Onda 
Cero a la Seu d’Urgell va passar a ser operada per Cadena 
COPE. Ràdio Valira Onda Cero, del grup Cadena Pire-
naica de Ràdio i Televisió, es va quedar només amb les 
seves dues freqüències del Principat d’Andorra. La Ca-
dena Pirenaica a Catalunya conservava només l’emissora 
Pròxima FM, a Tossa d’Alp.

Com hem indicat anteriorment, Ràdio Marina va 
deixar d’oferir Top Ten Ràdio i oferia la mateixa progra-
mació per les emissores de Blanes i Calella. I el setmanari 
d’informació comarcal El 3 de Vuit va posar en marxa el 
2011 l’emissora local 3de8 Ràdio al Penedès.

A més de les ja esmentades (Styl FM, Ràdio Olot, 
Ràdio Ripoll, de Corisa Media Grup i 3de8 Ràdio), la 
resta d’emissores privades locals catalanes eren: Ràdio 
Vic, d’Osonenca de Ràdio i TV; El 9 FM, a Vic, de Prem-

sa d’Osona; Ràdio Aran, d’Aranesa de Ràdio i TV (que 
operava tres freqüències); Imagina Ràdio, de Tortosa, del 
diari La Veu de l ’Ebre; Montserrat Ràdio (col·laboració 
entre l’Abadia de Montserrat i el Grup Taelus de Co-
municació); Joy FM, de TV Costa Brava; Hit 103 Ràdio 
Valls, de Ràdio Televisió de la Catalunya Nova; i UA1, de 
l’empresa editora Grup SIMALRO, a Lleida. 

L’any 2014 hi havia 12 emissores locals comercials 
independents a l’FM que no pertanyien a cap cadena ra-
diofònica. Quatre més, que l’any 2011.

Tanquem aquest apartat recordant que el grup edi-
tor de La Mañana Diari de Ponent, de Lleida, disposa de 
tres freqüències a Boí (93.9), Vielha (100.3, utilitzada per 
Ràdio Aran) i Sort (94.5), que no opera. La concessió 
va ser feta a Llegeix, Escriu i Escolta Català pel CAC, 
el 7 de novembre de 2008, segons l’Acord número 174 
d’aquell any, quan es va fer pública l’adjudicació final de 
83 freqüències d’FM. El Grup Dalmau Multimèdia, pro-
pietari de La Mañana, va entrar en concurs voluntari de 
creditors el març de 2012 i el titular del Jutjat Mercantil 
de Lleida va autoritzar la venda de totes les empreses del 
grup a la societat Holder Solutions.
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Grupo Radio Blanca, SA
3 emissores (1 en OM)

• Kiss FM, 2 emissores: Barcelona i la Bisbal 

• Hit FM, 1 emissora: Terrassa (OM)

Unidad Editorial (Unedisa-Recoletos)
2 emissores

• Radio Marca, 2 emissores: Barcelona i Tortosa

Grupo Intereconomía
1 emissora

• Radio Intereconomía, 1 emissora: Barcelona

Sense llicència d’emissió (a Madrid, sí que en té)

Capital Radio
1 emissora

• Capital Radio, 1 emissora: Barcelona

Sense llicència d’emissió (també amb freqüències a Madrid i 

Bilbao)

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ CATALANS 
D’ABAST NACIONAL

Grupo Godó
28 emissores

• RAC1, 17 emissores: Igualada, Barcelona, Berga, 

Tavèrnoles, Sant Celoni, Castell d’Aro, Puigcerdà, 

Olot, Rocacorba, Ripoll, Lloret de Mar, la Seu 

d’Urgell, Tremp, Sort, Lleida, Sant Carles de la Ràpita 

i Tarragona

• RAC105, 11 emissores: Montserrat, Barcelona, 

Tavèrnoles, Castell d’Aro, Puigcerdà, Olot, Banyoles, 

Ripoll, Lleida, la Mussara i Tortosa

Pendent d’activar les freqüències d’Igualada, Sant Celoni, Guardi-

ola de Berguedà, Sort, Cervera, Solsona, el Vendrell i Montblanc

Grup TeleTaxi
23 emissores

• Radio TeleTaxi, 15 emissores: Montserrat, Barcelona, 

Sant Pere de Ribes, Lloret de Mar, Tavèrnoles, la 

Molina, Olot, Rocacorba, Ripoll, Tremp, Alpicat, la 

Mussara, el Vendrell, Sort i Tortosa

• Radio RM, 8 emissores: Montserrat, Barcelona, 

Mataró, Calella, Tavèrnoles, Maçanet de Cabrenys, 

Alt Empordà, Platja d’Aro

Grup Flaix
17 emissores

• Flaix FM, 8 emissores: Montserrat, Barcelona, Garraf, 

Collsuspina, Platja d’Aro, Girona, Lleida i Ebre

• Ràdio Flaixbac, 9 emissores: Montserrat, Barcelona, 

Montgròs, Vic, Tossa d’Alp, Rocacorba, Lleida, la 

Mussara i Tortosa

Pendent d’activar les freqüències de Sant Pere de Ribes, Portbou, 

Calonge, Olot, Ripoll, Vielha

Cadena Estel
12 emissores

• Ràdio Estel, 9 emissores: Barcelona, Montserrat, 

Osona, Tossa d’Alp, Rocacorba, Alpicat, la Mussara, 

Tortosa i Sant Pere de Ribes

• Ràdio Principat, 3 emissores: la Seu d’Urgell, Tossa 

d’Alp, Alpicat (Segrià)

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ 
SUPRACOMARCALS 

Catbroadcast Publicitat
3 emissores 

• Gum FM, 3 emissores: la Seu d’Urgell, Espot i Vielha

Pendent d’activar les freqüències d’Alp i Tremp

Ràdio Marina SA
2 emissores

• Ràdio Marina, 2 emissores: Blanes i Calella

Cadena Pirenaica
1 emissora

• Pròxima FM, 1 emissora: Tossa d’Alp 

Té Ràdio Valira, amb 2 freqüències, al Principat d’Andorra

Grup Mola Media (Montcau Produccions) i Grup 
Digital Hits
1 emissora

• Digital Hits FM, 1 emissora: Puigcerdà

Pendent d’activar les emissores de Vic, Tremp i Terrassa

Font: Elaboració pròpia.
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1.3. Estat de la radiodifusió digital 
terrestre en DAB i TDT 

1.3.1. Ràdio en digital audio broadcasting (DAB)
En el moment de fer el nostre estudi, el total d’emissores 
diferents que es podien escoltar en DAB, únicament des de 
la torre de comunicacions de Collserola, era de 17: 5 de pú-
bliques, de Ràdio Nacional d’Espanya —totes les del Grup, 
tret de Ràdio 4—; i 12 de privades, pertanyents a 6 grups 
radiofònics estatals presents a l’FM catalana, a més a més 
de Radio María. El Mundo Radio, d’Unidad Editorial, no 
es podia escoltar ni a l’FM ni a la TDT. 

Les novetats de l’any 2014 en els múltiplexs del DAB 
de Madrid i Barcelona van ser: la desaparició de Vocento 
(Fórmula musical) i l’aparició de Rock FM; la substitu-
ció d’ABC Punto Radio per Cadena 100; i la desaparició 
d’Europa FM i la incorporació de Radio María.3

3.  Radio María és una emissora privada, propietat de la Asociación 
Radio María (sacerdots i laics catòlics), reconeguda pel Ministeri de 
l’Interior amb data 1 de desembre de 1998. Aquesta emissora, amb 
seu a Madrid, a més a més d’emetre en DAB des del mes de gener de 

L’any 2014 funcionaven 17 emissores en DAB 
des de Barcelona. Es van produir tres canvis 
d’operadors amb la desaparició de Vocento 
(Fórmula musical), ABC Punto Radio i Europa 
FM, i l’aparició de Rock FM, Cadena 100 i Ra-
dio María

Hem d’esmentar un darrer apunt tècnic sobre la 
segona banda assignada al DAB. El 28 de novembre 
de 2014, la Conferència Europea d’Administracions de 
Correus i Telecomunicacions (CEPT) va publicar el seu 
informe núm. 54, en el qual proposava l’harmonització 
de la banda de 1.452 a 1.492 MHz per a l’ús de l’en-

2015, ha estat la primera a fer-ho també en la variant de DAB+. L’any 
2014 Radio María no disposava de cap llicència per emetre en FM a 
Catalunya, tot i que havia anat fent nombroses aparicions durant els 
anys anteriors —l’any 2011 transmetia per 6 freqüències. L’emissora 
religiosa amb l’ús del DAB i el DAB+ i 21 espais de múltiplex a la TDT 
catalana intentava arribar a la seva audiència de Catalunya evitant la 
il·legalitat.

 Quadre 3. Emissores que transmeten en DAB des de Barcelona (desembre 2014)

Freqüència Múltiplex Bitrate Emissora

8 A 
 
195,936 MHz

MF2 
 

160 kbit/s Cadena SER

160 kbit/s Onda Cero Radio

160 kbit/s Kiss FM

160 kbit/s Radio María

160 kbit/s Cadena 100

160 kbit/s Onda Melodía (Radio España)

10 A 
 
209,936 MHz

MF1 
 

192 kbit/s RNE Radio 1

192 kbit/s RNE Radio 5

160 kbit/s Cadena COPE

160 kbit/s Radio Intereconomía

160 kbit/s Radio Marca Digital

160 kbit/s El Mundo Radio

11 B 
 
218,64 MHz

FU-E 
 

192 kbit/s RNE Radio 1

224 kbit/s RNE Radio Clásica

192 kbit/s RNE Radio 3

160 kbit/s Radio Exterior de España

160 kbit/s Rock FM

160 kbit/s M-80

Font: Radio DAB (desembre 2014) i audició de Francisco Rubio, president d’honor de l’Associació de Radioescoltes de Barcelona. 
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llaç descendent suplementari de la banda ampla sense 
fils i permetia, alhora, que els estats membres s’adaptes-
sin a les circumstàncies nacionals en parts de la banda 
(1.452-1.479,5 MHz) per a la radiodifusió terrenal. Poc 
després, la Unió Europea va decidir que aquesta ban-
da, assignada fa anys al DAB i encara buida actualment, 
finalment passés a ser emprada, fonamentalment, pels 
operadors de telefonia mòbil i no pels operadors radi-
ofònics. El Diari Of icial de la Unió Europea núm. 119, 
de 12 de maig de 2015, ho publicava, i l’Estat espanyol, 
pocs dies abans, també anunciava la seva «Decisión de 
Ejecución (UE) 2015/750 de la Comisión», de 8 de 
maig de 2015: 

La banda de 1.452-1.492 MHz ha sido designada para 
uso de la radiodifusión en los Estados miembros, pero 
su utilización ha sido bastante limitada. El informe de 
la Comisión sobre el inventario del espectro del pro-
grama plurianual de política del espectro radioeléctrico 
(PPER) llega a la conclusión de que está infrautilizada 
en la Unión y que debe reatribuirse a los servicios ina-
lámbricos de comunicaciones electrónicas de banda an-
cha en consonancia con el objetivo del PPER en materia 
de espectro. Sin embargo, es necesario proteger a largo 
plazo los sistemas de radiodifusión terrenal existentes, 
incluido el caso de que se renueven sus autorizaciones. 
En su dictamen sobre los retos estratégicos a los que se 
enfrenta Europa al abordar la necesidad creciente del 
espectro para la banda ancha inalámbrica, el Grupo de 
Política del Espectro Radioeléctrico recomendó que la 
Comisión considerase adoptar medidas complementa-
rias para fomentar el uso de la banda de 1.452-1.492 
MHz para el enlace descendente suplementario, sin 
excluir la posibilidad de que los Estados miembros uti-
lizasen parte de esta banda para otros usos, tales como 
la radiodifusión.

1.3.2. Radiodifusió a la televisió digital terrestre (TDT)
Després de l’apagada de la televisió analògica, el mes 
d’abril de 2010, a l’Estat espanyol es va haver de procedir 
a la reorganització dels múltiplexs de la TDT per tal de 
buidar la banda de 790 a 862 MHz i complir així amb 
la normativa europea. El Reial decret 365/2010, de 26 de 
març, va marcar el camí a seguir per tal que l’espectre de-
nominat dividend digital pogués passar a ser emprat pels 
operadors de telefonia mòbil. Segons el que fixa el Reial 
decret 458/2011, d’1 d’abril, això s’havia de fer abans d’aca-
bar l’any 2014 —finalment va ser el 31 de març de 2015. 
Per tant, el 2014 va portar als operadors de ràdio i televi-
sió la pèrdua dels canals del 61 al 69 de la UHF. Això va 
significar que, a Catalunya, les ràdios, si l’any 2011 opera-
ven en 492 espais de múltiplex, el 2014 ho fessin en 423, 

principalment per la desaparició provisional de Catalunya 
Música i iCat.cat. Aquest fet, però, no va suposar una greu 
alteració en el nombre de ràdios presents a la TDT catala-
na, que només es va reduir en 3.

L’aplicació del dividend digital a Catalunya va 
suposar per a les ràdios perdre 69 espais als 
múltiplexs de la TDT, però el nombre d’emis-
sores només es va reduir en 3

L’any 2014, a la TDT catalana, hi havia una ofer-
ta de 63 emissores de ràdio diferents: 32 ràdios públiques 
(50,8%), 27 ràdios privades (42,8%) i 4 del tercer sector 
(6,4%). Xifres molt similars a les de tres anys abans. 

El nombre d’espais actius als múltiplexs de Catalu-
nya era de 437 (55 menys que al 2011). La distribució era 
la següent (vegeu els quadres 4 i 5): 198 posicions per a la 
ràdio privada (45,3%); 192 per a la ràdio pública (43,9%) 
—24 de les quals corresponien a emissores municipals—; 
i 47 per a les emissores del tercer sector de l’FM (10,8%) 
—tret de 5, totes ocupades per Radio María i Vaughan 
Radio. En comparació amb el 2011, la ràdio privada havia 
perdut 28 posicions; la pública, 31; i la del tercer sector 
n’havia guanyat 4. La nova situació, en percentatges, no 
s’allunyava gaire de l’anterior.

L’any 2014 a la TDT catalana hi havia una 
oferta de 63 emissores de ràdio diferents: 
32 ràdios públiques (50,8%), 27 ràdios pri-
vades (42,8%) i 4 del tercer sector (6,4%) 
 
El nombre d’espais actius als múltiplexs de 
Catalunya era de 437: 198 posicions per a la 
ràdio privada (45,3%), 192 per a la ràdio pú-
blica (43,9%) i 47 per a les emissores del tercer 
sector de l’FM (10,8%)

L’any 2014, l’oferta radiofònica en TDT a Catalu-
nya es repartia tal com s’explica a continuació. Es podien 
escoltar 32 emissores públiques: 24 emissores municipals, 
6 de Ràdio Nacional d’Espanya (Radio 1, Radio Clásica, 
Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 Todo Noticias i Radio Exte-
rior) i 2 de Catalunya Ràdio (Catalunya Ràdio i Catalu-
nya Informació).4 En comparació amb l’any 2011, la resta 

4.  El 31 de gener de 2015 els canals de Televisió de Catalunya van 
canviar de freqüència per adaptar-se al nou espai radioelèctric i des 
d’aleshores van retornar als múltiplexs de la TDT Catalunya Música i 
iCat.cat.
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GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ DEL MERCAT 
ESPANYOL

• Atresmedia Radio, 63: Onda Cero Radio, 21; 
Europa FM, 21; Melodía FM, 21

• Unidad Editorial (Unedisa-Recoletos), 21: 
Radio Marca, 21

• Libertad Digital, SA, 21: esRadio, 21

• Radio Popular, SA, 23: Cadena COPE, 21; Rock 
FM, 2

• PRISA Radio (Grup PRISA i Grupo Godó), 3: 
Cadena SER Catalunya (Ràdio Manresa i Ràdio 
Lleida), 2; Los 40 Principales, 1

• Grup Radio Blanca, 1: Kiss FM, 1

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ CATALANS 
D’ABAST NACIONAL

• Grupo Godó, 42: RAC1, 21; RAC105, 21

• Grup TeleTaxi, 6: Radio TeleTaxi, 3; Radio RM, 3

• Cadena Estel, 1: Ràdio Principat, 1

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ 
SUPRACOMARCAL

• Grup Mola Media (Montcau Produccions) i 
Grup Digital Hits, 6: Amb2 FM, 3; Digital Hits 
FM, 3

• Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, 3: 
Pròxima FM, 3

GRUPS PRIVATS DE COMUNICACIÓ LOCAL

• TV Costa Brava, 3: Joy FM, 1; Joy 24 H, 1; Joy 
SomReggae,1 

• Grup Segre, 1: Segre Ràdio, 1

• Imagina Ràdio, 1

• Ràdio Olot, 1

• Costa Brava Global Media, 1: Ràdio Capital de 
l’Empordà, 1

• Canal 21 Ebre, 1: 21 FM, 1

GRUP PÚBLIC DE COMUNICACIÓ ESTATAL

• Ràdio Nacional d’Espanya, 126: Radio 1, 21; 
Radio Clásica, 21; Radio 3, 21; Ràdio 4, 21; Radio 5 
Todo Noticias, 21; Radio Exterior, 21

GRUPS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ D’ABAST 
CATALÀ

• Catalunya Ràdio, 42: Catalunya Ràdio, 21; 
Catalunya Informació, 21

EMISSORES PÚBLIQUES LOCALS (MUNICIPALS), 24 

• Barcelona FM, Canal Blau Ràdio, Mataró 
Ràdio, Noucinc.2 Ràdio (Terrassa), Ràdio 
Ciutat de Badalona, Ràdio Cubelles, Ràdio 
L’Hospitalet, Ràdio Mollet del Vallès, Ràdio 
Granollers, Ràdio Montornès, Ràdio Ribes, 
Ràdio Silenci, Ràdio Vilafranca, Ràdio El 
Vendrell, Ràdio Maricel, Rap 107, Ràdio 
L’Escala, Ràdio Ripoll, Altafulla Ràdio, 
Constantí Ràdio, Ona La Torre, Ràdio 
Montblanc, Ràdio Sant Pere i Sant Pau i 
Tarragona Ràdio

Quadre 4. Grups públics i emissores municipals que transmeten en els múltiplexs de la televisió digital terrestre i 
nombre d’espais ocupats (desembre 2014)

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de TDT1.com.

Quadre 5. Grups privats i emissores que transmeten en els múltiplexs de la televisió digital terrestre i nombre d’espais 
ocupats (desembre 2014)

 Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de TDT1.com.
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d’emissores públiques que van desaparèixer van ser: IB 3 
Ràdio (Balears), Ràdio Sellarès (Gavà-Viladecans) i Nova 
Ràdio Lloret. S’havien incorporat a la TDT: Ràdio El Ven-
drell, Ràdio Maricel i Barcelona FM, que abans actuava 
com a repetidor de COMRàdio. 

Pel que fa als grups privats de comunicació del mer-
cat espanyol, n’hi havia 6 presents a la TDT de Catalunya. 
PRISA Radio, amb molt poca oferta: Ràdio Manresa (Ca-
dena SER), Ràdio Lleida (Cadena SER) i Los 40 Prin-
cipales (Manresa). Atresmedia Radio: Onda Cero Radio, 
Europa FM i Melodía FM. Unidad Editorial (Unedisa-
Recoletos): Radio Marca. Libertad Digital: esRadio. Radio 
Popular: Cadena COPE i Rock FM, només en dos múlti-
plexs. I Grupo Radio Blanca: Kiss FM. El conjunt d’em-
preses radiofòniques de l’Estat operava 10 cadenes. Tots els 
grups esmentats, tret de Libertad Digital, també estaven 
presents a l’FM catalana. En comparació amb el mapa ra-
diofònic de la TDT de l’any 2011, faltaven el Grupo Inte-
reconomía (Radio Intereconomía) i Vocento (ABC Punto 
Radio, en mans de Cadena COPE des de març de 2013).

Dels grups privats radiofònics catalans d’abast naci-
onal en FM, 3 tenien presència a la TDT: el Grupo Godó 
(RAC1 i RAC105); el Grup TeleTaxi (Radio TeleTaxi i 
Radio RM); i la Cadena Estel (només amb Ràdio Princi-
pat de la Seu d’Urgell). Es podien escoltar, per tant, 5 ca-
denes radiofòniques catalanes. El Grup Flaix seguia absent 
de la TDT catalana. 

Els grups privats de comunicació supracomarcal pre-
sents en algun múltiplex de la TDT eren 2 i operaven 3 
emissores: el Grup Mola Media i Grup Digital Hits (Amb 
2 FM i Digital Hits FM); i la Cadena Pirenaica de Ràdio 
i Televisió (Pròxima FM). D’aquest conjunt, tenien pre-
sència en l’FM, però no a la TDT, Catbroadcast Publicitat 
(Gum FM) i Ràdio Marina. 

Pel que fa als grups locals privats d’abast local, n’hi 
havia 6 amb un total de 8 emissores actives a la TDT: TV 
Costa Brava ( Joy FM, Joy 24 H i Joy SomReggae); Grup 
Segre (Segre Ràdio); Imagina Ràdio; Ràdio Olot; Cos-
ta Brava Global Media (Ràdio Capital de l’Empordà); i 
Canal 21 Ebre (21 FM). Mirant el mapa de 2011, havien 
desaparegut les estacions de Ràdio i Televisió de Manresa 
(Styl FM) i Llobregat TV (E-Ràdio).

Finalment, cal ressenyar que 3 emissores que forma-
ven part del tercer sector radiofònic de l’FM catalana, sense 
llicència d’emissió, estaven presents en l’oferta radiofòni-
ca de la TDT. Radio María, l’estació religiosa que també 
transmetia en DAB, i Vaughan Radio, l’emissora dedicada 
a les classes d’anglès —amb aparicions intermitents a l’FM 
des de l’any 2010—, sortien per 21 múltiplexs digitals. Co-
oltura FM, de l’Associació Hostafrancs Comunicació de 
Proximitat, oferia la seva programació sociocultural per 4: 
2 a Barcelona, 1 a Girona i 1 a Tarragona. També operava 

en un múltiplex de Barcelona Vinilo FM, sense presència 
al dial català de l’FM l’any 2014. 

2. Conclusions

• Segons el nostre estudi, fet el mes de desembre de 
2014, a Catalunya, el nombre total de freqüències 
diferents en ús a totes les comarques catalanes en el 
dial d’FM era de 759: 472 en ús per les emissores 
públiques (62,2%), 207 per les privades (27,3%) i 80 
per les ràdios del tercer sector (10,5%). Funcionaven 
138 freqüències menys que el 2011.

• Els grups radiofònics privats catalans van incre-
mentar la seva presència a l’espectre d’FM amb la 
readjudicació d’una vintena de freqüències de la de-
sapareguda COMRàdio, el 3 de setembre de 2014, 
pel Ple del CAC: Grupo Godó (9), Grup Flaix (6), 
Grup Mola-Grup Digital Hit (2), Grup TeleTaxi (2) 
i Gum FM (2). Tret de 4, a 31 de desembre de 2014 
la resta estaven pendents de posada en funcionament.

 
• El nombre total d’emissores que emetien una progra-

mació pròpia en FM, durant tot el dia o en franges 
diàries, era de 348: 210 de públiques (60,6%), 80 del 
tercer sector (22,7%) i 58 de privades (16,7%). En 
tres anys, el sector radiofònic català va perdre unes 
setanta emissores amb programació pròpia: 30 ràdios 
públiques, 24 del tercer sector i 16 de privades.

• Dels grups radiofònics privats existents, a finals de 
l’any 2014, 8 basaven el seu negoci en el mercat de 
Catalunya i 7 tenien interessos comercials a tot l’Es-
tat espanyol. Hi havia 12 emissores locals comercials 
independents, amb llicència d’FM, que no pertanyien 
a cap de les 28 cadenes radiofòniques. 

• Dels 947 municipis existents a Catalunya, 209 (22%) 
tenien emissora municipal, i en 202 casos s’oferia una 
programació pròpia de servei públic local. En els úl-
tims cinc anys (de 2009 a 2014), la ràdio pública local 
s’havia reduït en un 8,6%.

• El nombre de ràdios del tercer sector havia baixat en 
25 en el trienni 2012-2014. Només el grup d’emis-
sores llatines s’incrementava, en 6 —amb 9 altes i 3 
baixes. A Barcelona, el 2014 sortien 7 emissores lla-
tines diferents.

• En zones molt poblades, com ara el Barcelonès —
amb 70 freqüències, la meitat del tercer sector (36) 
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i dues ràdios privades espanyoles legals, sense auto-
rització per emetre en aquella comarca—, l’ocupació 
descontrolada de l’espectre segueix provocant moltes 
interferències. 

• A la banda d’OM es van tancar tres freqüències: 
La Xarxa (882), COPE Figueres (1269) i COPE 
Reus (1143). L’antiga ABC Punto Radio va passar 
a ser Cadena COPE Catalunya (1484). Es podien 
escoltar 12 emissores diferents: 2 de públiques i 10 
de privades. El repartiment de les freqüències era 
similar al dels últims anys: un 47,4% (9 freqüències) 
per al sector públic i un 52,6% (10 freqüències) per 
al privat. 

• Per tal de complir amb el dividend digital, els ope-
radors de ràdio i televisió van perdre els canals del 
61 al 69 de la UHF. Això va significar que a Catalu-
nya les ràdios, si l’any 2011 operaven en 492 espais 
de múltiplex de la TDT, el 2014 ho fessin en 437, 
55 menys fonamentalment per la desaparició provi-
sional de Catalunya Música i iCat.cat. Aquest fet, 
però, no va suposar una greu alteració en el nombre 
de ràdios presents a la TDT catalana, que només 
es va reduir en 3. L’any 2014 hi havia una oferta de 
63 emissores: 32 ràdios públiques (50,8%), 27 ràdi-
os privades (42,8%) i 4 del tercer sector (6,4%). La 
distribució dels espais actius als múltiplexs de Ca-
talunya era la següent: 198 posicions per a la ràdio 
privada (45,3%), 192 per a la ràdio pública (43,9%) 
—24 de les quals corresponien a emissores munici-
pals— i 47 per a les emissores del tercer sector de 
l’FM (10,8%). La nova situació, en percentatges, no 
s’allunyava gaire de l’anterior. 

• Les emissions en DAB seguien sent testimonials pel 
que fa a l’audiència, amb només 17 emissores estatals 
en funcionament des d’un únic centre transmissor, el 
de Barcelona. Però es van produir tres canvis d’opera-
dors amb la desaparició de Vocento (Fórmula musi-
cal), ABC Punto Radio i Europa FM, i l’aparició de 
Rock FM, Cadena 100 i Radio María. 
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4. Mapa radiofònic analògic de 
Catalunya 2014

4.1. Consideracions prèvies

Actualitzat a 31 de desembre de 2014.

Altes i novetats. Les noves freqüències i els canvis de nom 
i freqüència en cada comarca s’han marcat en negreta.

• PTN. La regulació de l’Estat espanyol estableix que 
la banda de freqüències 87.5-108 MHz sigui utilit-
zada exclusivament per les entitats habilitades per 
a la prestació dels serveis de radiodifusió sonora en 
FM, d’acord amb el PTN de Radiodifusió Sonora en 
Ones Mètriques amb Modulació de Freqüència, que 
va ser aprovat pel Reial decret 964/2006, d’1 de se-
tembre (BOE núm. 223, de 18 de setembre de 2006). 
Per determinar si una emissora és o no dins la regu-
lació vigent, es té en compte el que estableix el PTN, 
segons la informació desglossada per sectors del web 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a data 
de 31 de desembre de 2014. A les taules de l’espectre 
d’FM dividit per comarques, aquelles emissores que 
a la columna de la dreta inclouen la sigla PTN són 
dins de la regulació vigent. Les que no tenen aquesta 
sigla, siguin de la tipologia que siguin, significa que la 
regulació vigent no preveu que puguin transmetre en 
aquella freqüència. 

• Concurs de 2014. El CAC, el 3 de setembre de 2014, 
segons l’Acord número 104 d’aquell any, va fer públi-
ca l’adjudicació de 22 freqüències al sector privat, que 
abans havien estat ocupades per COMRàdio. A la 
llista es fa constar el nom de l’empresa adjudicatària 
en la columna de la cadena, però s’ha deixat en blanc 
l’espai de l’emissora si el 31 de desembre de 2014 en-
cara no estava en funcionament. Les freqüències no 
operatives no s’han sumat al conjunt.

• Potències. La dada relativa a la potència d’emissió 
només s’indica en el cas de les emissores amb conces-
sió administrativa i és la que consta al PTN de Radi-
odifusió Sonora en Ones Mètriques amb Modulació 
de Freqüència. En el cas de les que no la tenen, és 
impossible conèixer-la amb exactitud atès que esca-
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4.2. Ona mitjana

Freqüència Emissora Estudis Centre emissor Watts Cadena

540 Onda Cero Barcelona Barcelona Badalona 50.000 Onda Cero

576 RNE Radio 5 Todo Noticias Barcelona Palau-solità i 
Plegamans 100.000 RNE

612 RNE Radio 1 Lleida Alcoletge 10.000 RNE

666 Ràdio Barcelona Barcelona Sant Boi 50.000 SER

693 RNE Radio 1 Tortosa Tortosa 10.000 RNE

738 RNE Radio 1 Barcelona Palau-solità i 
Plegamans 600.000 RNE

783 COPE Barcelona (1) Barcelona Badalona 50.000 COPE

801 RNE Radio 1 Girona Campllong 10.000 RNE

828 Hit FM Terrassa Terrassa 2.000 Hit FM

855 RNE Radio 1 Reus Reus 20.000 RNE

1.008 Ràdio Girona Girona Girona 2.000 SER

1.026 Ràdio Reus Reus Reus 10.000 SER

1.152 RNE Radio 5 Todo Noticias Lleida Alcoletge 10.000 RNE

1.224 COPE Lleida Lleida Lleida 2.000 COPE

1.287 Ràdio Lleida Lleida Lleida 5.000 SER

1.314 RNE Radio 5 Todo Noticias Reus Reus 20.000 RNE

1.413 RNE Radio 5 Todo Noticias Girona Campllong 10.000 RNE

1.485 COPE Catalunya (2) Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú 5.000 COPE

1.539 Ràdio Manresa Manresa Manresa 8.000 SER

(1) Anteriorment COPE Miramar.
(2) Antiga Onda Rambla - ABC Punto Radio.

pen a tot control. A les concessions municipals, fre-
qüentment se’ls assignen potències molt petites que 
no sempre es respecten a la pràctica.

• Tercer sector (TS). El tercer sector radiofònic engloba, 
bàsicament, emissores sense concessió administrativa. 
Dins d’aquesta categoria, s’han fet les subcategories 
següents: lliures, escolars i educatives, penitenciàries, 
culturals, religioses, de barri i de districte, internaci-
onals i megafonia en FM. Totes aquestes emissores 
no serien una competència per a les ràdios privades. 
Les emissores del tercer sector llatines, esotèriques, 
fórmules musicals i les que segueixen un model de 

programació de la ràdio privada sense tenir llicència 
s’han identificat com a: Llatina, Esotèrica, F. musical 
TS i Model privat TS. Els autors desconeixen si man-
tenen activitat comercial i si tenen guanys econòmics. 
La classificació s’ha fet en funció de la programació. 

• Municipals de districte. Algunes emissores de la ciu-
tat de Barcelona s’autodefineixen com a «municipals 
de districte». Aquesta és una figura legalment inexis-
tent atès que cada municipi només pot disposar d’una 
concessió que, en el cas de Barcelona, és el 91.0 de 
Barcelona FM. En aquest treball les catalogarem com 
a emissores de districte, dins del tercer sector.
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4.3. Freqüència modulada

BARCELONA

ALT PENEDÈS

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.6 Ràdio Ràpia Santa Margarida i els Monjos 20 Escolar

97.9 Ràdio Estalella Vilafranca del Penedès 20 Escolar

103.1 SER Penedès Garraf Vilafranca del Penedès 1.200 SER PTN

107.0 Canal 20 Ràdio Olèrdola Moja-Olèrdola 5 Municipal PTN

107.0 Ona Bitlles Sant Pere de Riudebitlles 25 Municipal PTN

107.2 Ràdio Sant Sadurní Sant Sadurní d’Anoia 75 Municipal PTN

107.5 Sarroca Ràdio Sant Martí Sarroca 25 Municipal PTN

107.6 Ràdio Gelida Gelida 13 Municipal PTN

107.8 Ràdio Vilafranca Vilafranca del Penedès 13 Municipal PTN

107.9 Ràdio Foix Torrelles de Foix 5 Municipal PTN

ANOIA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

89.4 RNE Radio 1 Igualada 2.000 RNE PTN

90.0 Montbui Ràdio Santa Margarida de Montbui 25 Municipal PTN (91.7)

90.9 RNE Radio Clásica Igualada 2.000 RNE PTN

91.3 Ràdio Piera Piera 10 Municipal PTN

91.6 Ràdio Masquefa Masquefa 25 Municipal PTN

92.2 Rock FM (1) Igualada 2.000 Rock FM PTN

97.9 (2) Igualada 1.000 RadioCat XXI PTN

99.2 Catalunya Ràdio Igualada CCMA

101.1 RAC1 Igualada 2.000 RAC1 PTN

101.8 RNE Radio 5 Todo Noticias Igualada RNE

102.2 Catalunya Música Igualada CCMA

103.2 Ràdio Igualada Igualada 150 Municipal PTN

104.0 Catalunya Informació Igualada CCMA

104.7 Ràdio Capellades Capellades 5 Municipal PTN

105.1 RNE Radio 3 Igualada 2.000 RNE PTN

106.9 RNE Ràdio 4 Igualada 2.000 RNE PTN

107.2 Ràdio Altiplà Calonge de Segarra 25 Municipal PTN

107.7 Ràdio Nova Vilanova del Camí 25 Municipal PTN

(1) Antiga ABC Punto Radio.
(2) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
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BAGES

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.1 (1) Montserrat 2.000 PTN

88.5 Radio TeleTaxi Montserrat 2.000 RTT-RM PTN

90.0 Ràdio Santpedor Santpedor 50 Municipal PTN

90.3 RNE Radio Clásica Montserrat RNE

91.7 Los 40 Principales Catalunya 
Central Manresa 4.000 Los 40 Principales PTN (91.8)

92.7 COPE Manresa Manresa 4.000 COPE PTN

93.7 Ràdio Estel Montserrat 1.000 Ràdio Estel PTN

94.3 RNE Radio 1 Montserrat 2.000 RNE

95.2 Styl FM Manresa Bufalvent 4.000 Styl FM PTN

Adjudicada al Sistema Català de Radiodifusió, SL (Grup Flaix)

95.8 Ràdio Manresa FM (2) Manresa 1.200 SER PTN (95.7)

97.3 Catalunya Ràdio Montserrat 2.000 CCMA

98.3 Catalunya Informació Montserrat 2.000 CCMA PTN

98.8 RNE Radio 5 Todo Noticias Montserrat 2.000 RNE

99.8 Ràdio Flaixbac Montserrat 2.000 Grup Flaix PTN

100.2 RNE Radio 3 Montserrat 2.000 RNE

100.6 Montserrat Ràdio Manresa Bufalvent 4.000 PTN

101.7 Styl FM (3) Montserrat 4.000 PTN

102.4 Catalunya Música Montserrat 10.000 CCMA PTN

103.3 Styl FM Manresa Styl FM

103.8 RNE Ràdio 4 Montserrat 10.000 RNE

104.4 ONA FM (4) Manresa 2.000 Ona FM PTN

104.8 RAC105 Montserrat 2.000 RAC105 PTN

105.4 Ràdio RM Montserrat RTT-RM

105.9 Flaix FM Montserrat Grup Flaix

106.4 Ràdio Bala Manresa Ràdio lliure

106.8 Cadena Dial Catalunya Central Manresa Bufalvent 4.000 Cadena Dial PTN

107.1 Ràdio Balsareny Balsareny 50 PTN

107.5 Ràdio Sant Fruitós Sant Fruitós de Bages 10 Municipal PTN

107.6 Ràdio Sallent Sallent 250 Municipal PTN

107.8 Ràdio Moià Moià 13 Municipal PTN

107.8 Ràdio Súria Súria 5 Municipal PTN
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107.9 La Veu de Navàs Navàs 25 Municipal PTN

107.9 Ràdio Sant Joan Sant Joan de Vilatorrada 25 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent de readjudicació.
(2) Concessió a Berga.
(3) Antiga Radio Intereconomía.
(4) Concessió a Solsona (Lleida).

BAIX LLOBREGAT

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.0 Ràdio Sant Esteve - RTV 10 Sant Esteve Sesrovires 25 Municipal PTN

89.4 Ràdio Esparreguera Esparreguera 40 Municipal PTN

89.4 Ràdio Sant Boi Sant Boi de Llobregat 15 Municipal PTN

89.6 Penedès FM (1) Subirats Municipal

90.1 Olesa Ràdio Olesa de Montserrat 75 Municipal PTN

90.1 Atlàntida FM Castelldefels Cultural

90.2 Penedès FM (1) Subirats 25 Municipal PTN

90.2 Ràdio Sant Vicenç Sant Vicenç dels Horts 6 Municipal PTN

91.2 Ràdio Molins de Rei Molins de Rei 11 Municipal PTN

91.2 Ràdio Martorell Martorell 150 Municipal PTN

91.2 Ràdio Sellarès (2) Gavà 17 Municipal PTN

91.6 El Prat Ràdio El Prat de Llobregat 250 Municipal PTN

98.0 Ràdio Castelldefels Castelldefels 19 Municipal PTN

98.0 Ràdio Sant Andreu Sant Andreu de la Barca 75 Municipal PTN

104.6 Ràdio Cornellà Cornellà Llobregat 5 Municipal PTN

105.3 Ràdio Sant Feliu Sant Feliu de Llobregat 150 Municipal PTN

107.0 Ràdio Corbera Corbera de Llobregat 5 Municipal PTN

107.2 Ràdio Despí Sant Joan Despí 250 Cultural

107.4 Ràdio Cervelló (3) Cervelló 50 Municipal PTN

107.8 Ràdio Pallejà Pallejà 25 Municipal PTN

107.9 Ràdio Abrera Abrera 50 Municipal PTN

(1) Antiga Ona Subirats.
(2) Municipal mancomunada de Gavà i Viladecans.
(3) Antiga 107.6.
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BARCELONÈS

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.5 Radio Estudio Santa Coloma de 
Gramenet Cultural

87.7 RAC1 (1) Barcelona 20.000 RAC1 PTN

87.7 RAC1 Túnel de Vallvidrera RAC1

88.0 Éxito Radio Barcelona Tarot

88.3 RNE Radio 1 Barcelona Collserola 100.000 RNE PTN

88.5 Radio Trinitat Nova Barcelona Barri

88.7 Ràdio RM (2) Barcelona-Mataró 20.000 RTT-RM PTN

89.1 Radio Marca Barcelona (3) Barcelona 20.000 Radio Marca PTN

89.4 Ràdio Gaudí Santa Coloma de 
Gramenet Escolar

89.5 Fem Ràdio Barcelona Cultural

89.8 Rock FM (4) Barcelona 20.000 Rock FM PTN

90.1 Boca Ràdio Barcelona 600 Cultural

90.5 M-80 Radio Barcelona 8.000 M-80 Radio PTN

90.8 La Voz FM Barcelona Llatina

91.0 Barcelona FM Barcelona 500 Municipal PTN

91.4 Contrabanda FM Barcelona 500 Ràdio lliure

91.6 Aula Ràdio Barcelona 120 Escolar

91.6 Ràdio Trinitat Vella Barcelona Barri

91.6 Ràdio Urgell Barcelona Escolar

91.7 7 de Ràdio Barcelona Barri

92.0 Catalunya Informació Barcelona Collserola 20.000 CCMA

92.0 Catalunya Informació Barcelona Túnel Vallvidrera 40 CCMA

92.0 Catalunya Informació Túnel de la Rovira CCMA

92.3 Salsabor Barcelona Llatina

92.7 Fabulosa Barcelona Llatina

93.0 RNE Radio Clásica Barcelona Collserola 100.000 RNE PTN

93.3 Onda Paz (5) Barcelona Religiosa

93.5 Onda Cero Barcelona (6) Barcelona 20.000 Onda Cero Radio PTN

93.9 Los 40 Principales Barcelona 8.000 Los 40 Principales PTN

94.4 Ràdio Ciutat de Badalona Badalona 79 Municipal PTN

94.6 Ona de Sants Montjuïc Barcelona 200 Barri

94.9 Europa FM Barcelona 20.000 Europa FM PTN

95.2 Rumba Barcelona (7) Barcelona Llatina
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95.5 Kiss FM (8) Barcelona Terrassa 20.000 Kiss FM PTN

95.8 Autoradio Rusa Barcelona Internacional

96.0 Radiolé (9) Barcelona 20.000 Radiolé PTN

96.0 Radiolé Túnel de Vallvidrera Radiolé

96.6 La Bomba Barcelona 150 Llatina

96.9 Ràdio Barcelona FM Barcelona 8.000 SER PTN

97.7 Radio TeleTaxi (10) Santa Coloma de 
Gramenet 20.000 RTT-RM PTN

97.7 Radio TeleTaxi Túnel de Vallvidrera RTT-RM

98.1 Ràdio Desvern Sant Just Desvern 50 Municipal PTN

98.6 RNE Radio 3 Barcelona Collserola 100.000 RNE PTN

99.0 RNE Radio 5 Todo Noticias Barcelona Collserola 20.000 RNE PTN

99.4 Cadena Dial Barcelona Barcelona 8.000 Cadena Dial PTN

99.7 Ona Mar Badalona 500 Model privat TS

100.0 Cadena 100 Barcelona Barcelona 20.000 Cadena 100 PTN

100.3 Potencia Dinámica Barcelona Llatina

100.5 Ràdio Ciutat Vella Barcelona Barri

100.8 RNE Ràdio 4 Barcelona Collserola 100.000 RNE PTN

101.2 Ràdio Pomar Badalona Model privat TS

101.5 Catalunya Música Barcelona Collserola 8.000 CCMA PTN

101.5 Catalunya Música Túnel de Vallvidrera 40 CCMA

101.5 Catalunya Música Túnel de la Rovira CCMA

101.8 La Mega (11) Barcelona Llatina

102.0 COPE Barcelona Barcelona 20.000 COPE PTN

102.3 Capital Radio Barcelona Capital Radio

102.5 La Marina FM (12) Barcelona 600 Districte

102.5 Ràdio La Mina Sant Adrià de Besòs Cultural

102.8 Catalunya Ràdio Barcelona Collserola 100.000 CCMA PTN

102.8 Catalunya Ràdio Túnel de Vallvidrera 40 CCMA

102.8 Catalunya Ràdio Túnel de la Rovira CCMA

103.2 Sants 3 Ràdio Barcelona 125 Barri

103.5 ONA FM Barcelona 20.000 ONA FM PTN

103.5 ONA FM Túnel de Vallvidrera ONA FM

103.8 Radio Aire Barcelona Tarot

104.2 Máxima FM Barcelona 20.000 Máxima FM PTN

104.5 Radio Bronka Barcelona 600 Ràdio lliure
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104.7 Barcelona Latina FM Barcelona 1.000 Llatina

105.0 RAC105 Barcelona 20.000 RAC105 PTN

105.0 RAC105 Túnel de Vallvidrera RAC105

105.3 Radio France Internationale Barcelona Internacional

105.7 Flaix FM (13) Barcelona 20.000 Grup Flaix PTN (105.6)

105.7 Flaix FM Túnel de Vallvidrera Grup Flaix

106.1 Ràdio Flaixbac (14) Barcelona 20.000 Grup Flaix PTN

106.1 Ràdio Flaixbac Túnel de Vallvidrera Grup Flaix

106.4 Radio Intereconomía Barcelona R. Intereconomía

106.6 Ràdio Estel Barcelona 20.000 Ràdio Estel PTN

106.9 Ràdio Kanal Barcelona Barcelona 150 Model privat TS

107.1 Ràdio Bona Nova Barcelona Religiosa

107.1 Ràdio RSK (15) Barcelona 25 Ràdio lliure

107.5 Cooltura FM Barcelona Cultural

107.7 Ràdio Gràcia Barcelona 400 Districte

(1) Concessió al Masnou.
(2) Concessió i estudis a Mataró i centre emissor a Collserola.
(3) Concessió a Sabadell.
(4) Antiga ABC Punto Radio.
(5) Antiga 93.2.
(6) Concessió a Granollers.
(7) Antiga Latino 98 i La 95.2.
(8) Concessió a Terrassa, centre emissor a Collserola i estudis a Barcelona.
(9) Concessió a Martorell.
(10) Concessió a Rubí, estudis a Santa Coloma de Gramenet i centre emissor a Collserola.
(11) Antiga 92.8.
(12) Antiga Alternativa Barcelona.
(13) Concessió a Terrassa a 105.6.
(14) Concessió a Sant Feliu de Llobregat.
(15) Antiga 107.2.

BERGUEDÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

89.5 Catalunya Ràdio La Figuerassa CCMA

90.1 Catalunya Ràdio Guardiola de Berguedà 200 CCMA

90.6 Ràdio Pinsània Berga Ràdio lliure

90.9 RAC 1 Berga 250 RAC PTN

91.3 Catalunya Música La Figuerassa CCMA

93.3 Catalunya Música Guardiola de Berguedà CCMA

94.6 Catalunya Informació Guardiola de Berguedà 200 CCMA

98.0 Guardiola de Berguedà 250 RadioCat XXI PTN
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106.4 Catalunya Informació La Figuerassa CCMA

107.3 Ràdio Puig-reig Puig-reig 25 Municipal PTN

107.6 Ràdio Berga Berga 75 Municipal PTN

GARRAF

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC1 Túnel Garraf RAC1

88.2 Ràdio Flaixbac Montgròs Grup Flaix

89.0 Los 40 Principales Sant Pere de Ribes 2.000 Los 40 
Principales PTN

89.9 Sant Pere de Ribes 1.000 Grup Flaix PTN

90.6 Europa FM Sitges - Sant Pere de Ribes 2.000 Europa FM PTN

91.0 Barcelona FM Túnel Garraf Municipal

91.2 RAC105 Sant Pere de Ribes 2.000 RAC105 PTN

91.9 Catalunya Música Sant Pere de Ribes 1500 CCMA PTN

92.0 Catalunya Informació Túnel Garraf CCMA

92.7 RNE Radio 5 Todo Noticias Sant Pere de Ribes RNE

93.5 Onda Cero Barcelona Túnel Garraf Onda Cero 
Radio

94.1 RAC1 Sant Pere de Ribes RAC1

94.7 Catalunya Informació Sant Pere de Ribes CCMA

94.7 Catalunya Informació Túnel Garraf CCMA

95.2 RNE Radio Clásica Sant Pere de Ribes 2.000 RNE PTN

95.6 Catalunya Ràdio Sant Pere de Ribes 1500 CCMA PTN

95.6 Catalunya Ràdio Túnel del Garraf CCMA

96.3 Onda Cero Penedès Vilanova i la Geltrú 2.000 Onda Cero 
Radio PTN

96.8 Ràdio Estel Montgròs 2.000 Ràdio Estel PTN

96.9 Ràdio Barcelona Túnel Garraf SER

97.5 RNE Radio 3 Sant Pere de Ribes 2.000 RNE PTN

97.7 Radio TeleTaxi Túnel Garraf RTT-RM

98.8 Cadena Dial Garraf Sant Pere de Ribes 2.000 Cadena Dial PTN

100.4 Canal Blau FM Vilanova i la Geltrú 250 Municipal PTN

100.9 3 de 8 Ràdio Montgròs 2.000 PTN

101.3 RNE Radio 1 Sant Pere de Ribes RNE

101.9 Radio TeleTaxi Sant Pere de Ribes 2.000 RTT-RM PTN

102.8 Catalunya Ràdio Túnel Garraf CCMA
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105.0 RAC105 Túnel Garraf RAC105

105.7 Flaix FM Túnel Garraf Grup Flaix

106.1 Ràdio Flaixbac Túnel Garraf Grup Flaix

106.3 RNE Ràdio 4 Sant Pere de Ribes 2.000 RNE PTN

107.2 Ràdio Ribes Sant Pere de Ribes 25 Municipal PTN

107.5 Ràdio Cubelles Cubelles 144 Municipal PTN

107.8 Ràdio Maricel Sitges 75 Municipal PTN

MARESME

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.0 Catalunya Ràdio Arenys de Munt CCMA

89.3 Mataró Ràdio Mataró 250 Municipal PTN

89.5 Catalunya Informació Arenys de Munt CCMA

90.2 Ràdio RM Mataró-Cabrils 500 RTT-RM PTN

90.7 Catalunya Ràdio Calella 200 CCMA

91.2 Ràdio Arenys Arenys de Mar 75 Municipal PTN

91.4 Premià de Dalt Ràdio Premià de Dalt 25 Municipal PTN

91.7 Catalunya Ràdio Cabrils 500 CCMA PTN

91.7 Ràdio Santa Susanna Santa Susanna 25 Municipal PTN

94.2 Ràdio RM Calella 250 RTT-RM PTN

94.6 Ràdio Pineda Pineda de Mar 75 Municipal PTN

95.2 Ràdio Premià de Mar Premià de Mar 75 Municipal PTN

96.2 Ràdio Marina (1) Calella 125 Ràdio Marina PTN

96.4 Catalunya Música Cabrils 500 CCMA PTN

97.2 Catalunya Informació Calella 200 CCMA

97.4 Ràdio Vilassar de Dalt Vilassar de Dalt 25 Municipal PTN

98.1 Vilassar Ràdio Vilassar de Mar 75 Municipal PTN

98.4 Catalunya Música Arenys de Munt CCMA

99.1 Catalunya Música Calella CCMA

101.0 Ràdio Duba FM Argentona Cultural

102.4 Onda Cero Radio Calella 250 Onda Cero 
Radio PTN

103.1 Catalunya Informació Cabrils 500 CCMA PTN

103.2 Ràdio Sant Cebrià (2) Sant Cebrià de Vallalta 15 Municipal PTN

104.6 Ràdio Argentona Argentona 75 Municipal PTN

107.0 Ràdio Arenys de Munt Arenys de Munt 25 Municipal PTN
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107.1 Ràdio Cabrera Cabrera de Mar 25 Municipal PTN

107.1 Ràdio Tordera Tordera 25 Municipal PTN

107.2 Ràdio Litoral Sant Pol de Mar 25 Municipal PTN

107.2 Ràdio Tiana Tiana 5 Municipal PTN

107.4 Ona Malgrat Malgrat de Mar 75 Municipal PTN

107.4 Ràdio Santvi Sant Vicenç de Montalt 25 Municipal PTN

107.6 Ràdio Canet Canet de Mar 25 Municipal PTN

107.7 Ràdio Palafolls Palafolls 25 Municipal PTN

107.8 Ràdio Llavaneres Sant Andreu de Llavaneres 25 Municipal PTN

107.9 Ràdio Calella Calella 75 Municipal PTN

(1) Antiga Top Ten Ràdio.
(2) Antiga Ràdio SCV.

OSONA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.7 Ràdio RM Tavèrnoles (els Munts) RTT-RM

89.6 Los 40 Principales Vic 2.000 Los 40 
Principales PTN

90.3 Ràdio Vic Vic 2.000 Ràdio Vic PTN

91.8 RAC105 Tavèrnoles (els Munts) 2.000 RAC105 PTN

92.3 SER Osona Vic 2.000 SER PTN (92.1)

92.8 El 9 FM Santuari dels Munts 1.000 El 9 FM PTN

93.2 Ràdio Flaixbac Vic 2.000 Grup Flaix PTN

93.5 Ràdio Vedruna Tona Tona Escolar

94.5 Catalunya Informació Collsuspina 5.000 CCMA

95.7 (1) Collsuspina 2.000 Montcau 
Produc. PTN

96.2 Catalunya Ràdio Tavèrnoles (els Munts) CCMA

97.9 RNE Radio Clásica Collsuspina 5.000 RNE PTN

98.4 Ràdio Estel Collsuspina 2.000 Ràdio Estel PTN

99.2 RNE Radio 1 Collsuspina 5.000 RNE PTN

99.7 Catalunya Ràdio Collsuspina 5.000 CCMA PTN

100.5 Catalunya Música Collsuspina 5.000 CCMA PTN

101.2 RAC1 Tavèrnoles (els Munts) 2.000 RAC1 PTN

102.0 Catalunya Música Tavèrnoles (els Munts) CCMA

103.1 RNE Radio 3 Collsuspina 5.000 RNE PTN

103.8 Catalunya Informació Tavèrnoles (els Munts) CCMA
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104.7 RNE Ràdio 4 Collsuspina 5.000 RNE PTN

105.3 Radio TeleTaxi Tavèrnoles 2.000 RTT-RM PTN

105.9 Flaix FM Collsuspina 2.000 Grup Flaix PTN

106.7 Ràdio Taradell Taradell 5 Municipal PTN (107.7)

107.0 Ràdio Manlleu Manlleu 75 Municipal PTN

107.4 Ràdio Ona Torelló 75 Municipal PTN

107.4 Ràdio Pista Els Hostalets de Balenyà 25 Municipal PTN

107.6 Ràdio Roda Roda de Ter 25 Municipal PTN

107.8 Ràdio Voltregà Sant Hipòlit de Voltregà 25 Municipal PTN

107.9 Ràdio Montesquiu Montesquiu 5 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.

VALLÈS OCCIDENTAL

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.1 Sonrisa FM Sabadell Ràdio lliure

89.4 Adjudicada a Metropolitana 
Audiovisuals, SL Terrassa PTN

89.5 Ràdio Sant Quirze (1) Sant Quirze del Vallès 75 Municipal (90.9)

89.6 Radio Latina - Ecuaradio Rubí Llatina

90.0 Ràdio Floresta Sant Cugat del Vallès Cultural

90.1 Ràdio Castellar Castellar del Vallès 8 Municipal PTN

90.8 Ràdio Vila Viladecavalls 25 Municipal PTN

91.3 Ripollet Ràdio Ripollet 75 Municipal PTN

91.4 Ràdio Trama Sabadell Ràdio lliure

91.5 Cugat Ràdio Sant Cugat del Vallès 250 Municipal PTN

91.7 Ràdio Palau Palau-solità i Plegamans 20 Municipal PTN

91.8 Can 10 FM (2) Sabadell Cultural

94.6 Ràdio Sabadell Ràdio Sabadell 250 Municipal PTN

95.2 Ràdio Municipal de Terrassa Terrassa 250 Municipal PTN

96.7 Cooltura FM (3) Sabadell 2.000 Cultural

98.0 Ràdio 7 (Ràdio Adventista) Terrassa Religiosa

98.1 Ràdio Barberà Barberà del Vallès 50 Municipal PTN

99.7 Ràdio Rubí Rubí 250 Municipal PTN

99.7 Can 10 FM (2) Sabadell Cultural

100.3 Ràdio Adventista Sabadell Religiosa
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100.5 Radio Star Terrassa 20 Cultural

101.3 Torrente FM Sabadell Barri

104.6 Montcada Ràdio Montcada i Reixac 25 Municipal PTN

105.3 Cerdanyola Ràdio Cerdanyola Vallès 63 Municipal PTN

106.4 Ràdio Sentmenat Sentmenat Cultural

106.8 Radar FM (4) Rubí Cultural

107.0 Ràdio Santa Perpètua Santa Perpètua de Mogoda 75 Municipal PTN

107.1 Matadepera Ràdio Matadepera 5 Municipal PTN

107.4 Radio Top 20 Terrassa Ràdio lliure 

107.9 Radio Amistad (5) Castellar del Vallès Religiosa

(1) Té assignada la freqüència de 90.9.
(2) Antiga 96.7.
(3) Antiga 89.3.
(4) Antiga 107.6.
(5) Centre emissor a Cerdanyola del Vallès.

VALLÈS ORIENTAL

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

90.7 Ràdio Cardedeu Cardedeu Cultural

91.2 Ràdio Montornès Montornès del Vallès 153 Municipal PTN

91.3 (1) Sant Celoni 500 Radiocat XXI 
SLU PTN

91.5 Ràdio Vitamènia Santa Maria de Palautordera 50 Municipal PTN

92.7 Aktiva Radio La Roca del Vallès Penitenciària 

93.2 Ràdio Circuit Montmeló Megafonia

94.2 Catalunya Informació Sant Celoni 250 CCMA

94.4 Ràdio Vallromanes (2) Vallromanes 10 Municipal PTN

96.3 Ràdio Mollet del Vallès Mollet del Vallès 250 Municipal PTN

97.2 Catalunya Ràdio Sant Celoni 250 CCMA

98.0 Ràdio Vilamajor Sant Antoni de Vilamajor 50 Municipal PTN

100.4 Emissora de la RAM Ràdio 
Adventista (3) Cardedeu Religiosa

100.4 Ràdio La Llagosta La Llagosta 150 Municipal PTN

101.2 Ràdio L’Ametlla L’Ametlla del Vallès 5 Municipal PTN

102.5 RAC1 Sant Celoni 500 RAC1 PTN

103.2 Ràdio Circuit Montmeló Megafonia

103.9 Catalunya Música Sant Celoni 250 CCMA

107.2 Ona Codinenca Sant Feliu de Codines 25 Municipal PTN
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107.2 Rap 107 Parets del Vallès 82 Municipal PTN

107.4 Ràdio Silenci La Garriga 50 Municipal PTN

107.6 Ràdio Granollers Granollers 25 Municipal PTN

107.7 Punt 7 Ràdio Sant Celoni Sant Celoni 38 Municipal PTN

107.8 Ràdio Caldes Caldes de Montbui 75 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
(3) Megafonia de la residència d’avis Maranatha. 
(2) Antiga 94.2.

GIRONA

ALT EMPORDÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.6 Catalunya Música Portbou 1.000 CCMA PTN

87.8 COPE La Jonquera (1) La Jonquera 250 COPE PTN (88.0)

88.7 Ràdio Cap de Creus Cadaqués 25 Municipal PTN (88.8)

89.6 (2) Portbou-Colera 125 Grup Flaix PTN

90.8 Catalunya Música Maçanet de Cabrenys CCMA

91.6 Catalunya Informació Cadaqués CCMA

92.7 Catalunya Ràdio Portbou 1.000 CCMA PTN

93.7 Catalunya Música Cadaqués 20 CCMA

99.4 Catalunya Informació Maçanet de Cabrenys CCMA

101.1 Ràdio Cabanes Cabanes 50 Municipal PTN

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 PTN

105.5 Catalunya Ràdio Maçanet de Cabrenys 1.000 CCMA PTN

105.8 Catalunya Informació Portbou 200 CCMA

106.5 Xtra FM Costa Brava F. musical TS 
(Xtra FM)

106.6 Radio RM (3) Maçanet de Cabrenys RTT-RM

107.0 Ràdio Mar d’Amunt Port de la Selva 25 Municipal PTN

107.0 Ràdio Vila-sacra - Cent 7 
Música Vila-sacra 25 Municipal PTN

107.4 Ràdio Vilafant Vilafant 8 Municipal PTN

107.6 Ràdio L’Escala L’Escala 50 Municipal PTN

(1) Antiga ABC Punto Radio.
(2) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
(3) Antiga 93.5.
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BAIX EMPORDÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.8 Catalunya Música Calonge 2.000 CCMA PTN

88.4 Flaix FM (1)  Platja d’Aro Grup Flaix

89.6 Radio RM Castell d’Aro 600 RTT-RM PTN

90.1 COPE Costa Brava (2) Calonge COPE

90.8 (3) Calonge 600 Grup Flaix PTN

91.4 RAC105 Castell d’Aro 1.200 RAC105 PTN

92.5 Catalunya Ràdio Calonge 2.000 CCMA PTN

92.9 Catalunya Ràdio Palafrugell 200 CCMA

93.0 Catalunya Ràdio Sant Feliu de Guíxols CCMA

93.7 Capital Ràdio (4) Pals 500 F. musical TS

94.1 Catalunya Informació Calonge 600 CCMA

95.6 Joy FM S’Agaró 300 Privada PTN

96.3 Ràdio Costa Brava - 40 
Principals Palamós 1.200 Los 40 

Principales PTN

97.1 Catalunya Música Sant Feliu de Guíxols CCMA

97.7 Ràdio Begur Begur 5 Municipal PTN

98.2 RNE Radio 1 (5) Palafrugell 1.000 RNE PTN

99.9 RAC1 Castell d’Aro 600 RAC1 PTN

100.4 Catalunya Música Palafrugell 200 CCMA

101.0 RNE Radio Clásica Palafrugell 1.000 RNE PTN

101.3 Xtra FM Sant Feliu de Guíxols F. musical TS 
(Xtra FM)

101.3 Kiss FM La Bisbal d’Empordà 250 Kiss FM PTN

101.4 Catalunya Informació Sant Feliu de Guíxols CCMA

101.9 SER Costa Brava Palamós 600 SER PTN

102.7 Ràdio Platja d’Aro (6) Platja d’Aro 300 Municipal PTN (107.3)

103.0 RNE Radio 1 (5) Palafrugell 1.000 RNE PTN

103.7 Ràdio Santa Cristina (7) Santa Cristina d’Aro 20 / 250 Municipal PTN (107.7)

104.1 Xtra FM Costa Brava F. musical TS 
(Xtra FM)

104.8 Catalunya Informació Palafrugell 200 CCMA

107.0 Ràdio Sant Feliu Sant Feliu de Guíxols 39 Municipal PTN

107.1 Ràdio Montgrí Torroella de Montgrí 25 Municipal PTN

107.4 Ràdio Bisbal La Bisbal d’Empordà 25 Municipal PTN
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.5 Ràdio Palamós Palamós 60 Municipal PTN

107.8 Ràdio Palafrugell Palafrugell 8 Municipal PTN

(1) Antiga Radio RM.
(2) Antiga ABC Punto Radio.
(3) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
(4) Antiga 93.6.
(5) RNE Radio 1 i RNE Ràdio 4 han intercanviat freqüències.
(6) Té assignada la freqüència de 107.3.
(7) Connectada a Xtra FM les 24 h.

CERDANYA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC1 Puigcerdà 1.200 RAC1 PTN

88.4 Catalunya Música La Molina 1.000 CCMA PTN

88.4 Catalunya Música Túnel del Cadí CCMA

89.1 Pròxima FM (1) Tossa d’Alp 1.200 Cadena 
Pirenaica PTN

89.8 Ràdio Pirineus Puigcerdà 1.200 SER PTN

90.3 Radio TeleTaxi La Molina - Tossa 1.200 RTT-RM PTN

90.8 RNE Ràdio 4 La Molina 1.000 RNE PTN

91.4 RAC105 Puigcerdà 1.200 RAC105 PTN

92.0 COPE La Cerdanya Puigcerdà 1.200 COPE PTN

93.5 Digital Hits FM (2) Puigcerdà 600 PTN

94.2 (3) Puigcerdà-Alp 1.200 Catbroadcast 
Publicitat PTN

94.8 Catalunya Informació La Molina 200 CCMA

94.8 Catalunya Informació Túnel del Cadí CCMA

96.1 Ràdio Flaixbac Tossa d’Alp 1.200 Grup Flaix PTN

97.0 RNE Radio Clásica La Molina 1.000 RNE PTN

99.1 Los 40 Principales Puigcerdà-Tossa 1.200 Los 40 
Principales PTN

104.0 RNE Radio 1 La Molina 1.000 RNE PTN

104.4 Ràdio Principat Tossa d’Alp 1.200 Ràdio Estel PTN

105.3 Catalunya Ràdio La Molina 1.000 CCMA PTN

105.3 Catalunya Ràdio Túnel del Cadí CCMA

106.6 Flaix FM Girona Puigcerdà 1.200 Grup Flaix PTN

(1) Estudis al Principat d’Andorra.
(2) Antiga Amb2 FM.
(3) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
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GARROTXA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.5 Catalunya Ràdio Olot 500 CCMA PTN

88.5 Catalunya Ràdio Túnel de Bracons CCMA

91.5 Catalunya Ràdio Montagut CCMA

92.1 RAC105 Olot 500 RAC105 PTN

92.9 (1) Olot 500 Grup Flaix PTN

93.8 RNE Radio 1 Olot 500 RNE PTN

94.2 Radio TeleTaxi Olot 500 RTT-RM PTN

94.7 RNE Radio Clásica Olot 500 RNE PTN

95.5 SER La Garrotxa Olot 500 SER PTN

97.1 Catalunya Música Olot 200 CCMA

98.1 Ràdio Olot Olot 2.000 PTN

100.3 RAC1 Olot 500 RAC1 PTN

101.4 Ràdio 90 Olot Cultural

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 PTN

107.0 Ràdio Sant Joan Sant Joan les Fonts 25 Municipal PTN

107.6 Ràdio La Vall Les Preses 15 Municipal PTN

107.7 Ràdio Les Planes Les Planes d’Hostoles 25 Municipal PTN

107.8 Ràdio Besalú Besalú 25 Municipal PTN

107.9 Bas Ràdio La Vall d’en Bas 40 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.

GIRONÈS

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.6 Ràdio Sarrià Sarrià de Ter 13 Municipal PTN

88.1 Los 40 Principales Girona 10.000 Los 40 
Principales PTN

88.6 Rumba FM (1) Girona Llatina

89.4 Cadena 100 Girona (2) Rocacorba 10.000 Cadena 100 PTN

89.9 COPE Girona (3) Girona 10.000 COPE PTN

90.4 Melodía FM (4) Girona 1.200 Melodía FM PTN (90.3)

91.1 RNE Radio Clásica Rocacorba Girona 70.000 RNE PTN
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

91.9 RAC105 Banyoles-Girona 10.000 RAC105 PTN (91.8)

92.7 Fem Girona (5) Girona 250 Municipal PTN

93.3 RNE Radio 1 Rocacorba Girona 70.000 RNE PTN

94.0 RNE Radio 5 Todo Noticias Rocacorba Girona 10.000 RNE PTN

94.4 Máxima FM (6) Girona 10.000 Máxima FM PTN

95.1 Cadena Dial Girona Girona 10.000 Cadena Dial PTN

95.9 RNE Radio 3 Rocacorba Girona 70.000 RNE PTN

96.7 Catalunya Música Rocacorba 25.000 CCMA PTN

97.4 ONA FM (3) Rocacorba Girona 10.000 ONA FM PTN

97.7 Ràdio Salt Salt 50 Municipal PTN

98.5 Ràdio Girona FM Girona 10.000 SER PTN

98.9 Onda Cero Girona Rocacorba Girona 10.000 Onda Cero 
Radio PTN

99.6 Flaix FM Girona Girona 10.000 Grup Flaix PTN

100.1 RAC1 Rocacorba 10.000 RAC1 PTN

100.7 Ràdio Flaixbac Rocacorba Girona 10.000 Grup Flaix PTN

101.0 Quart FM Quart 25 Municipal PTN

101.7 Catalunya Informació Rocacorba 2.000 CCMA

102.2 Catalunya Ràdio Rocacorba 25.000 CCMA PTN

103.1 Ràdio Cassà Cassà de la Selva 9 Municipal PTN

103.4 Ràdio Estel Rocacorba Girona 10.000 Ràdio Estel PTN

104.8 Son Latino Girona Llatina

105.1 Radio TeleTaxi Rocacorba Girona 10.000 RTT-RM PTN

105.7 Llagostera Ràdio Llagostera 13 Municipal PTN

106.2 RNE Ràdio 4 Rocacorba Girona 70.000 RNE PTN

106.8 Europa FM Rocacorba Girona 10.000 Europa FM PTN

107.5 Ràdio Vilablareix Vilablareix 8 Municipal PTN

107.5 Ràdio Circuit Tancat Girona Penitenciària

107.7 Ràdio Celrà Celrà 25 Municipal PTN

107.9 Ràdio Sant Gregori Sant Gregori 13 Municipal PTN

(1) Antiga Tropicana FM.
(2) Concessió a Figueres.
(3) Antiga ABC Punto Radio.
(4) Antiga Onda Melodía.
(5) A l’anterior informe: COM Girona.
(6) Concessió a Roses, antiga SER Empordà i M-80 Radio, a Figueres.
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PLA DE L’ESTANY

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

94.8 Ona Pau Banyoles Religiosa

107.3 Ràdio Banyoles Banyoles 75 Municipal PTN

RIPOLLÈS

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC1 Ripoll 400 RAC1 PTN

88.8 Catalunya Informació Ripoll 500 CCMA PTN

90.1 Catalunya Informació Ribes de Freser CCMA

90.6 Ràdio Ripoll Ripoll 4.000 PTN (90.5)

91.0 (1) Ripoll 400 Grup Flaix PTN

92.6 Catalunya Ràdio Camprodon CCMA

94.9 Los 40 Principales Ripoll 400 Los 40 
Principales PTN

95.3 Catalunya Ràdio Ripoll 500 CCMA PTN

97.6 Radio TeleTaxi Ripoll 400 RTT-RM PTN

98.7 Live FM (2) Campdevànol 25 Municipal PTN (107.8)

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 RAC105 Ripoll 400 RAC105 PTN

105.8 Catalunya Música Ripoll 200 CCMA

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

107.9 Ràdio Camprodon Camprodon 10 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
(2) Antiga Ràdio Campdevànol. Té assignada la freqüència de 107.8. 

SELVA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.6 RAC1 Lloret de Mar 500 RAC1 PTN

88.5 Catalunya Ràdio Arbúcies 20 CCMA

89.0 RAC105 Lloret de Mar 500 RAC105 PTN

90.2 Nova Ràdio Lloret Lloret de Mar 47 Municipal PTN

90.7 Catalunya Ràdio Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

92.3 Los 40 Principales (1) Lloret de Mar 500 Los 40 
Principales PTN
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

93.7 Radio TeleTaxi (2) Lloret de Mar 500 RTT-RM PTN

94.7 Catalunya Ràdio Tossa de Mar CCMA

97.1 Catalunya Música Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

97.7 Ràdio Blanes Blanes 75 Municipal PTN

97.9 Catalunya Informació Tossa de Mar CCMA

98.2 Catalunya Informació Lloret de Mar 200 CCMA

99.0 Catalunya Música Arbúcies 200 CCMA

100.3 Ràdio Marina Blanes 1.200 Ràdio Marina PTN

101.1 Selva FM Riells i Viabrea 25 Municipal PTN

104.4 Catalunya Informació Arbúcies 20 CCMA

104.6 Catalunya Ràdio Lloret de Mar 250 CCMA PTN

105.2 Catalunya Música Lloret de Mar 200 CCMA

105.5 Catalunya Informació Sant Hilari Sacalm CCMA

105.9 Ràdio DOS 84 (3) Hostalric 5 Municipal PTN

106.4 Catalunya Música Tossa de Mar CCMA

107.1 Ràdio Bonmatí Sant Julià de Llor i Bonmatí 25 Municipal PTN

107.3 Ràdio Sant Hilari Sant Hilari Sacalm 5 Municipal PTN

107.6 Ràdio Arbúcies Arbúcies 25 Municipal PTN

107.8 Ràdio Tossa (4) Tossa de Mar 6 Municipal PTN

107.9 Caldes FM Caldes de Malavella 50 Municipal PTN

107.9 Selva FM (5) Breda 25 Municipal PTN

(1) Antiga SER La Selva.
(2) Antiga COMRàdio.
(3) Antiga 105.8.
(4) Antiga Nova Ràdio Tossa.
(5) Antiga Ràdio Breda.

LLEIDA

ALT URGELL

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

91.4 Catalunya Informació Cogulló-Organyà 200 CCMA

92.9 RAC1 La Seu d’Urgell 1.200 RAC1 PTN

96.4 Gum FM Pirineus La Seu d’Urgell Gum FM

96.9 Catalunya Ràdio Oliana CCMA

98.1 COPE Pirineus (1) La Seu d’Urgell 1.200 COPE PTN

98.9 Catalunya Música Oliana CCMA

102.0 Catalunya Ràdio Cogulló-Organyà 250 CCMA PTN
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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 PTN

107.2 Ràdio Seu La Seu d’Urgell 150 Municipal PTN

(1) Antiga Ràdio Valira.

ALTA RIBAGORÇA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.2 RNE Radio 1 El Pont de Suert 300 RNE PTN

88.6 Catalunya Informació Boí 200 CCMA PTN

90.0 Catalunya Ràdio El Pont de Suert 200 CCMA

91.0 (1) El Pont de Suert 250 Radio 
Adventista PTN

91.5 Catalunya Música El Pont de Suert 200 CCMA

93.9

Adjudicada a Llegeix, Escriu i Escola, SL (La Mañana) Sense emissió

94.9 RNE Radio Clásica El Pont de Suert 300 RNE PTN

95.4 Catalunya Ràdio Boí 200 CCMA PTN

96.8 RNE Radio 3 El Pont de Suert 300 RNE PTN

97.6 Aragón Radio El Pont de Suert CARTV

98.0 Catalunya Informació Vilaller CCMA

99.3 Gum FM Pirineus El Pont de Suert 250 Gum FM PTN

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 Vilaller RNE PTN

105.5 Catalunya Música Boí 200 CCMA PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.

GARRIGUES

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.1 Ràdio Les Borges Les Borges Blanques 13 Municipal PTN

107.6 Ràdio Juneda Juneda 10 Municipal PTN

107.8 Ràdio Arbeca Arbeca 25 Municipal PTN
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NOGUERA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.3 Catalunya Ràdio Ponts CCMA

88.7 Catalunya Ràdio Balaguer CCMA

89.5 Catalunya Ràdio Artesa de Segre 20 CCMA PTN

90.9 Catalunya Informació Ponts CCMA

91.2 Ràdio Artesa Artesa de Segre 5 Municipal PTN (90.2)

93.8 Catalunya Música Artesa de Segre 20 CCMA PTN 

95.1 Catalunya Música Ponts CCMA

95.7 Catalunya Informació Artesa de Segre 20 CCMA PTN

96.2 Catalunya Ràdio Bellmunt d’Urgell CCMA

98.9 Catalunya Música Balaguer CCMA

99.4 Emun FM Albesa (1) Albesa 25 Municipal PTN

101.9 Catalunya Informació Balaguer CCMA

102.0 Catalunya Música Bellmunt d’Urgell CCMA

103.8 Catalunya Informació Bellmunt d’Urgell CCMA

105.8 COPE La Noguera Balaguer 1.200 COPE PTN

107.1 Ràdio Ponts Ponts 25 Municipal PTN

107.4 Ràdio Balaguer Balaguer 30 Municipal PTN

107.6 Ràdio Foradada Foradada 25 Municipal PTN

107.9 Vallfogona Ràdio Vallfogona de Balaguer 25 Municipal PTN

(1) Fa la programació conjunta d’Emun FM Ràdio amb les emissores municipals Ràdio Alguaire, Ràdio Rosselló i Ràdio Almenar. 

PALLARS JUSSÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.1 (1) Tremp 330 Catbroadcast 
Publicitat PTN

89.8 Radio TeleTaxi Tremp 400 RTT-RM PTN

92.0 Catalunya Ràdio Senterada CCMA

93.6 Catalunya Informació Senterada CCMA

95.8 (2) Tremp 250 Montcau 
Produccions PTN

97.4 Catalunya Música Castell de Mur 250 CCMA PTN

98.8 RAC1 Tremp 400 RAC1 PTN

100.5 Catalunya Informació Castell de Mur 250 CCMA PTN

102.0 Catalunya Música Senterada CCMA

103.0 Catalunya Ràdio Castell de Mur 250 CCMA PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació. 
(2) Pendent d’activació.
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PALLARS SOBIRÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.6 Catalunya Informació Soriguera 1.000 CCMA

88.6 Catalunya Música Soriguera 2.000 CCMA PTN

89.6 SER Pallars (1) Sort 400 SER PTN

90.1 RAC1 Sort 400 RAC1 PTN

90.6 RNE Ràdio 4 Soriguera 20.000 RNE PTN

91.1 Radio TeleTaxi Soriguera RTT-RM

91.7 (2) Sort 200 Radiocat XXI 
SLU PTN

94.5 PTN

Adjudicada a Llegeix, Escriu i Escolta, SL (La Mañana)

95.4 Catalunya Ràdio Soriguera 2.000 CCMA PTN

95.8 Gum FM Pirineus Soriguera 200 Gum FM

97.2 RNE Radio 5 Todo Noticias Soriguera 20.000 RNE PTN

99.9 RNE Radio 1 Soriguera 20.000 RNE PTN

103.6 RNE Radio Clásica Soriguera 20.000 RNE PTN

106.4 RNE Radio 3 Soriguera 20.000 RNE PTN

(1) Repeteix la programació de Ràdio Lleida.
(2) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.

PLA D’URGELL

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

95.7 Ràdio Torregrossa Torregrossa 25 Municipal PTN

106.8 Ràdio Ponent (1) Mollerussa 25 Municipal PTN

 (1) Municipal sota gestió privada.

SEGARRA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.1 (1) Cervera 1.200 Radiocat XXI 
SLU PTN

 (1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
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SEGRIÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.5 Ponent FM Lleida Religiosa

87.9 RNE Ràdio 4 Alpicat-Lleida 80.000 RNE PTN

88.9 Catalunya Ràdio Almacelles CCMA

89.2 RNE Radio Clásica Alpicat-Lleida 80.000 RNE PTN

89.7 Catalunya Ràdio Almenar 200 CCMA

89.8 Radio TeleTaxi (1) Alpicat 1.200 RTT-RM PTN

90.3 RAC1 Lleida 4.000 RAC1 PTN

91.1 Catalunya Ràdio Puigdevall CCMA

91.5 Ràdio Principat Alpicat 4.000 Ràdio Estel PTN

91.9 Catalunya Música Alpicat 15.000 CCMA PTN

92.6 Los 40 Principales Lleida 1.000 Los 40 
Principales PTN

93.4 Ràdio Lleida Lleida 4.000 SER PTN

93.7 Catalunya Música Almacelles CCMA

94.1 Onda Cero Lleida Lleida 4.000 Onda Cero 
Radio PTN

94.6 RNE Radio 1 Alpicat-Lleida 80.000 RNE PTN

94.9 Tropic Lleida Lleida Llatina

95.2 Freqüència Lleida Lleida 250 Municipal PTN

95.6 Catalunya Informació Puigdevall CCMA

96.0 Cadena 100 Lleida (2) Lleida 4.000 Cadena 100 PTN

96.5 Emun FM Alguaire (3) Alguaire 25 Municipal PTN

97.0 Catalunya Informació Alpicat 2.500 CCMA

97.4 COPE Lleida (2) Lleida 4.000 COPE

97.8 RNE Radio 3 Alpicat-Lleida 80.000 RNE PTN

98.4 Cadena Dial Lleida (4) Alpicat 1.200 Cadena Dial PTN

99.0 Catalunya Música Almenar 200 CCMA

99.1 EMUN FM Ràdio Torrefarrera 25 Municipal PTN

99.2 ONA FM Lleida 1.200 ONA FM PTN

99.7 Melodía FM (5) Lleida 4.000 Melodía FM PTN

100.2 Rock FM (6) Lleida Rock FM PTN (105.8)

100.7 Catalunya Ràdio Alpicat 30.000 CCMA PTN

101.3 RAC105 (7) Lleida 4.000 RAC105 PTN

101.7 Catalunya Informació Almacelles CCMA

102.2 M-80 Radio Lleida 4.000 M-80 Radio PTN
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

102.7 Europa FM Lleida 4.000 Europa FM PTN

103.6 Máxima FM Lleida 4.000 Máxima FM PTN

104.1 Flaix FM Lleida 4.000 Grup Flaix PTN

104.5 UA 1 Lleida 4.000 PTN

105.0 Catalunya Informació Almenar 200 CCMA

105.2 Ràdio Flaixbac Lleida 4.000 Grup Flaix PTN

105.6 Catalunya Música Puigdevall CCMA

106.6 RNE Radio 5 Todo Noticias Alpicat-Lleida 80.000 RNE PTN

107.1 EMUN FM Ràdio Corbins Corbins 25 Municipal PTN

107.2 Ràdio Alfarràs EMUN Alfarràs 25 Municipal PTN

107.5 Ràdio Rosselló Rosselló de Segrià 6 Municipal PTN

107.7 Emun FM Almenar (3) Almenar 5 Municipal PTN

107.9 Alpicat Ràdio Alpicat 5 Municipal PTN

107.9 Ràdio Almacelles Almacelles 25 Municipal PTN

(1) Concessió a Tàrrega.
(2) COPE Lleida i Cadena 100 Lleida han intercanviat les seves freqüèncie.
(3) Les emissores municipals Ràdio Alguaire, Ràdio Almenar i Emun FM Albesa fan una programació pròpia sota el nom d’Emun FM Ràdio.
(4) Concessió a Miralcamp.
(5) Antiga Onda Melodía.
(6) Antiga ABC Punto Radio. Concessió a Balaguer.
(7) Cadena Dial i RAC105 han intercanviat les seves freqüències.

SOLSONÈS

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.2 (1) Solsona 250 Radiocat XXI 
SLU PTN

89.0 RNE Radio 1 Solsona 1.000 RNE PTN

89.7 Catalunya Música Solsona 250 CCMA PTN

92.4 RNE Radio Clásica Solsona RNE

93.7 RNE Ràdio 4 Solsona 1.000 RNE PTN

96.1 Catalunya Ràdio Solsona 250 CCMA PTN

96.8 RNE Radio 5 Todo Noticias (2) Solsona RNE

99.5 RNE Radio 3 Solsona RNE

101.3 Catalunya Informació Solsona 250 CCMA

107.0 Ràdio Pinós Pinós 25 Municipal PTN

107.5 Solsona FM Solsona 25 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
(2) Antiga 92.7.
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URGELL

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

92.3 Ràdio Tàrrega Tàrrega 25 Municipal PTN (107.5)

107.3 Ràdio Bellpuig Bellpuig 5 Municipal PTN

107.9 Ràdio Sió Agramunt 25 Municipal PTN

VALL D’ARAN

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.7 RNE Radio Clásica Baqueira 1.000 RNE PTN

88.2 Los 40 Principales Bossòst 250 Los 40 
Principales PTN

89.0 RNE Radio 3 Baqueira 1.000 RNE PTN

89.5 Catalunya Ràdio Vielha CCMA

90.0 RNE Radio 1 Vielha 100 RNE PTN

91.0 Ràdio Aran Baqueira 1.200 Ràdio Aran PTN

91.7 (1) Vielha 200 Grup Flaix PTN

92.2 RNE Radio 1 Baqueira 1.000 RNE PTN

92.8 Catalunya Música Baqueira 1.000 CCMA

93.3 RNE Ràdio 4 Baqueira 1.000 RNE PTN

93.9 Gum FM Pirineus Vielha 1.200 Gum FM PTN

94.4 RNE Radio 1 Bossòst 500 RNE PTN

94.5 Gum FM Pirineus Espot Gum FM

95.0 Catalunya Informació Vielha CCMA

96.2 RNE Radio Clásica Vielha 100 RNE PTN

97.2 SER Vall d’Aran Vielha 400 SER PTN

97.6 Catalunya Ràdio Baqueira 2.000 CCMA PTN

97.6 Catalunya Ràdio Túnel de Vielha CCMA

98.0 Catalunya Informació Portilló 200 CCMA

98.4 Catalunya Informació Baqueira 10.000 CCMA

99.3 Europa FM Vielha 1.200 Europa FM PTN

100.5 RNE Radio Clásica Bossòst 500 RNE PTN

101.2 Catalunya Música Portilló 200 CCMA

102.3 RNE Ràdio 4 Bossòst 500 RNE PTN

102.6 RNE Ràdio 4 Vielha 100 RNE PTN

103.0 Ràdio Aran Vielha-Baqueira 200 Ràdio Aran PTN

Adjudicada a Llegeix, Escriu i Escolta, SL (La Mañana)
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

104.4 RNE Radio 3 Vielha 100 RNE PTN

104.7 Catalunya Ràdio Bossòst 500 CCMA PTN

105.2 RNE Radio 3 Bossòst 500 RNE PTN

105.5 Catalunya Música Vielha CCMA

106.0 Ràdio Aran Bossòst 125 Ràdio Aran PTN

Adjudicada a Ens de Comunicacions, SL - Ràdio Principat

107.5 Ràdio Les Les 25 Municipal PTN (107.9)

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.

TARRAGONA

ALT CAMP

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.4 Catalunya Ràdio Cabra del Camp CCMA

95.0 Catalunya Música Cabra del Camp CCMA

98.1 Catalunya Informació Cabra del Camp CCMA

101.8 Flaix FM (1) Valls 1.000 Grup Flaix PTN

103.3 Hit 103 Ràdio Valls Valls 400 RAC105 PTN (103.2)

107.0 Ràdio Jove del Pla de Santa 
Maria El Pla de Santa Maria 5 Municipal PTN

107.1 Alcover Ràdio (2) Alcover 25 Municipal PTN (107.3)

107.8 Ràdio Aiguamúrcia Aiguamúrcia 25 Municipal PTN

(1) La concessió és a Montblanc.
(2) Té assignada la freqüència de 107.3.

BAIX CAMP

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.8 RNE Ràdio 4 La Mussara 40.000 RNE PTN

89.3 RAC105 La Mussara 4.000 RAC105 PTN

89.7 Cadena 100 Reus Reus 4.000 Cadena 100 PTN (89.6)

90.4 Ràdio Flaixbac La Mussara 4.000 Grup Flaix PTN

91.1 Rock FM Reus Rock FM

91.5 RNE Radio Clásica La Mussara 40.000 RNE PTN

91.8 RNE Radio 5 Protecció Civil Vandellòs 100 RNE PTN

92.4 Cadena Dial Costa Daurada (1) Reus-Salou 1.200 Cadena Dial PTN (92.5)

92.9 Radio TeleTaxi La Mussara 4.000 RTT-RM PTN
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

94.0 RNE Radio 5 Todo Noticias La Mussara 40.000 RNE PTN

94.5 RNE Radio 3 La Mussara 40.000 RNE PTN

99.5 Radio María La Selva del Camp Religiosa

99.8 La Nova Ràdio (2) Castellvell del Camp 25 Municipal PTN

100.2 Catalunya Ràdio La Mussara 35.000 CCMA PTN

100.6 Ràdio Estel La Mussara 4.000 Ràdio Estel PTN

101.4 Los 40 Principales Reus 4.000 Los 40 
Principales PTN

102.7 Europa FM La Mussara 4.000 Europa FM PTN

104.5 Catalunya Informació La Mussara 2.500 CCMA

105.4 Catalunya Música La Mussara 20.000 CCMA PTN

105.8 Ràdio La Selva La Selva del Camp 5 Municipal PTN

106.5 RNE Radio 1 La Mussara 40.000 RNE PTN

107.5 Ràdio Jove Reus Reus 250 Cultural

107.9 Ràdio L’Hospitalet de l’Infant L’Hospitalet de l’Infant 25 Municipal PTN

(1) També s’identifica com a Ràdio Salou.
(2) Substitueix Punt 6 Ràdio en la utilització de la concessió municipal a Castellvell del Camp.
(3) Antiga Freqüència Camp de Tarragona. 

BAIX EBRE

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.4 Catalunya Ràdio Mont Caro 25.000 CCMA PTN

89.1 Ràdio Flaixbac Tortosa 1.000 Grup Flaix PTN

90.1 Ràdio Estel Mont Caro 1.000 Ràdio Estel PTN

90.7 RNE Ràdio 4 Mont Caro 30.000 RNE PTN

93.2 Cadena Dial Ebre (1) Tortosa 1.200 Cadena Dial PTN

93.6 RNE Radio 5 Todo Noticias Mont Caro RNE

94.2 RAC105 Tortosa 1.000 RAC105 PTN

95.7 Ràdio Ebre SER Tortosa 1.000 SER PTN

96.0 Antena Caro Roquetes 25 Municipal PTN

96.6 RNE Radio Clásica Mont Caro 30.000 RNE PTN

98.0 COPE Tortosa (3) Tortosa 500 COPE PTN

98.5 Catalunya Informació Mont Caro 2.500 CCMA

99.0 Radio TeleTaxi (2) Mont Caro 250 RTT-RM PTN

99.6 RNE Radio 3 Mont Caro 30.000 RNE PTN

101.9 Radio Marca Tortosa 2.000 Radio Marca PTN

102.5 Catalunya Música Mont Caro 10.000 CCMA PTN
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102.9 Flaix FM Ebre Deltebre Tortosa 1.000 Grup Flaix PTN

103.3 Ràdio Tortosa Tortosa 75 Municipal PTN

103.9 Imagina Ràdio Tortosa 1.000 Imagina Ràdio PTN

104.3 RNE Radio 1 Mont Caro 30.000 RNE PTN

104.6 Cam Ràdio Camarles 25 Municipal PTN

105.6 Ràdio Ebre - 40 Principales Tortosa 2.000 Los 40 
Principales PTN

106.7 RNE Radio 5 Protecció Civil El Perelló 50 RNE PTN

107.0 Antena Aldaia L’Aldea 50 Municipal PTN

107.3 La Cala Ràdio L’Ametlla de Mar 25 Municipal PTN

107.6 Ràdio Delta Deltebre 75 Municipal PTN

(1) Concessió a Amposta.
(2) Antiga COMRàdio.
(3) Antiga ABC Punto Radio.

BAIX PENEDÈS

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

88.5 Radio TeleTaxi El Vendrell RTT-RM

89.6 (1) El Vendrell 500 Radiocat XXI 
SLU PTN

91.2 Maná Radio El Vendrell Religiosa

93.8 Catalunya Informació Pujalt CCMA

97.9 Catalunya Ràdio Pujalt CCMA

98.2 Catalunya Ràdio El Vendrell 200 CCMA

99.7 Catalunya Informació El Vendrell 200 CCMA

101.2 Ràdio Banyeres Banyeres del Penedès 25 Municipal PTN

104.0 ONA FM El Vendrell 1.000 ONA FM PTN

104.7 Bellvei Ràdio Bellvei 25 Municipal PTN

105.1 Catalunya Música Pujalt CCMA

105.9 Catalunya Música El Vendrell 200 CCMA

106.8 Ràdio L’Arboç (2) L’Arboç 50 Municipal PTN (107.3)

107.0 Ràdio Cunit (3) Cunit 50 Cultural PTN

107.1 Ràdio El Vendrell El Vendrell 75 Municipal PTN

107.6 Domenys Ràdio Sant Jaume dels Domenys 25 Municipal PTN

107.9 Calafell Ràdio Calafell 8 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.
(2) Té assignada la freqüència de 107.3. 
(3) Utilitza la freqüència assignada a l’Ajuntament de Cunit.
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CONCA DE BARBERÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.6 (1) Montblanc 300 Radiocat XXI 
SLU PTN

93.9 Catalunya Informació Montblanc CCMA

97.5 Catalunya Ràdio Montblanc CCMA

106.4 Catalunya Música Montblanc CCMA

107.0 Ràdio Montblanc Montblanc 25 Municipal PTN

107.4 L’Espluga FM Ràdio L’Espluga de Francolí 25 Municipal PTN

(1) Antiga COMRàdio. Pendent d’activació.

MONTSIÀ

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.8 Amposta Ràdio Amposta 75 Municipal PTN

92.0 Catalunya Informació Sant Carles de la Ràpita CCMA

93.7 Catalunya Música Sant Carles de la Ràpita CCMA

95.0 Ràdio Ulldecona (1) Ulldecona 4.000 Municipal PTN (RNE)

96.3 Ràdio Joventut a 
Masdenverge Masdenverge 25 Municipal PTN

97.4 Catalunya Ràdio Sant Carles de la Ràpita CCMA

100.6 La Plana Ràdio Santa Bàrbara 25 Municipal PTN

101.0 RAC1 Sant Carles de la Ràpita 500 RAC1 PTN

107.5 Alcanar Ràdio Alcanar 10 Municipal PTN

107.9 Ràdio Ràpita Sant Carles de la Ràpita 150 Municipal PTN

(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.

PRIORAT

Freqüència 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

102.0 Catalunya Música Ulldemolins CCMA

107.6 Ràdio Falset Falset 50 Municipal PTN
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RIBERA D’EBRE

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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

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 Protecció Civil La Torre de l’Espanyol 100 RNE PTN

102.8 RNE Radio 5 Protecció Civil Móra la Nova 50 RNE PTN

103.2 Tivissa Ràdio Tivissa 50 Municipal PTN

107.3 Ràdio Móra la Nova Móra la Nova 25 Municipal PTN

107.4 Ràdio Flix Flix 25 Municipal PTN

TARRAGONÈS

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

87.5 Ràdio Costa Daurada Creixell Cultural

91.0 Rock FM(2) Tarragona 4.000 Rock FM PTN

92.1 La Super Estación Latina (3) Tarragona Llatina

93.5 COPE Tarragona Tarragona 4.000 COPE PTN

95.0 Ràdio Costa Daurada Creixell Cultural

95.3 Onda Cero Tarragona Tarragona 4.000 Onda Cero 
Radio PTN

95.7 Radio 1 Tarragona Llatina

96.1 M-80 Radio Tarragona 4.000 M-80 Radio PTN (96.2)

96.7 Tarragona Ràdio Tarragona 250 Municipal PTN

97.1 ONA FM Tarragona 4.000 ONA FM PTN

97.7 SER Tarragona (1) Tarragona 500 SER PTN (97.6)

97.9 Constantí Ràdio Constantí 18 Municipal PTN

98.3 Ràdio Morell El Morell 50 Municipal PTN

99.2 RAC1 Tarragona 4.000 RAC1 PTN

101.0 Ràdio Sant Pere i Sant Pau Tarragona Barri

102.1 Fun Radio Tarragona Fun Radio

105.1 Cadena Nostalgia (4) Tarragona Cadena 
Nostalgia

106.1 La Farra Vila-seca Llatina

107.0 Ona La Torre Torredembarra 25 Municipal PTN
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.4 Altafulla Ràdio Altafulla 25 Municipal PTN

107.7 Roda de Berà Ràdio Roda de Berà 50 Municipal PTN

(1) Concessió a Cambrils. 
(2) Antiga ABC Punto Radio.
(3) Antiga 102.4.
(4) Antiga Tot Música.

TERRA ALTA

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.9 Ràdio Gandesa Gandesa 25 Municipal PTN

5. Mapa radiofònic digital en televisió digital terrestre de Catalunya 2014

Actualitzat a 31 de desembre de 2014. 
Sota el nom del centre emissor de cada demarcació provincial, es posa el número del canal per on s’emet el múltiplex del 
qual forma part cada emissora. La font d’informació emprada ha estat el web TDT1.com.

BARCELONA

Co
lls

er
ol

a

Co
rn

el
là

G
ra

no
lle

rs

Ig
ua

la
da

M
an

re
sa

M
at

ar
ó

Sa
ba

de
ll

Vi
c

Vi
la

no
va

Rock FM
(Onda Rambla) 48 37

Amb2 FM 39 30

Canal Blau Ràdio 30

Catalunya Informació 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Catalunya Ràdio 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Cadena COPE 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Barcelona FM 26

Cooltura FM 48 39

Digital Hits FM 39 30

esRadio 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Europa FM 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Kiss FM 39

Los 40 Principales 
Catalunya Central 49

Mataró Ràdio 24

Noucinc.2 Ràdio 45
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Onda Cero Radio 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Melodía FM 29 29 29 29 29 29 29 29 29

RAC1 33 33 33 33 33 33 33 33 33

RAC105 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Ràdio Ciutat de Badalona 26

Ràdio Cubelles 30

Ràdio El Vendrell 30

Ràdio Granollers 40

Ràdio L’Hospitalet 26

Ràdio Manresa (SER) 49

Radio Marca 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Radio María 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Ràdio Maricel 30

Ràdio Mollet del Vallès 40

Ràdio Montornès 40

RNE Radio 1 31 31 31 31 31 31 31 31 31

RNE Radio Clásica 41 41 41 41 41 41 41 41 41

RNE Radio 3 41 41 41 41 41 41 41 41 41

RNE Ràdio 4 31 31 31 31 31 31 31 31 31

RNE Radio 5 Todo Noticias 31 31 31 31 31 31 31 31 31

RNE Radio Exterior 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Ràdio Ribes 30

Radio RM 36 45

Ràdio Silenci 40

Radio TeleTaxi 36 45

Ràdio Vilafranca 30

Rap 107 40

Vaughan Radio 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Vinilo FM 36
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GIRONA

Girona Blanes Figueres Olot Palafrugell

Cadena COPE 38 38 38 38 38

Catalunya Informació 52 52 52 52 52

Catalunya Ràdio 52 52 52 52 52

Cooltura FM 42

Ràdio Capital de l’Empordà 26

esRadio 38 38 38 38 38

Europa FM 29 29 29 29 29

Joy FM 25

Joy Somreggae 25

Joy 24 H 25

Onda Cero Radio 29 29 29 29 29

Melodía FM 29 29 29 29 29

RAC1 36 36 36 36 36

RAC105 36 36 36 36 36

Ràdio L’Escala 26

Radio Marca 38 38 38 38 38

Radio María 38 38 38 38 38

RNE Radio 1 45 45 45 45 45

RNE Radio Clásica 49 49 49 49 49

RNE Radio 3 49 49 49 49 49

RNE Ràdio 4 45 45 45 45 45

RNE Radio 5 Todo Noticias 45 45 45 45 45

RNE Radio Exterior 45 45 45 45 45

Ràdio Olot 51

Ràdio Ripoll 51

Vaughan Radio 38 38 38 38 38

LLEIDA

Lleida Balaguer La Seu d’Urgell Vielha

Cadena COPE 47 47 47 47

Catalunya Informació 58 58 58 58

Catalunya Ràdio 58 58 58 58

esRadio 47 47 47 47
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Lleida Balaguer La Seu d’Urgell Vielha

Europa FM 38 38 38 38

Onda Cero Radio 38 38 38 38

Melodía FM 38 38 38 38

Pròxima FM 50 24 55

RAC1 53 53 53 53

RAC105 53 53 53 53

Ràdio Lleida SER 50

Radio Marca 47 47 47 47

Radio María 47 47 47 47

RNE Radio 1 49 49 49 49

RNE Radio Clásica 25 25 25 25

RNE Radio 3 25 25 25 25

RNE Ràdio 4 49 49 49 49

RNE Radio 5 Todo Noticias 49 49 49 49

RNE Radio Exterior 49 49 49 49

Ràdio Principat 55

Segre Ràdio 24

Vaughan Radio 47 47 47 47

TARRAGONA

Tarragona Reus Tortosa

Amb 2 FM 54

Altafulla Ràdio 54

Cadena COPE 47 47 47

Catalunya Informació 59 59 59

Catalunya Ràdio 59 59 59

Constantí Ràdio 54

Cooltura FM 54

Digital Hits FM 54

esRadio 47 47 47

Europa FM 29 29 29

Imagina Ràdio 34

Ona La Torre 54

Onda Cero Radio 29 29 29
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Tarragona Reus Tortosa

Melodía FM 29 29 29

RAC1 51 51 51

RAC105 51 51 51

Radio Marca 47 47 47

Radio María 47 47 47

Ràdio Montblanc 54

RNE Radio 1 57 57 57

RNE Radio Clásica 37 37 37

RNE Radio 3 37 37 37

RNE Ràdio 4 57 57 57

RNE Radio 5 Todo Noticias 57 57 57

RNE Radio Exterior 57 57 57

Radio RM 54

Ràdio Sant Pere i Sant Pau 54

Radio TeleTaxi 54

Tarragona Ràdio 54

Vaughan Radio 47 47 47

21 FM 34
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CAPÍTOL  II

Per Maria Gutiérrez, professora titular del Departament de 

Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB.

La programació radiofònica: 

els continguts radiofònics 

en procés de canvi

La desaparició de la marca d’ABC Punto Radio (absorbida per 

la Cadena COPE), la reestructuració de l’oferta de continguts 

i l’impuls dels projectes nascuts en l’àmbit de l’entorn digi-

tal han estat les novetats més destacades de les temporades 

analitzades en aquest informe: 2012, 2013 i 2014.1 Cadascuna 

d’elles ha provocat efectes diferents. En relació amb la prime-

ra, el tancament definitiu del projecte Punto Radio, liderat per 

Luis del Olmo, ha ampliat el radi d’acció hertziana de la Cadena 

COPE, ja que aquesta operació ha incrementat el nombre de 

freqüències d’emissió des de la temporada 2013. La remodela-

ció de l’oferta de continguts ha afectat de manera significativa 

la programació local de les emissores generalistes d’àmbit es-

tatal amb desconnexió. Si bé és cert que la programació local 

manté, en general, els índexs de presència d’altres tempora-

des, l’augment percentual de la redifusió de continguts locals 

ha minvat el nombre de programes. Enfortir la interacció amb 

l’audiència mitjançant les xarxes socials ha estat l’estratègia 

més seguida per la majoria d’operadors. Cal destacar la incor-

poració a alguns magazins matinals de WhatsApp, una xarxa 

que permet que l’emissor rebi no només informació textual, 

sinó també sonora. Amb aquesta acció, l’antena pot reforçar la 

presència de la veu de l’audiència. 

1. Cal recordar que les temporades radiofòniques no coincideixen 
amb els anys naturals. Comencen el setembre i es tanquen a l’agost 
de l’any següent. A fi de facilitar la lectura, s’ha decidit anomenar-
les per l’any en el qual es tanca la graella. Així, la temporada 2012 fa 
referència a l’oferta emesa entre setembre de 2011 i agost de 2012, i 
així successivament. Cal tenir en compte que durant el mes d’agost la 
majoria mantenen els principals títols de la programació, però també 
ofereixen altres tipus de continguts.
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La programació radiofònica: els continguts radiofònics en procés de canvi

1. Introducció 

L’oferta radiofònica de 2012, en termes generals, va mante-
nir les mateixes constants que anys anteriors amb l’excepció 
de Ràdio 4 que, com a conseqüència de l’evolució de la seva 
oferta, ha tornat a adquirir la condició de generalista tot i 
que continua atorgant un paper significatiu als continguts 
musicals. Sense canvis aparents en la seva programació, 
Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) va celebrar el 75è ani-
versari.2 

El 2013, ABC Punto Radio fou absorbida per la Ca-
dena COPE, la qual cosa va significar la desaparició en 
l’antena de la seva oferta. Si bé durant els primers mesos, la 
web permetia l’audició en streaming d’alguns títols, a poc a 
poc aquesta opció es va perdre. Els problemes de caràcter 
econòmic feien difícil el manteniment del projecte radiofò-
nic Punto Radio, creat el 2004 per Luis del Olmo, refundat 
com a ABC Punt Ràdio a finals de 2011. La integració a 
la Cadena COPE li ha suposat l’ampliació de la seva co-
bertura i l’increment de la seva presència en els mercats 
de Catalunya, el País Basc, Andalusia i Galícia. L’extinció 
d’ABC Punto Ràdio ha suposat també el final de progra-
mes emblemàtics com ara La rebotica (Enrique Beotas) i A 
su salud (Sara Infante), tots dos especialitzats en informa-
ció sociosanitària. 

La temporada següent, 2014, la marca COMRàdio 
també va abandonar l’antena en perdre la seva freqüència 
a la FM i quedar subsumida pel projecte multimèdia La 
Xarxa. De fet, les últimes temporades havia reforçat la sin-
dicació de continguts amb la coproducció de programes, 
com per exemple el magazín de tarda Extraradi, i la inclu-
sió a la seva pròpia graella de títols provinents d’emissores 
locals que van assolir un cert èxit, com ara el magazín des-
pertador Com llevar-se, de Mataró Ràdio. Aquesta estra-
tègia tenia com a objectiu enfortir la ràdio local pública i 
donar rellevància al projecte La Sindicada.3 Finalment, la 
freqüència que ocupava l’emissora de la Diputació de Bar-
celona ha continuat lligada a la comunicació radiofònica 

2. RNE va iniciar les seves emissions el 19 de gener de 1937.

3. Plataforma d’intercanvi de continguts i coneixements radiofònics 
de La Xarxa. Per més informació, consulteu www.sindicada.cat.

local amb el naixement de Barcelona FM,4 l’emissora local 
de la Ciutat Comtal. 

Des de la perspectiva de gèneres programàtics, l’ofer-
ta de les emissores generalistes ha continuat sustentant-se 
en els gèneres Informació, Infoentreteniment i Esport. Tot 
i que al llarg d’aquest capítol es podran observar diferents 
matisos en la com posició de les graelles, el cert és que la 
presència d’aquest tres gèneres ocupa la major part de la 
jornada radiofònica (vegeu la taula 1). 

D’altra banda, la majoria d’operadors, atrets per l’en-
torn digital, han desenvolupat nous projectes o han millo-
rat els que ja tenien. Així, s’ha accentuat la presència de 
l’activitat de les xarxes socials a l’antena i, d’aquesta mane-
ra, s’ha incrementant la interacció amb l’audiència. Aquesta 
estratègia s’ha estès a la majoria dels títols de la graella, 
alguns dels quals compten amb una o diverses seccions que 
s’han nodrit de les opinions i els comentaris dipositats pels 
oients —usuaris en els perfils. Si aquesta estratègia ha re-
forçat el vincle emocional amb l’audiència, també és cert 
que ha influït en l’abaratiment dels costos de producció 
dels programes. Des d’aquesta perspectiva, s’han detectat 
projectes destinats a l’enfortiment de la marca radiofònica 
que s’han traduït en accions especials externes a les instal-
lacions pròpies de l’emissora. Des de programes de ràdio 
realitzats a diferents ciutats o pobles com una fórmula d’ar-
relament al territori5 i de singularitzar l’oferta6 fins a altres 
accions que han tingut com a clar objectiu l’abaratiment de 
la producció sense rebaixar la seva qualitat. 

Com en els informes precedents, l’anàlisi comprèn 
l’oferta de continguts de les emissores generalistes en fun-
ció de tres variables principals: el gènere programàtic,7 el 

4.  Barcelona FM va iniciar les seves emissions el 25 de setembre de 
2014.

5.  El concurs Els optimistes (Catalunya Ràdio) n’és un bon exemple. I 
un altre és SER: el laboratorio del Mundial (2013-2014), que ha donat 
lloc a El Foro del Mundial, que ha permès ser presents en deu ciutats 
espanyoles.

6.  Amb 105 confidencial, l’emissora temàtica musical RAC105 ofereix 
una experiència musical d’àmbit privat per als grup d’oients que 
guanyin el concurs. 

7. L’anàlisi proposada se centra en els gèneres programàtics. Les 
categories i abreviatures corresponents presents en els gràfics que 
acompanyen el text són: IN (Informació), IN/EN (Infoentreteniment), 
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format i la temàtica, i de les temàtiques especialitzades. 
Respecte a l’oferta generalista, s’aborda de nou la de les 
emissions amb freqüència a Barcelona. A fi de distingir 
entre l’ona mitjana (OM) i la freqüència modulada (FM), 
s’utilitza el terme emissora, mentre que es fa ús del nom de 
la cadena quan l’oferta és simultània en ambdues freqüèn-
cies. La mostra d’emissores analitzades és la següent:

Amb programació d’abast català:

• Catalunya Ràdio 
• COMRàdio
• RAC1
• Ràdio 4

Amb programació en cadena i local: 
• COPE OM i COPE FM
• Onda Cero OM i Onda Cero FM
• SER OM i SER FM
• RNE 

2. Les emissores generalistes d’àmbit 
català

Dos fets han trasbalsat l’oferta generalista pública d’àmbit 
català. El primer ha estat el canvi de model de graella a 
Ràdio 4 que, la temporada 2012, torna a formar part de 
l’oferta generalista malgrat que la Música continuï ges-

ES (Esport), MU (Música), CU (Cultura), HU (Humor), PA (Participació), 
EN (Entreteniment), RE (Religió), CO (Concurs), NF (Infantil), JU 
(Juvenil) i OP (Opinió). 

tionant el 50% dels continguts. L’estrena del magazín de 
tarda Directe 4.0 (presentat per Xantal Llavina) ha en-
fortit l’Infoentreteniment, gènere imprescindible en una 
oferta generalista, fins ara bàsicament representat per 
l’emblemàtic El matí a 4 bandes (Toni Marín). El caràcter 
generalista s’ha anat accentuat la temporada 2013 amb 
la redifusió d’ambdós magazins a les matinades dels dies 
feiners. D’aquesta manera, l’índex percentual de Música 
va descendir 16,5 punts en benefici d’Infoentreteniment, 
que va pujar 14,4 punts. En termes generals, aquesta tò-
nica s’ha mantingut la temporada 2014. Per a Ràdio 4, 
comptar amb dos magazins entorn dels quals s’ha orga-
nitzat la resta de continguts ha suposat també ampliar 
l’índex de competència directa amb les generalistes d’àm-
bit català, això sí, únicament en les franges matí i tarda. 
De moment, durant la resta de la jornada la programació 
s’ha conformat com un mosaic amb programes de curta 
durada i de temàtiques variades.

El segon fet ha estat la desaparició de la marca 
COMRàdio, que ja l’abril de 2013 va variar sobtadament 
la seva graella com un senyal del canvi que s’acostava. 
Aquesta emissora, des de la seva primera emissió el 1995, 
desenvolupava una línia estratègica destinada a impulsar la 
comunicació local. Un esglaó significatiu va ser la posada 
en marxa de La Sindicada (2009), una plataforma que va 
modificar les rutines productives i els fluxos comunicatius 
entre la marca radiofònica, gestionada des de Barcelona, 
i les emissores locals adherides per tot el territori català. 
Assolit aquest pas, COMRàdio va optar per aprofundir en 
la coproducció, ja fos propulsant projectes engegats amb 
el concurs de diverses emissores o convertint-se ella ma-
teixa en coproductora. Amb aquesta estratègia, bona part 
dels continguts de la seva graella portaven també el segell 
d’emissores locals. Des de 2014, aquest esperit impreg-

Taula 1. Distribució de gèneres programàtics segons franja horària i període setmanal a les emissores generalistes 
(temporades 2012-2014)

De dilluns a divendres Cap de setmana

De 06.00 a 10.00 Informació De 10.00 a 13.00 Infoentreteniment

De 10.00 a 14.00 Infoentreteniment De 13.00 a 16.00 Informació

De 14.00 a 16.00 Infoentreteniment  |  Esport De 17.00 a 00.00 Esport

De 16.00 a 19.00 Infoentreteniment De 00.00 a 02.00 Esport

De 20.00 a 00.00 Informació  |  Esport

De 00.00 a 01.30 Esport

Font: Elaboració pròpia.
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na l’oferta radiofònica exclusivament online de La Xarxa 
(www.laxarxa.com), en la qual la Informació i l’Infoentre-
teniment, juntament amb la Música, continuen sent els gè-
neres sobre els quals s’ha sustentat aquesta nova proposta. 

Tot i que l’índex de competència directa entre Cata-
lunya Ràdio i RAC1 és alt, en termes generals, les graelles 
han continuat apostant per línies estratègiques diferents. La 
privada RAC1 s’ha mantingut fidel al seu patró, sostingut 
per un cert equilibri entre els tres gèneres pilars: Informació, 
Infoentreteniment i Esport. Catalunya Ràdio ha apostat per 
l’enfortiment del gènere Informació en detriment de l’Info-
entreteniment, tal com mostra el gràfic 1. 

L’anàlisi de les dades de COMRàdio revelen la ines-
tabilitat de la marca, que reflectia en les directrius de pro-
gramació la complexa situació que estava vivint. Al llarg de 
les dues últimes temporades d’antena (2011-2012 i 2012-
2013), l’emissora va invertir esforços a nodrir la graella de 
títols coproduïts o produïts íntegrament per emissores lo-
cals adherides a La Xarxa. 

2.1. L’actualitat continua colonitzant 
el gènere Informació 

A mitjan temporada 2014, Catalunya Ràdio va anunciar 
la renovació dels seus programes informatius amb l’actu-
alització de les sintonies i eslògans, a més de la unificació 

de les estructures dels informatius de referència Catalunya 
migdia i Catalunya vespre. L’objectiu era «adequar-se al nou 
ritme de creació periodística» (CCMA, 2013)8 potenci-
ant l’actualització informativa. Aquesta transformació s’ha 
emmarcat en una sèrie d’actuacions encaminades a refor-
çar la presència del gènere Informació per convertir-lo en 
el contingut insígnia de la seva oferta. De fet, aquest va 
incrementar la seva presència 1,3 punts percentuals entre 
les temporades 2011 i 2012. En el període analitzat, la 
diferència s’ha accentuat encara més (2,5 punts) i aquesta 
emissora s’ha convertit en la que ofereix el percentatge més 
alt de continguts informatius de les generalistes d’àmbit 
català. Ara bé, de vegades les oscil·lacions dels índexs per-
centuals han estat conseqüència de la inclusió o no de con-
tinguts d’actualitat esportiva en els radiodiaris informatius 
de migdia i vespre. També el 2014 s’estrena Factoria sensi-
ble, un espai d’opinió de no més de tres minuts centrat en 
aspectes del món cultural que comparteixen els programes 
informatius Catalunya vespre i El caf è de la República amb 
Catalunya Informació, a més de tenir finestra pròpia al site 
de l’emissora. 

De fet, l’ascens més significatiu s’ha produït la tem-
porada 2014 com a conseqüència de l’estrena de Les mil i 

8. http://www.ccma.cat/premsa/catalunya-radio-renova-els-seus-espais-
informatius/nota-de-premsa/2538213.

Gràfic 1. Evolució de la classificació per gèneres programàtics de les emissores generalistes d’àmbit català (temporades 
2012-2014)

* La darrera emissió de COMRàdio va ser el 3 de setembre de 2012. La temporada 2013 fa referència a l’oferta emesa el setembre de 2012. 
Font: Elaboració pròpia.
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Catalunya Ràdio RAC1 COMRàdio* Ràdio4

  2012 37,7 28,9 21,4 12,0 22,8 32,0 29,8 15,4 35,6 19,7 10,2 34,5 21,9 20,9 0,0 57,2

  2013 38,2 23,5 18,1 20,2 22,8 32,0 29,8 15,4 34,1 20,2 8,5 37,2 22,8 35,2 1,5 40,5

  2014 40,2 23,0 18,8 18,1 22,8 29,3 29,6 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 31,5 1,5 44,5
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La informació especialitzada augmenta a la 
ràdio pública catalana, tot i que l’actualitat 
continua dominant el gènere Informació

A Catalunya Ràdio, s’ha detectat una tendència a 
incrementar la incidència de l’especialització informativa 
entre el 2012 (11,5% sobre el total del gènere Informació) 
i el 2014 (15,5%). La raó ha estat l’estrena el 2013 de Les 
mil i una nits, radiodifusió inclosa, i la incorporació d’un 
programa emblemàtic com és Els viatgers de la Gran Ana-
conda, que ha recuperat la temàtica de viatges a la graella 
de Catalunya Ràdio.

2.2. La renovació de l’Infoentreteniment 
la tarda dels dies feiners 

La representació estel·lar d’aquest gènere programàtic són 
els magazins de llarga durada que ocupen les franges de matí 
i tarda els dies feiners, però en especial els primers, perquè 
són els que tenen el major nombre d’oients. Al llarg d’aques-
tes tres temporades, els matinals han mantingut títols i l’estil 
que els defineix a partir de qui els dirigeix i presenta. L’ex-
cepció ha estat El matí de Catalunya Ràdio: després de quatre 
temporades amb Manel Fuentes al capdavant d’aquest pro-
grama, ha estat substituït per Mònica Terribas. Lògicament 
aquest canvi ha generat altres transformacions en el si del 
programa. Potser la més significativa ha estat l’ampliació de 
la seva durada en una hora. Aquesta estratègia va afectar, de 
nou, la franja compresa entre les 12.00 i les 14.00 hores, una 
circumstància que posava en evidència l’interès per remo-
delar els continguts que s’oferien. Així, els efectes d’aquesta 
modificació han estat els següents:

• La reducció de la durada del magazín d’Infoentrete-
niment Tot és molt confús (Pere Mas), un espai que ha 
ocupat el nou Tenim un punt, un magazín que ha tractat 
notícies d’Esport des d’una perspectiva humorística, la 
temporada 2012.

• L’aparició el 2013 de dos nous títols, Els optimistes (Àn-
gel Llàcer i Manu Guix) i El mirall (Marta Romagosa), 
que han reemplaçat les propostes de la temporada an-
terior.

• La desaparició d’El mirall, afectat per l’increment en la 
durada del magazín matinal, el 2014.

És també en aquesta temporada que El visitant, un 
magazín resum que redifonia les matinades dels feiners (de 
03.00 a 06.00 hores) els continguts més destacats de la gra-
ella de Catalunya Ràdio, ha deixat d’emetre’s. Totes aques-
tes operacions, d’una manera o altra, han afectat l’índex de 

una nits (Maria de la Pau Janer), un programa divulgatiu 
centrat en la temàtica sexe que s’emet immediatament 
després d’El caf è de la República ( Joan Barril),9 que ha 
reduït en una hora la seva durada. La redifusió del nou 
programa durant la matinada dels feiners és la clau per 
entendre l’enfortiment del gènere Informació a Catalunya 
Ràdio. 

Pel que fa al prime time, el gènere Informació es de-
senvolupa en el marc dels magazins de matí que totes tres 
emissores mantenen des de fa unes quantes temporades. 
Matí a 4 bandes (Toni Marín a Ràdio 4) continua sent el 
de menor durada (de 08.00 a 12.00 hores), mentre que El 
matí a Catalunya Ràdio, com a conseqüència de la marxa 
de Manel Fuentes i la incorporació de Mònica Terribas 
la temporada 2014, allarga una hora la seva emissió (de 
06.00 a 13.00 hores). Lògicament, aquest canvi ha modi-
ficat l’estructura de la part informativa, que s’amplia fins a 
les 11.00 hores, quan la tònica general és fins a les 10.00 
hores. Per la seva banda, El món a RAC1 ( Jordi Basté) ha 
avançat l’inici de la tertúlia a les 8.30 hores, enmig de la 
qual es realitza l’entrevista del dia. 

També en aquesta temporada, una altra opera-
ció que cal destacar a Catalunya Ràdio és l’absorció de 
l’informatiu dels caps de setmana Catalunya matí per El 
suplement (Sílvia Cóppulo). D’aquesta manera, els con-
tinguts d’informació d’actualitat han quedat integrats en 
el magazín de cap de setmana, encara que han mantingut 
hora i durada. Amb aquesta acció, El suplement ha repro-
duït l’estructura del seu homòleg Hoy no es un día cual-
quiera, que emet l’emissora pública d’àmbit estatal RNE.

A RAC1, el gènere Informació ha conservat les 
constants habituals en temporades passades. Així, ha 
emès els migdies de tota la setmana 14/15 i La nit a 
RAC1, de 21.00 a 23.00 hores els dies feiners, que des de 
la temporada 2012 ha estat dirigit i presentat per Xavi 
Freixes, després que Rafael de Ribot abandonés aquesta 
responsabilitat. L’actualitat és la temàtica que preval com 
a contingut informatiu a la graella de l’emissora privada. 
Tot el contrari de Ràdio 4, que al llarg de les temporades 
analitzades ha incrementat la presència d’informació es-
pecialitzada, i ha passat del 33,7% (2012) sobre el total 
del gènere Informació al 40,9% (2014). Aquesta última 
ampliació li ha permès abordar, a més d’actualitat, un 
total de 10 temàtiques diferents: Comunicació audiovi-
sual, Ciència, Gastronomia, Economia, Medi ambient i 
Política, entre d’altres. De fet, aquesta circumstància ha 
estat facilitada per l’estructura de mosaic que ha regit la 
graella fora de les franges matí i tarda dels dies feiners. 

9.  L’escriptor i periodista català, Joan Barril, va morir el 13 de 
desembre de 2014, fet que va comportar la suspensió del programa. 
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presència del gènere que en les temporades analitzades ha 
descendit 6,1 punts percentuals els dies feiners. 

Les novetats més interessants s’han situat a la franja 
tarda de 2012 amb les estrenes de La tribu (Tatiana Sis-
quella10 a Catalunya Ràdio) i Directe 4.0 (Xantal Llavina a 
Ràdio 4). A banda d’haver incorporat al contínuum radio-
fònic dues veus femenines, La tribu ha aprofundit en l’ex-
ploració de sinergies amb TV3 oferint una versió radiofò-
nica de l’APM. Aquesta ja havia estat una estratègia que la 
directora havia dut a terme la temporada 2011 quan dirigia 
el magazín cap de setmana. Per la seva banda, a Directe 4.0 
els continguts sobre Internet i l’entorn digital en general 
han estat l’eix temàtic de bona part de les seccions del pro-
grama. Ambdues propostes programàtiques s’han mantin-
gut en antena al llarg d’aquestes tres temporades. Com en 
temporades anteriors, RAC1 ha tornat a fer confiança en 
El món a RAC1 ( Jordi Basté) i Versió RAC1 (Toni Clapés). 

Pel que fa al cap de setmana, la situació ha estat si-
milar a la de temporades anteriors a la majoria d’emissores. 
Com a emissora generalista, Ràdio 4 també ha comptat 
amb un magazín matinal de cap de setmana, El millor de 
cada casa (Miquel Murga), que s’ha gestionat amb criteris 
de gènere d’Infoentreteniment. 

2.3. L’Esport busca redimensionar-se

Si aquest gènere forma part dels pilars que sostenen el model 
de programació a la majoria d’emissores generalistes, Ràdio 
4 no segueix aquest precepte. Els índexs percentuals d’Es-
port hi són testimonials. De fet, és la temporada 2013 quan 
adquireix la categoria de programa amb l’emissió d’Esports, 
que emet actualitat esportiva el migdia dels dies feiners, i el 
2014 s’afegeix el magazín Sense límits, un espai especialitzat 
en esports d’aventura el matí dels dissabtes. La incidència 
percentual del gènere a la graella no varia perquè l’informa-
tiu diari Esports redueix en cinc minuts la seva durada, temps 
que cedeix a la producció de Sense límits (25 minuts). 11 Cal 
destacar, com a novetat, la conversió a programa de No som 
ningú, abans de 2014 secció, que, tot i que està adscrit al gè-
nere Humor, ha consagrat com a eix temàtic l’Esport.

Per a Catalunya Ràdio i RAC1, el gènere Esport ha 
estat tradicionalment un factor de competència directa que 
s’ha evidenciat en temporades anteriors i que sembla recon-
duir-se a partir d’un canvi d’estratègia que l’emissora pública 
posa en funcionament la temporada 2013 i que afecta el cap 
de setmana. Fins a aquell moment, Tot gira ocupava les tar-

10.  A mitjan temporada 2014, Xavi Rosiñol va assumir la direcció i 
presentació del programa després de la mort de Tatiana Sisquella.

11.  La durada de 25 minuts obeeix al fet que l’antecedeix el butlletí 
informatiu de les 8.00 del matí i el precedeix Món rural, un magazín 
d’informació especialitzada de 30 minuts. 

des i vespres de dissabte i diumenge i només era interrom-
put per LaTDP (La Transmissió d’en Puyal), centrada en els 
partits del Barça, i/o el seguiment dels partits de l’Espanyol. 
Aquesta dinàmica forçava a la producció d’un programa de 
llarga durada que girava exclusivament entorn a continguts 
esportius que òbviament no sempre estaven relacionats amb 
les competicions del cap de setmana. Tot i haver incorporat 
altres perspectives i punts de vista, finalment s’ha optat per 
escurçar la seva durada. Ara s’inicia a les 18.00 hores sem-
pre que no hi hagi una transmissió de futbol, i s’alliberen, 
així, dues hores, que han estat destinades a altres programes. 
D’aquesta operació, se n’han beneficiat Generació digital (es-
pecialitzat en TIC) i Els viatgers del Gran Anaconda (viatges).

En principi, aquesta alternativa pot semblar que té 
punts de coincidència amb la proposta de RAC1, però hi ha 
un parell de diferències que calen ser tingudes en compte. La 
primera és la flexibilitat, una línia de treball que ha seguit i 
manté l’emissora privada a partir del programa de redifusió 
RAC1ncentrat, que li permet dissenyar a mida cada cap de 
setmana esportiu, mentre que Catalunya Ràdio en aquest 
sentit mostra una certa rigidesa perquè només preveu canvi 
de programació diumenge a la tarda. La segona fa referència 
als costos de producció, ja que la redifusió, encara que es ges-
tioni com a magazín resum, és sempre més econòmica que 
l’emissió de nous continguts. 

A banda de les transmissions, els magazins nocturns 
El club de la mitjanit (Pere Escobar a Catalunya Ràdio) i Tu 
diràs (Dani Sanabre a RAC1) són un factor de competència 
directa entre la ràdio pública i la privada. Al llarg del període 
analitzat, han mantingut estil i horaris amb l’excepció de la 
desaparició de l’edició de dissabte a diumenge la temporada 
2014 d’El club de la mitjanit, situació que també ha incidit en 
la davallada del gènere Esport a Catalunya Ràdio. 

Com ja és habitual, el futbol ha continuat sent l’espe-
cialitat esportiva que més atenció concentra. Amb l’objectiu 
de resoldre les dificultats de l’audiència per sintonitzar en 
català els partits de l’Espanyol, especialment quan coinci-
deixen en horari amb els del Barça, el 2014 Catalunya Rà-
dio llança l’App RDC Espanyol. Aquesta aplicació permet 
seguir en directe els partits i conèixer els resultats, entre 
altres informacions. També aquesta temporada, la web de 
Catalunya Ràdio inaugura el blog Moto GP, patrocinat per 
Repsol, que a més d’informar sobre aquest esport ofereix 
les 19 curses del mundial Moto GP. 

2.4. Gèneres minoritaris,  
la singularitat de cada oferta

Durant el transcurs de les tres temporades analitzades, 
els gèneres minoritaris han incrementat la seva incidèn-
cia tant a Catalunya Ràdio (6 punts percentuals) com 
a RAC1 (2,9 punts), com mostra el gràfic 2. Ara bé, la 
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MU CU PA CO RE EN HU PA MU CU PA CO OP HU MU CU OP

Catalunya Ràdio RAC 1 COMRàdio* Ràdio 4

  2012 4,1 2,2 5,5 0,0 0,2 5,7 5,5 4,2 22,3 2,7 6,8 2,7 0,0 0,5 53,1 3,6 0,0

  2013 5,2 1,1 10,9 2,7 0,2 5,7 5,5 4,2 17,0 1,7 15,3 2,7 0,5 0,0 36,6 3,3 0,5

  2014 5,8 1,1 5,5 5,5 0,2 5,7 5,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 39,8 4,1 0,0
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importància que té el gènere Música a Ràdio 4 genera 
una altra situació en aquesta emissora: malgrat la seva 
davallada (13,3 punts), continua sent el gènere amb més 
presència a la graella el 2014. 

Lògicament és aquesta emissora la que ofereix més va-
rietat d’estils, encara que el més destacable és el significatiu 
interès per la música en català amb títols com ara Catalunya 
Exprés, Tradicionàrius i la fórmula Made in Cat, que la tem-
porada 2014, han suposat el 62,8% dels programes musicals 
emesos. La barreja d’estils, el jazz i la clàssica han estat la 
resta d’especialitzacions. A Catalunya Ràdio, el gènere Mú-
sica té una incidència poc significativa, 5,8% la temporada 
2014, tot i l’increment d’1,7 punts respecte de 2012. La raó 
d’aquest increment ha estat l’estrena a l’antena de Delica-
tessen, un programa que pertany als continguts d’iCat i que 
des de 2012 forma part també de la graella de Catalunya 
Ràdio, on, a diferència de Ràdio 4, la música ha continuat 
emetent-se el cap de setmana. Des de la perspectiva de l’es-
pecialització, destaca el programa L’audiovisual, centrat en 
les bandes sonores de pel·lícules clàssiques i actuals. 

RAC1 no ha comptat amb cap títol d’índole musical. 
El disseny de la seva oferta en relació amb els gèneres mino-

ritaris ha continuat potenciant Humor (La competència), En-
treteniment (La segona hora) i Participació (Tot és possible). 
Ubicats entre les 12.00 i les 16.00 hores, deixant 30 minuts 
per a l’actualitat informativa i esportiva, també formen part 
dels continguts de redifusió dels dies feiners. D’aquesta ma-
nera, l’emissora torna a ratificar torna a ratificar un patró que 
funciona des de fa algunes temporades. Tot i que s’articula 
en forma de secció, cal destacar que Catalunya Ràdio ha es-
trenat el 2014 «Els minoristes», una secció d’humor dirigida 
per Pau Escribano, de la productora Minoria Absoluta, res-
ponsable de Polònia i Crackòvia de TV3, que tanca el maga-
zín El matí de Catalunya Ràdio. Si la temporada anterior el 
magazín matinal comptava també amb una secció d’humor, 
«Problemes domèstics», la novetat és que s’ha detectat una 
coincidència horària amb La competència (RAC1). 

Els gèneres minoritaris són, en part, el factor 
que determina la singularitat de l’oferta ge-
neralista catalana

Gràfic 2. Evolució i presència dels gèneres minoritaris de les emissores generalistes d’àmbit català (temporades 2012-2014)

* La darrera emissió de COMRàdio va ser el 3 de setembre de 2012. La temporada 2013 fa referència a l’oferta emesa el setembre de 2012. 
Font: Elaboració pròpia.
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La nit dels ignorants 2.0 és un programa de participa-
ció, present a la graella de Catalunya Ràdio des del setem-
bre de 1987. Situat a la matinada dels dies feiners, manté 
una comunitat d’oients fidels que, a més d’interactuar via 
telefònica i mitjançant les xarxes socials, ha tingut l’opció 
de col·laborar en un blog, que actua com a diari del progra-
ma, i en un mapamundi, que situa els oients allà des d’on 
fan l’escolta. 

El 2013, el Concurs s’ha incorporat a la graella de 
Catalunya Ràdio que, d’altra banda, ha estat l’única que 
l’ha ofert. Els optimistes, codirigit per Àngel Llàcer i Manu 
Guix, a banda de les preguntes i respostes, ha donat un 
pes específic a la música a partir de les interpretacions del 
segon. Aquesta circumstància ha fet possible l’edició d’un 
disc en acabar la temporada.12 Una altra de les particulari-
tats d’aquest programa ha estat que els divendres s’emetia 
des d’altres punts del territori català com a via d’aproxima-
ció a l’audiència.

El gènere programàtic Cultura només ha assolit un 
cert grau de presència a les graelles de les emissores pú-
bliques, potser com a conseqüència de disposar de canals 
especialitzats, com ara iCat i Radio 3. Amb tot i això, el 
cinema ha estat representat per La finestra indiscreta, a 
Catalunya Ràdio, de fet, l’única especialització cultural a 
l’emissora generalista, i per Va de cine, a Ràdio 4. Per la seva 
banda, aquesta emissora ha complementat l’oferta de Cul-
tura amb Wonderland (magazín diari variat) i Club Dante 
(literatura) estrenat el 2014. De nou, RAC1 no ha progra-
mat cap títol que acollís de manera exclusiva continguts 
culturals. Pel que fa a la resta de gèneres minoritaris, la seva 
presència és testimonial com el cas de Religió amb Paraules 
de vida, només present a Catalunya Ràdio durant les tres 
temporades analitzades. 

En l’àmbit online, el març de 2014 Catalunya Ràdio 
ha estrenat el projecte Clickca’t adreçat a l’audiència infan-
til, amb continguts d’entreteniment i educatius. Durant la 
primera temporada, El petit príncep, d’Antoine de Saint-
Exupéry, n’ha estat l’eix temàtic.

3. Les emissores d’àmbit estatal amb 
programació local

En termes generals, s’ha observat una tendència a refor-
çar els tres gèneres pilars que a la majoria de les graelles 
generalistes configuren la seva oferta: Informació, Info-
entreteniment i Esport, com mostra el gràfic 3. Tant ha 
estat així que, fins i tot, han arribat a ocupar el 100% a 
Onda Cero FM el 2014, després d’haver-se incrementat 

12.  http://botiga.tv3.cat/musica/altres/el_disc_d_els_optimistes?PHPSE
SSID=140edd8883c8fdae2709d6b5dfc27471.  

3,8 punts respecte de la temporada 2012. De tota mane-
ra, al llarg del període analitzat, l’ascens més significatiu 
(6,2 punts) s’ha detectat a RNE, que ha acabat prescin-
dint dels gèneres Entreteniment, Participació i Concurs, 
alhora que respecte el 2013 ha minvat Música (3,8 punts) 
i a penes ha reforçat Cultura (1,1 punts). D’altra banda, 
l’increment menor de la presència dels gèneres pilars s’ha 
detectat a Cadena SER OM (2,9 punts), una estratègia que 
li ha permès assolir l’índex de la seva homòloga, la Cadena 
SER FM, que després d’una davallada el 2013 (1 punt res-
pecte de 2012) ha recuperat l’índex inicial. Pel que fa a la 
Cadena COPE OM i Onda Cero OM, l’enfortiment dels 
gèneres pilars (4,3 punts totes dues respecte de 2012) ha 
tingut altres conseqüències. A la primera, han desaparegut 
de la seva oferta Entreteniment i Cultura, tots dos gèneres 
presents el 2012, i s’ha reduït la presència de Religió (2,5 
punts respecte de 2012). Pel que fa a Onda Cero OM, ha 
deixat d’emetre Humor i ha rebaixat la incidència de Par-
ticipació (1,5 punts).

En el període analitzat, l’enfortiment dels gèneres pi-
lars ha vingut de la mà de canvis estructurals a la majoria 
de les emissores que han afectat tant la programació en 
cadena com la local. No es tracta només de canvis d’horaris 
d’alguns programes i de l’estrena d’algun títol o temàtica. 
Les transformacions que s’han iniciat la temporada 2013 
han evidenciat l’aplicació de noves estratègies en el conjunt 
de la graella. Les més significatives han estat:

 · La codirecció dels magazins matinals a les cade-
nes COPE i SER que marca la divisió entre la 
part més informativa i la d’infoentreteniment. 
Per a la Cadena COPE, aquesta opció ja havia 
estat assajada la temporada 2010 després de la 
marxa de Jiménez Losantos i, posteriorment, 
abandonada. Ara bé, en la temporada 2013 s’ha 
remogut el conjunt de la graella amb la incorpo-
ració de nous professionals de marcada perso-
nalitat i l’estrena de títols. Així, Ernesto Sáenz 
de Buruaga presentava la part gestionada pel 
gènere Informació del nou magazín en cadena 
La mañana (de 06.00 a 10.00 hores), mentre 
que Javi Nieves s’encarregava de la segona (de 
10.00 a 12.00 hores), un cop finalitzat el maga-
zín matinal de Cadena 10013 del qual també era 
director. Per la seva banda, també a la Cadena 
SER, l’arribada de Pepa Bueno amb un perfil 
clarament informatiu ha tingut un efecte simi-
lar i l’ha portat a compartir la direcció d’Hoy 
por hoy, amb Gemma Nierga, que ha deixat el 

13.  Buenos días Javi Nieves és el magazín matinal de l’emissora 
temàtica musical Cadena 100. 
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magazín de tarda La ventana, que ha passat a 
estar dirigit per Carles Francino, exdirector del 
magazín matinal. 

 · L’enfortiment del contínuum radiofònic a la Ca-
dena COPE. D’una banda, els títols dels progra-
mes diaris s’han associat amb blocs horaris (La 
mañana, La tarde i La noche), la qual cosa en fa-
cilita el reconeixement per part de l’audiència. I 
de l’altra, els butlletins horaris han variat la seva 
seqüencialitat, ara cada 30 minuts, i han estat 
integrats en els magazins de tal manera que és 
el conductor del programa qui els introdueix. A 
partir de la temporada 2013, a la Cadena SER 
els butlletins informatius contenen informació 
local en desconnexió. S’ha reservat els dos últims 
minuts de cada hora en punt per a l’actualització 
de les notícies locals. Si bé és cert que aquests 
continguts afecten la programació local, la seva 
incidència en el conjunt de l’oferta a penes ha as-
solit el 0,6%.

Encara que no ha afectat de la mateixa manera l’an-
tena de Catalunya, mereix ser comentada l’estratègia apli-
cada per la Cadena COPE al nou magazín La tarde (Ra-
mon García), que ha avançat una hora l’inici i el tancament 
per finalitzar a les 18.00 hores. Ara bé, un cop fet el sumari, 

es dóna pas a l’actualitat esportiva, que a Catalunya implica 
també programació local amb Esports COPE. Amb aquesta 
estratègia s’ha defugit de la competència directa amb altres 
emissores, en especial entre les 18.00 i 19.00 hores, mo-
ments en què emet programació estatal. L’avançament ho-
rari també ha afectat La linterna ( Juan Pablo Colmenare-
jo), possiblement un dels pocs títols que s’han mantingut i 
que, a partir d’aquesta temporada, ha començat a les 19.00 
hores i continua fins al punt de la mitjanit.

La fusió dels conceptes redifusió i programa-
ció local ha afectat la presència d’aquests 
continguts en el conjunt de les graelles

Les temporades analitzades han evidenciat una es-
treta associació entre la programació local i la redifusió, 
una relació clau per entendre la davallada d’aquest tipus 
de continguts a la majoria de les graelles. En termes ge-
nerals, aquest tipus de programació ha minvat la seva pre-
sència entre el 2012 i el 2014, amb les excepcions d’Onda 
Cero OM i Cadena SER OM, que han mantingut els 
índexs percentuals al llarg de les tres temporades, i dels 
increments detectats a Cadena COPE OM (2,5 punts) i 
a Cadena SER FM (6,7 punts). Ara bé, fins a quin punt 

Gràfic 3. Evolució de la classificació per gèneres programàtics de les emissores generalistes d’àmbit estatal amb 
programació local (temporades 2012-2014)

Font: Elaboració pròpia.
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l’ascens ha ampliat la relació de títols de programes lo-
cals?

En el cas de Cadena COPE OM, la reestructura-
ció horària imposada pels nous magazins de matí i tar-
da ha afavorit, d’una banda, l’ampliació de la durada del 
magazín local d’Infoentreteniment que s’emet el migdia 
de dilluns a divendres, i de l’altra, l’estrena del magazín 
informatiu La tarde. Aquestes modificacions introduïdes 
la temporada 2013 s’han tornat a aplicar el 2014 i s’ha 
ampliat, així, la dimensió de la programació local en el 
conjunt de la graella, més si es té en compte que no apli-
quen la política de redifusió. 

Pel que fa a Cadena SER FM, tot i l’increment de 
la programació local (6,7 punts) al llarg de les tres tem-
porades, s’ha detectat la pèrdua de títols com ara Què feu 
que no dormiu? i Tecnoesfera. L’abandonament del primer, 
present les temporades 2012 i 2013, ha provocat una dava-
llada sobre el gènere Cultura. Tot i que Tecnoesfera (2012) 
va ser reemplaçat per Connectats (2013), la seva desaparició 
va posar punt i final a la informació especialitzada en tec-
nologia i entorn digital. 

De fet, malgrat la significativa davallada (6,9 punts) 
detectada entre el 2012 i el 2013 a Cadena SER FM, l’ex-
pansió de la redifusió en el conjunt de la graella el 2014 
amb la incorporació de títols locals ha provocat un incre-
ment espectacular (13,6 punts) de la programació en aquest 
àmbit. D’una banda, Especialistas secundarios, L’Hora L i La 
graderia han passat a formar part de l’emissió de matinada 
dels dies feiners, s’ha ampliat la redifusió de Tot és comè-

dia14 i s’ha estrenat El dia de la marmota, un magazín resum 
de continguts locals emesos durant la setmana. Cal afegir 
que la repetició de Punt de llibre ha mantingut els mateixos 
criteris que en temporades anteriors. Sens dubte, la graella 
d’aquesta emissora és el màxim exponent de la tendència a 
combinar programació local i redifusió. 

A Onda Cero el resultat de l’encreuament programa-
ció local i redifusió ha implicat la reducció del magazín de 
matinada Nits de ràdio per incorporar la reemissió d’altres 
títols com ara Els imperdibles i La ciutat, de dilluns a di-
vendres, mentre que durant el cap de setmana s’han ofert 
resums del mateix magazín a més de la redifusió de pro-
grames de freqüència setmanal com ara La Twitertulia, La 
gran vida o Pont Barcelona-Madrid. 

El cas de Cadena COPE FM és força diferent de la 
resta. En primer lloc, en l’àmbit de la programació local es 
localitza el gènere Participació gestionat per Momentos i és 
sobre aquest que s’ha aplicat la redifusió. 

Tot i que RNE també ha regirat la seva graella i ha 
incorporat nous títols com a conseqüència de la desaparició 
d’En días como hoy ( Juan Ramón Lucas), Asuntos propios (Toni 
Garrido) i Afectos en la noche (Sílvia Tarragona), aquesta estra-
tègia pel que fa a gèneres programàtics no ha implicat innova-
cions significatives. De fet, els canvis han continuat la tempo-
rada 2014, fet que evidencia la recerca d’un nou plantejament 
de proposta programàtica per a l’emissora pública estatal.

14.  La temporada anterior només es tornava a emetre l’edició de 
dissabte. 

Gràfic 4. Incidència de la programació local en l’oferta d’emissores generalistes d’àmbit estatal (temporades 2012-
2014)

Font: Elaboració pròpia.
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3.1. L’Esport continua ascendint

Dels tres gèneres pilars, Esport ha estat el que ha incre-
mentat la seva presència al llarg de les temporades ana-
litzades, fins i tot a RNE, on, malgrat les fluctuacions de 
l’oferta, ha pujat lleugerament (0,5 punts). Aquest ascens 
ha estat bàsicament el resultat de l’ampliació dissabte tarda 
de Tablero deportivo, que el 2014 inicia la seva emissió a les 
17.00 hores. Pel que fa a la resta de continguts esportius, 
s’ha mantingut l’emblemàtic Gaceta de los deportes, que tren-
ca a les 20.30 hores el magazín informatiu de nit 24 hores. 
L’emissora pública estatal és l’única que no compta amb un 
magazín de matinada d’índole esportiva. 

Justament ampliar la durada entre 15 o 30 minuts 
dels magazins de matinada ha estat una estratègia segui-
da per la majoria de les emissores privades amb l’excepció 
de Cadena SER, on l’evolució de la presència del gènere 
Esport s’ha incrementat a Cadena SER FM (5,1 punts) 
i a Cadena SER OM (5 punts), i ha afectat tant la pro-
gramació de cadena com la local. Pel que fa els dies fei-
ners, cal destacar que les dades mostren una fluctuació, 
conseqüència de l’impuls que va rebre el gènere Esport el 
2013 (9 punts a Cadena SER FM i 7 a Cadena SER OM) 
amb la redifusió d’El larguero les matinades de dilluns a 
dissabte, una operació que va fer desaparèixer Si amanece 
nos vamos. Aquesta empenta va ser frenada la temporada 
següent amb diferents accions segons el període de la set-

mana a cadascuna de les emissores. A Cadena SER OM, 
s’ha detectat una davallada els dies feiners (3 punts), fruit 
d’un canvi estructural en el magazín nocturn Hora 25 que, 
com en altres temporades anteriors, ha assumit els contin-
guts esportius com a secció, per la qual cosa no ha rebut la 
consideració de programa. Pel que fa a Cadena SER FM, 
l’abandonament de la redifusió d’El larguero per l’esportiu 
local La graderia 2, un programa de menys durada, explica 
el descens de dilluns a divendres (4 punts) del gènere. El 
cap de setmana, l’estrena d’Acento Robinson, l’avançament 
de l’inici de Carrusel deportivo, la desaparició d’Hora 25 Fin 
de semana, juntament amb la redifusió La graderia 2 (Ca-
dena SER FM) i El larguero (Cadena SER OM), han estat 
les claus que expliquen les significatives pujades detectades 
(5,9 punts a Cadena SER FM i 7,1 punts a Cadena SER 
OM) en aquest període de la setmana.

Una novetat destacada a Cadena SER ha estat el 
canvi de direcció de Carrusel deportivo el 2012. En substi-
tució de Javier Hoyos, s’ha incorporat un equip liderat per 
Manu Carreño, que ha comptat, entre d’altres, amb José 
Antonio Ponseti i Juanma Ortega. Tots tres han impregnat 
un estil propi a un dels títols esportius més emblemàtics. 
Cal destacar, en relació amb la interacció amb l’audiència, 
que han posat en funcionament un perfil a WhatsApp. 

Com ja s’havia comentat anteriorment, Onda Cero 
ha enfortit el gènere Esport la temporada 2014 a la franja 
matinada i ha ampliat la durada del magazín diari Al primer 

Gràfic 5. Incidència de la redifusió de la programació local en l’oferta d’emissores generalistes d’àmbit estatal 
(temporades 2012-2014)

Font: Elaboració pròpia.
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toque, a més de l’emissió el cap de setmana del programa 
Radioestadio. Tots dos títols formen part de la programació 
en cadena. A Cadena COPE, també s’ha reforçat el gènere 
Esport a partir de diferents accions. D’una banda, s’ha in-
crementat la durada d’El partido de las 12, situació que ha 
repercutit sobre l’oferta dels dies feiners. Ara bé, l’impuls 
significatiu s’ha detectat en el període de cap de setmana 
de la temporada 2014 amb l’ampliació d’horari del pro-
grama de cadena Tiempo de juego, que ha ocupat l’emissió 
des de les 15.00 fins a les 01.45 hores de la matinada, tant 
a Cadena COPE FM com a Cadena COPE OM. A més, 
en aquesta última s’ha estrenat una nova edició de Tiempo 
de juego diumenge al migdia (de 12.00 a 14.00 hores), una 
estratègia que ha desenvolupat Cadena SER d’una altra 
manera. Amb la idea de no interrompre la programació ha-
bitual, ha traslladat a l’OM, a la web i a l’aplicació mòbil les 
transmissions esportives que excepcionalment tenien lloc 
en aquest horari, com per exemple la Fórmula 1. 

En relació amb els programes esportius locals, de 
dilluns a divendres Tiempo de Espanyol s’ha mantingut a 
la programació del vespre de Cadena COPE OM, mentre 
que Esports COPE ha precedit el radiodiari del migdia a 
Cadena COPE FM. Ara bé, aquest últim ha vist escurçada 
la seva durada a 50 minuts, aproximadament, com a conse-
qüència de l’estructura del nou magazín La tarde.

Respecte a les modalitats esportives, a excepció de 
l’atenció que es presta al motor en l’època de competicions, 
el futbol continua dominant els continguts esportius. De 
nou, al llarg de les temporades analitzades ha estat aquest 
esport el que ha trencat la programació habitual dels dies 
feiners. 

L’Esport amplia la seva difusió i distribució 
amb el desenvolupament d’aplicacions per a 
smartphones

Un àmbit que també ha crescut al llarg de les tem-
porades analitzades ha estat l’oferta online. És important 
tenir en compte que les aplicacions de les emissores per 
als smartphones han obert un nou camp d’acció en el qual 
l’Esport com a gènere ha entrat amb força. Així, l’aplicació 
de Cadena SER permet accedir a transmissions esportives 
que no tenien cabuda a l’antena. A més d’aquest contingut, 
ha nascut Punto, SER y Partido, i s’ha estrenat el blog Las 
6 Naciones, que ha facilitat el seguiment d’aquest campio-
nat als seguidors de rugbi. Per la seva banda, Onda Cero 
i Cadena COPE han mantingut l’oferta de continguts es-
portius a l’entorn online. L’excepció continua sent la pública 
RNE, que encara no ha ofert cap contingut esportiu extra 
a la seva web. 

3.2. Diferents estratègies per 
a l’Infoentreteniment 

RNE és, sens dubte, l’emissora que més ha enfortit el gè-
nere Infoentreteniment (9,3 punts) al llarg de les tempo-
rades analitzades en aquest informe. Si el 2012 la matinada 
dels dies feiners havia dedicat el 36,7% a Infoentreteniment, 
gènere que no tenia presència el cap de setmana, el 2014 
ha aconseguit ocupar el 82,8% de la franja matinada de di-
lluns a divendres i s’ha estrenat el cap de setmana amb una 
presència del 15,3%. Aquesta renovació s’ha basat principal-
ment en la transformació a programa diari de La noche en 
vela, que ja formava part de la graella el 2012, i la incorpo-
ració de nous títols com ara Gente despierta (feiners) i La ob-
servadora (cap de setmana). En la línia de canvis estructurals, 
mereix una atenció especial el nou magazín de tarda Esto me 
suena. Las tardes del Ciudadano García, estrenat el 2014 i que 
avança el seu inici a les 15.00 hores. Aquest nou programa és 
una reconversió d’Esto me suena, espai gestionat com a Par-
ticipació i que s’havia emès al migdia (2012) i a la matinada 
(2013). Amb aquesta estratègia, l’emissora ha buscat rendi-
bilitzar tant la figura del director ( José Antonio García) com 
la fórmula creada per intensificar la interacció amb l’audièn-
cia fent un ús extensiu del contestador telefònic, enfront de 
la lectura de missatges electrònics i publicacions penjades al 
mur del programa. De fet, aquesta és la proposta que substi-
tueix l’estrenat el 2013 Nunca es tarde (Yolanda Flores) que, 
al seu torn, havia reemplaçat Asuntos propios (Toni Garrido). 
El 2012 també va marcar el final del magazín matinal En 
días como hoy ( Juan Ramón Lucas). Títol i director van ser 
renovats el 2013 per El día menos pensado (Manolo HH) i de 
nou el 2014, temporada en la qual es va estrenar Las maña-
nas de RNE (Alfredo Menéndez). 

La raó que explica l’ascens del gènere a la cadena 
Onda Cero és el canvi de qualificació d’Els imperdibles, que 
el 2014 s’ha tipificat com a Infoentreteniment mentre que 
el 2012 i 2013 tenia consideració d’Humor. El canvi de 
gènere ha estat conseqüència d’incorporar un major índex 
de continguts informatius d’actualitat que són abordats de 
manera irònica. Aquest programa local s’ha emès tant per 
OM com per FM, amb la diferència que, en aquesta últi-
ma, ha format part dels continguts de redifusió des de la 
temporada 2013. En essència, la resta de l’oferta d’Infoen-
treteniment s’ha mantingut al llarg de les tres temporades i 
les fluctuacions de presència detectada tenen força a veure, 
a banda del que ja s’ha explicat, amb les redifusions que 
han afectat més la programació local, com ara l’ampliació 
de Nits de ràdio a Onda Cero FM, que la de cadena. Tot i 
aquests canvis, la segona part del magazín matinal Herrera 
en la Onda, el magazín de tarda Júlia en la Onda i el del cap 
de setmana Te doy mi palabra han englobat la presència més 
alta d’Infoentreteniment. 
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El 2013, l’estrena del nou magazín matinal La maña-
na a Cadena COPE ha separat formalment l’Infoentrete-
niment apostant per Javi Nieves, que en paral·lel ha conti-
nuat assumint les funcions de direcció de Buenos días, Javi 
Nieves, a Cadena 100. A banda de la codirecció, la tònica 
habitual d’aquest tipus de programes s’ha mantingut. Tal 
com s’ha comentat anteriorment, també aquesta tempo-
rada es varia la fórmula del magazín La tarde, en el qual 
s’ha incrementat la crida a la interacció de l’audiència a 
través de les xarxes socials. La creació de butlletins infor-
matius cada 30 minuts i la seva integració formal com un 
contingut més del programa ha estat, sens dubte, el tret 
més innovador d’aquesta proposta programàtica, encara 
que des de la perspectiva de la presència del gènere la in-
cidència hagi estat menor. De tota manera, la fluctuació 
més significativa s’ha detectat al cap de setmana de Cadena 
COPE OM. El 2013 va estendre a dissabte i diumenge el 
magazín La noche, i es va modificar, així, l’estructura de la 
matinada, fins a aquell moment gestionada amb programes 
de curta durada i amb una variada representació de gèneres 
programàtics. Aquesta estratègia ha implicat també associ-
ar una franja horària a un únic programa, que el 2014 ha 
representat el 61,1% sobre el total de gèneres presents a la 
matinada del cap de setmana. Una altra novetat destacada, 
també a Cadena COPE OM, ha estat la reducció de la du-
rada els diumenges del magazín matinal de cap de setmana 
Dos días contigo per incorporar una edició migdia (de 12.00 
a 14.00 hores) de Tiempo de juego. 

El 2013 el canvi de direcció del magazín de tarda 
La ventana, ara amb Carles Francino, a Cadena SER ha 
implicat també un canvi estructural a la franja horària, per-
què ha augmentat la seva durada fins a les 19.55 hores i 
ha deixat una finestra de 20 minuts per a la programació 
local. Aquesta estratègia, juntament amb la desaparició de 
Si amanece nos vamos, ha influït en el descens del gènere 
Infoentreteniment de dilluns a divendres tant a Cadena 
SER OM (6,3 punts) com a Cadena SER FM (3,7 punts). 
En aquesta última, la caiguda ha estat menor atès que la 
matinada de dilluns han emès en redifusió Tot és comèdia 
i L’Hora L, tots dos programes gestionats com a Infoen-
treteniment. Pel que fa al cap de setmana, Javier del Pino 
ha substituït Montse Domínguez en la direcció d’A vivir 
que son dos días. Entre les novetats més destacades, fruit 
del canvi, trobem el paper de la música i la secció de ficció 
«Afectados», reconstrucció sonora d’una situació lligada a 
l’actualitat. Un altre fet rellevant ha estat la tornada de SER 
Aventureros a la sintonia de Cadena SER FM. 

3.3. L’actualitat és sinònim d’informació 

Tot i les modificacions estructurals detectades el 2013, el 
gènere Informació al llarg de les tres temporades analit-

zades manté índexs percentuals similars a Cadena COPE 
FM, mentre que a Cadena COPE OM ha mostrat una 
davallada (2 punts) que s’ha accentuat bàsicament el cap 
de setmana (5,6 punts), conseqüència de la desaparició de 
Los decanos (salut i tercera edat), Entredos (entrevista de ca-
ràcter), COPE 3D i A buenas horas, destinat a mostrar les 
produccions dels alumnes del màster de la cadena. Aquesta 
pèrdua ha suposat, de retruc, el descens de la informació 
especialitzada. 

Pel que fa a Onda Cero FM i Onda Cero OM, l’esta-
bilitat ha estat, en termes generals, la tendència dominant. 
De fet, les escasses modificacions observades s’han situat 
també a la matinada i han estat bàsicament relacionades 
amb la programació local. Així, a Onda Cero FM l’en-
fortiment el 2013 venia de la redifusió de Pont Barcelona-
Madrid (economia), que va ser substituïda el 2014 per la 
redifusió de Nits de ràdio, magazín de matinada d’Infoen-
treteniment. Moviments d’aquesta índole han estat també 
detectats a Onda Cero OM. Cal tenir present que és l’úni-
ca cadena que ha fonamentat la seva oferta en els gèneres 
pilars de la programació generalista. 

L’anàlisi ha constatat que RNE és l’emissora en la 
qual el gènere Informació ha presentat la davallada més 
acusada (3,6 punts) en el període 2012-2014. Les altera-
cions de la presència del gènere s’han situat bàsicament a 
la matinada tant dels dies feiners com del cap de setmana. 
A la temporada 2012, en aquesta franja horària l’oferta es 
conformava a partir de la mixtura de diferents títols regen-
tats pel gènere Informació, alguns dels quals eren producte 
de la redifusió. Però aquesta estratègia ha deixat d’apli-
car-se el 2014, la qual cosa ha afavorit l’ascens de l’Infoen-
treteniment en detriment de la Informació. 

Les novetats a Cadena SER en relació amb els ma-
gazins estrella de la graella han estat diverses. En primer 
lloc, la direcció de Pepa Bueno de la part informativa del 
magazín matí Hoy por hoy, en la qual destaca la veu de 
l’audiència a través de la secció «Diario de la crisis», on 
cada matí un oient explica com afronta les conseqüències 
de la crisi econòmica. En segon lloc, Hora 25 ha obert una 
finestra a «Carne cruda 2.0»,15 dirigida i presentada per 
Javier Gallego, que repassa de manera irònica l’actualitat. 
I finalment, la primera hora del magazín de cap de setma-
na A vivir que son dos días ha continuat sent informativa, 
però amb una mirada reflexiva sobre la quotidianitat i no 
tan centrada en els esdeveniments polítics de la setmana. 

Les fluctuacions que el gènere Informació pateix a 
Cadena SER FM provoquen una lleugera davallada en la 
presència del gènere entre el 2012 i el 2014 (1,4 punts), 
mentre que a Cadena SER OM ha acabat per mantenir 

15.  Després que el seu conductor, Javier Gallego, deixés Radio 3 de 
RNE.
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el mateix índex. La reestructuració de l’oferta de matinada 
realitzada el 2013 i de nou renovada el 2014 ha estat la 
raó del descens del gènere Informació a Cadena SER FM. 
Aquests moviments han afectat l’emissió de programes lo-
cals especialitzats en tecnologia com ara Tecnoesfera, desa-
paregut el 2013 i substituït per Connectats, que també ha 
deixat la graella el 2014. És en aquesta temporada que s’ha 
compartit amb Cadena SER OM Punto de fuga (coopera-
ció social) i Milenio 3 (parapsicologia) que, tot i la temàti-
ca que aborda, s’ha considerat emmarcat en aquest gènere 
perquè comparteix el mateix rigor que altres títols, com ara 
Espacio en blanco (RNE) i La rosa de los vientos (Onda Cero 
OM), a l’hora d’aportar dades informatives. 

Pel que fa a la temàtica informativa, l’actualitat ha 
continuat sent la més destacada a totes les emissores i, tot i 
que ha ressaltat com és habitual en els dies feiners, durant el 
cap de setmana ha mantingut també la seva preeminència. 
Pel que fa a la varietat, és a dir, altres temàtiques aborda-
des des d’aquest gènere, les estratègies han estat diferents a 
cada emissora, i és l’emissora pública estatal RNE, amb 10 
especialitzacions, la que ha aplicat una política conserva-
dora al llarg de les temporades analitzades. Ara bé, tal com 
s’ha comentat en paràgrafs anteriors, les reestructuracions 
de les graelles han provocat la desaparició d’alguns títols 
que comportaven la presència de monotemàtiques aborda-
des des del gènere Informació. Des d’aquesta perspectiva, 
salut i entorn digital han estat les més afectades, ja que 
la primera s’ha deixat d’emetre a Onda Cero FM i Cade-
na COPE FM, i la segona, a Cadena SER FM i Cadena 
COPE FM. La ciència ha esdevingut patrimoni de RNE 
després de la seva omissió a Onda Cero OM. A més, la 
pública estatal és l’única que manté com a especialització la 
tecnologia. D’altra banda, la caça i la pesca ja no compten a 
cap programa especialitzat des que va cessar la seva emissió 
a Cadena COPE OM. 

3.4. Els gèneres minoritaris o l’escassa variabilitat

L’increment dels gèneres pilars ha provocat davallades i, 
fins i tot, la desaparició d’alguns gèneres minoritaris, una 
situació que ha incidit directament sobre la ja escassa varie-
tat observada en aquestes graelles. A diferència d’informes 
anteriors, on els canvis acostumaven a ser permutes entre 
un gènere i un altre, les reestructuracions de la temporada 
2013 han suposat assistir a l’abandonament de l’emissió 
d’algunes d’aquestes propostes. 

Així, Cultura finalment ha deixat d’emetre’s a Onda 
Cero FM i Cadena COPE OM, mentre que a Cadena 
SER OM i Cadena SER FM s’han detectat davallades, 
més o menys significatives. De tota manera, l’emissora 
pública estatal RNE ha estat l’única que ha incrementat 
la presència dels gèneres minoritaris (1 punt) la tempo-

rada 2014, una estratègia que li ha permès assolir l’índex 
percentual més alt respecte de les emissores privades. Pel 
que fa a Cadena SER OM, el descens ha estat conseqüèn-
cia de la desaparició de Notas de cine, i s’ha reduït, així, la 
incidència de l’única temàtica d’índole cultural (cinema) 
abordada per aquesta emissora. La script s’ha mantingut 
al llarg de les tres temporades. Aquest programa, tot i que 
es va emetre en simultani amb Cadena SER FM el 2013, 
va tornar a desaparèixer la temporada següent. També va 
abandonar l’emissió Què feu que no dormiu?, on es parlava 
de la cultura en general. Amb aquesta estratègia, la litera-
tura representada per l’emblemàtic Punt de llibre ha estat 
l’única que s’ha mantingut a la graella i, a més, ha for-
mat part de la programació en redifusió. En relació amb 
RNE, el magazín El ojo crítico ha seguit formant part dels 
continguts de dilluns a divendres, de la mateixa manera 
que La estación azul (literatura) i De película (cinema) ho 
han fet el cap de setmana. Ara bé, és en aquest període 
que s’estrena La víspera del infinito, programa que atén les 
diverses arts i qüestions culturals. 

En l’àmbit de l’entorn online, cal destacar el naixe-
ment del projecte de Cadena SER Catalunya: La gran eva-
sió, dirigit per Crisol Tuà. Actuacions musicals i entrevistes 
conformen aquesta experiència radiofònica en la qual l’au-
diència, prèvia inscripció via online, pot seguir en directe 
com a públic des de l’estudi Toreski el desenvolupament 
del programa. Un cop realitzat el vídeo i/o l’àudio són dis-
tribuïts mitjançant la web. 

En la línia que ha estat habitual en temporades 
anteriors, RNE ha estat també l’única emissora que ha 
emès continguts gestats des del gènere Música. Tot i així, 
l’anàlisi d’aquestes tres temporades ha mostrat un descens 
global de la seva presència (2,5 punts) com a conseqüèn-
cia de les modificacions que ha patit, especialment, la 
matinada del cap de setmana. Així, durant la temporada 
2013 la davallada que s’hagués produït amb la reconversió 
en programa diari de La noche en vela16 i la desaparició 
de títols emblemàtics com ara Voces con swing i Con tres 
acordes, va ser contrarestada amb una sèrie d’operacions 
estratègiques. La primera va ser l’estrena de Los clásicos, 
que va suposar la tornada a la franja migdia dels feiners 
de la divulgació d’aquest estil musical,17 i Canciones con 
historia, una mirada amb perspectiva històrica de cançons 
que han impactat el món musical actual. La segona va ser 
l’emissió a RNE del programa 6 grados de separación, que 

16.  La temporada 2012 aquest programa s’havia classificat com a 
Música, perquè els continguts se centraven en entrevistes a intèrprets 
que mostraven els seus treballs musicals.

17.  Des de 1976 fins a 2008, la divulgació de la música clàssica amb el 
programa Clásicos populares formava part de l’oferta del migdia de la 
pública estatal. 
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pertanyia a la graella de Radio 3, amb la qual cosa s’ex-
plorava la sinergia entre les dues emissores. Ara bé, tots 
aquests títols van desaparèixer de la graella el 2014. De 
fet, Abierto hasta las dos ha estat l’únic programa musical 
que es manté durant el període estudiat, on s’entrevisten 
intèrprets espanyols que ofereixen acústics en directe. Cal 
destacar que algunes edicions han acollit Ficción sonora 
en col·laboració amb La Casa Encendida,18 contingut 
radiofònic que durant aquest període ha deixat de ban-
da les adaptacions d’històries de por per centrar-se en la 
comèdia. 

Entre els gèneres minoritaris, Participació única-
ment ha augmentat (2,7 punts) a Cadena COPE FM, 
mentre que s’han detectat fluctuacions poc significatives a 
Cadena SER FM i Cadena SER OM, conseqüència de la 
reestructuració de la franja matinada. Així la incorporació 
de redifusió a la primera i l’escurçament de l’edició de dis-
sabte a la segona poden ser interpretades com el preludi 
d’un canvi estructural a mitjà termini que pot afectar la 
presència d’aquest gènere. De fet, a Onda Cero OM s’ha 
observat un descens (1,5 punts) en reduir la durada de La 
Parroquia per allargar l’esportiu El primer toque.

18.  La Casa Encendida és un centre sociocultural que pertany a la 
Fundación Montemadrid, que acull des d’exposicions fins a cinema, 
entre altres activitats. 

4. La ràdio temàtica musical

La majoria d’emissores d’antena convencional han comen-
çat a desenvolupar i consolidar projectes a Internet. La 
temporada 2012, les emissores públiques Radio 3 i Radio 
Clásica van renovar els seus websites, en paral·lel a la resta 
de RTVE. A inicis de 2013, la primera va estrenar Radio 3 
Extra amb noves seccions que potenciaven continguts pro-
pis textuals, però també visuals com, per exemple, els vídeos 
dels concerts que realitzaven. 

Però fora de la millora dels sites amb nous continguts 
i serveis, les accions més significatives s’han emmarcat en 
el desenvolupament de projectes de branded content radio-
fònic. Tot i que aquesta estratègia no és nova per al mitjà 
radiofònic, el cert és que ha agafat impuls en l’entorn de la 
web 2.0. Des de la perspectiva d’aquest capítol, es vol posar 
atenció en com aquesta fórmula publicitària ha afectat els 
continguts radiofònics.

Els projectes multimèdia han estat un valor 
afegit a la ràdio temàtica musical 

Potser una de les emissores que ha iniciat més pro-
jectes en aquesta línia ha estat Los 40 Principales. La tem-
porada 2014, Anda ya va estrenar la secció «Ron Barceló 

Gràfic 6. Evolució i presència dels gèneres minoritaris de les emissores generalistes amb desconnexió local 
(temporades 2012-2014)

Font: Elaboració pròpia.
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Vive ahora», que proposava un concurs entre els oients 
del magazín matinal, el qual tenia com a premi un viatge i 
l’estada d’una setmana pagada a la República Dominicana. 
La selecció dels guanyadors es feia a través de Twitter.19 
Aquesta xarxa social ha estat també la via per participar en 
el concurs que la companyia telefònica xinesa Huawei va 
organitzar en el marc del programa No te cortes. En aquest 
cas, el premi era assistir al Mundial de Brasil 2014. Amb 
col·laboració amb Vodafone i l’agència Wink TTD va néi-
xer Yu: no te pierdas nada, dirigit per Toni Garrido i Celia 
Montalbán, i presentat per Dani Mateo, un magazín radi-
ofònic realitzat davant de càmeres amb l’objectiu de per-
metre veure la ràdio a través d’Internet.20 En el tractament 
dels continguts, l’humor ha estat clau per a la presentació 
de la música i la realització de les entrevistes. Una de les 
seves característiques és que ha donat prioritat als inter-
nautes, els quals, a través de yu.Los40.com, han escoltat i 
vist el programa en directe en streaming (de 17.00 a 20.00 
hores), enfront dels radiooients que ho poden sintonitzar 
en diferit a partir de les 22.00 hores. 

Europa FM va presentar a mitjan mes de juny de 
2013 el projecte Un lugar llamado mundo, que va prendre 
com a títol l’eslògan de la cervesa San Miguel. Ha estat 
gestat per Toni Garrido, David Trueba i Javier Limón, que 
també ha actuat de presentador. El programa que podia 
escoltar-se en directe a través d’Europa FM també podia 
seguir-se via europafm.com. A la seva primera temporada 
va aconseguir el Lleó de Bronze a la 61a edició del Festival 
Internacional de Creativitat Cannes Lions al millor pro-
jecte Branded Content & Entertaiment.

L’interès per adreçar-se als adolescents va propiciar 
un acord entre naciodigital.cat i 40 Principals Catalunya. 
Aquest va ser el punt de partida d’Adolescents 4.0, un pro-
grama dirigit a aquest sector de la població. El projecte, 
a banda de l’emissió radiofònica a través de 40 Principals 
Catalunya, ha comptat amb una plataforma (http://www.
adolescents.cat) que, entre d’altres, ha ofert consultoris de 
psicologia, sexualitat i alimentació. 

A l’inici de la temporada 2013, la reconversió d’iCat 
FM en iCat.cat, una emissora multicanal (web, mòbil i 
TDT) ha suposat l’estrena d’una nova web (catradio.cat/
icat) que ha integrat els canals online creats anteriorment 
com ara iCatjazz, iCatmon, entre d’altres, i ha continuat 
apostant per la música catalana amb totCat. La nova pla-
taforma també li ha permès fomentar nous continguts i 
experiències com ara la distribució, per exemple, del pro-
grama de Catalunya Ràdio Delicatessen. Una altra estratè-

19.  http://www.marketingnews.es/gran-consumo/
noticia/1080890028005/ron-barcelo-prefiere-branded-content.1.html.

20.  http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/04/
comunicacion/1354612072.html.

gia ha estat la internacionalització dels continguts, ja que 
s’ha convertit en l’emissora oficial del Sónar i ha enregistrat 
en exclusiva la majoria dels seus concerts. 

La temporada 2012, Rock & Gol deixa el seu format, 
música i esports, per centrar-se únicament en la música 
rock. Aquest canvi ha suposat també un nou nom per a 
l’emissora, ara Rock FM. És l’única temàtica musical que 
ha limitat la seva oferta a aquest estil musical. La tempo-
rada 2014 ha començat a emetre’s fent ús de la freqüència 
alliberada per la desaparició d’Onda Rambla Punto Radio. 

Pel que fa a la resta de l’oferta de temàtica musical, 
les emissores, en general, han mantingut els títols dels 
seus xous matinals i la resta de programes. De fet, han 
posat molta atenció en el desenvolupament de l’entorn 
2.0 i en l’estimulació de les xarxes socials. En aquest sen-
tit, cal destacar la incorporació de WhatsApp a Levántate 
y Cárdenas (Cadena 100) i Anda ya (Los 40 Principales) 
per enfortir la vinculació i interacció amb l’audiència. 
D’aquesta manera, s’enriqueix el discurs radiofònic, no 
només amb missatges textuals que l’equip de producció 
reprodueix, sinó també amb missatges de veu que s’in-
tercalen de manera natural en el programa. Així, posar 
cares als conductors i conductores dels programes i l’or-
ganització d’esdeveniments externs a l’emissora enfortint 
la vinculació emocional amb l’audiència han estat, entre 
d’altres, algunes de les seves estratègies per fer front als 
repositoris musicals com ara Spotify. 

En aquest àmbit, també cal destacar l’esforç de les 
emissores especialitzades en música clàssica. Tant Radio 
Clásica com Catalunya Música (que va complir 25 anys 
en antena el maig de 2012) i CatMúsica (el canal online 
de les emissores de Catalunya Ràdio) han introduït millo-
res substancials en els seus sites. Totes tres han mantingut 
l’opció de recuperar programes ja emesos, i en el cas de 
Catalunya Música i CatMúsica, oferir, a més, informació 
especialitzada sobre el món de la música clàssica.

5. La ràdio temàtica no musical 

Al llarg de les temporades analitzades, les tipologies es-
pecialitzades no musicals s’han mantingut, fins i tot a la 
majoria de les emissores. El que sí que s’ha observat també 
és l’interès per la millora dels websites i la proliferació de 
perfils a les xarxes socials per mantenir viu el contacte amb 
els seus oients potencials. 

A aquesta línia de treball, s’hi han apuntat també les 
emissores all news Catalunya Informació (que l’11 de setem-
bre de 2012 va celebrar el seu 20è aniversari) i Radio 5 Todo 
Noticias que, bàsicament, han apostat per Twitter com a xarxa 
per donar compte a la seva audiència de les últimes novetats 
informatives. Pel que fa a l’oferta d’antena, Catalunya Infor-
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mació ha mantingut la fórmula del hotclock combinada amb 
la producció de programes propis, com ara Economia i em-
presa, Mapamundi i Polièdric, entre d’altres, i l’emissió simul-
tània amb Catalunya Ràdio de la part amb més continguts 
informatius d’El matí de Catalunya Ràdio, Catalunya migdia 
i Catalunya vespre. Aquesta última estratègia també ha estat 
seguida per Radio 5 Todo Noticias, que també ofereix amb 
simultaneïtat amb RNE Las mañanas de RNE (entre les 06.00 
i les 08.30 hores), Diario de las dos i 24 horas, la qual cosa ha 
suposat la desaparició dels magazins La mañana en vivo i La 
tarde en vivo. En relació amb el format, ha conservat progra-
mes d’aproximadament 30 minuts, com ara Tolerancia cero 
amb microespais al voltant dels cinc minuts.

La temàtica especialitzada en esports ha assistit a la 
pèrdua d’ONA FM, que va deixar l’antena, però també els 
continguts el 2012 per convertir-se en temàtica musical al 
llarg de les tres temporades analitzades. L’altra temàtica 
esportiva, Radio Marca, ha abandonat la sinergia que en 
temporades anteriors mantenia amb Onda Cero per la qual 
emetia el magazín de matinada Al primer toque. Al llarg 
d’aquestes temporades, a través de Radio Marca Barcelona, 
també en streaming, l’oferta s’ha basat en la combinatòria 
de programes en cadena i locals. 

L’economia com a especialització temàtica ha con-
tinuat estant representada per Radio Intereconomía i 
Gestiona Radio. Partint de la base que la programació és 
de cadena, la primera, de dilluns a divendres, ha barrejat 
programes de contingut econòmic amb musicals. Aquests 
últims han estat l’essència de l’oferta del cap de setmana. 
També s’ha observat sinergia amb Intereconomía TV amb 
l’emissió radiofònica de la banda sonora d’El gato al agua. 
Pel que fa a la segona, la dimensió dels continguts és més 
àmplia (sectors socials, emprenedoria…), però sempre cen-
trada en qüestions de caràcter econòmic. 

L’enfortiment de la presència de la religió catòlica ha 
estat també l’estratègia seguida per Ràdio Estel, l’emissora 
temàtica religiosa catalana. Així, a l’antena, ha rebaixat la 
incidència de la fórmula Beautiful Music i ha incrementat 
els títols amb clara perspectiva religiosa i d’altres sobre te-
màtiques diverses com, per exemple, el consum. Tots ells de 
curta durada. També la seva web ha esdevingut un portal 
d’informació religiosa. 

6. La ràdio local

Reforçar la sindicació de continguts entre les emissores lo-
cals ha estat l’objectiu que s’ha proposat La Xarxa de Co-
municació Local en aquestes temporades. Així, prèviament 
a la desaparició de la marca COMRàdio, es van dissenyar 
i desenvolupar projectes en la línia de compartir producció 
de continguts. La temporada 2014 La Xarxa propulsa Ma-

tins en xarxa, un magazín matinal en el qual col·laboraven 
de manera activa 16 emissores municipals. Aquesta estra-
tègia ha servit per enriquir l’oferta radiofònica de les emis-
sores adherides o no a La Xarxa, en especial aquelles amb 
poc pressupost. 

Des d’aquesta perspectiva, La Xarxa va dissenyar un 
nou protocol d’adhesió que va posar en marxa un cop ini-
ciada la temporada 2014. Amb la idea de reforçar la co-
municació radiofònica local i incrementar la seva qualitat, 
s’ha proposat un sistema de participació que ha esdevingut 
una via de finançament. Per obtenir-la, l’emissora ha de 
comptar amb programes que altres hagin inclòs en la seva 
graella. Tot i així, el més nou ha estat la inclusió de La XN 
(La Xarxa Notícies) també com a espai per a la sindicació 
de continguts, estratègia que ha incrementat l’aportació de 
peces d’àudio informatives. 

La temporada 2014 neix Barcelona FM, que ha ocu-
pat l’antiga freqüència de COMRàdio. La nova emissora 
local de la ciutat està explotada per Informació i Comuni-
cació de Barcelona (ICB), que és la mateixa empresa que 
gestiona Barcelona Televisió (BTV). Des de les primeres 
emissions, en bona part musicals, s’observa l’interès per de-
senvolupar el format all news aplicat a la Ciutat Comtal 
i l’establiment de sinergies amb el canal de televisió, que 
ofereix l’àudio d’alguns programes, com ara Àrtic. 

7. Conclusions

• Tot i que el desenvolupament de l’entorn 2.0 és un 
àmbit d’interès per a emissores generalistes i temà-
tiques, amb independència de quin sigui l’àmbit de 
difusió, l’antena ha continuant sent l’eix central de 
l’oferta radiofònica durant el període 2012-2014. És 
per això que l’informe centra la seva atenció en les 
graelles de programació. 

• En relació amb les emissores generalistes, s’han ob-
servat dues tendències significatives. D’una banda, 
l’homogeneïtat de l’oferta s’ha mantingut com un tret 
característic propi, i de l’altra, els gèneres Informació, 
Infoentreteniment i Esport han continuat exercint el 
seu paper de pilars d’aquest model de programació. 
Cal afegir, però, dues circumstàncies significatives 
que han regit l’oferta de les generalistes. En primer 
lloc, és a les emissores públiques on s’ha detectat un 
major índex de varietat en programar diferents tipus 
de gèneres minoritaris i en explorar la vessant de l’es-
pecialització informativa. En segon lloc, s’ha observat 
com s’ha transformat la programació en desconnexió 
local de les generalistes privades amb una davallada 
de títols que, en bona part, han passat a nodrir l’àrea 
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de la redifusió. La interpretació d’aquesta estratègia 
programàtica forçosament ha de tenir en compte la 
situació de crisi econòmica del sector. Si bé és cert 
que aquest mitjà és el que millor ha suportat la re-
ducció de la inversió publicitària, no es pot negar que 
les redaccions han viscut un aprimament com a con-
seqüència del descens de contractacions.21 Per tant, la 
redifusió ha esdevingut una estratègia que ha permès 
l’abaratiment de costos de producció alhora que ha 
assegurat la presència de l’oferta en desconnexió local.

• Pel que fa a les temàtiques musicals, algunes han ini-
ciat estratègies de branded content com a fórmula de 
proveir continguts i reforçar la marca. Òbviament, 
aquesta circumstància ha alterat, en especial, l’oferta 
de radiofórmula que s’ha vist, així, interrompuda per 
magazins amb personalitat molt marcada. Cal afegir 
que l’impuls d’aquests continguts ha estat emmarcat 
en plataformes digitals. 

• Des de la perspectiva de la ràdio local, l’anàlisi per-
met constatar com la plataforma La Xarxa esdevé un 
motor perquè les emissores més petites en termes 
d’àmbit de difusió i també de pressupost puguin de-
senvolupar estratègies de vinculació amb el seu terri-
tori. Amb aquest nou pas, la sindicació de continguts 
es converteix en una via d’aportació de continguts per 
a les ràdios adherides a La Xarxa. Un altre fet des-
tacat ha estat el naixement de Barcelona FM com a 
emissora amb format all news per a la Ciutat Comtal. 

21. En un informe publicat per l’Associació Catalana de Ràdio (ACR), 
s’indicava que des de 2008 fins a 2012 les contractacions havia 
descendit entre un 28% i un 30% (http://www.acradio.org/index.
php?id=noticies4.php&id2=10). [Consulta: 15 juny 2014]

8. Webs de referència

• http://www.cadenadial.com
• http://www.cadenaser.com
• http://www.cadena100.es
• http://www.ccma.cat/catradio
• http://www.ccma.cat/catradio/directe/catalunya-

informacio
• http://www.ccma.cat/catradio/directe/catmusica
• http://www.ccma.cat/catradio/directe/icat
• http://www.cope.es
• http://www.europafm.com
• http://www.flaixfm.cat
• http://www.gestionaradio.com 
• http://radiointereconomia.com
• http://www.laxarxa.com
• http://www.los40.com
• http://www.maxima.fm/maxima/index.html
• http://www.m80radio.com
• http://www.ondacero.es
• http://www.rac1.org
• http://www.radioflaixbac.cat
• http://www.marca.com/radio.html
• http://www.rtve.es/radio
• http://www.radiolocal.cat
• http://www.radiole.com
• http://www.rockfm.fm/
• http://www.vocento.com/nacionales_radio.php
• https://www.youtube.com/user/sanmiguel
• http://yu.los40.com
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CAPÍTOL  III

L’audiència radiofònica a Catalunya va arribar al seu màxim el 

2012, amb un 64,7%, i des d’aleshores ha patit un descens suau 

fins a arribar al 60,5% de la població el 2014. Aquest descens 

de 200.000 oients ha estat conseqüència d’una baixada de l’es-

colta de la ràdio temàtica musical i de la generalista, i afecta 

sobretot els joves. Així, en la franja d’edat dels 20 als 24 anys a 

la ràdio generalista i en la dels 14 als 19 anys a la ràdio musical 

és on es detecta la principal pèrdua d’oients, un fenomen pre-

ocupant per al futur del mitjà si es confirma aquesta tendència. 

Entre les cadenes generalistes, només RAC1 creix i frega els 

800.000 oients el 2014. Catalunya Ràdio perd audiència de ma-

nera moderada i no arriba per poc als 600.000 oients. Cadena 

SER segueix el seu declivi i es queda en els 383.000 oients. A 

la ràdio temàtica musical, totes les grans perden oients excep-

te Cadena Dial i la nova Rock FM. El líder, 40 Principales, perd 

95.000 oients en tres anys i això fa que Ràdio Flaixbac quedi a 

55.000 oients del líder. Les dades també mostren un descens 

en l’escolta de la ràdio en català a causa, en part, de la davalla-

da de la temàtica musical en aquesta llengua.

* Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 
(Grup2014SGR1674)

Per Carles Llorens, professor titular del Departament de Co-

municació Audiovisual i Publicitat de la UAB i membre del Grup 

de Recerca en Imatge, So i Síntesis (GRISS)*.

L’audiència radiofònica:  

baixa des de màxims
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1. Una anàlisi general de l’audiència 
radiofònica en el període 2012-2014

Durant els darrers tres anys, l’escolta de la ràdio a Catalu-
nya ha patit un descens lent però constant que, tanmateix, 
cal contextualitzar tenint en compte la gran progressió du-
rant els anys anteriors. Tal com es pot apreciar a la taula 1, 
el 2012 ha estat l’any del màxim d’audiència radiofònica a 
Catalunya de les darreres dècades, amb una penetració del 
64,7% respecte de la població més gran de 14 anys. L’any 
anterior, el 2011, la penetració va ser del 59,7%, és a dir, en 
un any la penetració va pujar 5 punts. L’explicació d’aquesta 
pujada no és fàcil. En una primera anàlisi, els esdeveni-
ments del 2012 poden explicar en part aquesta evolució: 
Espanya va guanyar la seva tercera Eurocopa de futbol, el 
Barça de Tito Vilanova va repetir títols, va tenir lloc la pri-
mera mobilització independentista de l’11 de Setembre i es 
van celebrar eleccions autonòmiques a la tardor. En canvi, 
el 2013, tret de la Via Catalana de l’11 de Setembre —un 
fet puntual—, no hi va haver esdeveniments potents: ni el 
Barça tenia gaires èxits aquell any ni hi va haver eleccions. 
El 2014, la situació és similar: el Barça encara no havia 
aconseguit els èxits amb Luis Enrique com a entrenador, 
Espanya va ser eliminada en primera ronda del Mundial 
del Brasil i només la consulta del 9 de novembre va ser un 
esdeveniment polític important, però reduït en el temps. 
És evident que aquest descens també s’explica per altres 
factors sociològics, com ara l’abandonament del públic ju-
venil de l’escolta de la ràdio generalista i temàtica musical, 
com s’analitzarà més endavant, però cal tenir sempre pre-
sent aquest màxim d’audiències del 2012 per analitzar les 
dades i les anàlisis de tot aquest capítol. 

L’escolta de la ràdio a Catalunya perd 212.000 
oients en tres anys i ara l’escolta el 60,5% de 
la gent més gran de 14 anys

Per exemple, el 60,5% de penetració de la ràdio el 
2014 a Catalunya és encara superior a la del 2011, que era 
del 59,7%. Però és un fet indiscutible que l’audiència de 
la ràdio a Catalunya ha patit un descens respecte de l’any 

2012: dels 4 milions d’oients del 2012 als 3,8 milions del 
2014, la qual cosa suposa 4,1 punts menys i una pèrdua 
de 212.000 oients. Aquest descens és encara més rellevant 
perquè l’univers de la mostra ha augmentat en 71.000 per-
sones entre el 2012 i el 2014 pel creixement demogràfic, 
segons les dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM) 
Ràdio Catalunya, de l’Associació per a la Investigació dels 
Mitjans de Comunicació (AIMC). Tanmateix, si s’analit-
zen les xifres inicials disponibles del 2015 es pot afirmar 
que més aviat estem davant d’un descens conjuntural, per-
què les dades mostren que el 2015 l’escolta s’ha recuperat i 
arriba al 61,9%. 

Taula 1. Evolució de l’audiència de ràdio a Catalunya 
(2011-2014)

Any %

2011 59,7

2012 64,7

2013 62,9

2014 60,5

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers. 
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya. 
Font: EGM Ràdio Catalunya (AIMC, 2015).

Malgrat aquest descens entre el 2012 i el 2014, la 
ràdio segueix apropant-se a la televisió i és el tercer mitjà 
més seguit pels catalans després de la televisió (87,7%) i 
Internet (67,7%). L’escletxa entre la penetració de la ràdio 
i la televisió és ara de 27,1 punts, mentre que el 2011 la 
distància entre ambdós mitjans era de 27,5 i el 2007 era 
de 32,6. 

Pel que fa a la contribució de cada tipus de ràdio (ge-
neralista, musical i informativa) en aquest descens, la ràdio 
generalista ha disminuït de manera moderada i ha caigut 
2,2 punts, del 31,3% al 29,1% de penetració entre el 2012 
i el 2014; la ràdio musical també ha caigut en nivells si-
milars, ja que ha patit un descens de la seva penetració de 
2,1 punts, del 36,4% el 2012 al 34,3% el 2014. Finalment, 
la ràdio informativa ha patit un descens molt inferior, 0,6 
punts, i ha passat del 4,4% de penetració el 2012 al 3,8% el 
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2014. Per tant, el descens de l’audiència de la ràdio és ge-
neral i força idèntic en percentatge als diferents tipus de rà-
dio excepte la ràdio temàtica informativa, en què, com que 
disposa d’una base més petita d’oients, el descens és menor.

2. L’audiència i les variables 
sociodemogràfiques

Pel que fa a les franges d’edat, destaca el descens molt im-
portant de l’audiència jove, la compresa entre els 14 i els 34 
anys (vegeu la taula 3). El descens en nombres absoluts és 
directament proporcional a l’edat: a més edat, més pèrdua 
d’oients joves es dóna. Així, en la franja d’edat dels 14 als 19 
anys, s’ha passat del 66,9% de penetració el 2012 al 58,5% 
el 2014, un descens de gairebé 8,5 punts. En xifres absolu-
tes, suposa la pèrdua 31.000 oients. En la franja dels 20 als 
24 anys, la caiguda és encara superior: de 8,9 punts, ja que 
passa del 68,9% al 60% de penetració, la qual cosa suposa 
la pèrdua de 40.000 oients. Però és en la franja dels 25 als 
34 anys on es dóna la principal caiguda en nombres abso-
luts. En tres anys, s’han perdut 138.000 oients d’aquesta 
franja: s’ha passat del 70,4% el 2012 al 63,2% el 2014, un 
descens de 7,2 punts. Aquesta caiguda tan important s’ex-
plica, primer, perquè és una franja de nou anys i les ante-
riors són de cinc anys; en segon lloc, a causa del descens 
demogràfic d’aquesta franja d’edat i el pas de 10.000 oients 
en la franja d’edat superior de 35 a 44 anys. Tanmateix, la 
penetració també baixa en aquestes edats: s’ha passat del 
69,4% al 67,1%, però de manera molt més moderada que a 
les franges més joves. 

 

La pèrdua d’oients més elevada es dóna en 
la franja de transició entre la joventut i l’edat 
adulta: entre els 25 i els 34 anys

 
Si s’analitza aquesta caiguda del públic més jove, la 

ràdio generalista pateix la davallada més important en la 
franja dels 20 als 24 anys, on cau 4,2 punts en tres anys, del 
16,6% el 2012 al 12,4% el 2014. En canvi, a la ràdio temà-
tica musical la caiguda és més profunda i àmplia, i directa-
ment proporcional a la joventut de l’oient. Com més jove, 
més abandonament de la ràdio en aquests darrers tres anys. 
El descens ha estat de 8,9 punts en la franja dels 14 als 19 
anys (del 58,2% al 49,3%); de 7,9 punts en la franja de 20 a 
24 anys (del 56,5% al 48,6%), i finalment, en la franja dels 
25 als 34 anys, de 6,8 punts (del 51,6% al 44,8%). 

Si analitzem de nou les xifres globals de la ràdio, a 
partir dels 35 anys, tot i que la penetració de la ràdio pateix 
un descens suau en termes relatius d’entre 1 i 4,5 punts, 

n’augmenta lleugerament l’escolta en nombres absoluts. 
Una de les raons és perquè creix la població d’aquestes 
edats. La franja d’edat on també hi ha un menor descens 
en termes relatius és entre els 55 i els 64 anys, on només es 
perd 1 punt de penetració i ha passat del 61,8% d’escolta 
el 2012 al 60,8% el 2014, i es guanyen 1.000 oients per 
l’augment demogràfic en aquestes edats.

Respecte al tipus de ràdio i les franges d’edat, la re-
lació inversament proporcional entre menys edat i menys 
escolta de ràdio generalista és manté. Així, l’audiència de 
menys de 35 anys es concentra majoritàriament a la ràdio 
musical, amb penetracions superiors al 44%, mentre que la 
població de més de 35 anys escolta més la ràdio generalista, 
amb penetracions al voltant del 30%.

L’audiència juvenil segueix majoritàriament 
la ràdio temàtica musical, mentre que la po-
blació de més de 35 anys escolta sobretot la 
ràdio generalista 

 
Pel que fa al gènere, la dona perd presència i creix la 

distància amb l’home: s’ha passat del 60,5% de les dones al 
56,1%, una pèrdua de 4,5 punts, quan l’home només n’ha 
perdut 3,6 punts entre el 2012 i el 2014, del 69% al 65,4% 
d’escolta de ràdio. A la pràctica, això suposa una pèrdua de 
125.000 dones oients i 87.000 homes oients. Aquest de-
creixement important de l’audiència femenina dels últims 
tres anys afecta tant la ràdio temàtica musical com la ràdio 
generalista. Entre el 2012 i el 2014 el descens ha estat de 2 
punts i 2,3 punts, respectivament. 

 

La davallada de l’escolta femenina de la ràdio 
és preocupant perquè és més profunda que 
la masculina i perquè es dóna més com més 
jove és l’oient

 
No només una proporció més alta de dones abando-

nen la ràdio, sinó que també s’envelleix més que la mascu-
lina (vegeu la taula 2). Si es relaciona aquesta caiguda del 
públic femení amb l’edat de l’oient, es detecta un descens 
sempre superior a l’escolta masculina, excepte en la fran-
ja dels 35 als 44 anys, on hi ha 10.000 dones més que 
escolten la ràdio el 2014 respecte del 2012 i es perden 
1.000 oients masculins d’aquesta edat. Els descensos més 
importants d’escolta femenina es donen en les edats més 
joves: entre els 14 i els 34 anys els homes perden 97.000 
oients, mentre que les dones en perden 111.000. Això és 
especialment significatiu si es té en compte que ja de per 
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Pel que fa a la llengua, el nivell de penetració de la 
ràdio entre les persones de la mostra que parlen preferent-
ment català ha baixat menys que entre les que parlen cas-
tellà en termes relatius. Així, es constata un descens de 4,2 
punts de l’escolta de la ràdio de les persones amb el català 
com a llengua familiar preferent (del 69,2% al 65%) entre 
el 2012 i el 2014, mentre que el percentatge de persones 
amb el castellà com a llengua preferent que escolten la rà-
dio baixa 4,6 punts (del 60,9% al 56,3%) durant el mateix 
període. Tanmateix, el fet que hi hagi més oients en català 
implica una major pèrdua d’aquests oients en nombres ab-
soluts: de 137.000 catalanoparlants i de 116.000 castella-
noparlants en l’escolta de la ràdio.

Si s’analitzen les xifres sobre l’idioma en el qual s’es-
colta la ràdio, es pot observar un creixement de l’escolta de 
la ràdio generalista en català que no aconsegueix compensar 
la caiguda a la ràdio temàtica musical. Les cadenes genera-
listes en català (RAC1, Catalunya Ràdio i ONA FM) han 
augmentat els seus oients entre el 2012 i el 2014 en 11.000 
i apleguen un total de 1,384 milions d’oients, mentre que 
les emissores generalistes que emeten preferentment en 
castellà (Cadena SER, Onda Cero, Cadena COPE, RNE, 
Radio Marca, EsRadio i Punto Radio) han perdut 182.000 
oients en el mateix període i apleguen 897.000 oients el 
2014. La diferència entre aquestes emissores en català i les 
de llengua castellana a favor del català no ha parat de créi-
xer: de 294.000 oients més el 2012, s’ha passat a 487.000 

si la penetració de la ràdio entre les dones és al voltant 
de 10 punts inferior a la dels homes. Especialment des-
tacable és la situació de la franja de les adolescents: les 
dones d’entre 14 i 19 anys que han deixat d’escoltar la 
ràdio (21.000) són més del doble que els homes (9.000). 
També entre els 25 i els 34 anys es perden 69.000 do-
nes oients, que si bé és una xifra idèntica a la dels homes 
d’aquesta edat que deixen d’escoltar la ràdio, el menor pes 
absolut de l’escolta femenina implica un major descens en 
percentatge. A la resta d’edats més madures (de 35 a 45 
anys), les dones recuperen oients o en perden molt pocs, 
però sempre per darrere dels homes. 

Pel que fa a les categories econòmiques, s’ha donat 
un fenomen preocupant si es té en compte que, habitual-
ment, a major nivell socioeconòmic, més s’escolta la ràdio. 
El principal descens en l’escolta de la ràdio s’ha donat entre 
els nivells econòmics més alts, que també cal recordar són 
els que van pujar més fins al 2012. Així, la població amb un 
nivell econòmic alt (−4,1 punts), mitjà-alt (−4,2 punts) i 
mitjà (−4,2 punts) ha perdut audiència en un nivell similar, 
mentre que les classes mitjana-baixa (−3,1) i baixa (−1,9) 
han perdut menys audiència. Com a resultat, on més s’han 
perdut oients ha estat al nivell mitjà: 140.000 oients, en 
part perquè l’EGM ha assignat 31.000 persones menys a 
aquest nivell socioeconòmic respecte de la xifra absoluta 
del 2012. Del nivell mitjà-alt s’han perdut 48.000 oients, i 
del nivell alt, 37.000 oients. 

Taula 2. Evolució de l’audiència de ràdio a Catalunya, per gènere i edat (2012-2014) 

2012 2013 2014

Home Dona Home Dona Home Dona Diferència homes 
2012-2014

Diferència dones  
2012-2014

De 14 a 19 anys 130 138 122 129 121 117 −9 −21

De 20 a 24 anys 122 130 117 107 103 109 −19 −21

De 25 a 34 anys 388 361 351 309 319 292 −69 −69

De 35 a 44 anys 463 389 452 406 462 399 −1 10

De 45 a 54 anys 379 334 375 334 393 335 14 1

De 55 a 64 anys 269 246 288 242 280 236 11 −10

65 anys i més 327 334 319 332 313 319 −14 −15

Total per gènere 2.078 1.932 2.024 1.859 1.991 1.807 −87 −125

Total audiència 4.010 3.883 3.798 −212

Dades: Valors absoluts en milers.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (AIMC, 2015) i Informe sobre la ràdio a Catalunya 2012-2014.
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Taula 3. Evolució de l’audiència de ràdio a Catalunya, per gènere, nivell econòmic, edat, llengua familiar preferent i 
nacionalitat (2012-2014) 
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UNIVERS (000) 6.197 64,7 6.165 62,97 6.268 60,59 71 −4,11

TOTAL Ràdio 4.009   3.882   3.798   −212

Gènere

Home 2077 69,09 2.024 68 1.991 65,44 -87 −3,65

Dona 1.931 60,56 1.858 58,28 1.807 56,01 −125 −4,55

Nivell econòmic

Alt 611 72,95 548 71,45 574 68,82 -37 −4,13

Mitjà-alt 838 70,51 789 68,68 790 66,31 -48 −4,2

Mitjà 1.878 64,99 1.824 63,73 1738 60,8 −140 −4,19

Mitjà-baix 635 54,47 661 52,67 648 51,32 13 −3,15

Baix 46 40,78 57 44,84 47 38,83 0 −1,95

Edat

De 14 a 19 anys 267 66,96 250 62,65 237 58,49 −31 −8,47

De 20 a 24 anys 252 68,96 223 62,99 212 60,03 −40 −8,93

De 25 a 34 anys 748 70,44 660 66,52 611 63,24 −138 −7,2

De 35 a 44 anys 851 69,39 857 70,19 861 67,11 10 −2,28

De 45 a 54 anys 713 69,08 708 67,76 729 67,53 15 −1,55

De 55 a 64 anys 515 61,8 530 62,92 516 60,81 1 −0,99

65 anys i més 660 51,81 651 49,85 632 47,41 −28 −4,4

Llengua familiar preferent

Català 1.548 69,26 1.410 67,33 1.411 65,04 −137 −4,22

Indistintament 759 66,93 805 66,86 783 64,86 24 −2,07

Castellà 1.602 60,93 1.545 58,62 1.486 56,3 −116 −4,63

Altres 98 50,36 121 52,81 117 46,59 19

Nacionalitat

Espanyola 3.755 65,69 3.619 64,13 3.570 61,75 −185 −3,94

Resta 314 54,66 335 52,37 300 48,54 −14 −6,12

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers en sentit horitzontal.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (AIMC, 2015) i Informe sobre la ràdio a Catalunya 2012-2014.
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el 2014. Simultàniament, a la ràdio musical, les emisso-
res exclusivament en català, com ara Ràdio Flaixbac, Flaix 
FM i RAC105, apleguen 792.000 oients el 2014, i perden 
142.000 oients respecte del 2012. En canvi, les emissores 
amb locució majoritària en castellà guanyen 129.000 oients 
i arriben a 1,735 milions d’oients. L’evolució mostra que el 
català està en retrocés en aquest tipus de ràdio després dels 
màxims de l’any 2012: les emissores temàtiques musicals 
en castellà apleguen 943.000 oients més que les emissores 
en català el 2014, mentre que la diferència el 2012 era de 
672.000.

 

L’escolta d’emissores en català arriba als 2,1 
milions d’oients, mentre que les emissores 
en castellà són escoltades per 2,6 milions 
d’oients. A la ràdio generalista domina el ca-
talà, mentre que a la ràdio temàtica musical 
ho fa el castellà 

 
Finalment, respecte de la nacionalitat, s’han perdut 

185.000 oients de nacionalitat espanyola, la qual cosa re-
presenta un descens de gairebé 4 punts respecte del 2012 
fins a arribar al 61,7% de l’any 2014. Pel que fa als oients 
estrangers, la baixada és més important: de 6,12 punts fins 
a arribar al 48,5%. Aquesta davallada important s’explica 
en part perquè en aquest període la població estrangera ha 
crescut força a Catalunya (ha passat de 575.000 persones el 
2012 a 617.000 el 2014). Tot i aquest augment de 42.000 
estrangers, l’escolta de ràdio ha perdut 14.000 oients entre 
aquest col·lectiu a Catalunya, la qual cosa implica que la 
ràdio ha perdut atractiu entre part d’aquest col·lectiu més 
enllà dels més nouvinguts.

3. Les rutines de consum

Respecte al consum per dia de la setmana, cal destacar que, 
tot i que l’audiència radiofònica continua concentrant-se 
durant els dies feiners i en aquests tres anys s’han perdut 
oients tots els dies de la setmana, el cap de setmana no perd 
tanta audiència, tal com es pot veure a la taula 4. Els dies 
feiners han perdut 4,5 punts del 2012 al 2014 i s’ha passat 
del 68% de penetració al 63,5%, mentre que els dissabtes la 
pèrdua ha estat de 3 punts i de 3,1 punts els diumenges. La 
pèrdua més important en les emissores generalistes ha estat 
els dies feiners (−2,3 punts) i els diumenges (−2,3 punts), 
una situació que es repeteix a la ràdio temàtica (−2,6 punts 
i −2,6 punts), mentre que els dissabtes el descens ha estat 
menor en ambdós tipus de ràdio (−1,2 punts la generalista 
i −1,4 punts la temàtica). 

Si analitzem en detall aquest descens, cal destriar entre 
la ràdio generalista i la temàtica (vegeu les taules 5, 6, 7, 8, 9 
i 10). Pel que fa a la ràdio generalista, es constata un descens 
constant en totes les franges dels dies feiners entre el 2012 i el 
2014, excepte en la franja del migdia, on es guanya 0,3 punts 
de penetració, i a la tarda, on es perd molt poc, 0,2 punts. La 
franja de la nit és la que acumula un descens més acusat amb 
una pèrdua de 3,4 punts (del 40,9% al 37,5%). Al matí es per-
den 1,4 punts entre el 2012 i el 2014, i es passa del 80,7% al 
79,3%. Pel que fa als caps de setmana, la situació és desigual. 
D’una banda, cal destacar l’augment de l’escolta de la ràdio ge-
neralista durant les tardes del dissabte, amb un creixement de 
4 punts, però, en canvi, al migdia del dissabte la ràdio genera-
lista perd 8 punts en tres anys, mentre que les franges del matí 
i de la nit presenten un retrocés mitjà similar de 3,8 i 4 punts, 
respectivament. I de l’altra, hi ha una tendència a la baixa en 
l’escolta de ràdio generalista durant la franja de tarda i nit dels 
diumenges, que baixen 3,6 i 5,3 punts, respectivament, mentre 

Taula 4. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista i temàtica segons el període setmanal a Catalunya (2012-2014)

2012 2013 2014
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Dies feiners 33,6 41,2 68,0 31,1 40,3 65,7 31,3 38,6 63,5

Dissabte 25,6 37,6 59,1 26,3 37,6 60,1 24,4 36,2 56,1

Diumenge 24,9 32,6 53,4 24,2 31,3 52,1 22,6 30,0 50,2

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).
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que al matí i al migdia del diumenge només baixen 1,2 i 1,4 
punts. Una explicació de la davallada dels diumenges durant 
la tarda i la nit podria ser la dispersió creixent dels horaris del 
futbol professional, que fa menys atractiva l’escolta d’un pro-
grama esportiu per seguir la jornada esportiva.

 

La pèrdua d’audiència dels diumenges pot 
explicar-se per la dispersió dels horaris del 
futbol, que fa menys atractius els programes 
esportius de la tarda del diumenge

 
Si analitzem les mateixes categories pel que fa a la 

ràdio temàtica, tant musical com informativa, els darrers 
tres anys mostren que els dies feiners l’audiència matinal ha 

crescut 1,6 punts respecte del 2012 i ha arribant al 70,3%, 
i al migdia ha baixat 0,6 punts fins al 46,2%. En canvi, s’ha 
perdut audiència durant la tarda i la nit, amb pèrdues de 
2 punts en ambdós casos. Pel que fa al dissabte, la pèrdua 
d’oients és general i similar en totes les franges: entre 1,5 i 
1,8 punts de descens. Més destacable és la pèrdua d’oients 
durant la tarda i nit dels diumenges, que arriba a 5,9 punts 
en els dos casos, un fet que també es dóna en l’emissió de 
ràdio generalista. La franja matinal del diumenge, en canvi, 
ha baixat només 0,3 punts i 2,2 la del migdia. 

Així doncs, la franja del matí dels dies feiners és on 
es concentra la major proporció d’oients (74,3%), seguida 
del migdia (47,1%), la tarda (42%) i la nit (27%). És a dir, 
a mesura que avança el dia, el seguiment de la ràdio manté 
una tendència decreixent. A més, es detecta una major des-
compensació entre franges per la pèrdua de la tarda i la nit. 

Taula 5. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2012)

  Total oients Dies feiners Dissabte Diumenge

Matí
(de 06.00 a 12.00) 77,2 80,7 68,8 62,0

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 40,9 42,84 39,4 29,8

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 35,8 36,92 30,0 34,2

Nit
(de 20.00 a 06.00) 42,6 40,9 44,8 51,8

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio generalista en sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).

Taula 6. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2013)

  Total oients Dies feiners Dissabte Diumenge

Matí
(de 06.00 a 12.00) 76,5 79,8 69,7 63,0

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 38,5 40,4 34,9 30,1

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 34,6 36,9 29,8 30,3

Nit
(de 20.00 a 06.00) 41,6 39,9 45,6 47,5

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio generalista en sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).
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Taula 7. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2014)

  Total oients Dies feiners Dissabte Diumenge

Matí
(de 06.00 a 12.00) 75,6 79,3 65,0 60,9

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 40,1 43,2 31,4 28,4

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 35,7 36,7 34,0 30,6

Nit
(de 20.00 a 06.00) 38,9 37,5 40,8 46,5

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio generalista en sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).

Taula 8. Distribució de l’audiència de la ràdio temàtica segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2012)

  Total oients Dies feiners Dissabte Diumenge

Matí
(de 06.00 a 12.00) 71,9 73,4 63,9 59,0

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 45,3 45,5 46,3 42,7

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 41,7 42,7 37,9 40,0

Nit
(de 20.00 a 06.00) 30,4 29,5 31,5 34,8

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio temàtica en sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).

Taula 9. Distribució de l’audiència de la ràdio temàtica segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2013)

  Total oients Dies feiners Dissabte Diumenge

Matí
(de 06.00 a 12.00) 71,3 75,8 61,1 54,1

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 43,7 44,0 43,1 41,8

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 42,4 42,9 40,7 41,1

Nit
(de 20.00 a 06.00) 29,3 27,9 35,2 31,2

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio temàtica en sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).
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Taula 11. Evolució d’audiència de les cadenes generalistes amb més audiència a Catalunya (2012-2014) 

  2012 2013 2014 Diferència 2012-2014

1 RAC1 716 699 786 70

2 CATALUNYA RÀDIO 601 571 580 −21

3 CADENA SER 433 408 383 −50

4 ONDA CERO 178 171 160 −18

5 CADENA COPE 137 147 143 6

6 RNE1 149 119 111 −38

7 RADIO MARCA 97 87 93 −4

8 ONA FM 56 16 18 −38

9 ESRADIO 12 7 7 −5

Dades: Valors absoluts en milers. Audiència acumulada. Dies feiners.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (AIMC, 2015).

4. Rànquings de les cadenes 

4.1. Les cadenes generalistes

Pel que fa als rànquings de cadenes, la classificació del 
sector de la ràdio generalista confirma el lideratge de 
RAC1 (vegeu la taula 11) entre el 2012 i el 2014. RAC1 
frega els 800.000 oients els dies feiners, mentre que Cata-
lunya Ràdio gairebé arriba als 600.000. La distància s’ha 
eixamplat, ja que els separaven 115.000 oients el 2012 i 
dos anys més tard els separen 206.000 oients. A molta 
distància de RAC1 i Catalunya Ràdio, la SER és l’emis-
sora que més oients ha perdut durant aquests tres anys 

Taula 10. Distribució de l’audiència de la ràdio temàtica segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2014)

  Total oients Dies feiners Dissabte Diumenge

Matí
(de 06.00 a 12.00) 70,4 74,3 63,1 53,7

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 46,2 47,1 44,7 42,4

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 40,7 42,0 36,1 37,8

Nit
(de 20.00 a 06.00) 28,0 27,5 30,1 28,9

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio temàtica en sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).

(50.000) i, per tant, s’eixampla la distància amb Catalu-
nya Ràdio: ha passat d’estar a 168.000 oients el 2012 a 
193.000 oients el 2014. Pel que fa a la resta de cadenes 
d’àmbit estatal, experimenten un descens —molt acusat 
en el cas de RNE, que perd 38.000 oients—, excepte la 
Cadena COPE, que en guanya 6.000. Pel que fa a ONA 
FM, la seva evolució ha estat negativa, ja que ha perdut 
38.000 oients en tres anys. 

 

RAC1 duplica la distància amb Catalunya Rà-
dio en tres anys
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Taula 12. Quota d’audiència de les cadenes generalistes per províncies a Catalunya (2012)

Catalunya  
Ràdio SER RAC1 COPE Onda 

 Cero RNE 1

Barcelona 26,3 23,5 32,9 7,9 8,7 7,4

Girona 36,1 11,0 42,0 3,5 3,8 6,2

Lleida 52,0 15,5 24,8 3,3 5,3 7,5

Tarragona 31,7 18,9 27,7 5,0 8,1 7,1

Dades: Percentatge d’audiència sobre el total de ràdio generalista.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 

Taula 13. Quota d’audiència de les cadenes generalistes per províncies a Catalunya (2013)

Catalunya  
Ràdio SER RAC1 COPE Onda 

 Cero RNE 1

Barcelona 27,6 23,2 35,3 8,1 9,4 6,8

Girona 32,9 12,9 43,2 4,5 4,6 4,7

Lleida 42,7 17,9 27,6 11,5 3,0 5,8

Tarragona 32,7 22,4 30,9 9,6 8,0 6,1

Dades: Percentatge d’audiència sobre el total de ràdio generalista.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 

Per províncies, les dades de 2014 (vegeu la taula 14) 
mostren que RAC1 reforça el seu lideratge a Girona i Bar-
celona, amb el 38% i 48%, respectivament, i en perd a Tar-
ragona, on Catalunya Ràdio recupera la primera posició 
amb un 34%. La cadena pública segueix dominant Lleida, 
amb un 43%. Per la seva banda, Cadena SER conserva la 
tercera posició a Barcelona (22%) i és tercera a la resta de 
províncies (amb quotes de mercat entre el 9% de Girona i 
el 17% de Tarragona). L’evolució d’aquests tres anys mostra 

que Catalunya Ràdio ha guanyat 3 punts a Tarragona, però 
n’ha perdut 8,2 a Lleida, i ha augmentat 1,2 punts a Bar-
celona, mentre que RAC1 ha crescut a totes les províncies: 
des dels 7 punts a Girona fins als 4,3 punts a Tarragona, 
passant pels 5,3 a Barcelona. Cadena SER ha perdut a to-
tes les províncies, però sobretot a Lleida, amb 2,9 punts 
de baixada, mentre que a Tarragona, Girona i Barcelona la 
baixada ha estat menor: −1,8, −1,5 i −1,1 punts, respecti-
vament. 

Taula 14. Quota d’audiència de les cadenes generalistes per províncies a Catalunya (2014)

Catalunya  
Ràdio SER RAC1 COPE Onda 

 Cero RNE 1

Barcelona 27,6 22,3 38,3 7,8 8,4 5,9

Girona 34,9 9,5 49,0 3,9 3,3 5,4

Lleida 43,7 12,6 30,3 7,0 4,2 7,4

Tarragona 34,8 17,1 32,1 8,6 9,7 4,9

Dades: Percentatge d’audiència sobre el total de ràdio generalista.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 
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Taula 15. Audiència de les cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2012)
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 General 10,3 9,2 6,6 2,5 2,1 2,3 0,8 0,2

Gènere

Home 13,5 10,5 8,4 2,8 3,1 2,6 1,3 0,3

Dona 7,2 8,0 5,0 2,2 1,3 2,0 0,4 0,2

Nivell econòmic

Alt 17,0 16,3 8,5 3,1 2,2 2,5 1,0 0,3

Mitjà-alt 15,4 12,5 6,9 2,8 2,0 2,4 0,8 0,2

Mitjà 9,0 7,9 6,6 2,5 2,2 2,1 0,9 0,2

Mitjà-baix 4,3 4,5 5,4 1,9 2,2 2,4 0,4 0,2

Baix 1,6 5,0 4,1 1,0 1,9 2,9 0,1 0,2

Edat

De 14 a 19 anys 4,8 3,1 1,8 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1

De 20 a 24 anys 8,1 4,0 2,6 0,3 0,7 0,4 0,9 0,0

De 25 a 34 anys 12,0 4,8 4,0 1,1 1,6 0,7 1,2 0,2

De 35 a 44 anys 13,3 8,0 7,0 2,3 2,5 1,7 1,0 0,2

De 45a 54 anys 11,2 12,2 8,6 4,1 2,2 2,4 1,2 0,3

De 55 a 64 anys 11,0 12,6 9,7 3,4 2,3 4,5 0,4 0,4

65 anys i més 7,0 12,6 7,6 3,2 3,0 3,8 0,3 0,2

Llengua familiar preferent

Català 18,7 18,1 4,3 1,2 1,0 1,3 0,9 0,3

Indistintament 10,0 7,8 8,4 2,6 2,2 2,3 0,9 0,2

Castellà 3,7 2,7 8,0 3,6 3,2 3,1 0,7 0,1

Altres 4,1 3,2 5,0 1,6 1,1 2,6 0,6 0,2

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2012). 

Pel que fa a les variables sociodemogràfiques de les 
cadenes generalistes, les dades del 2012, el 2013 i el 2014 
(vegeu les taules 15, 16 i 17, les dues darreres a les pàgines 
següents) mostren que RAC1 té un públic més masculí 
que Catalunya Ràdio i un perfil de nivell econòmic més 
elevat, més jove i bilingüe. El perfil de la Cadena SER 
també és masculí de classe social inferior i una audiència 

més madura. Pel que fa a Onda Cero, té un oient masculí 
d’un nivell econòmic mitjà i d’una edat madura. La Ca-
dena COPE té una audiència encara més masculina que 
Onda Cero, amb un nivell econòmic inferior, però els seus 
oients són més joves i són més de parla castellana. RNE, 
en canvi, té un perfil d’audiència més femenina, d’un ni-
vell econòmic mitjà i d’una edat més avançada. 
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Taula 16. Audiència de les cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2013)
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General 10,4 8,7 6,4 2,5 2,4 1,9 0,3 0,2

Gènere

Home 13,6 9,8 8,4 2,8 3,2 2,1 0,3 0,2

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

Nivell econòmic

Alt 17,7 16,0 8,7 3,5 2,7 2,0 0,2 0,2

Mitjà-alt 15,0 11,9 7,6 2,5 2,6 1,8 0,4 0,2

Mitjà 9,1 7,5 6,1 2,3 2,5 1,9 0,2 0,2

Mitjà-baix 5,1 4,7 4,8 2,2 1,9 1,8 0,3 0,1

Baix 4,2 4,6 3,7 1,1 1,2 2,5 0,0 0,0

Edat

De 14 a 19 anys 4,5 2,9 1,7 0,5 0,6 0,2 0,4 0,0

De 20 a 24 anys 7,7 3,1 2,4 0,5 1,0 0,5 0,1 0,3

De 25 a 34 anys 11,9 4,7 4,0 1,0 1,5 0,5 0,4 0,0

De 35 a 44 anys 13,5 7,7 6,1 2,5 2,2 1,2 0,2 0,1

De 45 a 54 anys 12,5 10,4 8,3 3,6 2,3 2,0 0,3 0,2

De 55 a 64 anys 9,6 12,7 10,3 3,3 3,3 3,3 0,2 0,3

65 anys i més 7,5 12,2 7,0 3,2 3,6 3,6 0,2 0,3

Llengua familiar preferent

Català 18,6 17,5 4,2 1,1 1,4 1,0 0,5 0,4

Indistintament 10,4 7,6 7,9 2,7 2,7 2,1 0,1 0,1

Castellà 4,2 2,6 7,7 3,5 3,1 2,4 0,1 0,1

Altres 5,8 5,1 4,3 1,8 2,0 3,4 0,2 0,0

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2013). 

RAC1 és líder a totes hores excepte de matina-
da, franja en què Cadena SER és líder

Respecte a la distribució horària de cada cadena, po-
dem observar (vegeu la taula 18, a la pàgina 97) que durant 

les matinades del 2014 la Cadena SER és líder d’audièn-
cia, però a partir de les 6.00 h RAC1 és la primera opció, 
amb Catalunya Ràdio com a segona, i Cadena SER tercera. 
Aquesta classificació es manté pràcticament fins a la nit. 
Només hi ha un moment, a les 17.00 h, que Cadena SER 
supera per poc Catalunya Ràdio. A la nit, Cadena SER 
supera Catalunya Ràdio a partir de les 22.00 h i RAC1 a 
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Taula 17. Audiència de les cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2014)
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 General 11,1 8,8 5,8 2,3 2,2 1,7 0,3 0,3

Gènere

Home 14,3 10,1 7,4 2,6 3,1 2,0 0,3 0,2

Dona 8,1 7,5 4,2 1,9 1,3 1,4 0,2 0,3

Nivell econòmic

Alt 18,6 15,4 7,9 2,8 2,2 1,7 0,3 0,4

Mitjà-alt 15,9 12,5 6,3 2,7 2,1 1,5 0,4 0,4

Mitjà 9,9 7,4 5,5 2,3 2,2 1,7 0,2 0,2

Mitjà-baix 5,1 4,5 4,6 1,5 2,0 1,9 0,3 0,1

Baix 3,7 4,2 2,2 1,0 2,5 2,2 0,2 0,1

Edat

De 14 a 19 anys 4,4 2,7 0,9 0,4 0,7 0,1 0,0 0,1

De 20 a 24 anys 6,1 3,1 1,5 0,6 1,0 0,3 0,2 0,1

De 25 a 34 anys 12,1 5,1 3,2 0,9 1,5 0,5 0,4 0,3

De 35 a 44 anys 14,4 7,5 6,0 2,2 2,1 0,9 0,3 0,2

De 45 a 54 anys 13,7 11,1 7,3 3,4 2,6 1,4 0,4 0,1

De 55 a 64 anys 11,2 12,7 8,6 3,3 2,8 3,1 0,3 0,3

65 anys i més 8,6 11,6 6,9 2,7 2,6 3,6 0,2 0,4

Llengua familiar preferent

Català 20,0 17,5 3,6 1,1 1,0 0,8 0,5 0,4

Indistintament 11,9 7,7 7,1 2,7 2,2 1,9 0,3 0,3

Castellà 4,1 2,5 7,1 3,1 3,2 2,4 0,1 0,1

Altres 4,5 4,1 3,5 1,2 1,2 1,8 0,2 0,1

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 

partir de les 24.00 h. Cal destacar per anòmal el pic de pu-
jada d’audiència de les 13.00 h de RAC1 amb el programa 
d’humor La competència i la del magazín de tarda Versió 
RAC1 de 16.00 a 18.00 h. Entre les cadenes generalistes 
d’àmbit estatal, es pot constatar els bons resultats d’Onda 

Cero al matí i a la tarda, que es veuen enfosquits per la 
baixa audiència de la nit que es veu superada per la Cadena 
COPE i els seus programes d’opinió i esportius. Durant la 
resta del dia, la Cadena COPE segueix una línia d’audièn-
cia similar a RNE. 
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Taula 18. Evolució de l’audiència de les cadenes generalistes a Catalunya (2012-2014) 

RAC1 Catalunya  
Ràdio Cadena SER Cadena COPE Onda Cero RNE ONA  FM

20
12

20
13

20
14

20
12

20
13

20
14

20
12

20
13

20
14

20
12

20
13

20
14

20
12

20
13

20
14

20
12

20
13

20
14

20
12

20
13

20
14

1 25 16 14 23 19 21 41 19 30 22 13 18 11 8 2 9 7 5 2 0 0

2 7 5 7 8 11 10 21 11 13 6 10 7 7 2 0 7 4 4 0 0 0

3 3 4 5 4 5 3 19 5 8 5 5 4 4 1 1 2 4 3 0 0 0

4 6 3 4 3 4 5 12 4 5 6 4 4 2 2 1 1 2 2 0 0 0

5 7 5 5 8 4 3 17 4 8 5 4 4 3 4 2 3 2 3 0 0 0

6 65 65 69 55 54 51 56 54 40 16 13 18 28 22 22 20 17 14 4 0 1

7 198 202 225 159 147 174 104 147 94 28 24 32 53 48 40 37 28 31 13 2 3

8 278 276 312 229 195 195 126 195 109 29 37 32 58 61 58 42 33 32 16 5 7

9 207 217 246 164 146 141 93 146 99 22 30 26 50 61 51 44 29 30 17 4 8

10 171 195 204 124 113 105 74 113 71 24 29 21 47 55 48 33 21 20 19 5 8

11 158 177 178 105 99 87 62 99 56 17 21 19 36 45 34 31 16 15 23 3 8

12 182 199 211 87 73 61 49 73 36 7 14 10 26 31 27 27 14 16 19 2 8

13 145 133 147 65 52 61 48 52 45 4 9 10 12 17 18 15 11 9 13 3 6

14 70 63 86 52 48 49 44 48 47 6 8 9 13 13 12 14 11 13 8 2 1

15 70 62 67 52 53 60 35 53 35 5 6 7 19 20 14 16 5 9 10 1 2

16 105 130 127 44 44 45 40 44 42 5 3 5 23 27 32 15 6 9 7 2 2

17 130 133 136 50 53 45 44 53 47 6 5 6 22 29 32 16 5 6 9 3 3

18 131 131 133 45 45 43 39 45 33 9 6 5 20 27 21 15 6 8 8 2 4

19 109 101 99 41 45 43 34 45 26 10 11 11 12 13 13 10 5 4 8 2 4

20 63 62 56 41 40 41 37 40 30 16 16 19 16 16 10 10 9 8 3 1 3

21 53 49 52 54 42 34 38 42 31 15 25 19 13 9 5 13 10 9 2 1 0

22 61 52 53 56 41 39 61 41 43 21 21 28 17 11 8 11 10 9 2 1 0

23 105 94 89 55 52 55 68 52 68 23 24 33 18 14 13 12 16 11 3 0 2

24 81 64 53 43 48 43 66 48 66 33 24 41 18 12 9 16 15 16 3 0 0

Dades: Audiència acumulada d’01.00 a 24.00 h en milers d’oients.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2012, 2013, 2015). 
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Taula 19. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques amb més audiència a Catalunya (2012-2014)

  2012 2013 2014 Diferència

40 Principales 421 384 326 −95

Flaix FM 359 323 279 −80

Ràdio Flaixbac 279 261 271 −8

Cadena Dial 238 227 259 21

RAC105 296 268 242 −54

Europa FM 264 256 234 −30

Cadena 100 231 212 210 −21

Rock FM 11 37 147 136

Radio TeleTaxi n. d. 148 136 −12

Catalunya Informació 148 147  135 −13

M-80 124 170 131 7

Máxima FM 118 107 115 −3

Kiss FM 127 82 79 −48

Radio 3 32 51 45 13

Radiolé 40 42 53 13

Catalunya Música 33 38 34 1

Dades: Valors absoluts en milers. Audiència acumulada. Dies feiners.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015).

4.2. Les cadenes temàtiques

Pel que fa a les cadenes temàtiques (vegeu la taula 19), 
cal destacar els descensos importants del líder 40 Princi-
pales, que perd 95.000 oients en tres anys, i del segon en 
discòrdia, Flaix FM, que en perd 80.000. De fet, si bé 40 
Principales conserva el lideratge, el seu domini segueix 
disminuint any rere any. El 2012, aquesta cadena disposa-
va de 421.000 oients els dies feiners, mentre que la cadena 
de Flaix FM n’aplegava 359.000. La distància era gairebé 
de 62.000 oients. Dos anys més tard, la diferència s’ha 
reduït a 47.000 oients. La tercera cadena, Ràdio Flaix-
bac, només perd 8.000 oients i s’apropa molt a Flaix FM. 

Cadena Dial continua el seu ascens constant i ocupa ja el 
quart lloc i guanya 21.000 oients. En canvi, RAC105 en 
perd 54.000, Europa FM en perd 30.000 i Kiss FM en 
perd gairebé 50.000. Una explicació d’aquestes davalla-
des pot ser l’aparició de la nova radiofórmula Rock FM, 
que incorpora 136.000 oients en tres anys, un xifra que 
s’apropa molt a la suma de les pèrdues de les radiofórmu-
les esmentades. 

 

La ràdio temàtica musical es fragmenta cada 
cop més tot i el lideratge de 40 Principales 
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Pel que fa a la llengua, si es consideren com a emis-
sores temàtiques musicals en català Ràdio Flaixbac, Flaix 
FM i RAC105 i com a emissores en llengua castellana la 
resta, es pot apreciar un retrocés en l’escolta en la radiofór-
mula musical en català. S’ha passat d’1,6 milions d’oients 
en castellà i 934.000 en català (672.000 de diferència) el 
2012 a 1,7 milió i 792.000 el 2014, respectivament. La 
diferència s’ha eixamplat fins als 943.000 oients. La da-
vallada de RAC105 en 54.000 oients, i la de Flaix FM en 
80.000, juntament amb l’augment de les noves ràdios en 
castellà, com ara Rock FM, explicarien aquesta davallada. 

En resum, la situació de la ràdio temàtica musical es 
podria descriure així: hi ha un líder clar i una segona posi-
ció molt disputada amb sis emissores amb més de 200.000 
oients. Després ve un grup de quatre emissores amb 
100.000 oients. Caldrà veure també si Rock FM segueix 
creixent o s’estabilitza. A la ràdio temàtica informativa, Ca-
talunya Informació segueix líder, tot i que perd audiència.

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte la di-
ferència de resultats segons la província (vegeu la taula 
20). 40 Principales, tot i que baixa penetració, confirma el 
lideratge en tres de les províncies catalanes, però el perd a 

Taula 20. Quota d’audiència de les cadenes temàtiques musicals per províncies a Catalunya (2012-2014)

Barcelona Girona Lleida Tarragona
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40 Principales 14,8 13,5 12,2 21,8 23,7 22,5 18,1 20,0 17,1 21,9 17,4 11,6

Cadena
Dial 9,1 8,8 10,5 6,3 6,2 8,4 10,8 9,5 10,9 12,4 13,6 14,1

Europa 
FM 10,4 10,3 9,8 5,6 4,6 4,6 8,3 10,1 8,0 15,4 15,8 13,9

Cadena
100 9,9 9,1 9,8 6,5 7,6 4,1 8,4 11,1 8,2 6,1 4,6 5,6

Kiss FM 6,4 4,4 4,3 0,5 0,1 0,0 3,5 2,0 1,7 0,6 0,5 0,5

Rock FM 0,6 1,8 6,7 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5 5,9 0,0 1,1 7,6

M-80 5,0 7,6 6,0 0,1 0,7 0,2 4,9 5,3 3,3 8,2 8,5 7,0

Radio 3 1,3 2,0 1,8 1,6 2,5 2,7 0,5 1,4 2,8 1,2 2,1 1,1

Flaix FM 11,9 11,2 10,4 20,5 19,5 11,6 19,4 19,2 16,9 19,8 14,6 16,1

Ràdio
Flaixbac 11,6 10,7 11,4 9,5 10,6 13,8 9,5 8,6 7,0 8,5 10,1 9,6

RAC105 11,6 11,3 9,7 14,7 12,5 16,0 9,9 5,7 7,2 9,8 8,4 8,2

Radio
Teletaxi 5,1 5,3 8,2 6,3 4,6 4,7 9,5 7,4

Dades: Percentatge d’audiència sobre el total de ràdio temàtica musical.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 
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Tarragona, on perd gairebé la meitat de la seva audiència 
(−10,2 punts) en tres anys. El líder és ara Flaix FM, que 
només perd 3,7 punts i aconsegueix un 16,9% d’escolta. 
40 Principales recula fins a quedar en quarta posició, amb 
un 11,6%, després de Cadena Dial, amb 14,1%, i Europa 
FM, amb un 13,9%. A Barcelona, Cadena Dial aconse-
gueix avançar per molt poc Flaix FM i Ràdio Flaixbac, 
que assoleixen la tercera i quarta posició, respectivament, 
mentre que RAC105 i Europa FM freguen també l’em-
pat. Girona és un territori on 40 Principales disposa 
d’un lideratge més còmode i RAC105 ocupa el segon 
lloc abans que Ràdio Flaixbac i Flaix FM, que ocupen la 
tercera i la quarta posició, respectivament. La baixada de 
Flaix FM ha estat molt important en aquesta província, 
ja que ha perdut 8,8 punts en tres anys; en canvi, Ràdio 
Flaixbac ha guanyat 4,2 punts en el mateix període. A 
Lleida domina 40 Principales, Flaix FM és segona i Ca-
dena Dial és tercera. 

 

40 Principales és líder excepte a Tarragona, 
on ho és Flaix FM, i Cadena Dial aconsegueix 
la segona posició a Barcelona el 2014 

 
Pel que fa als perfils sociodemogràfics de les cadenes 

temàtiques musicals a Catalunya, es pot observar amb les 
dades del 2012, el 2013 i el 2014 (vegeu les taules 21, 
22 i 23, a les pàgines 101-103) que les dones preferei-
xen Ràdio Flaixbac, Cadena Dial, RAC105, Cadena 100 
i Kiss FM, mentre que el públic masculí és majoritari a 40 
Principales, Flaix FM, Europa FM, Rock FM i Máxima 
FM. Pel que fa al nivell socioeconòmic de les tres prime-
res emissores, Flaix FM i, especialment, Ràdio Flaixbac, 
són emissores que tenen més audiència en classes més 
benestants que 40 Principales, on predominen els nivells 
socioeconòmics mitjà i mitjà baix, una característica que 
s’accentua en el cas de Cadena Dial. RAC105, en canvi, 
té l’audiència concentrada en els nivells superiors, mentre 
que Europa FM té el públic en el nivell mitjà. Cadena 
100 té un perfil més alt, com Rock FM, que té força pe-
netració al nivell més alt, i també Máxima FM i Kiss FM. 
Pel que fa a les edats, es constata que les franges més 
joves són les que escolten en general la ràdio temàtica 
musical, però amb diferències: 40 Principales és domi-
nant entre els joves més madurs (de 25 i 34 anys), mentre 
que Flaix FM domina entre els més joves (de 14 a 19 i de 
20 a 24 anys), a l’igual de Ràdio Flaixbac. Cadena Dial 
té un públic més ampli i més madur (entre els 25 i els 64 
anys). RAC105 presenta un públic jove (entre els 20 i els 
24 anys) i un de més madur (entre els 35 i els 55 anys). 
Europa FM repeteix aquesta dualitat. Cadena 100 també 

té una forta presència entre els 35 i els 44 anys; per tant, 
té un públic més gran que 40 Principales, una situació 
que també es repeteix amb Kiss FM i Rock FM, però en 
aquest darrer cas amb un perfil una mica més jove. 

 

40 Principales és dominant entre els joves 
més madurs (de 25 i 34 anys), mentre que 
Flaix FM domina entre els més joves (de 14 a 
19 i de 20 a 24 anys), a l’igual de Ràdio Flaix-
bac

 
Si es fa un estudi sobre l’evolució de la variable edat 

entre el 2012 i el 2014, es pot observar que les principals 
pèrdues d’audiència en la franja de 20 a 24 anys correspo-
nen a 40 Principales amb 6 punts de pèrdua de quota de 
penetració. En canvi Flaix FM perd més en el públic més 
jove: 5,4 punts en la franja de 14 a 19 anys i 3,6 en la franja 
de 20 a 24 anys. Per tant, és un fet que part del públic més 
jove ha deixat d’escoltar la radiofórmula més tradicional 
entre el 2012 i el 2014. 

Pel que fa a la llengua, els oients amb el castellà 
com a llengua preferent familiar són més que els oients 
catalans en set de les deu emissores analitzades: 40 Prin-
cipales, Cadena Dial, Europa FM, Cadena 100, Rock 
FM, Máxima FM i Kiss FM. En canvi, Flaix FM, Rà-
dio Flaixbac i RAC105 són escoltades per més oients 
amb el català com a llengua familiar preferent que per 
oients que usen el castellà. Tanmateix, cal precisar que 
els oients que es declaren bilingües, és a dir, que la seva 
llengua familiar oscil·la entre el castellà i català, estan 
més presents als 40 Principales, Rock FM i Kiss FM 
que els altres dos grups. També cal destacar que sorprèn 
l’alta presència d’oients amb altres llengües familiars a 
Flaix FM i Máxima FM. 

Pel que fa a la distribució horària de cada cadena, 
podem observar a la taula 26 (vegeu pàgina 106) que en-
tre les cadenes líders, de 6.00 a 8.00 h l’any 2014, el frec a 
frec pel primer lloc és molt intens i canviant, amb Europa 
FM dominant de 6.00 a 7.00 h i Ràdio Flaixbac de 7.00 
a 8.00 h, però amb RAC105 i Europa FM molt a prop. 
A partir de les 8.00 h, 40 Principales ja lidera l’audièn-
cia fins les 18.00 h, per després ser superada durant la 
tarda i el vespre per Flaix FM especialment i, en menor 
mesura, per Ràdio Flaixbac, mentre que a la matinada la 
radiofórmula d’Europa FM és la que domina. En defini-
tiva, 40 Principales basa el seu lideratge en el matí, que és 
quan aplega més audiència radiofònica. A Ràdio Flaixbac 
i Flaix FM els manca precisament una bona programació 

Continua a la pàgina 107 >
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Taula 21. Audiència de les cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2012)
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General 6,3 5,6 4,3 3,8 4,4 3,7 3,4 0,2 1,8 1,8

Gènere

Home 6,1 6,7 3,6 3,1 4,4 3,7 2,7 0,3 2,2 1,7

Dona 6,5 4,6 4,8 4,5 4,5 3,7 4,1 0,1 1,5 1,9

Nivell socioeconòmic

Alt 4,3 5,0 6,7 1,8 6,1 2,4 3,1 0,2 1,4 1,8

Mitjà-alt 5,7 5,7 5,1 3,3 6,2 3,3 3,3 0,2 1,4 2,3

Mitjà 7,7 5,9 4,0 4,6 4,2 4,4 3,8 0,2 2,1 1,8

Mitjà-baix 5,4 5,6 2,7 4,0 2,3 3,4 3,0 0,2 2,1 1,2

Baix 3,0 4,0 0,5 1,1 1,0 1,7 1,5 0,0 0,3 1,3

Edat

De 14 a 19 anys 9,5 22,3 15,6 2,1 3,7 7,0 3,1 0,1 4,6 0,8

De 20 a 24 anys 13,4 16,8 12,7 3,4 4,3 6,6 3,4 0,6 5,8 1,4

De 25 a 34 anys 12,2 8,6 7,0 5,2 5,2 7,3 5,7 0,4 3,9 2,1

De 35 a 44 anys 8,7 5,1 3,6 5,3 5,9 4,7 6,0 0,3 1,8 2,9

De 45 a 54 anys 4,2 3,2 2,7 4,9 6,1 2,9 3,0 0,1 0,8 2,9

De 55 a 64 anys 2,0 0,9 0,8 3,2 4,5 1,0 1,7 0,1 0,2 1,1

65 anys i més 0,6 0,3 0,3 1,4 1,3 0,3 0,6 0,0 0,1 0,3

Llengua familiar preferent

Català 4,3 5,5 5,8 2,1 7,3 1,8 1,8 0,1 0,7 1,4

Indistintament 8,0 6,3 4,8 3,9 4,7 4,5 4,2 0,3 1,8 2,4

Castellà 7,4 5,4 2,7 5,4 2,0 4,9 4,6 0,3 2,8 1,9

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

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 
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Taula 22. Audiència de les cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2013)
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General 5,8 5,2 4,3 3,6 4,1 3,7 3,2 0,6 1,7 1,3

Gènere

Home 5,7 5,9 3,8 3,0 4,1 4,2 2,8 0,9 2,0 1,2

Dona 6,0 4,5 4,7 4,2 4,2 3,2 3,6 0,3 1,4 1,4

Nivell socioeconòmic

Alt 3,7 4,4 6,2 1,9 5,2 2,5 2,2 0,8 1,3 1,5

Mitjà-alt 5,2 5,9 4,9 2,9 6,0 3,3 3,4 0,6 1,5 1,2

Mitjà 6,9 5,6 4,5 4,3 4,2 4,5 3,8 0,6 1,9 1,4

Mitjà-baix 5,6 4,3 2,4 3,9 2,0 3,0 2,7 0,3 1,7 1,1

Baix 2,7 2,7 1,1 2,3 1,5 1,5 0,8 0,1 1,6 0,4

Edat

De 14 a 19 anys 7,3 18,4 14,3 2,1 3,5 5,8 2,6 0,4 4,3 1,1

De 20 a 24 anys 10,1 14,7 10,6 3,8 4,3 4,9 2,9 0,7 5,1 0,9

De 25 a 34 anys 11,0 7,9 7,3 4,5 5,1 6,2 5,1 1,4 2,9 1,9

De 35 a 44 anys 8,7 5,5 4,2 5,0 5,4 5,9 5,8 0,8 1,9 2,0

De 45 a 54 anys 4,6 3,1 2,7 4,2 5,3 3,2 3,3 0,5 1,1 1,8

De 55 a 64 anys 2,6 1,1 1,3 3,8 4,0 1,7 1,7 0,3 0,3 0,8

65 anys i més 0,8 0,5 0,5 1,5 1,4 0,3 0,6 0,0 0,2 0,3

Llengua familiar preferent

Català 4,1 5,2 6,0 2,3 6,7 1,5 1,7 0,4 0,7 0,7

Indistintament 6,9 6,7 4,9 3,8 4,5 5,0 3,9 0,8 1,9 2,0

Castellà 6,6 4,5 2,6 4,7 2,0 4,8 4,2 0,6 2,3 1,5

Altres 6,8 5,7 4,0 1,9 3,0 3,3 2,2 0,3 1,9 1,0

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 
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Taula 23. Audiència de les cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2014)
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General 4,8 4,4 4,2 3,8 3,7 3,4 3,0 2,3 1,8 1,2

Gènere

Home 4,7 5,2 3,6 2,5 3,6 3,6 2,4 3,1 2,3 1,1

Dona 4,8 3,7 4,7 4,9 3,8 3,2 3,6 1,5 1,3 1,4

Nivell socioeconòmic

Alt 3,3 3,8 6,1 2,1 6,0 2,1 2,4 2,4 1,4 2,0

Mitjà-alt 4,3 4,2 5,7 3,3 5,4 2,9 3,2 2,2 1,5 1,3

Mitjà 5,6 5,1 3,7 4,1 3,1 4,2 3,3 2,6 2,1 1,2

Mitjà-baix 4,5 3,9 2,8 4,6 2,2 3,1 2,8 1,8 1,6 0,8

Baix 2,6 1,8 1,2 3,0 1,4 1,1 1,1 0,8 1,0 0,4

Edat

De 20 a 24 anys 7,3 13,2 11,1 3,9 4,0 5,3 3,9 3,5 5,1 0,9

De 25 a 34 anys 9,2 6,9 6,7 5,2 3,8 4,6 4,4 4,0 3,5 1,2

De 35 a 44 anys 6,9 4,2 4,3 4,9 5,3 5,8 5,3 3,7 2,2 2,1

De 45 a 54 anys 3,9 2,7 3,2 4,5 5,0 3,5 3,2 2,5 1,0 1,8

De 14 a 19 anys 7,5 16,9 12,7 2,0 3,1 5,0 2,4 2,0 3,8 0,8

De 55 a 64 anys 2,0 0,9 1,1 4,0 3,7 1,2 1,8 0,7 0,5 1,2

65 anys i més 0,4 0,4 0,5 1,4 1,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2

Llengua familiar preferent

Català 3,0 4,4 6,0 2,0 6,0 1,4 1,7 1,7 0,8 0,9

Indistintament 5,9 4,8 4,5 4,5 3,8 4,2 3,7 2,9 2,3 1,6

Castellà 5,7 4,2 2,6 4,9 1,8 4,6 3,9 2,5 2,4 1,4

Altres 4,6 5,2 3,5 2,9 3,4 2,8 2,4 1,6 2,0 0,7

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 
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Taula 24. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques a Catalunya (2012) 
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1 3 5 1 8 3 7 2 2 3 4 1 5

2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 3

3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 0 3

4 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 0 2

5 6 3 2 4 3 5 2 0 1 2 1 4

6 20 14 12 17 21 20 18 7 6 8 3 19

7 72 44 62 43 66 52 50 16 18 23 5 45

8 124 59 71 60 107 67 87 28 27 32 8 52

9 110 45 44 76 68 69 76 26 24 32 9 40

10 101 60 36 70 61 60 69 29 26 36 13 32

11 95 61 39 70 55 52 66 26 25 32 12 30

12 78 54 36 62 52 41 59 28 23 28 9 26

13 59 48 36 37 43 32 42 23 18 26 9 29

14 50 45 32 33 30 24 28 14 12 18 2 23

15 58 53 33 36 29 22 33 20 17 21 3 20

16 57 53 31 36 37 25 37 22 16 24 3 20

17 64 68 55 40 42 30 36 21 23 24 4 24

18 58 76 52 39 44 31 26 23 18 17 3 21

19 56 67 45 32 37 27 24 23 16 20 3 21

20 37 49 36 27 26 22 19 12 10 11 4 21

21 26 29 21 15 13 17 8 7 7 9 3 16

22 19 24 17 8 10 14 5 6 5 5 2 11

23 14 17 12 5 10 22 4 3 5 4 1 16

24 9 10 5 9 5 18 2 3 3 2 1 11

Dades: Audiència acumulada d’01.00 a 24.00 hores
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 
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Taula 25. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques a Catalunya (2013) 
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1 3 4 1 2 3 4 2 4 1 1 1 5

2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2

3 1 2 1 2 2 2 2 0 0 1 0 3

4 2 2 1 2 2 5 2 0 0 1 0 3

5 2 6 1 6 3 4 6 2 0 1 0 7

6 26 12 19 22 15 23 22 10 6 6 2 19

7 70 35 60 40 58 71 40 22 17 13 4 47

8 98 57 71 61 78 98 61 41 23 18 6 60

9 98 53 43 62 72 85 62 45 21 19 9 48

10 97 48 41 65 65 58 65 50 22 23 12 35

11 100 48 36 66 64 44 66 54 21 22 15 36

12 75 42 27 57 57 38 57 44 19 17 14 31

13 55 41 25 44 46 31 44 34 19 12 10 32

14 42 30 25 25 33 24 25 24 12 9 6 27

15 49 46 27 27 35 22 27 25 14 13 4 25

16 56 38 26 29 38 28 29 33 15 13 6 23

17 55 51 40 31 47 34 31 40 17 15 6 19

18 67 64 46 33 46 35 33 36 14 13 3 24

19 60 55 38 28 41 29 28 32 15 12 3 29

20 36 31 23 18 22 19 18 19 12 9 4 19

21 21 28 17 13 13 13 13 16 8 4 2 11

22 14 19 17 12 8 10 12 11 4 2 1 9

23 12 10 11 11 4 16 11 8 4 2 2 16

24 8 5 2 7 3 11 7 6 1 1 1 11

Dades: Audiència acumulada d’01.00 a 24.00 hores
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 
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Taula 26. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques a Catalunya (2014) 
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1 3 6 1 5 1 7 1 1 1 1 3 4

2 2 2 0 2 2 6 1 1 1 1 2 4

3 1 2 0 2 1 6 1 0 1 1 2 3

4 3 2 1 2 0 8 2 0 1 1 1 2

5 3 2 1 3 1 10 2 2 2 2 2 4

6 22 12 15 13 17 24 18 7 5 2 8 18

7 48 38 55 33 54 52 40 22 17 6 13 41

8 91 52 66 58 81 79 73 26 23 10 16 51

9 76 44 41 68 64 72 68 28 22 11 16 38

10 89 48 36 70 54 52 63 32 19 18 17 25

11 77 45 36 76 51 44 65 33 17 19 18 24

12 75 41 35 67 52 38 57 30 19 20 17 29

13 56 30 34 48 44 31 43 24 19 13 14 25

14 43 30 24 31 29 21 31 17 13 8 13 28

15 38 35 25 31 38 17 29 17 13 4 12 19

16 42 37 29 36 36 19 30 22 14 6 9 14

17 46 46 41 36 39 22 37 24 17 8 15 20

18 53 51 46 36 36 22 33 25 24 11 19 27

19 36 47 42 31 30 21 27 28 15 8 16 27

20 21 38 27 22 19 17 20 19 12 4 7 17

21 18 21 21 14 8 11 14 8 11 2 3 10

22 14 19 14 9 8 12 7 5 10 1 3 11

23 10 11 4 11 5 11 6 4 7 1 3 12

24 6 8 4 9 3 10 3 2 2 1 3 7

Dades: Audiència acumulada d’01.00 a 24.00 hores
Univers: Persones de 14 anys i més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre) (AIMC, 2015). 



••••  107 

Pantone  1807 M     T. Negra

L’audiència radiofònica: baixa des de màxims

matinal per esdevenir líders. Pel que fa a l’evolució entre 
el 2012 i el 2014, les dades mostren que 40 Principales ha 
perdut força oients (91.000) entre les 7.00 i les 9.00 h i 
53.000 de 15.00 a 18.00 h. En canvi, Flaix FM ha perdut 
67.000 oients sobretot entre les 17.00 i les 19.00 h, però 
també perd durant tot el matí 108.000 oients de 10.00 a 
18.00 h. 

 

A Ràdio Flaixbac i Flaix FM els manca, preci-
sament, una bona programació matinal per 
esdevenir líders

 
Pel que fa a les cadenes informatives, Catalunya 

Informació és l’única que aconsegueix dades d’audiència 
rellevants, però pateix un retrocés de 13.000 oients (pas-
sa dels 148.000 el 2012 als 135.000 el 2014) i torna a la 
situació de 2011, quan tenia 136.000 oients. El seu segui-
ment continua concentrant-se majoritàriament durant les 
primeres hores del dia, però obté també bons registres al 
migdia, a les hores de dinar i de tornada de la feina, quan 
hi ha major mobilitat. 

5. Conclusions

• L’escolta de la ràdio a Catalunya ha patit una dava-
llada després d’un creixement constant entre el 2007 
i el 2012. D’una penetració del 64,7% s’ha passat al 
60,5% en dos anys. Una pèrdua de 4,2 punts, però 
que cal contextualitzar perquè encara se supera la 
barrera dels 59,7% del 2011 i el 53% del 2006. Per 
tant, l’audiència de la ràdio disminueix, però des 
de màxims. Les raons són difícils d’escatir, però la 
manca d’esdeveniments importants i, sobretot, la 
davallada entre el públic més jove, que prefereix al-
tres mitjans d’oci i informació, sembla que són les 
causes principals. De tota manera, aquest descens de 
200.000 oients no ha estat homogeni. Mentre que 
RAC1 segueix creixent i sumant oients (70.000), 
Catalunya Ràdio i, sobretot, Cadena SER han pa-
tit caigudes d’audiència de 21.000 i 50.000 oients, 
respectivament. Com a conseqüència, Catalunya 
Ràdio veu allunyar-se RAC1 i ja els separen gai-
rebé 200.000 oients, i la cadena propietat del grup 
PRISA Radio queda encara a més distància de les 
dues cadenes líders de la ràdio generalista a Catalu-
nya. Hi ha un segon grup de cadenes d’àmbit estatal, 
com són Onda Cero i RNE, que es mantenen gaire-

bé estables amb petites pèrdues d’audiència. Cadena 
COPE és l’única que guanya oients i conserva la 
cinquena posició, però encara no ha recuperat els 
índexs d’audiència del 2007. 

• En l’àmbit de les emissores musicals, 40 Principales 
manté el lideratge absolut amb més de 326.000 oients, 
però n’ha perdut 95.000 en només tres anys. Cal consta-
tar també el descens de 80.000 oients de Ràdio Flaixbac, 
compensat per la petita pèrdua de 8.000 oients de la seva 
emissora germana Flaix FM. També cal destacar els bons 
resultats de Cadena Dial, que ha guanyat 21.000 oients 
i se situa com a quarta emissora temàtica musical, amb 
259.000 seguidors. Igualment destacable és el creixement 
de Rock FM, antiga Rock&Gol, que ha passat d’11.000 
oients el 2012 a 147.000 el 2014. Com a apunt final, cal 
esmentar que hi ha sis emissores musicals que es troben 
entre els 276.000 i els 210.000 oients i que lluiten per la 
segona posició, la qual cosa demostra la fragmentació del 
mercat de ràdio musical a Catalunya. 

• Hi ha dos fets negatius que cal destacar en l’anàlisi 
de l’evolució del consum radiofònic del 2012 al 2014. 
Tot i remarcar el bon estat de salut de la ràdio en 
català, el descens d’audiència de Flaix FM i RAC105 
ha implicat una davallada de l’escolta de ràdio temà-
tica musical en català i, per tant, de l’escolta en català 
de la ràdio, perquè l’augment de RAC1 no ha estat 
suficient per compensar la davallada de la temàtica 
musical en català i la pujada de la radiofórmula en 
castellà. 

• Com a segon fet negatiu és una realitat que la ràdio 
torna a recular entre els joves, especialment la ràdio 
temàtica musical, i s’inverteix així la tendència positiva 
del 2010 i 2011, quan es van guanyar oients en aques-
tes franges d’edat. Si es considera el total de l’escolta de 
la ràdio, la franja d’edat dels 14 als 19 anys ha passat 
del 66,9% de penetració del 2012 al 58,5% de l’any 
2014, un descens de gairebé 8,5 punts que en xifres ab-
solutes suposa la pèrdua de 31.000 oients. En la franja 
dels 20 als 24 anys, la caiguda encara és superior ja que 
s’ha passat del 68,9% al 60% de penetració (8,9 punts), 
la qual cosa suposa la pèrdua de 40.000 oients més. En 
la franja dels 25 als 34 anys és on es dóna la principal 
caiguda en nombres absoluts, perquè és un franja més 
àmplia; en tres anys, s’han perdut 138.000 oients ja 
que s’ha passat del 70,4% el 2012 al 63,2% el 2014, un 
descens de 7,2 punts. A banda del descens de les xifres 
absolutes, el fet preocupant és el futur de la ràdio amb 
una audiència envellida si es confirma aquesta tendèn-
cia en propers anys. 

> Ve de la pàgina 100
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• Pel que fa a tipus de ràdio, aquesta caiguda es focalit-
za sobretot a la ràdio temàtica musical i especialment 
a les emissores líders: a 40 Principales en la franja 
dels 20 als 24 anys i a Flaix FM entre la franja dels 
14 als 19 anys. A la ràdio generalista, la davallada 
és menor i centrada en la franja dels 20 als 24 anys, 
on cau 4,2 punts en tres anys, del 16,6% el 2012 al 
12,4% el 2014. Ens caldria continuar amb una sego-
na fase de l’estudi desenvolupat per l’Observatori de 
la Ràdio a Catalunya entre 2008 i 2009, titulat “La 
ràdio i els joves. Problemàtica actual i tendències de 
futur” (Gutiérrez, Ribes i Monclús, 2011; Martí et al., 
2010), seguint les eines metodològiques proposades 
per Gutiérrez (2016) per detectar de nou els perquès 
d’aquest fenomen i quin és, si es dóna, el traspàs a 
altres tipus d’escolta cap a altres dispositius i contin-
guts diferents. 

• Pel que fa als perfils sociodemogràfics, segueix ha-
vent-hi una certa i lògica segmentació de l’audiència. 
Entre les cadenes musicals, les preferides pels menors 
de 25 anys són Flaix FM i Ràdio Flaixbac, mentre 
que 40 Principales té una audiència més gran perquè 
té una forta presència entre els oients compresos en-
tre els 25 i els 34 anys. En canvi, RAC105, Cadena 
100 i Cadena Dial tenen un perfil d’oient més madur. 
En l’àmbit de les generalistes, es manté la diferèn-
cia generacional apuntada en altres anuaris: RAC1 
té més audiència entre els més joves i l’audiència de 
Catalunya Ràdio i Cadena SER es concentra en les 
franges més adultes. 

• En definitiva, en aquests tres anys la ràdio a Catalu-
nya ha patit una baixada en tots els paràmetres d’au-
diència, alguns dels quals caldrà seguir amb atenció, 
com ara la desafecció dels joves, però que en general 
segueixen confirmant que el mercat català és un dels 
més competitius d’Europa i que els grups radiofònics 
catalans han guanyat bona part del favor de l’audièn-
cia d’aquest país.
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CAPÍTOL  IV

Per Joan Maria Corbella, professor de la Universitat Pompeu 

Fabra i investigador de l’Observatori de la Producció Audiovi-

sual del grup UNICA  (Unitat d’Investigació en Comunicació 

Audiovisual), i Xavier Cubeles, professor de la Universitat 

Pompeu Fabra i investigador de la Fundació Eurecat - Centre 

Tecnològic de Catalunya.

Perspectiva econòmica del sector 

radiofònic a Catalunya:  

Indicis de recuperació, però lluny  

de les xifres anteriors a la crisi

L’anàlisi econòmica del sector radiofònic de Catalunya del 

període 2012-2014 presenta un resultat esperançador, ja que 

els dos primers anys oferiren un balanç negatiu, però amb un 

ritme més suau que en els anteriors des de l’esclat de la crisi 

econòmica —amb l’excepció del breu període tímidament fa-

vorable del 2010—, i finalment el 2014 la situació econòmica 

va canviar de signe, per la recuperació de la inversió publicità-

ria, sobretot en la ràdio comercial, però també en el principal 

operador públic. I les dades provisionals del 2015 apunten un 

segon any de resultats favorables a la recuperació del sector, 

però encara molt lluny de les xifres assolides l’any 2007, quan 

va culminar un període de creixement espectacular des de gai-

rebé els primers anys del segle.

D’altra banda, en aquest període es produí un fet organitza-

tiu important: els dos principals prestadors públics de ràdio a 

Catalunya van integrar-se en estructures empresarials úniques 

amb la televisió dels respectius grups. Així, Catalunya Ràdio, 

SRG, SA va ser absorbida per Televisió de Catalunya, SA, i la 

nova societat va canviar el nom a Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals, SA. I des del terreny de la comunicació de 

proximitat, Xarxa Audiovisual Local (ara La Xarxa) va integrar 

els serveis de ràdio de l’antiga COMRàdio amb els de televisió. 

Aquesta circumstància, que comporta la integració comptable 

de totes les activitats, fa impossible estudiar i presentar en de-

tall les magnituds econòmiques de la ràdio pública de Catalu-

nya a partir dels seus comptes oficials.





••••  111 

Pantone  1807 M     T. Negra

Perspectiva econòmica del sector radiofònic a Catalunya

1. Introducció

Després d’un període llarg de resultats reiteradament ne-
gatius, amb l’excepció puntual de l’any 2010, fer un balanç 
de l’economia del sector radiofònic català dels anys 2012-
2014 permet fer, per primer cop dins la sèrie històrica 
d’informes de la ràdio a Catalunya, una lectura amb mis-
satge positiu, tot i que, com es pot llegir en les pàgines 
següents, no és fins al 2014 que els resultats són ja clara-
ment optimistes: els dos anteriors encara van mantenir la 
tendència regressiva que caracteritzava el sector —i tots 
els mitjans— des de l’any 2008. D’altra banda, cal reco-
nèixer que el 2014 per a moltes empreses encara no va ser 
un any de canvi de tendència, però sí que es va atenuar la 
davallada. Aquest fet, juntament amb els esforços de con-
tenció de despesa —sobretot en costos laborals—, va fer 
possible deixar els números vermells o millorar els molt 
discrets resultats positius. Amb una excepció important: 
Radiocat XXI (RAC1 i RAC105) va aconseguir travessar 
tota la crisi sense caure en pèrdues cap any, i a més aug-
mentar els ingressos en tots ells. 

En conseqüència, la constatació principal és que el 
procés regressiu que es produí des de l’inici de la crisi 
econòmica general internacional, l’any 2008, i que només 
puntualment es va mitigar l’any 2010, s’ha acabat l’any 
2014, i les primeres estimacions de resultats del 2015 po-
drien apuntar a un bienni marcadament positiu, encara 
que lluny de les xifres del 2007, el millor exercici des que 
va començar el segle xxi. 

En aquestes pàgines s’analitzen aquests moviments 
dels indicadors econòmics a partir de les dades oficials 
dels comptes de les empreses i dels estudis sobre l’evolu-
ció de la inversió publicitària i altres estudis fets des del 
mateix sector i per institucions universitàries. 

Per contextualitzar adequadament l’anàlisi, també 
es presenten les dades principals corresponents al mer-
cat radiofònic espanyol i les tres empreses privades líders, 
que també mostren un balanç moderadament positiu del 
trienni analitzat.

2. Plantejament metodològic de l’estudi

2.1. Plantejament general

En aquesta edició de l’informe sobre l’economia de la ràdio 
de Catalunya, s’ha mantingut l’orientació dels anys anteriors, 
per la qual cosa es construeix la part fonamental de l’anàlisi 
a partir de les dades econòmiques i comptables oficials de les 
empreses que intervenen en el sector al territori català, amb 
les limitacions inevitables que s’apunten en el punt 2.2. A 
diferència de les edicions anteriors, però, la integració de les 
emissores públiques en empreses unificades de ràdio i tele-
visió ha obligat a limitar l’estudi directe dels comptes econò-
mics a les empreses privades que operen a Catalunya.

D’aquestes dades oficials, l’estudi es focalitza en els 
ingressos per vendes declarades pels agents radiofònics —
on la publicitat contractada és l’entrada de recursos princi-
pal— i els altres ingressos d’explotació reconeguts, incloses 
les subvencions i altres formes d’aportació econòmica de 
les administracions públiques a empreses públiques i pri-
vades. A partir d’aquestes dades, s’han elaborat les ràtios 
principals que descriuen la caracterització econòmica bàsi-
ca del sector a Catalunya. 

També, com en anys anteriors, s’introdueix un apar-
tat dedicat a l’evolució de les plantilles professionals de les 
emissores i cadenes de ràdio, un altre dels indicadors de 
l’evolució que tenen més interès, especialment en un perío-
de marcat encara per la crisi i les necessitats de reducció de 
costos, fonamentalment aplicades sobre els costos de per-
sonal, que afecten també la resta del sector dels mitjans de 
comunicació, i en la premsa de manera més dràstica que en 
la ràdio i la televisió (excepte la pública). 

L’ús de les dades oficials de les empreses permet, a 
més, contrastar les tendències amb els resultats que s’ob-
tenen de les anàlisis dutes a terme amb altres mètodes de 
recaptació de la informació, per avaluar el component prin-
cipal dels ingressos, la inversió publicitària que ha anat a la 
ràdio i als altres mitjans. Atès que les estimacions sobre la 
publicitat, l’indicador de la salut del sector més conegut i 
divulgat mediàticament, difereixen segons la font usada, és 
molt important fer aquesta contrastació.

Alhora, per poder oferir una visió completa de la 
situació econòmica del sector, es continua oferint també, 
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ons, es considera d’utilitat incloure-les en aquest informe 
econòmic. També ha semblat adequat contrastar aquestes 
xifres amb les que proporciona la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), organisme que 
té la funció oficial de fer el seguiment del mercat radiofònic 
i audiovisual espanyol.

2.2. Univers de l’estudi

L’anàlisi econòmica del sector de la ràdio a Catalunya s’ha 
elaborat a partir dels comptes de les emissores i cadenes 
privades dipositats al Registre Mercantil corresponents als 
exercicis compresos en el període 2012-2014. 

Com s’ha anat indicant en edicions anteriors d’aquest 
informe, el cens d’empreses s’ha elaborat a partir dels regis-
tres del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), que té 
la competència sobre el control de les llicències atorgades a 
Catalunya, i de la relació de membres de l’Associació Ca-
talana de Ràdio, de la qual són membres totes les societats 
privades principals de ràdio que operen a Catalunya, am-
pliat amb altres societats vinculades als grups o les cadenes 
de ràdio incloses a la llista. 

Pel que fa als prestadors de titularitat pública del sec-
tor amb cobertura autonòmica, només s’han pogut incloure 
dades de fonts indirectes.

També cal advertir que no s’han pogut fer els càlculs 
del sector comptant amb tota la informació dels prestadors 
privats locals, comarcals o independents, ateses les dificul-
tats existents per obtenir informació comptable d’un grup 
prou representatiu de les empreses que integren aquest 
segment del sector. Aquestes dificultats són, fonamental-
ment, les següents:2

a) D’una banda, la impossibilitat de distingir els 
comptes corresponents a l’activitat de ràdio en 
aquelles societats que, a més de la prestació de ser-
veis de ràdio, proveeixen altres serveis de comuni-
cació (premsa i televisió, principalment). 

b) I de l’altra, les limitacions que hi ha per obtenir 
les dades comptables oficials de bona part d’altres 
titulars de serveis de ràdio local, comarcal o in-
dependents, per raó de la seva naturalesa jurídica 
(ja que no són societats mercantils) o de la seva 
reduïda dimensió.

En estudis anteriors ja s’advertia que les dades pre-
sentades tenien fortes limitacions respecte d’aquest grup 
de l’activitat radiofònica de Catalunya. Cal considerar, així 
mateix, que la dimensió econòmica d’aquest grup és molt 

2.  Vegeu a l’Annex la relació d’empreses incloses en l’estudi.

prèviament a la presentació dels indicadors econòmics de 
Catalunya, la contextualització de les dades en l’entorn es-
panyol, atès que l’activitat radiofònica de Catalunya està 
fortament influïda per dues circumstàncies clau. 

La primera fa referència al fet que les tres grans em-
preses radiofòniques privades d’abast estatal (SER - PRI-
SA Radio, COPE - Radio Popular i Onda Cero - Uni-
prex-Atresmedia Radio representen de manera sistemàtica 
any rere any més del 90% dels ingressos del sector en el 
conjunt del mercat espanyol,1 i això condiciona absoluta-
ment l’evolució de qualsevol indicador que es prengui com 
a referència. Alhora, conèixer les magnituds d’aquestes tres 
empreses i la seva evolució ajuda a entendre i a posar en 
valor adequadament la importància dels principals opera-
dors públics i privats de Catalunya, en el mercat propi i en 
el total de l’Estat espanyol.

Les tres grans empreses privades d’abast esta-
tal representen any rere any més del 90% dels 
ingressos del sector en el mercat espanyol, i 
això condiciona absolutament l’evolució

La segona circumstància, vinculada directament a 
aquest darrer apunt, és que l’activitat publicitària a la ràdio 
està —en coherència amb el que s’ha indicat— altament cen-
tralitzada en aquests operadors espanyols, i en conseqüència 
també està molt focalitzada en el circuit espanyol, sobretot 
en xifra de negoci, tot i el volum d’anunciants que utilitzen 
els circuits local i autonòmic. El circuit local de la publici-
tat no progressa positivament des de fa anys, segons tots els 
indicis, i com també es fa evident considerant la reducció 
d’actius dedicats a la ràdio local per part de les grans cadenes, 
que no ofereix perspectives de millora a curt termini. 

Cal insistir també que la mesura del valor de l’ac-
tivitat publicitària a Espanya i a Catalunya segueix sent 
controvertida, i presenta uns resultats amb uns marges 
considerables de desviació respecte als resultats comptables 
de les empreses. Això no obstant, la ja llarga tradició de 
rastreig i tractament de dades per part d’Infoadex i les in-
novacions aportades per Arce Media i Media Hotline amb 
el seu estudi i2p els han convertit en referències ineludibles 
a l’hora de tractar de l’economia del sector. Per aquest mo-
tiu, tot i que no es tracta de dades reals, sinó d’estimaci-

1.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), que va integrar l’antiga Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones, estimava que, per al conjunt del mercat 
espanyol, les tres grans cadenes privades (SER, Onda Cero i COPE) van 
concentrar l’any 2014 el 94,8% dels ingressos comercials del sector, 
xifra més elevada que en els anys anteriors i només comparable amb 
la del 2007 (95,4 %) (CNMC, 2015).
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reduïda, tant a Catalunya com al total espanyol, com es 
constata en els estudis de la CNMC3 i en el fet que tradici-
onalment també són excloses dels estudis sobre la inversió 
publicitària existents a Espanya. 

Per avaluar de manera conjunta i desagregada per ti-
pologia de ràdio alguns dels indicadors de l’activitat econò-
mica (ingressos publicitaris) i poder incorporar-los —encara 
que de manera parcial— en l’estudi, s’han usat altres fonts 
rellevants, com ara l’Informe de la comunicació a Catalunya 
2013-2014, editat per l’Institut de la Comunicació de la 
UAB, i els informes agregats del sector fets per l’Associació 
Catalana de Ràdio juntament amb Media Hotline.

Pel que fa a les emissores municipals de titularitat 
pública, tampoc no hi ha dades disponibles per a les més 
de 270 entitats que compten amb l’autorització del CAC, 
i per aquest motiu només es poden oferir dades genèri-
ques molt parcials i amb limitacions sobre els valors me-
surats, a partir de les fonts esmentades al paràgraf ante-
rior. També en aquest cas, la seva aportació econòmica al 
sector té unes dimensions molt reduïdes, i no afecta les 
característiques generals del panorama que es descriu en 
aquest estudi.

Sí que s’han obtingut les dades comptables de la res-
ta de societats amb activitat radiofònica, corresponents als 
exercicis compresos en el període 2012-2014. Això suposa 
incloure la pràctica totalitat de les principals societats pri-
vades i públiques del sector que presten serveis de ràdio a 
Catalunya format pels grups següents:

• A. Ràdios privades de Catalunya: societats mercan-
tils de titularitat privada que operen en el mercat de 
la ràdio i que tenen la seva seu social a Catalunya. 
Aquestes empreses s’han classificat en els dos grups 
següents: 

  A.1. De cobertura autonòmica.
  A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya).

• B. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Ca-
talunya (amb seu central a Madrid): societats mer-
cantils de titularitat privada que operen en el mercat 
de la ràdio de Catalunya i que tenen la seva seu social 
a Madrid.

Pel que fa a les ràdios públiques de Catalunya 
d’abast autonòmic, societats mercantils de titularitat pú-
blica que proveeixen serveis de ràdio per a l’àmbit del ter-
ritori de tot Catalunya (Catalunya Ràdio Emissores Ra-
diofòniques de la Generalitat i Agència de Comunicació 
Local), en conseqüència amb el que s’ha exposat, només 
hi ha dades del Registre Mercantil per a una part del pe-

3.  Vegeu la nota de peu núm. 1.

ríode, i per això ha calgut limitar les taules econòmiques 
a la ràdio privada.

Per pal·liar aquestes limitacions, a l’apartat de con-
clusions s’han usat dades de l’Associació Catalana de Rà-
dio i de l’Institut de la Comunicació de la UAB per oferir 
una visió final de conjunt de tot el sector, amb la prevenció 
que imposa el fet que no es tracta de dades extretes dels 
comptes oficials de les empreses.

3. El context econòmic de la ràdio a 
Catalunya

Per situar i avaluar adequadament les dades econòmiques de 
la ràdio a Catalunya, cal tenir en compte el context espa-
nyol, ja que tant en el mercat publicitari com pel que fa a 
la competència per a la captació dels oients hi ha una in-
terdependència essencial, que no ha canviat substancialment 
amb els anys, tot i l’hegemonia que ha anat adquirint la ràdio 
d’abast nacional català en el mercat radiofònic de Catalunya, 
i especialment el primer grup privat, resulta ja significatiu, i 
amb un impacte econòmic creixent, encara que fins al 2014 
reduït. Els principals estudis econòmics d’abast espanyol, per 
això, se segueixen centrant en els tres grups líders, que són els 
que donen caràcter a les tendències del mercat.

3.1. Evolució econòmica del sector radiofònic 
a Espanya i participació catalana

L’evolució de la salut econòmica del sector de la ràdio espa-
nyola no és bona, i va empitjorar al llarg del període 2012-
2014, fins i tot respecte als exercicis immediatament ante-
riors, ja que durant l’encara positiu any 2014 van facturar 
menys (322,9 milions d’euros) que el 2012 (331 milions) 
si ens fixem en les xifres agregades d’ingressos comerci-
als (publicitaris, essencialment) i de cadascun dels agents 
principals. 

Però la situació econòmica contrasta notòriament 
amb l’evolució de les xifres d’audiència, tant a Catalunya 
com a Espanya, a diferència del que succeeix amb altres 
mitjans: no hi ha una pèrdua d’atenció dels ciutadans cap al 
mitjà, sinó oscil·lacions en el total i un ball d’oients d’una a 
l’altra proposta a les ones, mentre que diaris i revistes veuen 
baixar els darrers anys el nombre de lectors, d’acord amb 
les dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM).4 Davant 
d’aquesta circumstància, sembla raonable imputar la mino-
ració d’ingressos del sector a dos factors més: la retallada 
general de la inversió publicitària que han anat efectuant 

4.  Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), 
Estudi General de Mitjans, elaborat anualment.
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les empreses fins a l’any 2014 i, sobretot, la redistribució 
d’aquesta inversió entre un ventall més ampli de suports, 
especialment amb la incorporació de nous serveis basats 
en Internet.

Sembla raonable imputar la minoració d’in-
gressos del sector a la retallada general de la 
inversió publicitària i, sobretot, la redistribu-
ció d’aquesta inversió entre un ventall més 
ampli de suports

Pel que fa a l’audiència, hi ha una consideració a fer, 
a causa de la seva incidència econòmica. D’acord amb les 
dades de l’EGM, els darrers anys es va produir un procés 
de concentració, de manera que les tres grans cadenes pri-
vades espanyoles de caire generalista tornaven a acostar-se, 
amb el 68,1% (2013) i el 68,3% (2014) de quota de mercat 
d’audiència, a les xifres del 2007 (71,2%), després de baixar 
durant la crisi fins al 63,0% l’any 2011. Paral·lelament, les 
emissores líders d’àmbit territorial de Catalunya (RAC1 i 
Catalunya Ràdio) no van deixar d’augmentar la seva quota 
d’audiència en el conjunt del mercat espanyol ni durant els 
anys centrals de la crisi, i això permet entendre la dinàmica 
de concentració i polarització del sector. En concret, les 
emissores d’aquestes dues empreses han passat de tenir un 
6,1% de quota de mercat de la ràdio generalista espanyola, 
l’any 2007, a un 9,2%, el 2014.

En el camp de la ràdio temàtica (musical i infor-
mativa), el tret distintiu és que la situació és molt més 
atomitzada entre propostes de grups empresarials dife-
rents. Les cadenes de SER - PRISA Radio concentraven 
el 2014 prop del 40% de l’audiència, per tant prop de deu 
punts menys que en anys anteriors, i entre els tres grans 
grups privats segueixen sobrepassant dues terceres parts 
del mercat. En aquest panorama, la participació de les ca-
denes catalanes públiques i privades va mantenir al llarg 
del període estudiat una quota de mercat que oscil·la al 
voltant del 5%, sense una pauta d’evolució clara, tot i que 
les propostes musicals autòctones líders (Flaix FM, Ràdio 
Flaixbac, RAC105, Radio TeleTaxi) es pot considerar que 
han consolidat la seva quota, lentament, en el total del 
mercat espanyol.

L’evolució de l’estructura de l’audiència té la seva cor-
relació amb la distribució dels ingressos dins el sector radi-
ofònic espanyol i, en conseqüència, les tres grans empreses 
radiofòniques privades espanyoles (SER, COPE, Onda 
Cero) concentren, sense variacions que afectin el perfil ge-
neral del sector, almenys el 90% dels recursos econòmics 
comercials (Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) no compta 
amb publicitat). Aquesta xifra, que fins al 2011 mostrava 

una lleugera tendència a baixar, va tornar a augmentar fins 
al 95%, segons la CNMC. 

Cal advertir que l’estadística oficial no sembla que 
tingui en compte, per tant, l’augment ininterromput de 
vendes de la ràdio privada d’àmbit català, focalitzat exclu-
sivament en el grup Radiocat XXI (RAC1 i RAC105), per 
arribar a superar els 18,6 milions d’euros l’any 2014 (dos 
més que el 2013). En un sentit invers va influir el grup de 
Catalunya Ràdio, que si el 2007 se situava amb una xifra 
de vendes de 15,8 milions, va encadenar posteriorment un 
seguit d’exercicis amb davallades, fins als 6,9 milions del 
2013, per pujar als 7,2 milions el darrer any estudiat en 
aquest informe (dades facilitades per la CCMA i publica-
des a INCOM, 2015).

La taula 1 (vegeu pàgina següent) recull les dades que 
proporciona la CNMC, i s’hi pot veure l’evolució recent 
dels ingressos de la ràdio a Espanya, i el pes dels tres líders 
i la resta de prestadors del servei.

Segons les dades recopilades per la CNMC, les tres 
grans corporacions privades espanyoles seguien con-
centrant l’any 2014 la pràctica totalitat dels ingressos 
comercials, mentre que els operadors públics i privats 
d’àmbit autonòmic i les emissores locals tot just abas-
taven el 5% del mercat radiofònic. Cal advertir, però, 
que aquestes dades són útils únicament per descriure 
la tendència general del sector, que recupera el positiu 
al final del període, però lluny dels registres assolits en 
els primers anys de la crisi. Més enllà de descriure la 
tendència, les dades són inversemblants, ja que atorguen 
a la «resta del sector» menys de 18 milions d’euros en 
ingressos comercials, xifra que Radiocat XXI per si ma-
teixa ja supera, i només sumant les vendes netes de Ca-
talunya Ràdio i Radiocat XXI ja depassen amb escreix la 
xifra que aporta la CNMC.

La taula 2 (vegeu pàgina següent) recull amb una 
precisió més gran la tendència pel que fa als líders del mer-
cat espanyol i de Catalunya. S’observa que en el primer cas 
hi ha un comportament uniforme en les corbes de tendèn-
cia, per bé que amb intensitats diferents segons cada cade-
na. En el cas de Catalunya, l’emissora pública s’identifica 
amb aquest mateix patró d’evolució, inclosa la recuperació 
del 2014, mentre que Radiocat XXI és l’única empresa que 
manté el creixement constant, amb una acceleració impor-
tant al final del període. Aquest comportament diferenciat 
en el mercat és un indici de l’espai obert per aquesta em-
presa dins el mercat espanyol, que coincideix amb el que 
revelen també les dades d’audiència. 

Si es pren en consideració el conjunt de les emisso-
res i cadenes d’abast català o local, es pot establir que el 
total d’ingressos per vendes estava estabilitzat al voltant 
dels trenta milions d’euros anuals, fruit de la compensa-
ció de les dades negatives de la majoria dels prestadors 
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Taula 2. Evolució de la xifra neta de vendes dels prestadors líders a Espanya i Catalunya (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Cadenes espanyoles 

SER 242.216 207.519 186.942 154.251 143.456 154.118

Uniprex-Atresmedia Radio 99.525 88.746 87.689 81.322 79.701 83.852

Radio Popular-COPE 103.285 82.633 93.307 88.462 79.442 84.883

Tres cadenes principals 445.026 378.898 367.938 324.035 302.599 322.853

Cadenes catalanes

Radiocat XXI 8.433 13.921 15.517 15.759 16.549 18.443

Catalunya Ràdio ERG 15.822 9.461 8.184 6.985 6.951 7.223

Dues cadenes principals 24.255 23.382 23.701 22.743 23.499 25.666

Dades: Xifres en milers d’euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades de Noticias de la Comunicación (dossier «Radio», d’octubre de cada any) per a les cadenes d’àmbit espanyol, i 
SABI - Sistema de Análisis de Balances Ibéricos i Institut de la Comunicació (2015) per a les cadenes catalanes.

Taula 1. Evolució de l’estructura d’ingressos comercials de la ràdio a Espanya, segons la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Total 443,67 405,84 390,58 348,29 317,81 331,58

Publicitat 437,20 401,32 385,68 340,09 315,86 329,47

Patrocini 0,76 4,50 4,58 7,40 1,96 2,11

Altres 5,70 0,02 0,31 0,80 0,00 0,00

Per cadenes 

SER 219,50 201,50 183,00 152,50 142,90 144,30

COPE 105,80 84,20 94,40 89,80 80,80 86,30

Onda Cero 99,50 88,70 87,70 81,30 79,70 83,90

Resta de cadenes (públiques i privades) 20,70 31,80 26,40 25,20 14,90 17,40

Total 445,50 406,20 391,50 348,80 318,30 331,90

Quota líder (SER) (%) 49,3% 49,6% 46,7% 43,7% 44,9% 43,5%

Quota dels tres grups líders (%) 95,4% 92,2% 93,3% 92,8% 95,3% 94,8%

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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amb les del primer operador privat. Aquesta estabilitat 
ha fet, per tant, que el pes relatiu dins el conjunt de la 
ràdio espanyola hagi augmentat fins al 2014, moment 
en què es produeix el canvi de cicle de les grans cadenes 
estatals.

Si es pren en consideració el conjunt de les emis-
sores i cadenes d’abast català o local, el total 
d’ingressos per vendes s’ha estabilitzat al vol-
tant dels trenta milions d’euros anuals

Per SER - PRISA Radio, les vendes des de Catalu-
nya aportaven al total prop de 14 milions els anys 2009 i 
2010, a l’inici de la crisi, per baixar el 2011 a tan sols 11 
milions (6,4% del total dels ingressos de la cadena), però 
l’evolució en els anys estudiats en aquest informe va man-
tenir la tònica: 9,5 milions d’aportació el 2010, 7,7 milions 
un any després, i una xifra lleugerament inferior el darrer 
exercici, tot i que la cadena va augmentar les vendes en el 
conjunt de l’Estat, i va deixar l’aportació de l’activitat cata-
lana en el 6,1% de la facturació.

Per la seva banda, COPE - Radio Popular, en els tres 
exercicis analitzats en aquest informe, va reduir l’aportació 
catalana significativament en relació amb els anys previs: si 
el 2010 estava en 3,5 milions i el 2011 en 3,2 milions, els 

anys següents va baixar a 2,4 i 2,2 milions, per remuntar 
mínimament, el 2014, fins als 2,3 milions d’euros generats 
a Catalunya. En termes percentuals, va passar de generar a 
Catalunya més del 4% dels ingressos de la cadena el 2009 a 
únicament el 2,7% l’any 2014.

Per contra, i seguint la tendència recentralizadora 
detectada en els informes d’anys anteriors, cal indicar que 
l’aportació de l’activitat dels agents radiofònics catalans 
vinculats a cadenes d’àmbit estatal seguia perdent pes. 
La informació subministrada per les mateixes empreses a 
Noticias de la Comunicación (dossiers anuals) així ho cor-
robora, tot i que no hi ha dades d’Onda Cero (Atresmedia 
Radio). 

L’aportació de l’activitat dels agents radio-
fònics catalans vinculats a cadenes d’àmbit 
estatal ha seguit perdent pes

La taula 3 permet ampliar la comparació en el com-
portament dels grans operadors espanyols i catalans, a par-
tir de l’indicador de llocs de treball, i mostra altre cop la 
tendència diferent de les cadenes líders espanyoles i les de 
Catalunya, per bé que les dades específiques de la ràdio de 
l’emissora de la CCMA no són públiques.

Taula 3. Nombre d’empleats de les principals empreses radiofòniques espanyoles i catalanes (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Cadenes espanyoles            

SER 892 1.146 1.097 1.097 1.055 999

Uniprex-Atresmedia Radio 612 585 589 566 545 558

Radio Popular-Cadena COPE 821 775 768 732 698 650

Tres cadenes principals 2.325 2.506 2.454 2.395 2.298 2.207

Cadenes catalanes            

Radiocat XXI 90 103 107 105 108 111

Catalunya Ràdio ERG 419 437 428 426 n. d. n. d.

n. d.: Dades no disponibles, per la integració de Catalunya Ràdio dins la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, empresa única de 
serveis de ràdio i televisió.
Font: Elaboració pròpia amb dades de Noticias de la Comunicación (dossier «Radio», d’octubre de cada any) per a les cadenes d’àmbit espanyol, i 
SABI - Sistema de Análisis de Balances Ibéricos per a les cadenes catalanes.
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3.2. Les estimacions sobre la inversió 
publicitària a Espanya: evolució fins al 2014

Segons l’estudi anual d’Infoadex, la referència més veterana 
a l’Estat espanyol pel que fa a la quantificació de la inversió 
publicitària per als diversos mitjans de comunicació, l’any 
2007 marcà el final d’un període de creixement sostingut 

molt important, que va precedir l’entrada en crisi dels in-
gressos publicitaris a partir del 2008 (vegeu la taula 4). La 
corbes que descriu tant pel que fa al conjunt dels mitjans 
com de la ràdio en particular coincideixen clarament amb 
les estimacions de caràcter econòmic a assenyalar l’any 
2010 com de breu repunt, però amb una continuïtat del 
procés recessiu a partir del 2011 i fins al 2014, en què torna 

Taula 4. Inversió publicitària total i en la ràdio a Espanya, segons Infoadex (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Diaris i suplements 2.027,9 1.196,6 1.034,1 818,3 701,6 694,0

Revistes 721,8 397,8 381,1 313,7 253,9 254,2

Televisió 3.468,6 2.471,9 2.237,2 1.815,3 1.703,4 1.890,4

Ràdio 678,1 548,5 524,9 453,5 403,6 420,2

Cinema 38,4 24,4 25,8 22,5 20,2 16,2

Exterior 568,0 420,8 394,8 326,3 282,0 314,7

Internet 482,4 798,8 899,2 880,5 896,3 1.076,2

Total publicitat en mitjans 7.985,1 5.858,8 5.497,1 4.630,0 4.261,0 4.665,9

Total publicitat 16.121,3 12.893,1 12.053,0 10.858,8 10.461,3 11.211,2

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Infoadex.

Taula 5. Evolució del pes de la inversió publicitària en la ràdio a Espanya, segons Infoadex (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Ràdio            

Inversió 678,1 548,5 524,9 453,5 403,6 420,2

 % de variació interanual 6,5% 2,1% −4,3% −13,6% −11,0% 4,1%

Total mitjans  

Inversió 7.985,1 5.858,8 5.497,1 4.630,0 4.261,0 4.665,9

 % de variació interanual 9,3% 4,0% −6,2% −15,8% −8,0% 9,5%

Participació de la ràdio en el total 8,5% 9,4% 9,5% 9,8% 9,5% 9,0%

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Infoadex.
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a créixer. Les estimacions sobre l’exercici del 2015 corrobo-
ren el balanç positiu per al darrer bienni, en consonància 
amb el clima de recuperació econòmica que travessa l’Estat 
espanyol. 

Ara bé, el fet més destacat és que la inversió publi-
citària en ràdio a Espanya, que tradicionalment mostrava 
un comportament amb alts i baixos menys accentuats que 
per al conjunt dels mitjans, tant en els anys de creixença 
com en els de davallada, com es va exposar en els informes 
anteriors, a partir del 2013 va canviar de comportament 
(vegeu la taula 5, a la pàgina anterior): el 2013 va baixar 
més que el conjunt i l’any següent va pujar també menys. 
En conseqüència, la seva quota de participació en el mercat 
publicitari es reduí i es va acostar als nivells anteriors a la 
crisi. D’acord amb les dades d’Infoadex, aquesta pèrdua de 
quota es pot atribuir, fonamentalment, a l’augment de la 
despesa de les empreses a Internet. 

La quota de participació de la ràdio en el 
mercat publicitari espanyol es reduí i es va 
acostar als nivells anteriors a la crisi

L’estudi alternatiu a Infoadex, que elabora Arce Me-
dia juntament amb Media Hotline (vegeu les taules 6 i 7, 
aquesta darrera a la pàgina següent), mostra diferències 
significatives en tots els anys del període considerat en els 
valors absoluts, sempre inferiors en aquest darrer estudi, 

tant per a la ràdio com per al total de la inversió en mitjans 
(en aquest cas, cal tenir present que inclouen un ventall de 
formes publicitàries diferents respecte a Internet). Això no 
obstant, les tendències que es manifesten en l’evolució són 
coincidents en ambdós casos. 

Per a l’estimació del valor econòmic de l’activitat co-
mercial de la ràdio espanyola, però, cal fer una darrera con-
sideració molt important: per bé que els estudis sobre esti-
mació de la inversió publicitària i els basats en els comptes 
de resultats de les empreses coincideixen en la descripció 
de les tendències, hi ha una gran discrepància en la de-
terminació del valor en termes absoluts. La taula 8 (vegeu 
pàgina següent) mostra les diferències entre els dos estudis 
basats en dades publicitàries, el de la CNMC i les dades 
de xifres de vendes de les tres grans empreses espanyoles 
publicat per Noticias de la Comunicación.

4. La dimensió econòmica de l’activitat 
radiofònica de Catalunya

Per a l’estudi de la dimensió econòmica del sector de la 
ràdio a Catalunya, es consideren les quatre qüestions se-
güents: la inversió publicitària que es du a terme tant en 
prestadors privats com públics, la despesa pública assigna-
da a aquestes activitats (ja sigui directament a través dels 
prestadors públics o bé mitjançant subvencions als privats), 
l’ocupació en el sector i, finalment, els comptes d’ingressos 
de les empreses privades radiofòniques.

Taula 6. Inversió publicitària total i en la ràdio a Espanya, segons i2p (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Diaris i suplements 2.134,8 1.190,2 1.008,9 795,9 673,0 664,7

Revistes 721,4 419,2 356,1 287,8 234,0 230,3

Televisió 3.538,8 2.386,9 2.229,6 1.797,1 1.664,1 1.815,6

Ràdio 648,8 497,5 428,6 372,2 348,7 359,6

Cinema 40,7 19,6 24,3 19,4 19,4 21,2

Exterior 491,2 286,2 373,3 307,0 281,1 290,6 

Internet 142,4 358,5 424,6 390,2 368,5 387,0

Total mitjans 7.718,1 5.158,1 4.845,4 3.969,6 3.588,7 3.769,0 

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Arce Media i Media Hotline.
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Taula 8. Diferències en les estimacions del mercat radiofònic, segons diverses fonts (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

CNMC 445,5 406,2 391,5 348,8 318,3 331,9

Xifra vendes dels tres grups líders a Espanya 445,2 378,9 367,9 324,0 302,6 322,9

Infoadex 678,1 548,5 524,9 453,5 403,6 420,2

I2p (Arce Media) 648,8 497,5 428,6 372,2 348,7 359,6

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Elaboració pròpia sobre les dades de les taules anteriors.

Taula 7. Participació dels mitjans en la inversió publicitària a Espanya, segons i2p (2007- 2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Diaris i suplements 27,7% 23,1% 20,8% 20,0% 18,8% 17,6%

Revistes 9,3% 8,1% 7,3% 7,3% 6,5% 6,1%

Televisió 45,9% 46,3% 46,0% 45,3% 46,4% 48,2%

Ràdio 8,4% 9,6% 8,8% 9,4% 9,7% 9,5%

Cinema 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%

Exterior 6,4% 5,5% 7,7% 7,7% 7,8% 7,7%

Internet 1,8% 7,0% 8,8% 9,8% 10,3% 10,3%

Font: Arce Media.

4.1. Estimacions sobre la inversió 
publicitària en la ràdio a Catalunya

Els estudis sobre el valor de la inversió publicitària en els 
mitjans de Catalunya tenen una tradició relativament re-
cent (si més no, en relació amb els estudis referits al mercat 
espanyol) i sovint controvertida per la dificultat d’impu-
tació a la cadena o a les emissores locals d’una part dels 
ingressos obtinguts, però sobretot també pel ventall de 
mitjans que formen part de l’univers mesurat per fer els 
còmputs.

Aquesta darrera circumstància, atès el nombre 
molt més gran de propostes radiofòniques, televisives i 
de premsa del qual es fa seguiment, és l’argument fo-
namental per considerar que, en el cas de Catalunya, 
el grau de representació de l’estudi de Media Hotline 
sobre les dades d’Arce Media sigui clarament superior 
al d’Infoadex i es pugui adoptar com a referència per 

complementar l’estudi basat en els comptes oficials de 
les empreses.5

Les taules 9 i 10 (vegeu pàgina següent) mostren l’evo-
lució recent de la inversió publicitària, i s’observa que al llarg 
del període va seguir pràcticament la mateixa pauta que per 
al conjunt de l’Estat espanyol, tant pel que fa al conjunt dels 
mitjans com per a la ràdio. La diferència principal és que el 
pes de la ràdio a Catalunya se situa al voltant del 16%, atès 
que la inversió que va a la televisió és gairebé la meitat per-
centualment de la que aquest mitjà té per al conjunt d’Espa-
nya, perquè a Catalunya hi ha un únic prestador de televisió 
amb gran capacitat d’atracció de despesa publicitària.

5.  En aquest informe s’han utilitzat les dades proporcionades 
per Media Hotline per a l’Associació Catalana de la Ràdio (ACR), 
elaborades sobre la base de l’estudi i2p d’Arce Media. Conté variacions 
significatives en l’estimació total i per a la ràdio respecte de l’Estudi 
de la inversió publicitària, elaborat per les mateixes empreses per a 
l’Associació Empresarial de Publicitat. 
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Taula 10. Repartiment de la inversió publicitària per mitjans a Catalunya, segons i2p (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Diaris i suplements 45,7% 40,7% 41,0% 40,9% 39,4% 38,1%

Revistes 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6%

Televisió 27,7% 28,7% 26,6% 25,2% 25,1% 25,4%

Ràdio 12,1% 13,2% 14,7% 15,2% 15,9% 15,9%

Cinema 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Exterior 11,2% 11,6% 10,3% 10,1% 10,4% 10,4%

Internet 0,0% 4,4 % 5,7% 6,9% 7,4% 8,5%

Font: Elaboració pròpia amb dades dels informes i2p d’Arce Media i Media Hotline.

Taula 9. Inversió publicitària total i en la ràdio a Catalunya, segons i2p (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Diaris i suplements 325,2 191,6 161,7 132,3 116,9 118,6

Revistes 9,5 6,7 6,0 5,0 4,8 4,9

Televisió 197,4 135,0 104,9 81,5 74,5 79,1

Ràdio 85,9 62,1 58,1 49,0 47,1 49,5

Cinema 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4

Exterior 79,6 54,5 40,5 32,8 30,9 32,3

Internet   20,5 22,5 22,4 21,9 26,5

Total mitjans catalans 711,6 470,8 394,1 323,3 296,4 311,3

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades dels informes i2p d’Arce Media i Media Hotline.

El pes de la ràdio al mercat publicitari de Ca-
talunya se situa al voltant del 16%

En l’anàlisi de les dades publicitàries cal destacar 
que, pel que fa a la distribució segons el tipus de progra-
mació (vegeu la taula 11, a la pàgina següent), l’abundàn-
cia de radiofórmules a Catalunya no ha impedit que les 
emissores generalistes augmentessin la seva participació, 
fins a assolir més del 60% l’any 2014. Altre cop cal re-
cordar que això és degut a la trajectòria econòmica de 

Radiocat XXI, que ha compensat la dinàmica recessiva de 
Catalunya Ràdio.

Dades publicades a l’Informe de la comunicació de Catalu-
nya 2013-2014 (INCOM, 2015) permeten conèixer una apro-
ximació més detallada de la distribució de la despesa publicitària 
en la ràdio a Catalunya (vegeu la taula 12,  a la pàgina següent). 
Aquestes dades, elaborades per Laura Bergés i Núria Puig a 
partir dels comptes anuals de les empreses i altres fonts sobre 
una mostra àmplia d’emissores, proporcionen una visió més 
aprofundida de les característiques del sector (tot i que no són 
del tot coincidents amb les presentades anteriorment). En con-
cret, posen de manifest el pes reduït i minvant de les emissores 
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municipals públiques i privades, així com l’estabilitat del conjunt 
de la ràdio privada d’abast autonòmic. Cal dir que, en aquest 
grup, tres quartes parts dels ingressos, gairebé, són aportats per 
una sola empresa, Radiocat XXI. També indiquen la pèrdua de 
pes de les cadenes d’abast espanyol en el mercat català. 

4.2. Els recursos públics al sector ràdio

Si la publicitat és la font principal d’ingressos comercials 
de les empreses radiofòniques, a l’hora de presentar la to-
talitat dels recursos econòmics del sector cal completar-ho 
amb l’aportació de fons públics, ja sigui sota la forma de 
subvencions directes a les empreses públiques i privades, 
o d’altres formes d’ajut econòmic. Aquí, però, només es 
presenten les dades de les aportacions de la Generalitat 
de Catalunya als mitjans privats i les que corresponen a 

les dues entitats públiques amb activitats radiofòniques 
d’abast nacional (Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals i Xarxa Audiovisual Local), per la impossibilitat 
d’obtenir informació sobre el suport de les administracions 
públiques locals a les emissores públiques i privades dels 
territoris respectius.

4.2.1. Les subvencions a la ràdio privada
Des que l’any 2005 es va estendre a la ràdio (i també a la 
televisió i la premsa digital) la política d’ajuts de la Ge-
neralitat als mitjans de comunicació en català d’empreses 
privades per al foment de la presència de la llengua pròpia 
i en suport de l’espai català de comunicació, les empreses 
radiofòniques catalanes van poder optar a dues línies d’ac-
ció fins a l’any 2012. Els dos darrers exercicis, només a una. 

La primera fa referència als anomenats ajuts estruc-
turals, que s’atorguen de manera automàtica, en funció 

Taula 12. Desglossament de la inversió publicitària a Catalunya, per tipus d’empreses (2010-2013)

  2010 2011 2012 2013

Catalunya Ràdio 8.816.180 8.183.622 6.984.783 6.950.796

Ràdios municipals 7.812.701 5.789.037 3.944.530 2.798.790

Ràdios privades d’abast autonòmic 21.544.951 22.611.456 22.440.104 22.574.435

Ràdios privades locals/comarcals 1.178.740 987.595 1.000.241 846.801

Total ràdios privades catalanes 22.723.691 23.599.051 23.440.345 23.421.236

Ràdios privades catalanes associades a cadenes 8.471.743 5.843.865 3.574.930 2.348.620

Cadenes espanyoles a Catalunya 17.001.428 12.876.290 14.641.789 13.929.179

Total ràdios catalanes 39.352.572 37.571.710 34.369.658 33.170.821

Total inversió publicitària en la ràdio a Catalunya 56.354.000 50.448.000 49.011.446 47.100.000

Font: Institut de la Comunicació (2015), Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014.

Taula 11. Repartiment de la inversió publicitària per modalitats radiofòniques a Catalunya, segons i2p (2007-2014)

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

En %          

Generalista 55,3 57,8 59,8 58,4 59,3 61,3

Temàtica 44,7 42,2 40,2 41,6 40,7 38,7

Font: Elaboració pròpia amb dades de Media Hotline per a l’Associació Catalana de Ràdio.
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d’uns paràmetres de càlcul predeterminats i coneguts pú-
blicament. A partir del 2007 i fins al 2014 aquesta línia ha 
aportat al voltant de mig milió d’euros per a les emissores i 
grups que emeten íntegrament en català, amb l’excepció de 
l’any 2011, per efecte de la retallada pressupostària de l’Ad-
ministració pública catalana (vegeu la taula 13). El nombre 
de perceptors dels darrers exercicis és d’una quinzena en 
cada convocatòria, amb uns imports que oscil·len entre els 
10.000 i els 117.000 euros. En conseqüència, l’impacte dels 
ajuts públics estructurals a la ràdio privada en català repre-
sentava al voltant del 2% dels seus ingressos l’any 2014 i 
per sota de l’1,5% dels ingressos d’explotació de tot el sis-
tema radiofònic català (incloses les emissores públiques no 
locals i les associades a cadenes d’abast espanyol, que com 
que no emeten íntegrament en català no poden acollir-se 
als ajuts a la ràdio privada).

Les empreses radiofòniques catalanes van 
poder optar a dues línies d’ajut fins a l’any 
2012. Els dos darrers exercicis, només a una

Pel que fa a la segona línia d’actuació a favor de la 
ràdio privada, els ajuts a projectes per a la millora de les 
empreses, l’any 2013 es va interrompre la política seguida 
els anys anteriors. Per tant, el darrer exercici en què es van 
atorgar ajuts fou el 2012, amb un import lleugerament su-
perior al mig milió d’euros, que va beneficiar les iniciatives 
de sis empreses. Entre elles, els imports més elevats van 
correspondre al grup Flaix (150.000 euros), Radiocat XXI 
(267.000 euros) i COPE (90.000 euros), d’acord amb les 
dades publicades en el Diari Oficial de la Generalitat (15 de 
febrer del 2013).

4.2.2. Els comptes de les empreses 
públiques de ràdio de Catalunya 
Al costat dels ajuts a les empreses privades, l’altra dotació 
de recursos públics per a la ràdio de Catalunya consisteix 

en l’aportació a les corporacions públiques, i des de sempre 
ha representat la destinació principal dels pressupostos pú-
blics atorgats a la radiodifusió catalana. 

Cal dir, però, que aquest apartat compta amb algunes 
dificultats insalvables per avaluar íntegrament l’impacte 
econòmic de l’acció pública en la ràdio. En primer lloc, per-
què no ha estat possible disposar de les xifres corresponents 
a la despesa realitzada per les corporacions municipals. I en 
segon lloc, perquè, com s’ha indicat, a partir del 2013 es 
produí la integració empresarial dels dos principals pres-
tadors públics de ràdio a Catalunya amb la televisió dels 
respectius ens públics: Catalunya Ràdio SRG, SA va ser 
absorbida per Televisió de Catalunya, SA, i la nova societat 
va canviar el nom a Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, SA, i Xarxa Audiovisual Local, SL va integrar 
els serveis de ràdio de l’anterior Agència de Comunica-
ció Local amb els de televisió. Aquesta circumstància, que 
comporta la integració comptable de totes les activitats, fa 
impossible estudiar i presentar amb detall les magnituds 
econòmiques de la ràdio pública de Catalunya a partir dels 
seus comptes oficials per a tot el període.

4.2.2.1. Catalunya Ràdio SRG, SA i CCMA, SA

Després que el 2009 aconseguís la seva xifra més alta amb 
52,5 milions d’euros, la majoria aportats per la Generalitat 
de Catalunya en concepte de subvenció, els ingressos d’ex-
plotació corresponents a Catalunya Ràdio SRG, SA van 
entrar en una dinàmica recessiva fruit de dos factors: la re-
baixa dels ingressos publicitaris i la reducció de l’aportació 
pública (aquest segon component és el principal responsa-
ble dels resultats) (vegeu la taula 14, a la pàgina següent). 
De manera molt moderada, les vendes netes de publicitat 
haurien augmentat l’any 2014, sense que això quedi recollit 
en els comptes anuals de la nova empresa, Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, SA.

Pel que fa a les despeses, des de l’any 2011 van anar bai-
xant, per bé que en els dos darrers exercicis, ja integrats en la 
societat comuna amb la televisió, per decisió judicial es va anul-
lar per als treballadors de la ràdio la reducció salarial engegada 

Taula 13. Import total dels ajuts de la Generalitat a la ràdio privada de Catalunya (2007-2014)

Modalitat d’ajut 2007 2010 2011 2012 2013 2014

Ajuts estructurals 584.793 551.691 217.531 497.214 535.406 543.193

Ajuts a projectes 1.356.560 1.451.836 493.700 567.000 0 0

Total 1.941.353 2.003.527 711.231 1.064.214 535.406 543.193

Dades: Xifres en euros.
Font: Elaboració pròpia amb les dades publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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a tot el sector públic i s’haurien incrementat, en conseqüència, 
els costos de personal. Per a l’any 2011, la despesa salarial de 
225,2 milions representava el 51% dels costos totals, mentre 
que, l’any següent, la retallada en altres conceptes va portar al 
fet que els 23,1 milions de costos de personal esdevinguessin 
el 66,6% del total dels costos de la societat.

Quant a l’ocupació, els alts i baixos dels darrers anys 
no permeten establir cap conclusió, considerant els comp-
tes oficials. Això no obstant, l’any 2012 mantenia una xifra 
d’ocupats superior a la del 2007.

4.2.2.2. Agència de Comunicació Local, SA i Xarxa Audiovisual 

Local, SL

Els comptes de l’Agència de Comunicació Local, SA 
(COMRàdio) mostraven una relativa estabilitat fins al 
2012, darrer any abans de la integració en la nova societat. 

En aquest darrer any, però, mentre les vendes de publicitat 
aturaven la senda negativa, la reducció de les subvencions a 
percebre va determinar l’entrada en pèrdues per un import 
superior al milió i mig d’euros, tot i la reducció de despeses 
respecte a l’any anterior (vegeu la taula 15).

Per als dos darrers exercicis, es poden apuntar algunes 
idees a partir de l’anàlisi dels comptes de la Xarxa Audio-
visual Local, SL. Així, els ingressos conjunts per a ràdio i 
televisió del nou grup van ser de 16,9 milions l’any 2013 i 
una xifra pràcticament igual (16,8 milions) el darrer exer-
cici. No arriben a doblar les xifres de la ràdio sola dels anys 
anteriors. 

Pel que fa a les vendes netes, la xifra del 2013 fou de 
0,8 milions d’euros, que va pujar a 0,9 l’any següent. Són 
xifres relativament pròximes a les que la ràdio havia acon-
seguit durant els anys previs.

Taula 15. Comptes d’explotació de l’Agència de Comunicació Local, SA (2007-2012)

  2007 2010 2011 2012

Ingressos d’explotació 10.699.466 11.619.850 10.795.075 9.091.704

Vendes netes 1.241.285 974.317 632.861 682.603

Altres ingressos d’explotació 9.458.181 10.645.533 10.162.215 8.409.101

Despeses d’explotació 11.098.013 11.735.454 10.703.236 10.055.528

Resultats d’explotació −398.547 −115.604 91.839 −1.646.427

Treballadors 113 97 89 98

Dades: Xifres en euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.

Taula 14. Comptes d’explotació de Catalunya Ràdio SRG, SA (2007-2014) 

  2007 2010 2011 2012 2013 2014

Ingressos d’explotació 18.064.773 49.746.481 47.376.366 36.423.018    

Vendes netes 15.821.888 9.460.592 8.183.622 6.984.783 6.950.796 7.222.986

Altres ingressos d’explotació 2.242.885 40.285.889 39.192.744 29.438.235    

Despeses d’explotació 46.313.032 52.749.194 48.952.559 34.667.692    

Resultats d’explotació −28.248.259 −3.002.713 −1.576.193 −5.229.457    

Treballadors 419 437 428 426    

Dades: Xifres en euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de Análisis de Balances Ibéricos i Institut de la Comunicació (2015), Informe 
de la comunicació a Catalunya 2013-2014.
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Quant a la plantilla, la nova societat comptava amb 
200 empleats l’any 2013, que es van reduir a 186 al final del 
període analitzat en aquest estudi.

4.3. L’ocupació en el sector de la ràdio

Com en les edicions anteriors d’aquest informe de la ràdio 
a Catalunya, un dels indicadors clau per descriure les ten-
dències d’evolució és el del nombre d’empleats que tenen 
les empreses. Les dades agregades que exposa l’informe 
elaborat per a l’Associació Catalana de Ràdio (vegeu la 
taula 16) mostren que l’any 2014 pràcticament ja perdia 
força la tendència a la reducció de plantilles, i les estima-
cions per al 2015 ho corroboren. Ara bé, pel camí, al llarg 
dels anys de crisi, s’haurien perdut gairebé el 50% dels llocs 
de treball, a parts iguals entre col·laboradors i personal la-
boral de les empreses.

Al llarg dels anys de crisi, s’haurien perdut 
gairebé el 50% dels llocs de treball, a parts 
iguals entre col·laboradors i personal laboral 
de les empreses

Taula 16. Evolució de l’ocupació en el sector de la ràdio 
a Catalunya (2008-2014)

  Personal laboral Col·laboradors Total

2008 692 399 1.091

2009 650 326 976

2010 597 300 897

2011 583 322 905

2012 499 280 779

2013 388 206 594

2014 386 184 570

Font: Associació Catalana de Ràdio i Media Hotline, Informe de la 
situació de la ràdio a Catalunya, del període 2007-2014.

Amb les dades dels comptes oficials de les empre-
ses, que hem analitzat també en els estudis dels anys an-
teriors, les xifres absolutes d’empleats sempre han estat 

una mica inferiors, ja que només fan referència a un sub-
conjunt del sector: les empreses privades amb emissores 
d’abast autonòmic i les que són delegacions de ràdios 
d’abast estatal.

Així, la xifra de persones ocupades en plantilla a les 
empreses radiofòniques privades de Catalunya objecte de 
l’anàlisi se situà l’any 2014 en 235 empleats, xifra lleuge-
rament inferior a la del 2013, que fou de 243 persones. 
Aquestes dades suposen una davallada del 34,5% de 2007 a 
2014 (ja que el 2007 es comptabilitzaren 359 treballadors), 
i del 22,4% respecte de 2010 (quan hi hagué 303 treballa-
dors) (vegeu la taula 17, a la pàgina següent).

Aquesta disminució ininterrompuda del nombre de 
treballadors de les empreses de ràdio de Catalunya esde-
vinguda aquests darrers anys s’ha produït, específicament, 
en el segment de les delegacions a Catalunya de les ràdios 
de cobertura estatal, que tenien 190 treballadors el 2007 i 
passaren a 133 el 2010 i a 64 el 2014. Així, la reducció ha 
estat del 66,1% durant el període.

Les delegacions a Catalunya de les ràdios de 
cobertura estatal, que tenien 190 treballa-
dors el 2007, passaren a 133 el 2010 i a 64 el 
2014

Per contra, el grup de ràdios de Catalunya de cober-
tura autonòmica ha mantingut la xifra de treballadors amb 
petites oscil·lacions: 169 empleats el 2007, 170 el 2010 i 171 
el 2014. Aquesta sostenibilitat de la quantitat de treballadors 
cal valorar-la de manera positiva si es considera que en el cas 
de les seus centrals a Madrid de les ràdios privades d’abast 
estatal que operen a Catalunya (i a la resta de l’Estat) s’ha 
passat de 2.679 treballadors el 2010 a 2.254 el 2014 (que 
suposa una caiguda del 15,9% durant aquests anys).

No obstant això, cal tenir en compte que hi ha ha-
gut una evolució desigual de la xifra d’ocupats entre les 
diferents empreses que formen part del grup de les ràdi-
os privades de Catalunya amb cobertura autonòmica. En 
concret, Radiocat XXI, SLU, del Grupo Godó, ha tingut 
un notable creixement i ha passat de 90 treballadors el 
2007 a 103 el 2010, i fins a 111 el 2014. Per contra, al-
tres empreses (del Grup Flaix i de Radio TeleTaxi) han 
perdut empleats durant el període (vegeu la taula 20, a 
l’Annex).

Finalment, amb les dades disponibles i les estimaci-
ons del sector, es pot assenyalar que empreses públiques 
(sense incloure les emissores municipals) seguirien ocupant 
més de dues terceres parts dels professionals de la ràdio de 
Catalunya, i de manera predominant les emissores de la 
CCMA. 
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Taula 17. Ocupats del sector de la ràdio privada a Catalunya (2007-2014) (1) (2)

 Nombre 2007 2010  2011 2012 2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya 359 303 288 261 243 235

A.1. De cobertura autonòmica 169 170 174 173 171 171

A.2. D’abast estatal  
(delegacions a Catalunya) 190 133 114 88 72 64

B. Ràdios privades d’abast estatal que 
operen a Catalunya (seus centrals a Madrid) 2.500 2.679 2.603 2.514 2.370 2.254

 Evolució interanual 2010-2011  2011-2012 2012-2013  2013-2014  2007-2014 2010-2014

A. Ràdios privades de Catalunya −5,0 −9,4 −6,9 −3,3 −34,5 −22,4

A.1. De cobertura autonòmica 2,4 −0,6 −1,2 0,0 1,2 0,6

A.2. D’abast estatal  
(delegacions a Catalunya) −14,3 −22,8 −18,2 −11,1 −66,3 −51,9

B. Ràdios privades d’abast estatal que 
operen a Catalunya (seus centrals a Madrid) −2,8 −3,4 −5,7 −4,9 −9,8 −15,9

 % sobre total ràdio privada a Catalunya 2007  2010 2011 2012 2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A.1. De cobertura autonòmica 47,1 56,1 60,4 66,3 70,4 72,8

A.2. D’abast estatal ( 
delegacions a Catalunya) 52,9 43,9 39,6 33,7 29,6 27,2

(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
(2) Empleats directament per part de les empreses.
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.
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4.4. Ingressos del sector de la ràdio privada

Els ingressos totals d’explotació de les empreses de ràdio 
privades analitzades s’han incrementat de l’any 2013 al 
2014, després d’haver-se reduït any rere any des del 2008. 
En concret, han passat de 25,8 milions d’euros el 2013 
a 28,8 milions d’euros el 2014. No obstant això, aquesta 
quantitat encara és força inferior a la del 2007 (38,4 mi-
lions d’euros) i suposa una reducció del 24,9% durant el 
període (vegeu la taula 18, a la pàgina següent). 

Com s’ha observat respecte dels ocupats, però, l’evo-
lució de les dades relatives als ingressos d’explotació pre-
senten diferències notables segons el grup d’empreses de 
ràdio considerat.

En primer lloc, del 2007 al 2014 han augmentat els 
ingressos d’explotació en el grup de ràdios privades de co-
bertura autonòmica de Catalunya, els quals han passat d’un 
total de 19,3 milions d’euros el 2007 a 23,1 milions d’euros el 
2010, i a 23,7 milions d’euros el 2014. Això suposa un creixe-
ment del 22,7% durant el període. Específicament, del 2013 
al 2014 han augmentat en un 14,8%. Com ja s’ha dit res-
pecte dels ocupats, aquest increment es dóna especialment 
per la trajectòria seguida per l’empresa Radiocat XXI, SLU, 
que segueix una evolució de creixement a diferència d’altres 
societats d’aquest segment del mercat català de la ràdio.

En el grup de les empreses que són delegacions a 
Catalunya de ràdios privades d’abast estatal, els ingressos 
generats els anys 2013 i 2014 no són gaire diferents entre 
ells i se situen en els 5,2 milions d’euros el darrer d’aquests 
exercicis. Aquesta xifra és molt inferior a la que assoliren 
aquestes empreses l’any 2007 (19,1 milions d’euros), fet 
que reflecteix novament l’extraordinari afebliment d’aquest 
àmbit de l’activitat radiofònica de Catalunya els darrers 
anys.

Finalment, i com a referència de l’evolució del con-
junt del sector de la ràdio a Espanya, s’observa que, en el 
cas de les ràdios privades d’abast estatal que operen a Ca-
talunya (seus centrals a Madrid), s’han incrementat els in-
gressos totals d’explotació del 2013 al 2014: 320,4 i 341,5 
milions d’euros, respectivament. Certament, aquestes xifres 
estan clarament per sota del valor assolit l’any 2007, que 
fou de 513,4 milions d’euros.

Per tant, i de manera resumida, els ingressos d’ex-
plotació de les empreses de ràdio privades de Catalunya 
s’han recuperat del 2013 al 2014. Tot i això, es manté la 
tendència observada al llarg de l’última dècada segons la 
qual les ràdios privades de cobertura autonòmica de Ca-
talunya s’han enfortit progressivament, enfront de l’afe-
bliment de les delegacions a Catalunya dels grups d’abast 
estatal.

L’anàlisi de les vendes netes de les empreses (en con-
cepte de publicitat i altres serveis o productes) del conjunt 

del sector de la ràdio a Catalunya mostra una evolució for-
ça similar a la del total d’ingressos d’explotació (vegeu la 
taula 19, a la pàgina 128).

Es manté la tendència segons la qual les rà-
dios privades de cobertura autonòmica s’han 
enfortit progressivament, enfront de l’afe-
bliment de les delegacions a Catalunya dels 
grups d’abast estatal

En el marc d’aquesta evolució, es constata que el per-
centatge del total de les vendes netes sobre el total dels in-
gressos d’explotació del sector de la ràdio a Catalunya ha 
crescut en el grup de les ràdios privades de Catalunya de 
cobertura autonòmica fins a arribar a situar-se en el 95,3% el 
2014, mentre que ha decrescut notablement en les delegaci-
ons a Catalunya de les ràdios privades d’abast estatal (79,2% 
el mateix any). En el cas de les seus centrals a Madrid de 
les ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya, 
aquest percentatge fou del 97,4% el 2014 (vegeu la taula 20, 
a la pàgina 129).

5. Conclusions: balanç de l’economia de 
la ràdio a Catalunya fins al 2014 

• Com a primera consideració a fer sobre l’evolució del 
sector de la ràdio de Catalunya del 2012 al 2014, cal 
assenyalar que totes les dades analitzades indiquen 
que hi ha indicis clars de recuperació del sector, des-
prés d’uns anys de forta crisi econòmica. 

• L’estructura societària actual dels prestadors públics 
de serveis de ràdio CCMA i XAL no permet que 
les dades corresponents a les activitats radiofòniques 
d’aquestes empreses estiguin disponibles per als anys 
2013 i 2014. Ara bé, per donar una aproximació orien-
tativa de la seva dimensió econòmica, es poden consi-
derar les dades de referència següents: 

 - L’evolució dels anys anteriors (del 2010 al 
2012): es va passar de 51 milions d’euros el 
2010 a 38 milions d’euros el 2012.

 - Les xifres oficials de les noves empreses pú-
bliques conjuntes de ràdio i televisió: l’apor-
tació a la ràdio pública podria estar al voltant 
dels 40 milions cada exercici entre ambdues 
institucions.

Continua a la pàgina 129 >
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Taula 18. Total d’ingressos d’explotació del sector de la ràdio privada a Catalunya (2007-2014) (1) (2)

 Imports en euros  2007 2010 2011 2012  2013  2014

A. Ràdios privades de Catalunya 38.423.034 35.501.915 32.940.221 30.542.499 25.757.962 28.848.819

A.1. De cobertura autonòmica 19.276.830 23.095.852 23.357.795 23.541.745 20.619.014 23.661.878

A.2. D’abast estatal 
(delegacions a Catalunya) 19.146.204 12.406.063 9.582.426 7.000.755 5.138.948 5.186.942

B. Ràdios privades d’abast estatal 
que operen a Catalunya (seus 
centrals a Madrid)

513.391.110 412.998.381 398.757.625 347.864.337 320.410.970 341.464.219

 Evolució interanual 2010-2011  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2007-2014 2010-2014

A. Ràdios privades de Catalunya −7,2 −7,3 −15,7 12,0 −24,9 −18,7

A.1. De cobertura autonòmica 1,1 0,8 −12,4 14,8 22,7 2,5

A.2. D’abast estatal 
(delegacions a Catalunya) −22,8 −26,9 −26,6 0,9 −72,9 −58,2

B. Ràdios privades d’abast estatal 
que operen a Catalunya (seus 
centrals a Madrid)

−3,4 −12,8 -7,9 6,6 −33,5 -17,3

% sobre total ràdio privada  
a Catalunya 2007 2010  2011  2012  2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A.1. De cobertura autonòmica 50,2 65,1 70,9 77,1 80,0 82,0

A.2. D’abast estatal 
(delegacions a Catalunya) 49,8 34,9 29,1 22,9 20,0 18,0

(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
(2) Total d’ingressos d’explotació de les empreses: vendes netes (publicitat i vendes de productes), subvencions i altres ingressos d’explotació.
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos. 
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Taula 19. Total de vendes netes del sector de la ràdio privada a Catalunya (2007-2014) (1) (2)

 Imports en euros  2007  2010 2011 2012 2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya 35.419.511 32.470.620 30.880.484 28.467.903 24.295.305 27.498.153

A.1. De cobertura autonòmica 18.101.699 22.056.328 22.732.011 22.742.100 20.127.182 23.392.207

A.2. D’abast estatal (delegacions a 
Catalunya) 17.317.812 10.414.293 8.148.474 5.725.804 4.168.124 4.105.947

B. Ràdios privades d’abast estatal 
que operen a Catalunya (seus 
centrals a Madrid)

494.497.212 402.721.970 388.439.821 341.829.155 311.493.779 332.710.896

 Evolució interanual 2010-2011 2011-2012  2012-2013 2013-2014 2007-2014 2010-2014

A. Ràdios privades de Catalunya −4,9 −7,8 −14,7 13,2 −22,4 −15,3

A.1. De cobertura autonòmica 3,1 0,0 −11,5 16,2 29,2 6,1

A.2. D’abast estatal (delegacions a 
Catalunya) −21,8 −29,7 −27,2 −1,5 −76,3 −60,6

B. Ràdios privades d’abast estatal 
que operen a Catalunya (seus 
centrals a Madrid)

−3,5 −12,0 −8,9 6,8 −32,7 −17,4

% sobre total ràdio privada  
a Catalunya 2007 2010 2011 2012 2013  2014

A. Ràdios privades de Catalunya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A.1. De cobertura autonòmica 51,1 67,9 73,6 79,9 82,8 85,1

A.2. D’abast estatal  
(delegacions a Catalunya) 48,9 32,1 26,4 20,1 17,2 14,9

(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
(2) El total de vendes netes inclou els ingressos per publicitat i vendes de productes o serveis. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.
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• En conseqüència, es pot concloure que l’aportació 
pública pot ser propera a la meitat del volum total 
dels ingressos d’explotació del sector radiofònic de 
Catalunya: aproximadament uns 40 milions d’euros 
sobre un total de 80 milions d’euros.

• Per tant, es donarien contribucions molt semblants 
per part de la despesa publicitària de les empreses en 
el sector i les aportacions de recursos fetes per part 
de les administracions públiques. Queden enrere, 
així, els anys immediatament posteriors al desenca-
denament de la crisi econòmica, l’any 2008, que va 
drenar els recursos del sector de manera contundent 
i va obligar a dur a terme operacions de reducció de 
despeses, fonamentalment aplicades als costos labo-
rals.

• Específicament en el terreny de la ràdio privada, i es-
trictament amb dades dels comptes oficials, es poden 
afegir algunes conclusions significatives:

 - De l’any 2013 al 2014, s’observa una recupe-
ració dels ingressos del sector de la ràdio de 
Catalunya i d’Espanya, tot i que les quantitats 
generades aquest any encara queden lluny de 
les que hi havia abans de l’inici de la crisi eco-
nòmica el 2008. 

 - L’ocupació (treballadors en plantilla a les em-
preses) del sector a Catalunya, sense comptar 

les emissores locals, ha seguit una clara ten-
dència a la baixa del 2007 al 2014. La lleugera 
recuperació dels ingressos el 2014 no ha supo-
sat, tanmateix, la generació de nova ocupació 
per part de les empreses. 

 - El segment de la ràdio privada d’abast català 
s’ha mantingut, en conjunt, en una evolució 
de creixement continuat durant el període 
2007-2014, fet que s’explica sobretot pel fort 
creixement experimentat per Radiocat XXI, 
SLU, del Grupo Godó, al llarg d’aquests anys.

 - Paral·lelament, però, s’ha produït una forta 
disminució de l’activitat de les delegacions a 
Catalunya de les cadenes radiofòniques d’abast 
estatal, que no mostra indicis de recupera-
ció del 2013 al 2014, a diferència del que s’ha 
esdevingut en relació amb les ràdios privades 
d’abast català i amb les seus centrals d’abast 
estatal (segments en els quals els ingressos em-
presarials han crescut d’un any a l’altre). 
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Taula 20. Percentatge del total de vendes netes sobre el total d’ingressos d’explotació del sector de la ràdio privada 
a Catalunya (2007-2014) (1) (2)

2007 2010 2011 2012 2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya 92,2 91,5 93,7 93,2 94,3 95,3

A.1. De cobertura autonòmica 93,9 95,5 97,3 96,6 97,6 98,9

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 90,5 83,9 85,0 81,8 81,1 79,2

B. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya 
(seus centrals a Madrid) 96,3 97,5 97,4 98,3 97,2 97,4

Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.
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Annex. Relació d’empreses sobre les quals s’ha fet l’estudi econòmic de la ràdio privada a 
Catalunya

Taula 21. Evolució dels empleats de la ràdio privada a Catalunya, 2007-2014, per empreses 

2007  2010 2011 2012 2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya 

A.1. De cobertura autonòmica 

Flaix FM, SL Grup Flaix n. d. 8 8 8 7 7

Grup Flaix, SL Grup Flaix 27 19 19 18 18 17

Ràdio Flaixbac, SA Grup Flaix n. d. 11 11 11 11 10

Radiocat XXI, SLU Grupo Godó 90 103 107 105 108 111

Ens de Comunicacions, SL Ràdio Estel n. d. 1 1 1 1 1

Radio TeleTaxi FM Radiodifusión SA Radio TeleTaxi 21 16 16 18 16 16

RM Radio SA Radio TeleTaxi 11 12 12 12 10 9

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 

Radio 13 de Catalunya, SAU Vocento/COPE 22 19 18 n. d. n. d. n. d.

Club de Ràdio Terrassa, SA Ràdio Blanca 8 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Radio Club 25, SA Ràdio Blanca 22 6 4 4 5 n. d.

Radio Salud, S.A. Unidad Editorial n. d. 16 15 15 15 15

Radio España de Barcelona, S.A. Unión Radio 25 17 17 13 12 10

Ràdio Olot, SL Unión Radio 14 7 7 6 6 6

Ràdio Ripoll, SL Unión Radio 4 5 5 5 5 5

Ràdio Terra Ferma de Lleida SA Unión Radio 15 6 1 1 1 1

Ràdio Lleida SL Unión Radio     11 11 11 10

Taelus, S.L. Unión Radio 12 15 16 14 12 11

Onda Ramblas SA Vocento/COPE 51 39 18 18 4 1

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya (seus centrals a Madrid) 

Radio Popular, S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas Vocento/COPE 821 775 768 732 698 650

Uniprex, S.A. Planeta 612 585 589 566 545 558

Antena 3 de Radio, S.A. Unión Radio 100 107 95 64 54 44

Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. Unión Radio 891 1.146 1.097 1.097 1.055 999

Radio Publi, S.L. Vocento/COPE 74 64 51 52 16 1

Zeta Rock and Gol, S.L. Zeta n. d. 2 3 3 2 n. d.

Nota: No s’inclouen les dades relatives al grup B (Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic) degut a la integració de les empreses 
radiofòniques en empreses úniques de ràdio i televisió. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana dE Ràdio, de les dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.
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Taula 22. Evolució de l’import total dels ingressos d’explotació de la ràdio privada a Catalunya, 2007-2014, per 
empreses (en euros)

2007 2010 2011 2012 2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya 

A.1. De cobertura autonòmica 

Flaix FM, SL Grup Flaix n. d. 1.057.270 674.368 609.454 113.080 607.583

Grup Flaix, SL Grup Flaix 2.491.011 1.959.007 1.898.507 2.241.123 360.958 305.316

Ràdio Flaixbac, SA Grup Flaix n. d. 353.177 409.056 599.992 135.470 1.033.957

Radiocat XXI, SLU Grupo Godó 8.991.668 14.645.368 15.903.039 16.248.529 16.820.239 18.605.757

Ens de Comunicacions, SL Ràdio Estel 64.413 53.507 52.540 30.354 8.192 7.530

Radio TeleTaxi FM 
Radiodifusión SA Radio TeleTaxi 3.804.724 2.622.843 2.313.653 1.949.436 1.798.476 1.753.864

RM Radio SA Radio TeleTaxi 2.545.605 2.404.679 2.106.632 1.862.857 1.382.598 1.347.870

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 

Radio 13 de Catalunya, SAU Vocento/COPE 1.825.228 1.299.362 1.206.131 349.307 n. d. n. d.

Club de Ràdio Terrassa, SA Ràdio Blanca 789.719 284.139 192.741 n. d. n. d. n. d.

Radio Club 25, SA Ràdio Blanca 1.939.204 653.569 440.467 262.258 218.455 n. d.

Radio Salud, S.A. Unidad 
Editorial n. d. 1.555.407 1.460.484 1.391.960 1.358.811 1.348.490

Radio España de Barcelona, 
S.A. Unión Radio 3.754.000 2.772.000 1.406.000 1.144.000 850.000 890.000

Ràdio Olot, SL Unión Radio 522.975 279.458 284.806 272.419 318.461 283.140

Ràdio Ripoll, SL Unión Radio 259.159 213.440 195.309 198.500 192.918 194.903

Ràdio Terra Ferma de Lleida SA Unión Radio 485.440 185.507 37.226 52.565 39.351 39.768

Ràdio Lleida SL Unión Radio     976.000 860.000 753.000 782.000

Taelus, S.L. Unión Radio 1.734.534 1.579.165 1.337.640 1.071.145 846.574 939.751

Onda Ramblas SA Vocento/COPE 6.103.014 3.584.016 2.045.623 1.267.858 492.633 527.491

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya (seus centrals a Madrid) 

Radio Popular, S.A., Cadena de 
Ondas Populares Españolas Vocento/COPE 106.528.448 84.494.385 98.043.309 90.006.453 81.024.822 86.432.998

Uniprex, S.A. Planeta 102.363.000 90.340.000 89.441.000 82.773.000 80.549.000 83.852.000

Antena 3 de Radio, S.A. Unión Radio 35.870.000 18.617.000 15.815.000 12.464.000 10.175.000 11.246.000

Sociedad Española de 
Radiodifusión, S.A. Unión Radio 249.624.000 209.101.000 187.191.000 154.488.000 145.371.000 155.972.000

Radio Publi, S.L. Vocento/COPE 17.730.979 10.265.854 8.050.793 7.608.255 2.807.545 3.518.644

Zeta Rock and Gol, S.L. Zeta 1.274.683 180.142 216.523 524.629 483.603 n. d.

Nota: No s’inclouen les dades relatives al grup B (Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic) degut a la integració de les empreses 
radiofòniques en empreses úniques de ràdio i televisió. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio, de les dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.
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Taula 23. Evolució de l’import net de les vendes de la ràdio privada a Catalunya, 2007-2014, per empreses (en euros)

2007 2010 2011  2012 2013 2014

A. Ràdios privades de Catalunya

A.1. De cobertura autonòmica 

Flaix FM, SL Grup Flaix n. d. 1.020.688 661.057 551.067 43.951 552.815

Grup Flaix, SL Grup Flaix 2.002.594 1.722.057 1.687.036 2.045.116 298.166 302.399

Ràdio Flaixbac, SA Grup Flaix n. d. 311.438 394.180 544.529 47.488 984.728

Radiocat XXI, SLU Grupo Godó 8.432.946 13.921.115 15.516.914 15.758.741 16.548.465 18.443.025

Ens De Comunicacions S.L. Ràdio Estel 64.413 53.507 52.540 30.354 8.037 7.505

Radio TeleTaxi FM 
Radiodifusión SA Radio TeleTaxi 3.804.150 2.622.843 2.313.653 1.949.436 1.798.476 1.753.864

RM Radio SA Radio TeleTaxi 2.545.605 2.404.679 2.106.632 1.862.857 1.382.598 1.347.870

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 

Radio 13 de Catalunya, SAU Vocento/COPE 1.718.117 1.147.265 1.005.579 22.755 n. d. n. d.

Club de Ràdio Terrassa, SA Ràdio Blanca 746.114 280.949 190.099 n. d. n. d. n. d.

Radio Club 25, SA Ràdio Blanca 1.926.726 653.569 440.467 257.510 208.094  

Radio Salud, S.A. Unidad 
Editorial n. d. 1.555.305 1.459.558 1.384.217 1.351.316 1.348.490

Radio España de Barcelona, 
S.A. Unión Radio 2.827.000 1.760.000 985.000 833.000 611.000 629.000

Ràdio Olot, SL Unión Radio 394.104 226.893 252.772 225.378 279.490 245.103

Ràdio Ripoll, SL Unión Radio 191.847 180.372 182.417 158.916 159.684 160.709

Ràdio Terra Ferma de Lleida SA Unión Radio 457.597 153.775 37.226 52.565 39.351 39.768

Ràdio Lleida SL Unión Radio     736.000 677.000 602.000 571.000

Taelus, S.L. Unión Radio 1.725.055 1.561.881 1.278.611 1.067.305 831.030 919.034

Onda Ramblas SA Vocento/COPE 5.616.958 2.894.283 1.580.745 918.532 18.526 n. d.

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya (seus centrals a Madrid) 

Radio Popular, S.A., Cadena de 
Ondas Populares Españolas Vocento/COPE 103.285.475 82.632.715 93.307.443 88.462.478 79.442.448 84.883.089

Uniprex, S.A. Planeta 99.525.000 88.746.000 87.689.000 81.322.000 79.701.000 83.852.000

Antena 3 de Radio, S.A. Unión Radio 31.543.000 14.624.000 13.045.000 10.495.000 8.645.000 9.547.000

Sociedad Española de 
Radiodifusión, S.A. Unión Radio 242.216.000 207.519.000 186.942.000 154.250.000 143.456.000 154.118.000

Radio Publi, S.L. Vocento/COPE 17.186.162 9.072.687 7.303.047 6.928.159 244.375 n. d.

Zeta Rock and Gol, S.L. Zeta 741.575 n. d. n. d. n. d. 4.956 n. d.

Nota: No s’inclouen les dades relatives al grup B (Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic) degut a la integració de les empreses 
radiofòniques en empreses úniques de ràdio i televisió. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio, de les dades d’Informa D&B, SA, SABI - Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.

Nota metodològica
Les dades no disponibles (n. d.) de les empreses analitzades s’han estimat a partir de la informació d’altres anys de cadascuna de les 
empreses, o bé a partir de l’evolució de la resta de societats de cadascun dels grups considerats. En el cas del nombre de treballadors, 
també s’ha tingut en compte el volum de la despesa en personal de cada societat segons es publica en el SABI - Sistema de Análisis de 
Balances Ibéricos.
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CAPÍTOL  V

Durant aquest període hem assistit a l’assentament definitiu 

de les emissores de ràdio en el paisatge dels dispositius mò-

bils. Els reptes de «la mobilitat», però, no s’han esgotat: certes 

característiques d’aquests aparells poden esdevenir elements 

de gran valor afegit per a les produccions radiofòniques i en 

trobem les primeres experiències. En paral·lel, s’ha detectat 

una intensificació en l’ús de les xarxes socials «clàssiques» com 

a via de comunicació amb les audiències i, alhora, una incursió 

considerable en noves xarxes socials, de caràcter eminentment 

visual, per part de diferents programes. 

La ràdio catalana continua atenta als canvis tecnològics que 

afecten els seus oients i reacciona, com fins ara, amb agilitat. 

* Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 
(Grup2014SGR1674).

Per Xavier Ribes, professor titular del Departament de Comu-

nicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i membre del Grup de 

Recerca en Imatge, So i Síntesis (GRISS)*.

La ràdio catalana a Internet: 

explorant les xarxes socials visuals
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1. Introducció

Si bé, avui per avui, és normal que les emissores de ràdio 
tinguin presència a Internet, això no era habitual fa uns 
anys. Ara, però, les emissores compten amb pàgina web 
corporativa (i algunes, fins i tot, de programes), emissions 
en streaming, repositoris d’àudios per consumir a la carta o 
perfils a les xarxes socials per establir vies de comunicació 
amb l’audiència alternatives al telèfon.

Per aconseguir-ho, el sector ha hagut d’experi-
mentar una profunda renovació (tecnològica i de per-
fils professionals) per competir en entorns que, fins al 
moment, li hi eren del tot desconeguts: en un primer 
moment l’espai de la web va ser l’escenari on calia anar 
a trobar noves audiències i noves vies d’inversió i, evi-
dentment, calia fer-ho sense descuidar l’antena. Quan 
encara s’estaven assentant en aquest nou territori, es van 
estendre les xarxes socials, i la ràdio va veure una opor-
tunitat per complementar el seu producte comunicatiu. 
Ara, un cop incorporades web i xarxes a les rutines pro-
ductives, s’ha obert un altre front on cal ser: el dels dis-
positius mòbils. I tenint en compte que aquests aparells 
són al costat dels potencials oients durant tot el dia (i, 
fins i tot, la nit), les emissores estan abocant part dels 
seus esforços humans i econòmics a projectar marca i 
productes sonors en aquestes pantalles que han esde-
vingut extensions del quefer quotidià d’una amplíssima 
majoria de la població.

En aquest capítol ens aturarem a analitzar quins han 
estat els canvis més significatius que han afectat el mercat 
radiofònic català pel que fa a la seva presència a la Xarxa i 
quina ha estat la resposta de les emissores per adaptar-se a 
les noves situacions. 

D’entrada, hi ha hagut algun canvi normatiu que, tot 
i que afecta directament l’activitat radiofònica a Internet, 
explícitament exclou aquelles emissores que disposen de 
llicència per ocupar espai radioelèctric i ja estiguin eme-
tent. Malgrat que aquesta norma no obliga les emissores 
analitzades, hi farem esment perquè està relacionada amb 
el tema que ens ocupa i, tot i que res no ho fa preveure, po-
dria ser el tret de sortida cap a una regulació més rigorosa, 
adreçada al sector sobre l’activitat que pugui desenvolupar 
a Internet.

Un altre aspecte que ha marcat els moviments estra-
tègics en molts sectors de les indústries culturals ha estat el 
desplegament i l’alta penetració dels dispositius mòbils en 
tots els sectors de la població, amb una incidència especial 
en el segment més jove. Atès que els usuaris de mòbil són 
audiència potencial de la programació radiofònica, s’han 
fet esforços per estar presents dins d’aquesta petita finestra 
portàtil que tothom du a la butxaca.

També el consum de música digital, especialment 
l’anomenada escolta online, s’ha vist impulsada per l’exten-
sió dels dispositius mòbils. És per això que hi ha hagut 
canvis importants, no de caire tecnològic, sinó eminent-
ment empresarials i d’explotació comercial dels productes 
musicals.

Tots aquests elements han fet que l’estudi que presen-
tem per al període 2012-2014 l’hàgim centrat a observar la 
presència de les emissores radiofòniques en els dispositius 
mòbils, en dos eixos principals: a través de les anomenades 
aplicacions mòbils i en la incorporació, dins les estratègies 
comunicatives, d’Instagram, una xarxa social en expansió 
i fonamentada en la producció i la difusió de continguts a 
través dels mòbils.

2. Plantejament metodològic 

Enguany, s’han analitzat les emissores en dos entorns di-
ferents. D’una banda, com en les edicions anteriors, s’han 
aplicat les variables dissenyades per analitzar la presència 
de les emissores de ràdio a la web. I de l’altra, s’ha fet una 
anàlisi de l’oferta d’aplicacions mòbils per part d’aquestes 
emissores. 

La mostra que s’analitza en aquest capítol s’ha ela-
borat a partir de les emissores radiofòniques auditades en 
l’Estudi General de Mitjans (EGM) Ràdio Catalunya 2012 
(AIMC, 2013). Així, les unitats d’anàlisi resultants han 
estat les 59 emissores que, alfabèticament, es relacionen a 
continuació: 40 Principales, Aragón Radio, Cadena 100, 
Cadena SER, Cadena Top, Canal Fiesta Radio, Canal 
Flamenco Radio, Canal Sur Radio, Canarias Radio, Ca-
talunya Informació, Catalunya Música, Catalunya Ràdio, 
Cadena COPE, Cadena Dial, Eitb Musika, EsRadio, 
Europa FM, Euskadi Gaztea, Euskadi Irratia, Flaix FM, 
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prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Ca-
talunya.»

Així doncs, la instrucció demana que abans d’iniciar 
la difusió de continguts radiofònics o televisius a través de 
la Xarxa, cal informar el CAC, que, en el termini d’un mes, 
ha de resoldre, acceptar o rebutjar la prestació dels serveis 
audiovisuals sol·licitada.

Aquesta norma, però, no afecta els operadors que ja 
disposen de llicències per ocupar l’espai hertzià ni tampoc 
aquells mitjans digitals que estiguin oferint continguts au-
diovisuals a través d’Internet en el moment d’aprovar la 
norma.

La instrucció del CAC, on es demana que les 
emissores de ràdio i televisió informin de l’ac-
tivitat que duen a terme a la Xarxa, no obli-
ga les que disposen de llicència per emetre o 
les que ja estaven operant a Internet abans 
d’aprovar la norma

Tot i que la notificació de la prestació de serveis au-
diovisuals és una pràctica instaurada en altres comunitats 
autònomes (com ara les Canàries, El País Basc o Navarra) i 
que l’article 8è «Disconformitat amb la notificació prèvia» 
limita la negació de la prestació a qüestions administra-
tives, l’aleshores portaveu de Ciutadans, Jordi Cañas, va 
aprofitar la publicació d’aquesta regulació per demanar la 
dissolució del CAC perquè l’acusava de concebre una eina 
per controlar les línies editorials contràries al nacionalisme 
de futurs mitjans electrònics i, arribat el moment, poder-los 
censurar.3

També ha provocat cert enrenou a la Xarxa, princi-
palment entre els creadors de podcasts, desconeixedors de 
si la Llei considera com a ràdio aquesta forma de comu-
nicació sonora i si, per tant, es veuen subjectes a la norma. 
El CAC va aclarir que el podcasting és un fenomen força 
minoritari i que encara no s’han vist amb la necessitat d’in-
terpretar si la Llei obliga o no aquests tipus de difusions 
sonores.4 Amb tot, avançaven que la regulació sobre què 
és ràdio o què és televisió és força exigent, i que classificar 
un fenomen comunicatiu dins d’aquestes categories no era 
senzill. Alhora, comunicaven que la norma afecta els mit-
jans amb programació estable i línia editorial. En qualsevol 
cas, si la norma afectés els podcasts, no obligaria aquells que 
ja estaven difonent continguts abans de l’abril del 2012.

3. http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2012/05/18/
televisiones-radios-emitir-internet-pedir-permiso-cac.shtml.

4. http://www.asociacionpodcast.es/2012/05/22/comunicado-
asociacion-podcast-sobre-el-cac.

Gestiona Radio, GUM FM, Hit FM, IB3, Interecono-
mía, Kiss FM, M-80, Máxima FM, MegaStar FM, Me-
lodía FM, ONA FM, Onda Cero, Onda Madrid, Radio 
del Principado de Asturias, RAC1, RAC105, Radio An-
dalucía, Radio Castilla-La Mancha, Radio El Día, Rà-
dio Estel, Radio Euskadi, Ràdio Flaixbac, Radio Galega, 
Radio Galega Música, Radio Inter, Radio Marca, Ràdio 
Marina, Radio Olé, Radio RM, Radio TeleTaxi, Radio 
Vitoria, Radio Voz, RNE, RNE Radio Clásica, RNE Ra-
dio 3, RNE Ràdio 4, RNE Radio 5 Todo Noticias, Rock 
FM, Son Galicia Radio.

Cal assenyalar que, pel que fa a l’analítica web, 5 de 
les 59 emissores no tenen pàgina a Internet. L’oferta d’apli-
cacions mòbils per part de les emissores estudiades tampoc 
no és total: n’hi ha 12 que no en tenen. 

3. El context

Durant el període 2012-2014, s’han produït canvis nor-
matius que, tot i que no afecten directament les bitcas-
ters consolidades, assenten les bases per a futures emis-
sores online. El sector, a més, segueix amatent als nous 
hàbits de consum, vinculats a l’accés i a l’escolta d’àudio 
en mobilitat que, en aquest cas, sí que es veu afectat 
plenament.

3.1. Canvis normatius per a les emissores 
a Internet

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va 
aprovar el 26 d’abril de 2012 la  «Instrucció general sobre 
les condicions i el procediment de la comunicació prèvia 
per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual 
mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric».1 
Aquesta instrucció desenvolupa previsions definides en el 
capítol IV del títol IV de la Llei de la comunicació audi-
ovisual de Catalunya (Llei 22/2005, de 29 de desembre).2

Un dels punts més polèmics de la norma ha estat 
l’article 6è «Declaració formal de comunicació prèvia» que, 
en el seu punt primer diu que «la prestació del servei es 
pot iniciar en el termini d’un mes, a comptar des que es 
presenti la declaració de comunicació prèvia, si el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya no en manifesta de mane-
ra motivada la disconformitat. El Consell procedirà d’ofici 
a inscriure la declaració de la comunicació al Registre de 

1. El text complet de l’Acord 65/2012 està disponible a: https://www.
CAC/pfw_files/cma/normativa_sa/Instruccio_comunicacio_previa.pdf

2. El text complet de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, està 
disponible a:
http://www.parlament.cat/document/cataleg/48144.pdf.
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D’altra banda, des del CAC s’aclaria que la preten-
sió de la norma és tenir coneixement de quins són els 
nous emissors radiofònics i televisius per tal de poder 
aplicar-los les normatives sobre televisió i ràdio, si escau, 
i que en cap cas volien retallar el dret de llibertat d’ex-
pressió a la Xarxa, la qual cosa, d’altra banda, saben que 
és impossible.

3.2. Accés a Internet en mobilitat

El percentatge d’internautes catalans que van accedir a la 
Xarxa a través d’un dispositiu mòbil el 2012 va ser del 43,3%. 
Aquesta xifra va augmentar fins al 62,8% l’any 2013 i així 
«es va consolidar com un element bàsic de la dotació TIC» 
(Fundación Orange, 2014). Les dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) donen xifres una mica més elevades (in-
formen del 69,8% per al 2013, per ser precisos). L’evolució 
ascendent va continuar el 2014, i s’estima que és el 81,5% 
de la població la que es connecta a la Xarxa amb dispositius 
mòbils (vegeu el gràfic 1). Això suposa uns creixements del 
19,5% entre 2012 i 2013, i del 18,6% entre 2013 i 2014. O, 
el que és el mateix, un increment del 38,2% del 2012 al 2014.

Per tant, si des del 2013, més de la meitat de les con-
nexions que es fan a la Xarxa des de Catalunya es fan en 
mobilitat (o, si més no, des de dispositius que la permeten) 

i si el 2014 aquesta xifra supera el 80%, parlar d’Internet 
hauria de ser sinònim de parlar de mòbil. L’ordinador com 
a forma d’accés a la Xarxa ha quedat relegat a usos seden-
taris i a certs entorns, com ara el laboral o el domèstic. Cal 
tenir present, però, que, fins i tot en aquestes localitzacions, 
el dispositiu mòbil personal s’utilitza per consultar contin-
guts a Internet, ja sigui per facilitat d’ús, per immediatesa o 
per proximitat d’accés. Encara que no és propòsit d’aquest 
estudi, cal esmentar el fenomen de la «segona pantalla», 
és a dir, l’ús dels dispositius mòbils a la llar, simultani al 
consum d’altres productes audiovisuals, especialment tele-
visius. 

L’any 2013, més de la meitat de les connexi-
ons a Internet es feien via mòbil. El 2014, ja 
s’ha sobrepassat el 80%. Per tant, a l’hora de 
pensar en Internet hem de pensar en disposi-
tius mòbils i vincular l’accés amb ordinadors 
de sobretaula a un consum sedentari, exclu-
siu d’entorns laborals o domèstics

Malgrat que els indicadors són clars, l’hàbit fa que 
encara es dissenyin molts continguts per a Internet pensant 

Gràfic 1. Evolució de l’accés a Internet dels usuaris catalans des de dispositius mòbils (2012-2014)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Fundación Orange (2014) i de l’INE (2013, 2014).

2012 2013 2014

  Dades Fundación       
Orange 43,3% 62,8%

  Dades de l’INE 69,8% 81,5%
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en l’ordinador com la via d’accés principal, amb la idea que 
la resta de dispositius d’accés (mòbils o tauletes) són panta-
lles de consum secundàries. Aquesta concepció, a la llum de 
les dades, s’hauria d’invertir. De fet, hi ha tecnologies web 
que van en aquesta línia: la informació ha de presentar-se 
adaptada a les característiques del navegador i de la panta-
lla del dispositiu, siguin de la mida que siguin i sabent que 
no s’utilitzen de manera exclusivament horitzontal.

Aquestes tecnologies de disseny i presentació de la 
informació web són, bàsicament, l’anomenat responsive de-
sign i l’adaptive design. De manera breu i poc tècnica, po-
dríem dir que el disseny responsive, també conegut com a 
disseny líquid, simplement adapta els continguts a l’ampla-
da de la pantalla. En el cas de l’adaptive, tenint en compte 
que es poden controlar altres variables (com ara l’orienta-
ció del dispositiu, la proporció de la pantalla, el nombre 
de columnes a mostrar, la resolució de la pantalla o la seva 
profunditat de color), els continguts apareixen més d’acord 
a l’aparell en què es mostren. 

3.3. Consum radiofònic al mòbil

Samsung llança el nou Galaxy S4 el 27 d’abril del 2013, 
anunciant que no oferirà ràdio FM com havien fet els seus 
models anteriors. Els motius adduïts per la companyia per 
no integrar el xip d’FM són l’estalvi d’espai i que, segons 
diuen, la tendència dels usuaris és la d’escoltar música a 
través de mètodes alternatius a la ràdio.5 Amb tot, poder 
accedir a emissores FM des del dispositiu mòbil és una de 
les prestacions més ben valorades pels usuaris, ja que poden 
escoltar ràdio sense consumir l’amplada de banda contra-
ctat amb la seva operadora de telefonia.

De fet, la majoria de mòbils disposa d’un processador 
que permetria la recepció del senyal d’FM. El que realment 
ocupa espai i que no incorporen els mòbils és l’antena. De 
fet, en alguns models, com ara els de Samsung o els d’LG, 
aquest xip sí que existeix, però ha estat modificat expressa-
ment per tal que no pugui fer-se servir per rebre el senyal. 
La National Association of Broadcasters (NAB), junta-
ment amb la National Public Radio (NPR), han iniciat una 
campanya mundial per demanar als fabricants que desblo-
quegin els xips dels seus dispositius.6 Amb tot, activar el 
xip suposaria minvar el tràfic de dades i, conseqüentment, 
els beneficis de les operadores. A més, les tarifes planes de 
connexió i les ofertes de dades il·limitades estan creixent en 
molts països. És per això que és fàcil deduir que, malaura-
dament, aquesta campanya no tindrà la resposta esperada 
pels seus organitzadors. 

5. http://www.xatakandroid.com/moviles-android/samsung-explica-
por-que-no-hay-radio-fm-en-los-galaxy-s4.

6. http://freeradioonmyphone.org/es.

És probable que la impossibilitat tècnica de rebre 
ràdio hertziana als dispositius mòbils sigui una de les va-
riables que ha influït en la reducció de l’escolta de ràdio 
a través de tauletes. I és que, segons dades de Ditrendia 
(2015), l’ús de la tauleta per escoltar ràdio ha minvat en el 
4,6% entre 2012 i 2014 a tot l’Estat espanyol: el 2012 es 
quantificava en el 22,6%; el 2013 es calculava en el 19,2%; 
i el 2014 ha quedat en el 18%. La navegació web, tot i que 
també ha minvat (del 86,3% el 2012 al 77,3% el 2014), 
continua sent l’activitat preferent dels usuaris de tauletes. 

Les dades específiques d’IAB Spain (2014) relatives 
a l’escolta de ràdio online des de telèfons mòbils revelen 
que, a l’Estat espanyol, el 87,2% dels internautes escolta 
ràdio online i que el 33,6%, a més, ho fa diàriament. 

Resulta interessant destacar que, si bé el 46,3% dels 
usuaris declara que consumeix ràdio online connectant-se 
al lloc web de l’emissora des de l’ordinador (46,3%), el 
41,9% dels internautes també diuen que accedeixen als 
continguts de ràdio online mitjançant aplicacions per a 
mòbils i tauletes. 

3.4. Creixement del mercat de 
la música en streaming

El mercat de la música en streaming ha anat creixent, tant 
en nombre de subscriptors de pagament com en ingressos 
generats per aquests serveis. Així, el 2010, el nombre d’usu-
aris subscrits era de 8 milions a tot El Món. Aquesta xifra 
s’ha anat incrementat progressivament fins als 41 milions 
que es calculen el 2014 (IFPI, 2015). Per tant, des del 2012 
(on es comptava que hi havia 20 milions de subscriptors), 
el creixement ha estat d’un 105%.

Pel que fa als ingressos generats pel consum de mú-
sica en streaming, les xifres van d’acord amb l’increment 
dels interessats per aquesta modalitat d’accés. S’estimava 
que les empreses de streaming van facturar 320.000 milions 
de dòlars el 2010 i que la xifra era de 1.570 milions de dò-
lars el 2014. Això es tradueix en un increment percentual 
del 115,07% respecte a l’any 2012, quan es van moure 730 
milions de dòlars (IFPI, 2015). El 2014, els ingressos pro-
porcionats per les subscripcions a serveis streaming suposen 
el 23% dels ingressos digitals (IFPI, 2015). Al volum de 
negoci generat per les subscripcions, cal afegir-hi els in-
gressos proporcionats per l’explotació publicitària d’aquests 
serveis, que el 2014 va ser de 641 milions de dòlars, molt 
lluny de la facturació proporcionada per les modalitats de 
pagament. I més si es té en compte que els usuaris de ser-
veis freemium actius s’estimen en uns 100 milions a tot El 
Món i que en aquestes dades s’inclouen, també, els retorns 
publicitaris generats per plataformes de vídeo online, com 
ara YouTube que, per si sola, té 1.000 milions d’usuaris ex-
clusius al mes. 
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Aquestes tendències expansionistes, apuntades ja des 
del 2010, han ajudat la indústria musical a considerar els 
entorns digitals, en general, i les plataformes de streaming, 
en particular, com una alternativa valuosa per explotar el 
mercat. Així, el que en un principi podia ser considerat com 
un competidor o un mer complement del negoci, ara està 
esdevenint un pilar fonamental. De fet, agents no relaci-
onats directament amb la música han anat ocupant part 
de l’espai de la distribució sonora a la Xarxa, a la vista dels 
indicadors i augurant bones expectatives. És per això que 
durant el període analitzat s’han produït moviments em-
presarials amb inversions orientades al sector de la música 
digital.

L’increment constant del volum de negoci al 
voltant de les plataformes de música online, 
tant en nombre de subscriptors com d’ingres-
sos, ha estimulat el mercat, que ha esdevin-
gut més competitiu, amb nous serveis i nous 
actors 

Així, en la Worldwide Developers Conference del 
2013, Apple va presentar iTunes Radio com una de les se-
ves innovacions. Aquest és un servei que entra en compe-
tència directa amb altres agents de la música en streaming, 
com ara Spotify,7 Google Play Music,8 Deezer9 o Pando-
ra.10 El llançament efectiu d’iTunes Radio es va fer el se-
tembre del 2013, quan es va alliberar la versió 7 de l’iOS 
(iPhone Operative System), dins el qual s’integra. Els condi-
cionants legals relacionats amb la distribució geogràfica de 
continguts audiovisuals fa que iTunes Radio neixi com un 
servei exclusivament per a usuaris ubicats als Estats Units i, 
posteriorment (febrer del 2014), pugui ampliar-se als usu-
aris australians. El servei confecciona playlists de manera 
gratuïta a partir de certes opcions definides per l’usuari. Els 
subscriptors d’iTunes Match, el servei d’emmagatzematge 
musical al núvol d’Apple, seran considerats usuaris premi-
um del nou servei i, a diferència dels usuaris que no paguen, 
podran passar a la següent cançó de la llista de manera il-
limitada.

L’agost del 2014 Apple compra Beats Electronics per 
2.500 milions de dòlars. A més, dins l’acord, pagarà 500 
milions addicionals per l’adquisició de Beats Audio, el ser-
vei musical en streaming de la companyia. En contrast amb 

7. https://www.spotify.com.

8. https://play.google.com/music.

9. http://www.deezer.com.

10. http://www.pandora.com.

iTunes Radio, aquest servei no és gratuït i només s’ofereix 
per subscripció de 10 $ mensuals. A més, Beats Audio és 
present a uns cent països d’arreu del món. S’intueix que 
Apple, en breu, presentarà canvis en la seva oferta de strea-
ming musical, possiblement unificant iTunes Radio i Beats 
Audio en una única oferta de modalitat freemium. 

Per la seva part, el novembre del 2014 Google pre-
senta Music Key,11 un servei vinculat a YouTube i a Google 
Music Play i, de moment, accessible només per invitació. 
Resulta interessant veure com l’alt índex d’usuaris que 
utilitza YouTube (una plataforma de vídeo) com a repro-
ductor musical ha fet que la companyia es replantegi nous 
mercats i formes d’explotació del negoci que, fins ara, els 
resultaven aliens.

Un altre dels esdeveniments destacables d’aquest pe-
ríode va ser el llançament per part de Spotify d’una moda-
litat gratuïta d’accés als seus continguts des de dispositius 
mòbils, a mitjan desembre del 2013. Aquesta modalitat de 
servei no permet la selecció concreta dels temes musicals, 
sinó que reprodueix una playlist de cançons, ordenada de 
manera aleatòria, a partir de la selecció del grup o l’intèr-
pret escollit per l’usuari. A més, el gener del 2014, Spotify 
va eliminar les restriccions de temps d’escolta mensuals que 
imposava als seus usuaris sense subscripció i que consistia a 
permetre l’accés a 10 hores de reproducció al mes. 

També, el desembre del 2014, es va presentar Flow, 
una versió gratuïta i específica per a smartphones de Deezer.

En general, es pot afirmar que aquests han estat mo-
viments estratègics per ocupar o refermar posicions dins 
del mercat de la música en streaming, que ha esdevingut 
més competitiu davant l’aparició de nous i potents compe-
tidors, a voltes amb poca o cap vinculació prèvia amb la in-
dústria musical. Igualment, i davant la creixent penetració 
de smartphones i del seu ús com a forma d’accés a Internet, 
les diferents companyies han estat prenent posicions per 
aconseguir estar presents en els dispositius dels potencials 
subscriptors. 

4. Les aplicacions mòbils de les 
emissores de ràdio amb presència a 
Catalunya

Vista la importància dels dispositius mòbils en els hàbits 
de consum de la població, hem considerat interessant ob-
servar la presència de les emissores de ràdio en tauletes i 
smartphones.

11. «Música en YouTube que toca la nota correcta». Blog Oficial de 
Google España: http://googleespana.blogspot.com.es/2014/11/musica-
en-youtube-que-toca-la-nota.html.
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4.1. Aparició i evolució

De l’anàlisi realitzada, la primera xifra que es desprèn és 
que 42 de les 59 emissores observades disposen, a l’aca-
bament de l’any 2014, d’aplicació per a dispositius mòbils, 
almenys per a una de les tres modalitats observades (iPho-
ne, iPad, Android). Això representa el 71,2% del total de la 
mostra. La resta, 17 emissores, encara no en tenen. 

L’aparició de les aplicacions de les emissores de ràdio per 
a dispositius mòbils, però, ha estat desigual des que, el desem-
bre del 2008, es presentà la primera aplicació d’una emissora 
de ràdio de l’Estat espanyol, la de Cadena 100 (vegeu el gràfic 
2). El 2009 l’oferta s’amplià amb 13 emissores més; el 2010, 
sorgiren 4 emissores; el 2011, novament hi va haver una gran 
irrupció d’aplicacions d’emissores per a mòbils, concretament 
14; el 2012, només en va aparèixer 1; el 2013, se’n van publicar 
6 de noves; i finalment, el 2014, l’oferta es completà amb 3 més. 

Això ha configurat una oferta creixent en el mercat, amb 
dos moments de forta expansió: el 2009 i el 2011. Des d’aquell 
moment, l’aparició de noves aplicacions s’ha anat moderant, la 
qual cosa resulta lògica si pensem que aquest és un entorn que 
té un sostre i, per tant, es comença a intuir una desacceleració, 
pròpia de la maduresa del fenomen que, al gràfic 3 (vegeu a la 
pàgina següent), s’apunta com una corba asimptòtica. Així, les 
empreses que ofereixen la seva aplicació al mercat la mante-
nen, la modifiquen, la revisen i la milloren, però difícilment en 
creen una de nova sense eliminar l’anterior.

4.2. Les aplicacions segons la titularitat

A la mostra trobem representades 24 emissores públiques 
i 35 emissores privades. Si atenem la seva titularitat, el 
nombre d’aplicacions disponibles és molt similar en tots 
dos àmbits: les emissores privades ofereixen un total de 
23 aplicacions, mentre que les públiques en presenten 20. 
Però quan transformem el valor absolut en dades percen-
tuals relatives a cada sector, la representació es desequilibra. 
El conjunt de les emissores privades que tenen aplicació 
pròpia suposen el 65,7% del seu sector, mentre que el de les 
emissores públiques arriba al 83,3% (vegeu el gràfic 4, a la 
pàgina següent).

El 65,7% de les emissores privades tenen apli-
cació mòbil. Cal valorar l’esforç realitzat pel 
sector radiofònic privat i posar en relleu la vi-
sió estratègica demostrada

Si bé és habitual que el sector públic, davant d’innova-
cions tecnològiques, impulsi certes transformacions i, un cop 
redefinit el mercat, les empreses privades afrontin els nous 
reptes amb un menor risc, en aquest cas no ha estat ben bé 
així. Des dels inicis, i malgrat les circumstàncies econòmiques, 
la indústria radiofònica privada ha fet l’esforç de desenvolupar 

Gràfic 2. Calendari de llançament de les aplicacions radiofòniques a l’Apple Store (2008-2014)

Font: Elaboració pròpia 

2008 2009 2010 2011 2102 2013 2014 2015

Cadena100

EuropaFM Canarias Radio

IB 3 Melodía FM

Radio Galega

Radio Galega Aragon Radio Hit FM

KissFM Euska di Irratia

EsRadio Euskadi Gaztea

40 Principales R. Castilla la Mancha

RNE Radio Clásico Radio Euskadi

Cadena Dial MegaStar FM

Máxima FM

RNE Ràdio 4 R. Princip. Asturias

RNE Onda Cero

Catalunya Música Canal Fiesta Radio Radio 3

iCatFM Canal Sur Radio RadioOlé

Catalunya Informació Radio TeleTaxi Rock FM

Catalunya Ràdio RAC105 Cadena COPE

Ràdio Flaixbac RAC1 Eitb Musika

Flaix FM Cadena Ser M-80

RNE Radio 5 Todo Noticias
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Gràfic 3. Creixement de l’oferta d’aplicacions radiofòniques (2008-2014)

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 4. Distribució de l’oferta radiofònica d’aplicacions per a mòbils, segons la titularitat (2014)

Font: Elaboració pròpia 
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   Emissores amb app 65,7% 83,3%

   Emissores sense app 34,3% 16,7%
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les seves aplicacions de manera simultània a les produïdes al 
sector públic. Cal, doncs, valorar aquest esforç i posar en relleu 
la visió estratègica demostrada a l’hora d’evolucionar amb el 
mercat i, fins i tot, avançar-se als hàbits de les audiències.

Les 12 emissores privades que encara no ofereixen 
aplicacions són emissores petites, de cobertura autonòmica 
o que pertanyen a grups comunicatius que ofereixen apli-
cacions per a altres emissores més grans del mateix grup. 
Les emissores que a finals del 2014 no disposaven d’aplica-
ció per a mòbil són Radio Voz, Onda Madrid, Radio Inter, 
Radio El Día, Radio Marca, Cadena Top, Radio RM, In-
tereconomía, Ràdio Marina, Ràdio Estel, GUM FM i Son 
Galicia Radio. Pel que fa a les públiques, les 4 emissores 
sense aplicació12 són Radio Vitoria, Radio Andalucía, Ra-
dio Galega Música i Canal Flamenco Radio, cap d’elles del 
sistema públic de radiodifusió català. 

4.3. Sistemes i plataformes de les 
aplicacions radiofòniques

Pel que fa a la distribució de les aplicacions tenint en comp-
te el dispositiu pel qual s’han dissenyat, les aplicacions radi-

12. Tot i que l’aplicació mòbil d’EITB Musika està disponible per 
als usuaris i la comptabilitzem com a tal, cal destacar que aquesta 
aplicació no és oficial, és a dir, no està feta pels responsables d’EITB.

ofòniques majoritàriament s’ofereixen per a iPhone (97,6%), 
seguides per les aplicacions destinades a Android (88,1%). I, 
finalment, hi ha les versions específiques per a tauletes iPad 
(47,6%), com mostra el gràfic 5. Aquestes dades mostren que, 
tot i que es fa l’esforç per tenir presència als smartphones, no 
totes les emissores fan la inversió necessària per dissenyar una 
aplicació específicament per a tauletes, que pugui aprofitar, 
entre altres característiques, la major superfície de pantalla.

Cal assenyalar que les emissores no es limiten a es-
tar presents en una sola plataforma. És per això que les 
42 emissores que ofereixen aplicacions per a dispositius 
mòbils a finals del 2014 configuren una oferta total de 98 
versions disponibles de les seves aplicacions.

Així, 18 emissores fan l’esforç de mantenir versions 
de les seves aplicacions per a les tres modalitats analitzades. 
Això suposa que el 42,9% de les aplicacions estan disponi-
bles tant per a iPhone com per a iPad i per a Android (vegeu 
el gràfic 6). La presència limitada a només dues versions es 
dóna en el 47,6% dels casos (20 emissores). La resta, és a dir, 
el 9,5% de les emissores (4), ofereixen una única versió de la 
seva aplicació. Dit d’una altra manera, quan sumem el nom-
bre d’emissores que ofereixen les seves aplicacions en dues o 
tres versions (38 emissores) s’arriba al 90,5%. 

Una altra dada destacable és que 36 de les 42 emis-
sores han optat per no renunciar a cap dels dos sistemes 
de mòbils amb més penetració arreu del món. Segons da-

Gràfic 5. Distribució de les aplicacions de les emissores radiofòniques amb cobertura a Catalunya, segons el tipus de 
dispositiu (2014)

Font: Elaboració pròpia 
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   Percentatge 97,6% 47,6% 88,1%
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Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 6. Distribució de l’oferta d’aplicacions mòbils de les emissores radiofòniques amb cobertura a Catalunya, 
segons el nombre de versions —iPhone, iPad, Android— (2014)

des de Ditrendia (2015), s’estima que el 2014 el 76,6% 
dels dispositius mòbils del món funcionen amb Android 
i el 19,7% ho fan amb iOS. Altres sistemes, com ara 
Windows Phone, amb el 2,8% del mercat o Blackberry, 
amb el 0,4%, representen valors residuals per als quals no 
compensa fer l’esforç de preparar aplicacions específiques. 
Així, el 85,8% de les emissores posen la seva aplicació a 
disposició tant dels usuaris de mòbils Android com dels 
d’iOS i no tenen en compte cap altre sistema operatiu 
(vegeu el gràfic 7, a la pàgina següent). 

El nombre d’emissores que ofereixen les seves 
aplicacions en dues o tres versions arriba al 
90,5%

De les aplicacions exclusives per a iOS, en trobem 3 
destinades sols a iPhone (les de Canarias Radio —integrada 
dins l’oferta de RTVC—, Hit FM i ONA FM), la qual cosa 
suposa el 7,1%. I 2 de dissenyades tant per a iPhone com per 
a iPad (les de Kiss FM i Canal Fiesta Radio), el 4,8%. No 
n’hi ha cap destinada exclusivament per a tauletes iPad. Dit 
d’una altra manera, l’11,9% de les aplicacions de les emis-
sores analitzades no està disponible per a dispositius amb 
sistema operatiu Android. Pel que fa a les aplicacions exclu-

sives per a dispositius Android i, per tant, no accessibles amb 
terminals Apple, només trobem la d’EITB Musika que, cal 
assenyalar, no és una aplicació oficial. En valors percentuals, 
aquesta aplicació representa el 2,4% del total.

4.4. Classificació de les aplicacions

A l’hora de publicar les aplicacions als entorns de des-
càrrega (Google Play i Apple Store), els responsables de 
les aplicacions han de fer una breu descripció i classi-
ficar-les dins d’alguna de les categories preestablertes. 
A l’Apple Store, hi trobem aplicacions definides com 
a Catàlegs, Compres, Economia i empresa, Educació, 
Entreteniment, Esports, Estil de vida, Finances, Foto i 
vídeo, Jocs, Llibres, Medicina, Menjar i beure, Música, 
Navegació, Notícies, Productivitat, Referència, Revistes 
i diaris, Salut i forma física, Temps, Utilitats, Viatges o 
Xarxes socials.13

Les aplicacions de ràdio analitzades es distribueixen 
només en 3 d’aquestes 24 categories: el 50% es presen-
ten com a «Música» (21); dins de la categoria «Notícies», 
hi trobem el 35,7% (15); i, finalment, a «Entreteniment» 
s’agrupa el 14,3% (7), com mostra el gràfic 8. 

13. Aquestes són les categories utilitzades a l’Apple Store. Les de 
Google Play són molt similars, tot i que no exactament iguals.

Tres versions

Dues versions

Una versió

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Una versió Dues versions Tres versions

   Percentatge 9,5% 47,6% 42,9%
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Gràfic 7. Distribució de l’oferta d’aplicacions mòbils de les emissores radiofòniques amb cobertura a Catalunya, 
segons plataformes (2014)

Font: Elaboració pròpia.

Gràfic 8. Distribució de les aplicacions radiofòniques segons la seva tipologia (2014)

Font: Elaboració pròpia.

5. Noves formes, nova oferta

En aquest període, la producció radiofònica ha donat pro-
ductes diversos, fruit de transformar els continguts sonors 
en productes audiovisuals o que, fins i tot, han hibridat rà-
dio, televisió i Internet.

5.1. De la convergència mediàtica 
a la crossmedialitat

Un primer exemple de la barreja de mitjans el podem tro-
bar en l’ús que es fa de la càmera en el magazín El matí 
de Catalunya Ràdio, a la secció diària «La portada». És un 
espai d’opinió on la directora i presentadora del programa, 
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des de setembre de 2013, Mònica Terribas, defineix la línia 
editorial de la jornada. A les 8 del matí, la periodista fa la 
seva intervenció mirant directament a càmera, parlant als 
usuaris. Es produeix, així, un vídeo, concebut amb llenguat-
ge televisiu, que es publica com una càpsula de continguts a 
la web del programa, preparat per al seu consum a la carta. 
A més, i per arrodonir la producció audiovisual d’aques-
ta peça, després de la salutació habitual de la presentadora 
(«Bon dia. Desperta Catalunya») i mentre sona la sintonia 
del programa, la imatge de l’estudi dóna pas a una careta 
introductòria, amb imatges del programa i de la mateixa 
periodista, com si es tractés d’una peça de televisió. Igual-
ment, un cop acabada l’exposició, el vídeo es tanca amb la 
inserció d’un missatge publicitari, adreçat a l’audiència que 
veurà el vídeo per Internet, que promociona el programa 
de ràdio i recorda l’horari d’emissió. El missatge radiofònic 
esdevé televisiu.

 
Imatge 1. Fotograma de la careta d’entrada de «La 
portada», d’El matí de Catalunya Ràdio, en la seva versió 
de vídeo

Font: Captura de la web de Catalunya Ràdio.

Un altre exemple de la declinació visual de produc-
tes radiofònics el tenim en el programa d’humor La com-
petència, de RAC1. El programa de ràdio, un cop al mes, 
esdevenia programa de televisió: el darrer divendres de 
mes, el directe no s’enregistrava a l’estudi de ràdio de la 
manera habitual de l’emissora, sinó que s’utilitzaven les 
instal·lacions de la sala Luz de Gas de Barcelona com a 
plató. Els presentadors i col·laboradors, mentre feien el 
programa radiofònic, eren enregistrats per càmeres de te-
levisió. El senyal d’àudio, com sempre, s’emetia en directe 
per les ones de RAC1 en el seu horari, de 12.00 a 13.00 
hores. Simultàniament, es realitzava la versió televisiva 
del programa. Aquest programa de televisió passava a 
formar part de la graella de 8TV d’aquella mateixa nit 
amb el nom de La competència en color. La producció, feta 

entre setembre del 2011 i juny del 2013, va donar lloc a 
un total de 22 episodis televisius, alguns dels quals encara 
es poden veure a Internet.14

Imatge 2. Òscar Andreu i Òscar Dalmau, en un programa 
de La competència en color, la versió televisada del seu 
programa de ràdio

Font: Captura d’uns dels vídeos disponibles per a consum «a la carta».

La producció radiofònica ha transformat al-
guns continguts sonors en productes audi-
ovisuals i, fins i tot, ha experimentat amb la 
hibridació de ràdio, televisió i Internet 

El producte més innovador pel que fa al tractament 
de mitjans és, segurament, el programa Yu: no te pierdas 
nada. El 2 de novembre de 2012 irromp en el mercat 
audiovisual aquesta producció televisiva, sota l’empara 
de Vodafone Yu, la marca comercial de Vodafone orien-
tada a un públic jove i universitari. El tret característic 
d’aquest magazín és que ha estat pensat, des dels seus 
orígens, per explotar-se i difondre’s amb una estratègia 
crossmedia. El programa s’enregistra en plató, de dilluns 
a divendres de 17.00 a 20.00 hores, i s’emet en directe, a 
través de la web com a programa de televisió; després, el 
mateix dia de 21.00 a 00.00 hores, es torna a emetre per 
antena, per la freqüència de Los 40 Principales. Final-
ment, els continguts es desen al repositori de Vodafone 
Yu, a l’abast dels usuaris, per al seu consum a la carta. 
A més, hi ha una comunicació amb els oients a través 
dels seus perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter 
i YouTube. Seria difícil assignar una etiqueta a aquest 

14. Els darrers 10 capítols es poden veure a www.rac1.org/la-
competencia-en-color. [Consulta: 12 desembre 2014]
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producte i definir davant de quin tipus d’audiovisual ens 
trobem. Així, aquest producte audiovisual, fet des d’una 
concepció radiofònica i que es difon per Internet, és una 
clara expressió de la convergència de mitjans i de llen-
guatges, tant productivament com pel que fa a la distri-
bució dels seus continguts. 

Imatge 3. Reproductor dels continguts a la carta de Yu: 
no te pierdas nada

Font: Captura de la web yu.los40.com.

6. La ràdio catalana a Internet 2014

Segons les dades presentades per l’EGM (AIMC, 2015a), 
els oients de ràdio per Internet a Catalunya el 2014 van 
ser 290.000, una mica per sobre de la mitjana calculada 
entre 2012 i 2014, que era de 285.000. La mateixa font 
revela que els ciberoients del conjunt de l’Estat espanyol 
van sumar 1.467.000 (AIMC, 2015b), la qual cosa fa que 
el percentatge d’oients catalans respecte del total de l’Es-
tat sigui del 19,8%. La diferència és que, mentre que la 
xifra d’oients de bitcasters catalanes s’ha estabilitzat, l’ín-
dex d’internautes a l’Estat espanyol creix moderadament 
(vegeu el gràfic 9, a la pàgina següent).

6.1. Accés a l’oferta radiofònica 
a través d’Internet

Totes les bitcasters analitzades fan accessible el senyal hertzià 
a través d’Internet. Aquest és el servei que totes les emis-
sores ofereixen des del seu espai web. Així, el 100% de les 
emissores auditades, això és, les 54 que componen la mostra, 
permeten l’escolta del directe de la seva programació. 

L’oferta de continguts a la carta, en canvi, sols és pre-
sent en el 72,2% de les emissores de la mostra i decreix en el 
3,5% respecte de les dades del 2011. Es mantenen les xifres 
similars a passades edicions. Com ja vàrem comentar, hi ha 
emissores que no estan disposades a oferir les seves produc-
cions radiofòniques a la carta i, molt menys (com comenta-
rem a continuació), a permetre la descàrrega dels continguts. 

El percentatge d’emissores que permeten la descàr-
rega de continguts sonors ha baixat fins al 40,7%. Això no 
ens ha de sorprendre si entenem que el 50% de la mostra 
(27) són emissores musicals i sols 7 d’aquestes permeten la 
descàrrega d’alguna part de la seva producció ja que, evi-
dentment, disposen dels drets de comunicació pública de 
les cançons, però no els de posar a disposició del públic 
les obres. Així, només 7 de les 27 emissores musicals ana-
litzades (18,9%) permeten la descàrrega d’alguna part de 
la seva programació. El servei de podcast també ha minvat 
significativament (−17,7%), i s’ha situat en el 44,4% del 
total (vegeu la taula 1).

L’oferta a continguts per subscripció RSS ha minvat 
fins al 35,2%, valor inferior, fins i tot, al del 2007. És pos-
sible que el fet de disposar de mòbils always on i, per tant, 
poder accedir a la informació que hi ha al núvol quan la 
necessitem fa que les tecnologies RSS ja no aportin tant 
de valor com fa uns anys (vegeu el gràfic 10, a la pàgina 
següent).

La subscripció d’alertes al mòbil cau fins a l’1,9%. 
Això podria semblar contradictori amb la importància 
dels mòbils en el context actual, però no ho és: els ser-
veis d’alertes, tal com s’ofereixen actualment, són a través 
de SMS i, per tant, de pagament. La comunicació directa 

Taula 1. Percentatge de bitcasters segons l’oferta de formes d’accés als continguts sonors (2014)

Streaming Descàrrega

Consum sincrònic En directe 100% Descàrrega 40,7%

Consum asincrònic A la carta 72,2% Podcast 44,4%

Univers: Mostra de 54 espais web d’emissores radiofòniques.

Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 9. Audiències de les emissores de ràdio a través d’Internet (2012-2014)

Nota: L’EGM comença a recollir dades de consum a Internet a partir de la segona onada de 2012. Les dades fan referència a les tres onades de 
cada any. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estudi General de Mitjans (AIMC, 2015a, 2015b). 

Gràfic 10. Evolució de les formes d’accés a la informació dels continguts oferts en els espais web radiofònics (2007-
2014)

Font: Elaboració pròpia.
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entre emissora i mòbils sí que es produeix, però es fa amb 
eines com ara el WhatsApp o mitjançant les aplicacions de 
les emissores.

Sí que es produeix una comunicació directa 
entre emissora i mòbils, però no es fa a través 
de l’obsolet SMS, sinó que s’han incorporat 
altres eines, com ara el WhatsApp o les apli-
cacions

Curiosament, les llistes de distribució incrementen la 
seva presència lleugerament (+3%) i arriben a l’11,1%.

6.2. Les xarxes socials, les noves 
eines de participació

Des de fa un temps, Facebook i Twitter han ocupat el lloc 
que abans tenien les eines de comunicació i participació a 
la web. És per això que, any rere any, les dades relatives a les 
eines de participació han anat baixant i han arribat a xifres 
pràcticament testimonials, com mostra la taula 2.

Taula 2. Percentatge de bitcasters segons les eines de 
participació a disposició dels usuaris (2014)

EINES DE PARTICIPACIÓ 

Fòrum 1,9 %

Xat 0,0 %

Enquesta 3,7 %

Blog 9,3 %

UGC 3,7 %

Votacions 3,7 %

Univers: Mostra de 54 espais web d’emissores radiofòniques.
Font: Elaboració pròpia.

Novament, l’explicació a aquesta davallada la podrí-
em trobar en les noves maneres de fer: la conversa en temps 
real s’ha desplaçat del xat a Twitter, que també pot fer-se 
servir com a eina de votació; els blogs i els fòrums han estat 
substituïts per Facebook; les eines per demanar continguts 
als usuaris s’han mogut de la web als mòbils, i les aplicaci-
ons poden ocupar l’espai de les eines d’enquesta (vegeu el 
gràfic 11, a la pàgina següent).

Facebook i Twitter esdevenen les xarxes socials hege-
mòniques (ambdues superen el 90% de penetració). Així el 
92,6% de les emissores auditades tenen perfil a Facebook 
i el 90,7% el tenen a Twitter, com mostra el gràfic 12 (a la 
pàgina següent).

6.3. Una xarxa social que es fa lloc: Instagram

Les dades del IV Estudio de Redes Sociales (IAB Spain, 2015) 
indiquen que, a l’Estat espanyol i atenent el temps setmanal 
que els usuaris hi han dedicat durant el 2014, les xarxes soci-
als més emprades han estat Facebook (4 h 31 min), Spotify 
(3 h 45 min), YouTube (3 h 34 min) i Twitter (3 h 09 min). 
D’aquestes, l’única que creix respecte del 2013 és Spotify (in-
crement de 19 minuts setmanals). Tant Facebook i Twitter, 
per la seva utilitat per construir comunitat i comunicar-se, 
com Spotify i YouTube, per la seva orientació musical, han 
estat emprades per les emissores de ràdio analitzades.

En cinquè lloc es troba Instagram (3 h 57 min), amb 
un creixement de 13 minuts respecte del 2013. Aquesta és 
una xarxa que relaciona els seus membres a partir de com-
partir fotografies (i, des de fa poc, també vídeos) fetes amb 
els seus dispositius mòbils. Es combinen, en aquesta xarxa, 
factors que en faciliten l’expansió, especialment entre el sec-
tor més jove, com són l’alta penetració dels dispositius mò-
bils, la facilitat d’ús o el predomini de la comunicació visual. 

En els darrers anys, Instagram està experimentant 
un gran creixement d’usuaris, especialment entre el públic 
més jove. De fet, el desembre del 2014, s’anunciava que 
aquesta xarxa15 arribava als 300 milions d’usuaris, i supe-
rava, d’aquesta manera, Twitter. Igualment, la valoració 
d’Instagram creix entre els seus subscriptors (IAB Spain, 
2015), i passa del 7,2 sobre 10 obtingut el 2013 a una 
qualificació de 7,7 sobre 10 el 2014. Se situa, així, com la 
tercera més ben valorada, per darrere de YouTube (8,0) i 
de Spotify (7,9). És per això que hem cregut interessant 
posar el focus a analitzar la presència de les emissores de 
ràdio en aquesta xarxa social. 

Les emissores estan abordant la seva pre-
sència a Instagram creant comptes institu-
cionals d’emissora, administrats de manera 
centralitzada, o bé amb perfils específics per 
a programes concrets, gestionats des dels 
equips de producció d’aquests programes

15. Aquesta informació la publicava el 10 de desembre de 2014 
un dels cofundadors de la companyia, Kevin Systrom, al blog 
oficial d’Instagram. Disponible a: http://blog.instagram.com/
post/104847837897/141210-300million. [Consulta: 22 gener 2015]
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 Gràfic 11. Evolució de les eines de comunicació en els espais web radiofònics (2007-2014)

Font: Elaboració pròpia.

Gràfic 12. Evolució de la presència de les emissores catalanes a Facebook i Twitter (2008-2014)

Font: Elaboració pròpia.
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Igual que passa amb Twitter, les emissores estan 
abordant la seva presència a Instagram de dues maneres: 
creant comptes institucionals d’emissora (o, fins i tot, de 
grup de comunicació), administrats de manera centralitza-
da, o amb perfils específics per a programes concrets, ges-
tionats pels equips de producció d’aquests programes. De 
les 59 emissores de la mostra, a finals del 2014, 14 tenien 
presència institucional a Instagram, la qual cosa suposa una 
mica menys de la quarta part (el 23,7%).16 Si afegim les 6 
emissores que, tot i que no tenen un perfil de marca cor-
porativa, tenen alguna presència amb perfils de programa o 
d’emissores locals, la xifra augmenta fins a les 20 emissores, 
és a dir, fins al 33,9%.

A Instagram han arribat amb més força les emissores 
temàtiques: 13 de les 35 emissores temàtiques de la mos-
tra, és a dir, el 37,1%, disposen de perfil a Instagram. I, si 
afinem més, ens adonarem que són moltes les emissores de 
temàtica musical que ja han incorporat Instagram a les se-
ves estratègies comunicatives: de les 26 emissores musicals 
de la mostra, 11 ofereixen un perfil dins d’aquesta xarxa, la 
qual cosa suposa un percentatge del 42,3%. 

La incorporació de les emissores a Instagram amb per-
fils institucionals ha estat gradual: el 2011 només Cadena 

16. En aquesta xifra no comptabilitzem Catalunya Ràdio que, tot i que 
té perfil a Instagram (@catalunyaradio), mai no ha estat utilitzat.

SER tenia presència en aquesta xarxa; el 2012 se n’hi van 
incorporar 4 (Flaix FM, Ràdio Flaixbac, GUM FM i Hit 
FM), i el 2013 s’hi van donar d’alta 2 més (Cadena Dial i 
Máxima FM). El 2014 és quan hi ha el creixement més gran, 
amb 9 perfils institucionals nous (vegeu el gràfic 13).

És interessant veure com han anat evolucionat les 
publicacions que les emissores han anat fent dins d’aques-
ta xarxa. De fet, el creixement constant de la presència de 
les emissores amb perfil institucional no es correspon di-
rectament amb un increment de la presència real, en for-
ma de publicacions, dins la Xarxa. Quan observem l’evo-
lució de les publicacions a Instagram, ens adonem que hi 
ha una davallada entre el 2012 i el 2013. La mitjana de 
publicacions va passar de les 39,6 anuals el 2012 a les 18,9 
el 2013. El 2014, en canvi, s’aprecia un gran creixement, i 
es va arribar a les 85,3 publicacions anuals (vegeu el gràfic 
14, a la pàgina següent).

En nombres absoluts, les emissores van passar de 
difondre un total de 198 imatges (2012) a compartir-ne 
només 132 (2013). La xifra augmenta el 2014, on trobem 
1.364 publicacions entre imatges i vídeos. Una de les emis-
sores més actives és Mega Star: va publicar 605 posts el 
2014, set vegades per sobre de la mitjana de publicació 
d’aquell any. Per contra, Hit FM, malgrat que té perfil, no 
va compartir res a través d’Instagram durant tot el 2014 
(vegeu la taula 3, a la pàgina següent).

Gràfic 13. Nom del perfil institucional a Instagram de les emissores de ràdio i data de la primera publicació 
(2011-2014)*

* El gràfic mostra els dos perfils genèrics de Máxima FM i els dos d’Europa FM. És per això que, en lloc de 14 marques, corresponents a les 14 
emissores que presentaven un perfil institucional a Instagram a finals del 2014, se’n poden veure 16. 

Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 14. Evolució del nombre de publicacions fetes a Instagram des dels perfils institucionals de les emissores 
(2011-2014)

Font: Elaboració pròpia.

Taula 3. Nombre de publicacions d’imatges o vídeos a Instagram fetes des dels perfils institucionals de les emissores 
(2011-2014)

  2011 2012 2013 2014

la_ser 18 27 18 46

flaixfmoficial 0 71 14 59

radioflaixbacoficial 0 80 57 227

gumfm 0 3 7 16

hit_fm 0 17 7 0

cadena_dial 0 0 12 7

maximafm_radio 0 0 17 91

ib3radiotelevisio 0 0 0 129

maximafmcat 0 0 0 34

canalfiesta 0 0 0 35

megastarspain 0 0 0 605

gaztea_irratia 0 0 0 28

radio3rne 0 0 0 43

europafmcat 0 0 0 10

m80radio_ 0 0 0 13

europafm 0 0 0 21

TOTAL 18 198 132 1.364

Font: Elaboració pròpia.
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7. Conclusions

• El disseny dels continguts per a Internet encara es 
pensen, majoritàriament, per a pantalles d’ordinador, 
horitzontals i de majors dimensions que les dels dis-
positius mòbils. Les formes de consum i les expec-
tatives dels internautes a l’hora d’accedir als contin-
guts en xarxa són diferents, depenent del moment (i 
de l’espai) on es fa l’accés. És probable que l’accés a 
través dels ordinadors, de major durada, es faci per 
obtenir informació en profunditat i que els accessos 
a través de mòbils siguin per obtenir informacions 
puntuals. Sigui com sigui, cal pensar en dissenys que 
mantinguin l’experiència de l’usuari en qualsevol ti-
pus de pantalla. Això es pot fer amb plantejaments 
específics per a cada dispositiu o utilitzant llenguat-
ges «líquids». 

• Les emissores de ràdio de temàtica musical es veuen 
abocades a competir amb les plataformes de música 
online, en un mercat canviant i on es mouen inversions 
milionàries. Un espai on, encara, la ràdio musical és 
dominant respecte de les plataformes online és l’escol-
ta de música en mobilitat. La proliferació de tarifes 
planes i de consum de dades il·limitat, així com l’arri-
bada, en un futur pròxim, de la connectivitat integrada 
en els vehicles particulars, poden fer trontollar aquesta 
hegemonia. La proximitat amb l’oient, el factor humà i 
la vinculació emotiva de l’audiència amb la marca són 
avantatges diferencials que les emissores han de saber 
explotar en benefici seu. A més, es poden aprofitar al-
gunes xarxes socials musicals, com per exemple Spo-
tify, per oferir llistes pròpies. En aquests entorns no 
obtindran beneficis econòmics, però sí que poden re-
fermar la imatge de marca i acompanyar els seus oients 
quan estan consumint música online no proveïda per 
les emissores.

• Instagram sembla una manera fàcil i directa d’accedir 
al públic jove i acostar-lo a les marques radiofòniques. 
És per això que caldria mantenir un perfil actiu en 
aquesta xarxa social i integrar-lo a l’estratègia comuni-
cativa de l’emissora. 

• Els dispositius mòbils, per la seva alta penetració 
i l’elevat temps de consum dels usuaris, esdevenen 
una oportunitat per a les emissores a l’hora de tro-
bar nous públics i fidelitzar la seva audiència. A més, 
són un complement ideal per distribuir els continguts 
a la carta, especialment aquells empaquetats com a 
podcast. Moltes emissores ja han abocat esforços per 
tenir presència en els mòbils en forma d’aplicacions 

específiques. Cal, però, no descuidar-les, mantenir-les 
i actualitzar-les per oferir a l’audiència, acostumada als 
canvis i a les novetats, allò que demana.

• La ràdio s’està veient abocada a abordar espais visuals. 
A les webs de ràdio es pot trobar material audiovi-
sual tant propi com aliè. Algunes emissores aprofiten 
l’experiència dels seus comunicadors per produir con-
tinguts fets amb una concepció netament televisiva. 
Les vinculacions entre ràdio, televisió i Internet, en 
aquest període, s’han concretat en alguns productes 
audiovisuals crossmedia, pensats per ser difosos per 
tots aquests mitjans i aptes per ser consumits des de 
qualsevol tipus de pantalla.
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CAPÍTOL  VI

Aquest trienni es pot resumir atenent diferents arguments, però 

a mode de resum cal començar parlant d’aniversaris de pes: Rà-

dio Barcelona ha fet 90 anys, RNE n’ha fet 75, Catalunya Ràdio 

n’ha fet 30, i moltes emissores també han celebrat els seus 80 

anys. A més, els prestigiosos Premis Ondas han commemorat la 

seva seixantena edició. Així doncs, la ràdio, en genèric, ha po-

gut celebrar i demostrar que encara té camí per córrer i idees 

creatives per superar reduccions, tancaments i ajustaments de 

les seves plantilles que com mai i durant aquests tres anys han 

estat notícia per reivindicacions i manifestacions laborals. Així, 

aquests anys han estat els de l’adéu de les emissores d’Onda 

Rambla i els de la jubilació del seu creador, Luis del Olmo. I no 

fóra just el repàs genèric d’aquests 2012, 2013 i 2014 si no re-

cordéssim que s’han apagat per sempre moltes de les més ben 

timbrades veus de la ràdio, entre d’altres, les de Concha García 

Campoy i de Constantino Romero.

Totes aquestes i altres qüestions han aixecat força notícies a la 

premsa clàssica i digital. A continuació, les resumiren de mane-

ra cronològica. 

* L’autora d’aquest capítol vol agrair la col·laboració de Luis Segarra, 
editor de la Guía de la radio en España, en el procés de documentació.

Per Sílvia Espinosa, professora del Departament de Filologia i 

Comunicació de la Universitat de Girona (UDG)*.

Els fets més rellevants: 

La ràdio que és notícia
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1. Fets i normatives que han marcat la 
ràdio catalana en el període 2012-2014

A continuació es presenta un relat anual amb la selecció dels 
fets més rellevants que han determinat l’evolució del mitjà 
a través de la mirada de les informacions fetes públiques en 
els diversos mitjans de comunicació. Cal esmentar que s’han 
omès les notícies referents a les audiències perquè aquest in-
forme conté el capítol tercer dedicat a la seva anàlisi. 

2012
GENER

01/01/2012
• Ràdio L’Hospitalet ha deixat de comptar amb els seus 

col·laboradors externs tant d’informatius com d’es-
ports i ha deixat d’emetre l’únic programa sobre tauro-
màquia que s’emetia a Catalunya, Los toros. 
Font: lamalla.cat. 

06/01/2012
• La campanya solidaria «Cap nen sense joguina», orga-

nitzada per Ràdio Barcelona - Cadena SER arriba a la 
seva 45a edició i recapta 24.430 euros per ajudar 8.000 
infants del centre d’acollida Sant Josep de la Munta-
nya i dels centres hospitalaris Nen Déu i Sant Pau de 
Barcelona. 
Font: Cadena SER Catalunya.

07/01/2012
• Els gegants de Sant Joan les Fonts, Joan i Roser, s’han 

convertit en les primeres figures populars que han pro-
tagonitzat un programa de ràdio per a nens, Plaça dels 
gegants, que s’ha fet en directe des de la plaça Major i 
que ha comptat amb els alumnes de l’escola Castanyer. 
Font: El Punt Avui. 

15/01/2012
• Mor Pilar Gefaell, d’antiga Ràdio Terrassa i una de les 

veus més representatives de Ràdio Sant Cugat.
Font: cugat.cat.

17/01/2012
• La seu de Catalunya Ràdio a Barcelona està en venda. 

De moment, les instal·lacions continuen en funciona-
ment fins que no estigui enllestida la nova seu a Sant 
Joan Despí, en un edifici annex al de TV3. 
Font: elTriangle. 

• COMRàdio es convertirà en una agència de contin-
guts d’àudio com un primer pas d’una transformació 
més profunda que s’està estudiant i que passa per un 
expedient de regulació per aprimar la plantilla. De fet, 
no es descarta que els acomiadaments afectin també 
el personal de la Xarxa de Televisions Locals (XAL). 
Font: Economía Digital.

19/01/2012
• Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) va iniciar les seves 

emissions el 19 de gener de 1937, en plena Guerra Ci-
vil, complint així 75 anys. Des d’El parte fins a la de-
mocràcia, la ràdio pública estatal ha explicat moltes de 
les escenes radiofòniques quotidianes que per l’aniver-
sari s’han pogut reviure a 53 ciutats on s’ha desplaçat 
un camió museu que s’ha emprat per a la celebració de 
l’aniversari, sota el lema «75 anys amb tu».
Font: RTVE.

21/01/2012
• Rafael de Ribot substitueix com a director de COM-

Ràdio Francesc Triola, que ocupava aquesta funció 
des de 2006. Ribot ha estat cap de redacció d’Informa-
tius de TV3 i director del Catalunya nit, de Catalunya 
Ràdio. Des de 2009 dirigia el diari digital El Singular 
Digital, que ara serà dirigit per Lluís Bou. 
Font: El Punt Avui.

22/01/2012
• Ràdio Ciutat de Badalona reduirà en un 50% el seu 

pressupost per no haver de tancar. L’anunci el va fer 
l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, argumen-
tant que no podria seguir pagant els 200.000 euros 
mensuals a l’empresa pública que gestiona la ràdio i la 
televisió locals, Badalona Comunicació. 
Font: laxarxa.com.
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23/01/2012
• Ràdio Manlleu es queda només amb la directora i un 

tècnic, i acomiada la resta de personal, quatre treballa-
dors. Aquesta mesura es pren per complir el decret del 
nou Govern central, que impedeix ampliar la plantilla 
de les administracions públiques. 
Font: el9nou.cat.

30/01/2012
• Mor la periodista Núria Zabala, directora de Relaci-

ons Institucionals i amb els Mitjans de Comunicació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA).
Font: cugat.cat.

31/01/2012
• El programa Extraradi, de COMRàdio, ha estat guar-

donat pels Premis del Consell Municipal de Benestar 
Social en la seva XIX edició per la manera com tracta 
la informació social de Barcelona. 
Font. ABC.es.

• El Col·legi de Periodistes s’oposa a la nova Llei de la 
CCMA i reclama que l’elecció dels consellers no si-
gui entre persones afins, sinó que demana que es va-
lori especialment l’experiència professional dels nous 
consellers. 
Font: El Punt Avui.

FEBRER

04/02/2012
• Solituds, de Ràdio Sant Joan, obté el Premi Miquel 

Diumé de ràdio que convoca el Col·legi de Periodistes 
de Girona. És un programa dedicat a la gent gran que 
està sola al poble. 
Font: El Punt Avui.

10/02/2012
• La comissió que treballava per a la reformulació dels 

mitjans de comunicació a l’Hospitalet ha proposat el 
tancament de la ràdio municipal i centrar la infor-
mació municipal en una pàgina web amb notícies en 
diversos formats: www.digital-h.cat. El web contindrà 
més continguts municipals o sobre els barris, les agen-
des i les curiositats. 
Font: Ràdio L’Hospitalet.

13/02/2012
• La ràdio privada catalana ha perdut 300 llocs de tre-

ball des de 2008, segons l’informe anual de l’Associ-
ació Catalana de Ràdio (ACR). Les contractacions 

han caigut entre un 34% i un 23% des de l’inici de la 
crisi, l’any 2008. En concret, el conjunt d’empreses de 
l’ACR fa quatre anys tenia 692 contractes laborals i 
399 contractes mercantils. Actualment, la xifra s’ha 
reduït en 234 contractes directes i en 90 d’indirectes. 
Font: ACN.

23/02/2012
• La periodista Pepa Fernández, que dirigeix i presen-

ta des de 1999 el programa No es un dia cualquiera, a 
RNE, ha estat distingida amb el Premi a l’Excel·lència 
Picota del Jerte 2012. El guardó destaca l’autenticitat, 
la qualitat i l’excel·lència del programa. 
Font: ElPeriódico.com.

25/02/2012
• Neix l’Associació Espanyola de Ràdio Online 

(AERO) amb l’objectiu de regularitzar i homologar 
mecanismes dins d’un mercat que en els últims anys 
no ha parat de créixer. Elsa Escobedo és la presidenta 
de l’Associació. 
Font: prnoticias.com.

MARÇ

03/03/2012
• S’estrena el documental d’investigació Les veus oblida-

des de la història de la ràdio a Girona, 1930-1975, de 
la professora de la UdG Sílvia Espinosa, que ha estat 
finançat a través de la Beca 8 de març, de l’Ajuntament 
de Girona. 
Font: UdG.

06/03/2012
• Ràdio Arenys obté la concessió definitiva 32 anys des-

prés d’haver començat les seves emissions provisionals. 
Font: Comunicació21.

14/03/2012
• Barcelona acull el congrés de ràdio més important 

d’Europa, Radiodays Europe 2012, coorganitzat per 
Radiodays Europe i l’Observatori de la Ràdio a Ca-
talunya (GRISS-UAB). Radiodays Europe és un fò-
rum de debat sobre els reptes i el futur de la ràdio que 
en aquesta edició fa especial atenció en la ràdio i el 
seu desplegament en tota mena de dispositius mòbils: 
cotxes, telèfons d’última generació, smartphones i taule-
tes. Entre els conferenciants destaquen directors i alts 
executius de mitjans de comunicació, com ara la BBC, 
Radio France, Regiocast i la RTL. Les emissores ca-
talanes i espanyoles van col·laborar en l’organització 
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d’aquest congrés que va reunir líders de ràdio de 45 
països i més de 700 participants. 
Font: l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB); www.
cpac.cat.

ABRIL

26/04/2012
• El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

(CAC) aprova la «Instrucció general sobre les condi-
cions i el procediment de la comunicació prèvia per 
a la prestació de serveis de comunicació audiovisual 
mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioe-
lèctric». La instrucció, que recull previsions definides 
en la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya 
(Llei 22/2005, de 29 de desembre), demana que abans 
d’iniciar la difusió de continguts radiofònics a través 
de la Xarxa, cal informar el CAC, qui pot acceptar o 
rebutjar aquesta prestació dels serveis audiovisuals sol-
licitada.
Font: CAC.

MAIG

02/05/2012
• Catalunya Ràdio fa canvis en el seu equip directiu. 

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) va anunciar que Fèlix 
Riera passa ser el nou director de Catalunya Ràdio, 
mentre que Ramon Mateu, director des del juny de 
2009, va ser designat director d’Estratègia i Marca de 
la CCMA. 
Font: catradio.cat.

10/05/2012
• Catalunya Música fa 25 anys i ho celebra amb una 

programació anual especial i amb concerts homenatge 
a Toldrà i Montsalvatge. La primera emissió de l’emis-
sora pública catalana de música clàssica i contemporà-
nia es va dur a terme el 10 de maig de 1987. 
Font: catmusica.cat.

16/05/2012
• Francesc Cano serà el nou director d’Informatius del 

Grup d’Emissores Catalunya Ràdio en el lloc d’Agustí 
Esteve, que n’era el cap des de 2008. Cano és llicenciat 
en periodisme per la Universitat Ramon Llull, investi-
gador acadèmic i professor de la Universitat Internaci-
onal de Catalunya (UIC). Treballa a Catalunya Ràdio 
des de l’any 2000. 
Font: infoperiodistas.info. 

25/05/2012
• El president de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, i el conseller 
delegat de la Xarxa Audiovisual Local, Francesc Pena, 
han acordat un conveni de col·laboració destinat a op-
timitzar recursos. L’acord es materialitza en tres àm-
bits: els informatius, els esports i la retransmissió de sis 
jornades castelleres. 
Font: laxarxa.com.

JUNY

12/06/2012
• ONA FM, que combinava, com deia el seu claim, 

esport i entreteniment, reduirà dràsticament la seva 
programació. L’empresa va desprogramar tres espais i 
poc després va acomiadar 6 treballadors. ONA FM era 
l’oferta 24 hores en català de Prisa Ràdio. 
Font: vozpopuli.com.

22/06/2012
• El Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat el nou or-
ganigrama de la CCMA. Es fusionen diverses àrees de 
gestió i direcció, d’acord amb la línia d’austeritat que 
ha iniciat la Corporació. 
Font: infoperiodistas.info.

26/06/2012
• Els treballadors de Catalunya Ràdio, amb el suport del 

Sindicat de Periodistes de Catalunya, es concentren 
davant les portes del Parlament de Catalunya perquè 
no s’aprovi la Llei de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA) que, entre d’altres, propo-
sarà un nou marc laboral i una estratègia de viabilitat 
de l’empresa que inclou una retallada de la publicitat. 
Font: Sindicat de Periodistes de Catalunya. 

• L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) ha demanat 
que es fixi la data per a la desaparició de la publicitat 
a la ràdio pública perquè no volen la desaparició pro-
gressiva que proposa el Projecte de llei del Parlament 
sobre la CCMA. 
Font: e-notícies.

JULIOL

28/07/2012
• Jaume Serra és nomenat nou director de Continguts 

de Cadena SER Catalunya. El fins ara cap d’Informa-
tius i de Continguts de Ràdio Girona, Ramón Iglesi-
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as, serà el nou director de Cadena SER a Girona, en 
substitució de Serra. Serra treballa al grup Prisa des de 
1986 i va ser director de Ràdio Lleida (1991-1999) 
abans de dirigir Ràdio Girona (1999-2012). 
Font: El Punt Avui.

OCTUBRE

01/10/2012
• L’emissora pública catalana iCat deixa d’emetre per 

FM i es converteix en una ràdio online i multicanal. La 
cadena inicia així una etapa per “adaptar-se al nou mo-
del de consum de ràdio” i fa un esforç d’“optimització 
de recursos”, segons informa la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Font: ara.cat.

NOVEMBRE

06/11/2012
• Comença les seves emissions El Extrarradio, una rà-

dio digital formada per 10 persones (periodistes, cre-
atius, comunicadors i altres professionals), autors de 
12 programes que s’escolten a través del seu web amb 
la intenció de fer una ràdio diferent. És una proposta 
creativa que experimenta amb el so i cuiden la post-
producció. 
Font: ElPeriódico.cat.

2013

GENER

04/01/2013
• Ràdio Barcelona posa en marxa la 46a edició de la seva 

campanya «Cap nen sense joguina». Les botes de Xavi, 
Villa i Cesc, i la camisa i la maleta de Jordi Évole són 
entre els reclams més preuats de la subhasta del veterà 
programa de recollida de joguines. 
Font: El País.

10/01/2013
• La Xarxa Audiovisual Local retallarà el pressupost 

un 11,7% i farà una reestructuració de plantilla. A 
partir d’ara, la Xarxa, que depèn de la Diputació 
de Barcelona i integra televisions locals (XTVL) i 
l’Agència de Comunicació Local, serà gestionada per 
la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i es convertirà en 

una plataforma de suport a l’audiovisual local, és a 
dir, es dedicarà a crear continguts que nodreixin les 
televisions i ràdios locals. 
Font: e-notícies.

15/01/2013
• Jordi Sellas, presentador de Generació digital, a Catalu-

nya Ràdio, ha estat nomenat director general de Pro-
moció i Cooperació Cultural. Sellas, que és llicenciat 
en publicitat i relacions públiques, ha estat director 
del club de cultura TR3SC i fa classes a la Universitat 
Pompeu Fabra, la Ramon Llull i la SDA Bocconi de 
Milà. Fins ara era director de l’Àrea Digital i de Nous 
Negocis del grup editorial RBA. 
Font: ara.cat; El Món.

16/01/2013
• Catalunya Ràdio celebra les 2.000 retransmissions 

del Barça fetes per Joaquim Maria Puyal amb el 
partit Barça-Màlaga de la Copa del Rei. Puyal va 
començar a retransmetre els partits del FC Barcelo-
na en català el 5 de setembre de l’any 1976 a Ràdio 
Barcelona i a partir de 1985 ho fa per a Catalunya 
Ràdio. 
Font: e-notícies.

24/01/2013
• L’Ajuntament de Cambrils ha anunciat el tancament 

de Ràdio Cambrils, creada durant els anys vuitanta, i 
de la cadena de televisió TDCamp, per motius eco-
nòmics. 
Font: El Punt Avui.

28/01/2013
• El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 

promet lluitar contra les ràdios i televisions il·legals, 
segons ha dit el seu president. Roger Loppacher ha 
anunciat, a més, que el febrer el CAC convocarà un 
concurs per adjudicar 22 llicències que tenia assigna-
des l’antiga COMRàdio i que una sentència del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya obliga a destinar 
a l’explotació comercial. 
Font: lainformacion.com.

FEBRER

13/02/2013
• El programa Protagonistas, que aquest any compleix el 

seu 40 aniversari, rebrà el Premi especial que concedeix 
l’Academia de las Ciencias y las Artes Radiofónicas 
de España dins dels Premis Nacionals de Ràdio. El 
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guardó es donarà durant la celebració del World Radio 
Day 2013 a Barcelona. 
Font: Periodista Digital.

14/02/2013
• El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Teleco-

municació de Catalunya (COETTC) va reunir en 
una jornada els directors de les emissores catalanes 
per parlar sobre aquest mitjà. Pel director de la Ca-
dena COPE a Catalunya, Jordi Casoliva, actualment 
hi ha massa actors i va criticar la comercialització de 
publicitat per part del sector públic. Tots els partici-
pants van coincidir a apuntar Internet més com una 
oportunitat que com un perill. Així, el director de 
RAC1, Eduard Pujol, va destacar que l’aprofitament 
de les «oportunitats 2.0 han acompanyat el creixe-
ment de RAC1 en lloc d’anar en contra» i va explicar 
que el 10% de la seva audiència escolta l’emissora per 
Internet. En un sentit semblant, el director de Cata-
lunya Ràdio, Fèlix Riera, va posar d’exemple iCat.cat 
i va afirmar que amb l’emissió únicament per Inter-
net pràcticament ha duplicat els oients que tenia via 
FM. El director d’Onda Cero, Francesc Robert, va 
recordar, però, que l’emissió per Internet encara no és 
rendible per a ningú. En aquest sentit, el director de 
Continguts de Cadena SER Catalunya, Jaume Serra, 
va manifestar que «la ràdio com a mitjà no està en 
crisi, el que està en crisi és el seu sistema de finan-
çament». 
Font: COETTC; El Punt Avui.

15/02/2013
• El CAC no dóna el seu vistiplau i les emissores de 

Punto Radio no poden passar a integrar-se a Cadena 
COPE. En principi, la Comissió Nacional de la Com-
petència (CNC) podria aprovar l’operació, però sense 
l’autorització del CAC, que paralitza la integració de 
les 13 emissores d’Onda Rambla, no és podrà dur a 
terme l’operació que la Cadena COPE no vol tancar 
sense les emissores catalanes. Les 13 emissores d’Onda 
Rambla, la cadena de Luis del Olmo, el 2004 es van 
associar a Punto Radio. Finalment foren venudes fa 
dos anys a Vocento i es van integrar administrativa-
ment a la xarxa de Punto Radio. El problema és que 
tot i que tenen el mateix propietari, les emissores de 
Catalunya requereixen una autorització que escapa a la 
Comissió Nacional de la Competència (CNC) i recau 
en el CAC, que ha de vetllar, entre altres qüestions, 
perquè Onda Rambla emeti una programació pròpia 
equivalent al 25% de la programació diària elaborada 
íntegrament a Catalunya en català. 
Font: prnoticias.com.

17/02/2013
• L’Associació Catalana de Ràdios (ACR) ha elaborat 

un informe sobre la situació de l’ocupació a les emis-
sores catalanes i ha constatat que des que va començar 
la crisi les contractacions han caigut en 311 persones. 
L’estudi explica que l’any en què va començar la crisi al 
sector privat hi treballaven de manera directa o indi-
recta 1.090 persones, i que en els últims anys aquesta 
xifra ha caigut fins als 779 persones. 
Font: e-notícies.

• L’Hora L, magazín local de Cadena SER Catalunya, 
dirigit per Frederic Vincent, ha guanyat el Premi de 
Ràdio de 2012 del Consell Municipal de Benestar So-
cial per l’emissió del programa sobre la pobresa infan-
til, emès el passat 28 d’octubre 2011.
Font: El País.

18/02/2013
• Rosa Badia, directora del programa Tot és comèdia, de 

Ràdio Barcelona, guanya el Premi Ciutat de Barcelona 
2012 de mitjans de comunicació. 
Font: El Punt Avui.

20/02/2013
• L’Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas 

de España (AER) i el Comitè Internacional de la Rà-
dio han fet entrega dels Premis Nacionals de Ràdio. 
El Premi Salvador Escamilla recau sobre Rosa Badia 
per Tot és comèdia, de Cadena SER Catalunya, i Cinto 
Niqui per L’altra ràdio, de Ràdio 4 RNE. 
Font: Academia Española de la Radio; Ràdio Barcelona – Cadena 
SER.

23/02/2013
• L’Ajuntament de Montblanc ha posat un gestor per 

dirigir la ràdio municipal i sembla que aquesta de-
cisió ha estat el desencadenant de la dimissió de tot 
l’equip. Feia 30 anys que la ràdio funcionava mercès 
a les col·laboracions voluntàries. Actualment, Ràdio 
Montblanc forma part de La Xarxa de Comunicació 
Local. 
Font: e-notícies.

MARÇ

14/03/2013
• S’apaga ABC Punto Radio i totes les emissores d’On-

da Rambla que Luis del Olmo havia venut a Vocento. 
El 14 de març va ser l’últim dia d’emissió d’una cadena 
que va néixer a l’agost de 2004 i que ara desapareix 
com a marca i s’integra al parc radiofònic de Cade-
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na COPE després de l’acord que va aconseguir la seva 
propietària, Vocento, amb Cadena COPE per traspas-
sar les emissores. 
Font: Periodista Digital.

18/03/2013
• Mosaic, de Ràdio Esparreguera, guanya el Premi de 

Ràdio de la Mesa per a la Diversitat a l’Audiovisual, 
impulsada pel CAC, en la seva cinquena edició. 
Font: El Punt Avui.

19/03/2013
• S’unifiquen els dos estudis d’audiència que fins ara 

operaven amb dades de Catalunya de manera inde-
pendent. El nou EGM Baròmetre Catalunya, impulsat 
per l’Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC) i la Fundació Audiències de 
la Comunicació i la Cultura (FUNDACC), evitarà 
d’aquesta manera, i sota el punt de vista de l’Associació 
Catalana de Ràdio (ACR), contradiccions de resultats 
i consolidarà la representació comarcal en els estudis 
d’audiència. La patronal de les ràdios privades consi-
dera excel·lent aquest acord. 
Font: El Punt Avui.

• Mor el periodista José Félix Pons, de l’antiga Ràdio 
Peninsular de Barcelona. Pons, especialista en infor-
mació esportiva va ser el primer locutor en realitzar 
una retransmissió en català per televisió. El 1972 va ser 
nomenat president de l’Associació Espanyola d’Infor-
madors Esportius de Ràdio i Televisió.
Font: CCMA; elPeriodico.cat.

26/03/2013
• Vidreres estrena una emissora de ràdio municipal al 

95.4 de l’FM i a www.vidreres.cat. En aquesta primera 
fase, la ràdio només emet música i connecta a les hores 
en punt amb els titulars de Catalunya Informació. 
Font: El Punt Avui.

ABRIL

05/04/2013
• Treballadors de Catalunya Ràdio fan una manifestació 

en forma de xiulada contra la decisió de la direcció de 
prescindir d’una trentena de corresponsals desplegats 
per totes les comarques catalanes per crear un «nou 
model» a partir de l’1 de maig. Catalunya Ràdio vol 
garantir amb recursos propis la cobertura de la infor-
mació local que fins ara es feia parcialment amb recur-
sos externs. 
Font: Sindicat de Periodistes de Catalunya.

18/04/2013
• La Generalitat notifica el cessament d’emissions de la 

freqüència de Radio Intereconomía a Catalunya, se-
gons ha publicat aquesta setmana el govern català al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El motiu 
del tancament, que es produirà el 22 d’abril de 2013, 
és la falta dels permisos necessaris. Amb aquesta ac-
ció s’executarà la sanció de l’expedient obert el 2012, 
l’aplicació del qual és el precintament dels equips i les 
instal·lacions que l’emissora té al Tibidabo. El mes de 
maig, l’emissora torna a emetre sense concessió admi-
nistrativa per un punt diferent del dial. 
Font: prnoticias.com; Voz de Barcelona; guiadelaradio.com.

22/04/2013
• Els treballadors de Catalunya Ràdio, revoltats davant 

una nova retallada en el pressupost de l’emissora, han 
convocat una vaga per al 23 d’abril, Sant Jordi. El prin-
cipal motiu d’indignació de la plantilla és la rebaixa del 
sou. Els treballadors de Catalunya Ràdio estan duent a 
terme mobilitzacions des que la Corporació va anun-
ciar una retallada d’un 17% del seu pressupost previst 
per a aquest curs. 
Font: eldiario.es.

28/04/2013
• Mor Ivan Llensa, presentador i periodista de Mataró 

Ràdio. Llensa va presentar durant cinc anys el progra-
ma Com Llevar-se de COMRàdio, des dels estudis de 
Matarò Ràdio.
Font: laxarxa.com.

29/04/2013
• Manel Fuentes anuncia en directe que al final de la 

temporada deixarà de treballar a Catalunya Ràdio on 
presenta i dirigeix El matí de Catalunya Ràdio. La di-
recció de Catalunya Ràdio ha expressat el seu respecte 
davant la decisió del periodista que ha dirigit l’espai 
durant les últimes 4 temporades. 
Font: CCMA.

• Júlia Otero ha resultat triada com la millor comunica-
dora de ràdio en els Primers Premis Onda CRO, que 
guardonen els millors de la ràdio: presentadors, emis-
sores, franges, programes, tant del món analògic com 
en línia. 
Font: somossom.com.

30/04/2013
• iCat renova el seu web i es fa multimèdia integrant 

l’emissió en directe de 6 canals de ràdio, àudio a la 
carta, informació musical i cultural escrita, vídeos, en-
questes, concursos i xarxes socials. A més, els oients 
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podran participar en la selecció musical. iCat.cat ha 
signat un conveni amb el festival Sónar per gravar i 
emetre en exclusiva mundial la majoria de concerts. 
Font: Comunicació21.

• Els 13ns Premis de Ràdio Associació de Catalunya 
guardonen el programa especial que RAC1 va emetre 
l’11 de setembre, amb motiu de la gran manifestació 
per la independència. 
Font: El Punt Avui.

• L’ofici de viure, de Catalunya Ràdio, obté el Premi Bi-
ocultura. 
Font: El Punt Avui.

MAIG

02/05/2013
• Ràdio Cubelles rep la concessió administrativa defini-

tiva 32 anys després de la seva posada en marxa. 
Font: Comunicació21.

12/05/2013
• Mor el presentador, locutor, doblador i actor Constan-

tino Romero. Romero va iniciar la seva carrera profes-
sional com locutor de Ràdio Barcelona i de Ràdio Na-
cional d’Espanya. El 12 de desembre de 2013 va anun-
ciar la seva jubilació després de 47 anys de trajectòria 
professional a ràdio, televisió, teatre i doblatge. Va ser 
guardonat amb una Antena de Oro i dos TP de Oro. 
Font: El País.com; LAVANGUARDIA.es.

16/05/2013
• Radio 5 Todo Noticias de RNE estrena nova progra-

mació i amplia la informació local. La nova proposta 
inclou més franges horàries en desconnexió i a Cata-
lunya la programació local s’amplia 15 minuts en cada 
un dels dos informatius. A més, es posen en marxa 6 
butlletins horaris, entre les 10.25 i les 18.25 h, i s’estre-
na un nou programa diari dirigit i presentat per Mar-
garita Lluch. La nova ampliació de l’oferta radiofònica 
també emetrà un espai produït pels oients internautes 
mercès a Ràdio 5.0. 
Font: RTVE.es; Comunicació21.

21/05/2013
• Radiocat XXI, l’empresa que gestiona RAC1 i 

RAC105, va obtenir uns beneficis de gairebé 1,5 mi-
lions d’euros durant l’any passat. Per la seva banda, 
Emissions Digitals de Catalunya, que s’ocupa de 8TV, 
RAC105 TV, Estil 9 i Barça TV, en règim de lloguer, 
va perdre uns 6 milions, segons L’Econòmic digital. 
Font: Comunicació21.

26/05/2013
• Mor Sara Creus, redactora d’informació política i de 

Catalunya a TV3 des de 1984. Creus va començar la 
seva carrera a Ràdio Espanya, a Barcelona, a la Cadena 
Catalana.
Font: guiadelaradio.com.

30/05/2013
• La CCMA aprova iniciar el procés de fusió de Televisió 

de Catalunya i Catalunya Ràdio. D’aquesta integració, 
en resultarà una nova societat que incorporarà el patri-
moni de les dues empreses i subrogarà tots els drets i les 
obligacions. L’objectiu d’aquesta reorganització, que prio-
ritza una visió multiplataforma de la creació i la distribu-
ció de continguts, és garantir la viabilitat i la sostenibilitat 
del servei públic de comunicació que ofereix la CCMA.
Font: CCMA; lainformacion.com.

JUNY

01/06/2013
• Gemma Nierga, periodista de Cadena SER, rep el VI 

Premi Quim Regàs al Parlament de Catalunya per fer 
periodisme cívic i amb vocació de servei, segons la pre-
sidenta del Parlament de Catalunya. 
Font: e-notícies.

04/06/2013
• Manel Fuentes guanya el Premi Tarragona 2013 de 

comunicació i el dedica a tots els professionals del sec-
tor que estan en situació d’atur. 
Font: Comunicació21.

07/06/2013
• L’Associació Catalana de Ràdio (ACR), que agrupa 

les emissores privades de Catalunya, va informar que 
el 2012 la inversió publicitària al sector va ser de 45,1 
milions, un 10,6% menys que el 2011 i un 40% menys 
que el 2007. El 87% de la inversió es va centrar en la 
província de Barcelona. 
Font: El Punt Avui.

14/06/2013
• Carles Francino rep el Premi Gaudí Gresol a la noto-

rietat i l’excel·lència per la seva trajectòria com a pro-
fessional a la ràdio. Actualment dirigeix   i presenta La 
ventana, a Cadena SER, el magazín líder de les tardes 
de la radiodifusió espanyola. 
Font: Cadena SER.

• La CCMA ha comunicat la seva decisió d’acomiadar 
un màxim de 312 treballadors de Televisió de Cata-
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lunya i Catalunya Ràdio i aplicar una retallada sala-
rial del 7,5% a la resta de la plantilla. Actualment, la 
televisió pública catalana té una plantilla d’uns 2.100 
empleats, i Catalunya Ràdio, d’uns 430. 
Font: ABC.

12/06/2013
• RTV Cardedeu continuarà funcionant mercès al mi-

cromecenatge d’unes 130 persones a través de Verka-
mi. L’emissora veia perillar la seva continuïtat després 
que l’Ajuntament i la Generalitat retallessin les seves 
respectives aportacions al consorci de comunicació del 
Vallès Oriental. 
Font: naciodigital.cat.

18/06/2013
• Cadena SER ha fitxat els humoristes Andreu Bu-

enafuente i Berto Romero per fer un programa 
setmanal els diumenges, entre les set i les vuit del 
vespre, que s’estrenarà el proper 30 de juny: Nadie 
sabe nada. 
Font: Cadena SER.

20/06/2013
• 30 anys de Catalunya Ràdio. El 20 de juny de 1983, 

Catalunya Ràdio començava les seves emissions. Per 
commemorar l’aniversari, l’emissora recorda la seva 
història amb una programació especial. Així, les veus 
dels protagonistes principals d’aquestes tres dècades 
participaran en aquest especial. Manel Fuentes re-
cordarà l’aportació, al Matí de Catalunya Ràdio, dels 
periodistes Josep Cuní i Antoni Bassas, amb qui el 
programa repassa la història de l’emissora. El 18 de 
maig, data de la Llei que va possibilitar el naixement 
de Catalunya Ràdio, s’ha fet un acte institucional al 
Parlament, on la presidenta, Núria de Gispert, ha 
destacat que la CCMA ha estat «un factor de cons-
trucció social i nacional, i no des de la segregació, sinó 
des de la voluntat de servir al nostre país en la seva 
diversitat». 
Font: Catalunya Ràdio.

23/06/2013
• La plantilla de La Xarxa aprova el conveni i evita 

acomiadaments per dos anys amb l’acceptació d’una 
retallada salarial del 5%. Així s’atura l’amenaça de 
l’ERO per al 37,5% de la plantilla. Després dels úl-
tims 15 acomiadaments, la direcció s’ha compromès 
per escrit a no fer fora més treballadors per causes 
econòmiques. 
Font: Comunicació21.

26/06/2013
• Ràdio Cunit obté la concessió definitiva com a emis-

sora municipal. El consistori ja disposava des de 2007 
de la concessió provisional d’una emissora de freqüèn-
cia modulada. 
Font: Comunicació21.

JULIOL

10/07/2013
• Ràdio Sallent obté la concessió definitiva com a emis-

sora municipal. Emetia des de 1994 de manera provi-
sional. 
Font: Comunicació21.

• Mor Federico Menescal, de l’antiga Radio España de 
Barcelona i COPE Barcelona. Menescal va destacar 
tant com locutor de continuïtat i en la creativitat de 
campanyes publicitàries, com en la seva tasca de pre-
sentador del popular programa esportiu de participa-
ció telefònica Contraste de pareceres.
Font: guiadelaradio.com.

11/07/2013
• Mor la periodista Concha García Campoy, creadora y 

presentadora del programa A vivir que son dos días a Ca-
dena SER, sent guardonada amb el Premio Ondas, la 
Antena de Plata i el Micrófono de Oro. Comptà també 
amb una dilatada trajectòria periodística a televisió. 
Font: El País.com.

12/07/2013
• Cadena SER explica en una nota que Frank Blanco 

s’estrenarà a A vivir que son dos días, Madrid, el proper 
setembre amb una edició especial dedicada a la candi-
datura olímpica de Madrid 2020. Blanco substitueix 
Alberto Granados. Frank Blanco, de Mollet del Vallès, 
va començar la seva carrera professional en emissores 
catalanes. 
Font: Cadena SER.

• Ràdio Montblanc i l’Espluga FM Ràdio treballaran 
en xarxa compartint recursos humans i tècnics des 
d’aquesta temporada segons un acord signat entre 
ambdues emissores. L’acord implica la col·laboració 
directa en cobertures informatives, la coproducció de 
programes i l’intercanvi de textos, fotografies i mate-
rial audiovisual. 
Font: Comunicació21.

20/07/2013
• Sergi Mas fitxa per M-80 per fer el matinal Mas 

morning 80. El programa, que s’emetrà de sis a deu 
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del matí, tindrà com a protagonistes la música, l’en-
treteniment, la informació i la participació de l’au-
diència. 
Font: ElPeriódico.com.

• El locutor Xavi Martínez passa d’Europa FM al grup 
COPE per posar en marxa la seva nova cadena mu-
sical, Mega Star, on també presentarà un programa 
despertador després de l’estiu. Martínez ha treballat a 
ONA FM, 40 Principals Catalunya i Europa FM. 
Font: ABC.

22/07/2013
• Mor el locutor Pepe Sánchez, una de les veus històri-

ques de l’antiga d’EAJ 20 Ràdio Sabadell. Sánchez va 
dedicar quaranta anys de la seva carrera professional 
al món de la ràdio i també al doblatge de pel·lícules.
Font: radiosabadell.fm.

25/07/2013
• El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha 

rebut un total de 221 sol·licituds per a l’adjudicació 
de les 22 llicències de ràdio en FM de l’antiga COM-
Ràdio. El Consell de l’Audiovisual ha de resoldre el 
concurs en el termini màxim de sis mesos. 
Font: El Punt Avui.

• Catalunya Ràdio fitxa la periodista Mònica Terribas 
per dirigir i presentar el programa del matí de l’emis-
sora, El matí de Catalunya Ràdio, que agafa, d’aques-
ta manera, el relleu de Manel Fuentes. Terribas, que 
fins al moment d’incorporar-se a Catalunya Ràdio era 
consellera delegada del diari Ara, ha estat directora de 
TV3 (2008-2012) i és professora a la Universitat Pom-
peu Fabra. 
Font: Catalunya Ràdio. 

AGOST

29/08/2013
• Minoria Absoluta, la productora de Toni Soler, farà dues 

hores d’El matí de Catalunya Ràdio, de Mònica Terribas. 
Font: e-notícies.

• Inicia la seva programació la nova cadena musical de 
Cadena COPE, MegaStar Solo Temazos, que ha estat 
emetent en proves aquest estiu. La nova cadena s’es-
trena amb el xou matinal de Xavi Martínez que, als 
vespres, també presentarà Starclub. 
Font: ABC.

30/08/2013
• Catalunya Ràdio fitxa Maria de la Pau Janer per pre-

sentar un nou programa sobre sexualitat, Les mil i una 

nits de Maria de la Pau Janer, que s’emetrà les nits de 
dilluns a divendres. 
Font: e-notícies.

• Ramon Iglesias ha estat nomenat nou cap d’Informa-
tius de Cadena SER Catalunya. L’últim any, Iglesias 
era el director de Ràdio Girona, on havia començat a 
treballar de redactor l’any 1994. La periodista Carmen 
Martínez ha estat nomenada directora de Ràdio Giro-
na en substitució d’Iglesias. Martínez, que és la prime-
ra dona directora de Ràdio Girona, ha desenvolupat 
tota la seva carrera professional vinculada a l’emissora 
des de 1993. 
Font: Cadena SER.

SETEMBRE

09/09/2013
• El periodista Marc Lobato s’encarregarà de conduir el 

nou projecte Matins en xarxa, concebut per comple-
mentar la programació matinal de 17 emissores locals 
de La Xarxa. 
Font: Comunicació21.

• Mònica Terribas enceta el seu nou programa de ràdio 
a Catalunya Ràdio amb un «Desperta, Catalunya!». 
L’exdirectora de TV3 ha aprofitat el seu primer pro-
grama per saludar el seu màxim competidor, Jordi Bas-
té, director d’El Món a RAC1, que li ha desitjat sort. 
Aquesta conversa s’ha pogut escoltar en directe per 
Catalunya Ràdio i RAC1. 
Font: Catalunya Ràdio.

10/09/2013
• Josep Lobató ha tornat aquesta temporada a Europa 

FM per tornar a liderar Ponte a prueba, el programa 
que ell mateix va estrenar a les ones el 2006 i que un 
any després era guardonat amb el Premio Ondas al 
Millor Programa de Ràdio. Lobató ha treballat tam-
bé, i entre d’altres, a Flaix TV, TVE, Cuatro i Ràdio 
Flaixbac, i ha recollit molts èxits amb el programa per 
a adolescents, Prohibit als pares. 
Font: prnoticias.com.

21/09/2013
• El programa Generació digital, que dirigeix   i presenta 

Albert Murillo a Catalunya Ràdio, ha estat guardonat 
amb el Premi d’Excel·lència en l’Àrea de Comunicació 
i/o Divulgació de les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC), en l’apartat de ràdio, pel Col-
legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació 
de Catalunya. 
Font: El Punt Avui.



168  •••• 

Pantone  1807 M     T. Negra

Informe sobre la Ràdio a Catalunya, 2012-2014

26/09/2013
• Els alumnes de la Facultat de Ciències de la Comu-

nicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) cobriran esdeveniments del campus per a La 
Xarxa de Comunicació Local. Així ho preveu l’acord 
de col·laboració signat pel degà, Josep Maria Català, i 
el conseller delegat de La Xarxa, Francesc Pena. 
Font: Comunicació21.

29/09/2013
• El president de la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals (CCMA), Brauli Duart, ha proposat trans-
formar la Corporació en una única empresa per tal d’op-
timitzar els recursos i garantir el model actual de servei 
públic. Duart ha presentat al Consell de Govern un 
document que garanteix una aportació de la Generalitat 
de 225 milions d’euros cada any fins al 2016. Així ho 
recull el contracte programa 2013-2016 de l’ens públic, 
al qual ha tingut accés l’ACN, que també va blindar el 
finançament mixt de les emissores, entenent que la pu-
blicitat és una font d’ingressos irrenunciable que, a més, 
contribueix a la normalització del català i incentiva el 
consum en la llengua pròpia dEl País. 
Font: ara.cat.

OCTUBRE

06/10/2013
• La Generalitat ha iniciat 214 procediments sanci-

onadors contra emissores de ràdio i televisió sense 
llicència entre gener i setembre de 2013. La xifra su-
posa més del doble del total d’actuacions del període 
2009-2011. Aquests procediments s’emmarquen en 
l’ofensiva de l’executiu català per combatre les emis-
sions irregulars. Es calcula que a Catalunya hi ha més 
de 200 emissions il·legals. En aquest sentit, el Govern 
està treballant en una nova modificació legislativa de la 
Llei de l’audiovisual, que ha d’agilitzar les actuacions i 
incrementar les mesures dissuasives contra la pirateria 
a la ràdio i la televisió. 
Font: LAVANGUARDIA.es.

• Àngels Barceló i Manu Carreño han estat els mestres 
de cerimònia de la gala dels Premis Ondas en el seu 60è 
aniversari celebrada al Liceu de Barcelona. Ràdio Bar-
celona, impulsora dels guardons, ha programat diferents 
accions per celebrar l’efemèride, entre elles la creació de 
Radio Ondas, una ràdio especial on els oients podran 
escoltar, tal com van ser emesos, alguns dels programes 
de lCadena SER premiats en el seu dia amb un Ondas, 
com ara Buenos días señor, Cavalcada fin de semana o El 

loco de la colina. Júlia Otero, d’Onda Cero, per la seva tra-
jectòria professional, i La competència, de RAC1, Premi 
Ondas al millor programa de ràdio, han estat alguns dels 
guardonats. D’entre els premis que va atorgar el públic, 
el guardó especial fou per a Iñaki Gabilondo, com a mi-
llor comunicador, i per al concurs Un, dos, tres, com a 
millor programa de televisió. 
Font: prnoticias.com.

• El president de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, ha anunciat 
l’avantprojecte de pressupostos de l’any que vinent per 
a TV3 i Catalunya Ràdio. La ràdio i la televisió ca-
talanes comptaran amb 293.100.000 d’euros, fet que 
suposa només un 1% menys respecte als pressupostos 
d’aquest any. 
Font: e-notícies.

15/10/2013
• El mític programa d’èxits musicals Cocodril Club, di-

rigit i presentat per Albert Malla, celebra 20 anys 
d’emissions ininterrompudes en antena però a través 
de diferents operadors. Durant tots aquests anys, l’es-
pai s’ha pogut escoltar des de la Cadena 13 fins ara, 
quan el programa s’emet a Barcelona per Radio Marca 
i per més de 100 emissores públiques i privades de Ca-
talunya i Andorra. 
Font: Albert Malla.

18/10/2013
• La Generalitat atorga els Premis de Comunicació de 

2013, en la seva XIII edició, sense dotació econòmica, 
i guardona, entre d’altres, Toni Clapés, l’Agència Ca-
talana de Notícies (ACN), la versió web del diari Ara 
i Justo Molinero. 
Font: Comunicació21.

25/10/2013
• Frank Blanco plega de Cadena SER on des del co-

mençament de la temporada dirigia i presentava A 
vivir que son dos días, en la seva edició de Madrid. El 
2012, Blanco deixava Anda ya, el matinal dels 40 Prin-
cipales que havia presentat durant 7 anys per fer-se 
càrrec d’Atrévete, el programa despertador de Cadena 
Dial. Un any després, el passat mes de setembre, Frank 
Blanco tornava a ser traslladat, aquesta vegada a Ca-
dena SER, alhora que s’anunciava el fitxatge de Jaime 
Cantizano per al matinal de Cadena Dial. 
Font: El Mundo.

27/10/2013
• Mor Alberto Nadal, de l’antiga Ràdio Barcelona i Ra-

dio España de Barcelona. Nadal va presentar progra-
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mes com Simpatia, Coser y cantar i La comarca nos visita 
a Ràdio Barcelona. 
Font: Acadèmia Catalana d’Arts i Ciències de la Ràdio.

NOVEMBRE

07/11/2013
• Mor Francina Boris, la primera locutora de Ràdio 

Girona. Boris va ser un referent en la difusió de la 
sarda i la cultura popular i de la ràdio de Catalunya. 
Va passar a la història pel seu paper pioner en la 
radio en català, impulsant el programa Nostra Dansa 
els anys 50, que va presentar a Ràdio Girona fins al 
2003. L’any 1933 va fer la salutació inicial de l’emis-
sora gironina: «Aquí EAJ-38 Ràdio Girona. Amics 
volem que escolteu aquesta emissora. Ara tenim una 
veu». Durant la Guerra Civil, Boris era una de les 
encarregades de llegir els butlletins de guerra des 
del Palau de la Generalitat. El conseller de Cultu-
ra, Ferran Macarell, ha destacat en un comunicat 
el compromís de Francina Boris amb la cultura i la 
llengua catalana. 
Font: ara.cat.

12/11/2013
• TV3 i Catalunya Ràdio presenten el seu llibre d’es-

til, amb les normes periodístiques, ètiques i profes-
sionals que cal tenir presents en els mitjans de la 
CCMA, però també aplicables al conjunt de la pro-
fessió, tal com es va dir en la presentació del llibre. 
L’acte s’ha fet coincidir amb els 30è aniversari de 
Catalunya Ràdio. 
Font: Comunicació21.

13/11/2013
• La Generalitat atorga a la ràdio municipal de l’Ajun-

tament de Sant Fruitós de Bages la concessió definiti-
va després de 13 anys d’emissions amb una concessió 
provisional. 
Font: Comunicació21.

16/11/2013
• Catalunya Ràdio i TV3 ja estan fusionades en una 

sola empresa amb el nom de Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals SA. D’aquesta manera, acaba el 
procés iniciat el maig passat pel Consell de Govern de 
la CCMA i aprovat el juny per l’executiu. La integració 
no afecta ni els continguts ni les marques de Televisió 
de Catalunya (TVC) i Catalunya Ràdio, que es man-
tenen com fins ara. 
Font: Comunicació21. 

25/11/2013
• Jesús Taltavull i Beatriz G. Alcázar estrenen El aHI-

Tador, el nou matinal de Hit FM, la segona cadena 
musical de Kiss FM que a Catalunya només es pot 
escoltar per l’AM de Terrassa (828 AM). El comuni-
cador i locutor de publicitat ha treballat a Kiss FM, 
Fun Radio España i Loca FM. 
Font: Hit FM.

26/11/2013
• Ràdio Badalona fa 80 anys. El 26 de novembre de 

1933 es va inaugurar oficialment EAJ - 39 Ràdio Ba-
dalona. La ràdio local de Badalona es va crear gràcies 
a una concessió administrativa atorgada a Joan Vidal 
i es va associar a la xarxa de Ràdio Associació de Ca-
talunya. Una parella de germans, els Barbosa, en foren 
els primers locutors. A Reus, Iñaki Gabilondo, mestre 
de cerimònia per a les emissores de Cadena SER que 
celebren els seus 80 anys, va omplir el Teatre Bartrina. 
Font: La Vanguardia.

28/11/2013
• Onda Cero Catalunya concedeix els Premis Ciutat 

Solidària, que reconeixen la tasca social de les ONG i 
les entitats que treballen en els àmbits de la solidaritat, 
a Dones de Burkina i a l’associació Aspace. 
Font: Onda Cero.

DESEMBRE

06/12/2013
• L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) acusa les emis-

sores pirates de la seva pèrdua d’audiència. Denuncien 
que l’ocupació il·legal de freqüències perjudica tant per 
la disminució de l’audiència com per la pèrdua d’in-
gressos publicitaris, que xifren entre els 2,25 i els 3,6 
milions d’euros. Per aquest motiu, la patronal de les 
ràdios privades demana actuacions més contundents 
contra les emissores pirates. 
Font: Comunicació21.

10/12/2013
• Els 80 anys de Ràdio Girona es commemoren en una 

exposició inaugurada a la Casa de Cultura, que repas-
sa la seva història des que van començar les primeres 
emissions professionals el 10 de desembre de 1933 
fins a la seva recent i digital programació sempre amb 
la mateixa finalitat: apropar a la població la informa-
ció de proximitat d’una manera veraç i professional. A 
més, l’emissora va presentar, cara al públic, un progra-
ma especial per commemorar l’efemèride, 80 anys amb 
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tu. El presentador, Iñaki Gabilondo, explicava el poder 
de la ràdio dient que aquesta se sent en lloc d’escol-
tar-se i remarcant com en català ambdós verbs ajuden 
a descriure la proximitat del mitjà, «la física i la que 
desprèn la veu, que manté vincles més poderosos que 
la imatge… Per aquestes i altres raons, la ràdio se sent, 
més que s’escolta». 
Font: El Punt Avui.

• Xavier Graset, conductor del programa L’oracle, de Ca-
talunya Ràdio, i responsable de Líquids en programació 
d’estiu a la mateixa emissora, ha rebut el Premi Proteus 
d’Ètica en la categoria de comunicació per aquest es-
pai. Líquids és un programa sobre la reflexió dels valors 
en la societat catalana del segle XXI, que s’ha emès per 
Catalunya Ràdio durant els últims tres estius. 
Font: Catalunya Ràdio.

12/12/2013
• Sílvia Cóppulo, de Catalunya Ràdio, i Marta Maria 

Pastor, de RNE, són Premi Bones Practiques de Co-
municació No Sexista, que lliura l’Associació de Do-
nes Periodistes de Catalunya. També s’ha dedicat un 
premi a la sèrie «Pioneres catalanes», d’Eva Corbacho, 
del programa de ràdio Matins en xarxa. 
Font: El Punt Avui.

15/12/2013
• Luis del Olmo anuncia el seu comiat definitiu de la 

ràdio per a finals d’aquest desembre de 2013, quan faci 
l’última de les entrevistes que condueix setmanalment 
a Ràdio Nacional d’Espanya (RNE). Del Olmo posa fi 
a la seva carrera radiofònica als 76 anys. 
Font: elEconomista.es.

27/12/2013
• La Generalitat amenaça de tancar l’única freqüèn-

cia legal de Radio Intereconomía a Catalunya, la de 
Manresa, perquè l’empresa no compleix la legislació 
vigent, ja que no emet un nombre específic d’hores 
en català. 
Font: prnoticias.com.

2014
GENER

01/01/2014
• La Xarxa estrena el 2014 un nou protocol de finan-

çament per a les seves emissores adherides pel qual 
s’incentiven econòmicament els deu programes que 
hagin tingut més baixades per part de les emissores 

associades a la plataforma. El revulsiu econòmic es pot 
aconseguir cada tres mesos. 
Font: Comunicació21.

07/01/2014
• La campanya «Cap nen sense joguina», en la seva 47a 

edició, reparteix joguines noves a 10.620 nens sense 
recursos de 36 entitats socials de Barcelona mercès als 
23.675 euros que s’han aconseguit amb la subhasta de 
54 objectes cedits per personatges famosos, com ara el 
banyador que lluïa l’actor Ewan McGregor en la pel-
lícula Lo imposible, venut per 1.200 euros. 
Font: Cadena SER.

11/01/2014
• Paola Callieri és la nova directora de Ràdio 4 de 

RNE. Va ingressar a RNE a Catalunya el 1993 for-
mant part de la redacció d’Informatius de Ràdio 5 i al 
llarg d’aquests anys ha estat guionista i sotsdirectora 
de diferents programes de Ràdio 4, així com directo-
ra executiva i guionista del programa Los Lunnis, de 
TVE. Actualment era la codirectora i presentadora del 
programa Entre hores, de Ràdio 4. 
Font: RNE.

• Joan Foguet és el nou cap de Continguts de La Xar-
xa de Comunicació Local en substitució de Rafael de 
Ribot. Foguet va treballar com a redactor de Política i 
Cultura a El País fins l’any 2012. També ha treballat al 
web bcn.cat a la Fundació CatDem, El Punt, Expansión 
o La Razón. 
Font: Comunicació21.

12/01/2014
• Ràdio Lleida, emissora actual de Cadena SER Cata-

lunya, celebra els seus 80 anys d’existència. Des del ge-
ner de 1934 fins a finals de 1937, l’emissora degana de 
Ponent va acompanyar els lleidatans. La Guerra Civil 
va aturar les emissions durant quatre anys, que es van 
reemprendre posteriorment de manera ininterrompu-
da fins als nostres dies. Per celebrar l’efemèride, Ràdio 
Lleida va portar a l’auditori de la ciutat el programa 80 
anys amb tu, d’Iñaki Gabilondo, que va repassar les efe-
mèrides de l’EAJ-42 durant aquests 80 anys de vida. 
Font: Cadena SER.

21/01/2014
• El Ministeri d’Indústria tanca els repetidors de Catalu-

nya Ràdio a València. Després del tancament de TV3, les 
emissions de Catalunya Ràdio es mantenien a través de 
la xarxa de repetidors d’Acció Cultural dEl País Valencià 
(ACPV), però aquesta entitat va rebre una comunicació 
del Govern que l’obligava a tancar les emissions i anun-
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ciava dues multes, per valor de 500.000 euros cadascuna, 
per la instal·lació d’estacions radioelèctriques sense au-
torització i per l’ús de freqüències radioelèctriques sense 
autorització. Les sancions, probablement, s’aplicaran fins 
i tot tancant les emissions, informa Vilaweb. 
Font: Público.

23/01/2014
• Els treballadors de Catalunya Ràdio proposen anar 

a la vaga indefinida i han demanat la dimissió del 
president de la CCMA, Brauli Duart. En una nova 
manifestació amb xiulades han demostrat la seva 
oposició a una nova retallada de sous. Els treballa-
dors dels mitjans públics han convocat una altra vaga 
de 24 hores, que és la segona que es programa en una 
setmana. 
Font: Comunicació21.

29/01/2014
• Ràdio Reus - Cadena SER celebra els seus 90 anys en 

antena. Les emissions professionals van començar a la 
dècada dels anys trenta. La celebració va comptar amb 
un programa especial emès des del Centre de Lectura 
de Reus (CLR), que fou l’ateneu que va fer possible 
la primera emissió en proves. Així, el 29 de gener de 
1924, prop de cinc mil persones es van congregar per a 
l’ocasió al Teatre Bartrina.
Font: ABC.

• Entesa per Sabadell ha demanat la revocació del no-
menament del director de 28 Televisió, Adrián Renna, 
com a membre del Consell Consultiu i Assessor de 
Ràdio Sabadell. La petició arriba després que trans-
cendís que el canal podia estar emetent de manera il-
legal ja que no disposava dels permisos corresponents. 
Font: La Vanguardia. 

31/01/2014
• Joan Carles Peris és el nou corresponsal de Catalunya 

Ràdio i TV3 a París. La mesura d’unificar la corres-
ponsalia de París és fruit de l’acord per part dels serveis 
informatius de TV3 i Catalunya Ràdio per potenciar 
sinergies amb la voluntat de ser més eficients. Fins fa 
poc, Peris era editor i presentador, juntament amb Ag-
nès Marquès, del Telenotícies cap de setmana. 
Font: El Punt Avui.

FEBRER

07/02/2014
• Mor la periodista de Catalunya Ràdio Tatiana Sisque-

lla. Sisquella dirigia i presentava el programa La Tri-

bu a l’emissora pública catalana, abans havia conduït 
també l’espai El Suplment. Va començar la seva carrera 
professional a Barça TV i va ser veu de referència a 
diversos programes de RAC1. Sisquella a més de dona 
de ràdio va ser una cara visible a TV3.
Font: CCMA.

14/02/2014
• L’Acadèmia Catalana de les Arts i Ciències de la 

Ràdio ha decidit concedir el seu Premi Especial a 
Ràdio Barcelona Cadena SER amb motiu del seu 
90è aniversari, un guardó que s’entregarà dins de la 
Gala del Dia Mundial de la Ràdio. L’Acadèmia farà 
servir aquest acte, presentat per Rosa Badia i Fer-
nando del Collado, per fer la seva presentació oficial. 
Així, el Premi Salvador Escamilla al millor progra-
ma de la ràdio pública ha recaigut en la periodista 
Mònica Terribas, per El matí de Catalunya Ràdio; i 
el millor programa de ràdio privada ha estat per a 
Òscar Dalmau i Òscar Andreu, per La competència 
(RAC1). El Premi Joan Armengol al millor entre-
vistador del 2013 ha estat per a Pepa Fernández, 
directora de No es un día cualquiera (RNE); el perio-
dista Ricard Fernández Deu rebrà el Premi Especial 
Federico Gallo per la seva trajectòria professional de 
mans de Luis del Olmo, i el Premi Odette Pinto ha 
anat a parar a la periodista Sílvia Cóppulo, directora 
d’El suplement (Catalunya Ràdio), per la seva trajec-
tòria professional. El Premi Luis Arribas Castro a 
la innovació radiofònica ha recaigut en la periodista 
i Premio Ondas 2013 Olga Ruiz, directora d’El ex-
trarradio. 
Font: La Vanguardia.

23/02/2014
• Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio i la 

direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) s’han tornat a asseure avui per discu-
tir les condicions del nou conveni col·lectiu. Les noves 
propostes de la direcció de la CCMA passen per una 
reducció salarial del 7,25 % per als empleats de TV3 i 
del 6% per als de Catalunya Ràdio. 
Font: El País.

• La Nit de les Telecomunicacions premia Catalunya 
Ràdio pels seus 30 anys d’història. 
Font: 324.cat.

• Ràdio Olot guanya el guardó al millor treball informa-
tiu o divulgatiu de ràdio dels Premis Carles Rahola del 
Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona per 
la cobertura informativa del judici del zelador de La 
Caritat, Joan Vila. 
Font: Col·legi de Periodistes de Girona.
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MARÇ

05/03/2014
• Neus Bonet, periodista de Catalunya Ràdio, serà la 

nova degana del Col·legi de Periodistes en substitució 
de Josep Maria Martí, que ha exercit el càrrec durant 
els últims quatre anys. Bonet serà la novena degana 
en la història del Col·legi, i la segona dona a exercir el 
càrrec després de Montserrat Minobis. 
Font: Comunicació21.

• L’Associació Professional Espanyola d’Informadors 
de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet (APEI-PRT-
VI) ha guardonat Radio Marca Barcelona amb el Mi-
cròfon dels Informadors en la categoria de ràdio per 
la seva aportació a la difusió de l’esport. També han 
resultat guardonats Ràdio Estel i el magazín d’ac-
tualitat diària La ciutat, d’Onda Cero, que presenta 
Albert Lesan. 
Font: Radio Marca Barcelona.

07/03/2014
• La Xarxa de Comunicació Local ha estrenat un pla-

tó polivalent apte per realitzar programes de ràdio, 
televisió o de doble format. El nou plató, que centra-
litzarà les connexions en directe amb els estudis de 
ràdios i televisions locals, disposa de set càmeres, tres 
de manuals i quatre de robotitzades, i ha estat inso-
noritzat tenint en compte les exigències acústiques 
de la ràdio. 
Font: laxarxa.com; Comunicació21.

09/03/2014
• Isabel Gemio, d’Onda Cero Radio, ha estat guardona-

da amb el Premi Clara Campoamor per la seva trajec-
tòria professional i la seva capacitat de conciliar vida 
professional i familiar. 
Font: Onda Cero.

• La Universitat de Vic ha posat en funcionament el 
projecte UVic Ràdio, una emissora que ofereix als es-
tudiants l’oportunitat de posar en pràctica els coneixe-
ments que han après a les aules. 
Font: La Vanguardia.

11/03/2014
• Javier de Godó, comte de Godó i propietari del Gru-

po Godó de comunicació que inclou La Vanguardia, 
RAC1 i RAC105, ha abandonat la seva vicepresidèn-
cia a PRISA Radio. Tot i així, el Grupo Godó manté 
el 18% de les accions del grup PRISA Radio, que és 
liderat per Juan Luis Cebrián. La col·laboració entre 
Godó i PRISA va començar el 2006. 
Font: Economia Digital.

12/03/2014
• Els comitès de vaga de Catalunya Ràdio i Televisió de 

Catalunya (TVC) continuaran negociant fins al 30 de 
maig les condicions del nou conveni laboral. Després 
de mesos de mobilitzacions i negociacions, la plantilla 
de Catalunya Ràdio negocia el conveni col·lectiu sobre 
la base de l’última proposta presentada per la direcció 
que preveu una rebaixa de sou i antiguitat, però inclou 
l’equiparació salarial amb TV3. 
Font: Comunicació21.

23/03/2014
• Es presenta el llibre Dones de ràdio, de la periodista i 

professora de la Universitat de Girona (UdG) Sílvia 
Espinosa. És un repàs divulgatiu de la biografia i les 
contribucions de les primeres locutores catalanes a la 
història de la ràdio. 
Font: Diari de Girona.

24/03/2014
• La periodista Rosario Fontava i el catedràtic de co-

municació audiovisual de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) Armand Balsebre publiquen Las 
cartas de La Pirenaica. Memoria del antifranquismo. És 
un relat en forma de llibre, escrit a partir de 15.000 
cartes que els oients de Radio Pirenaica enviaven a 
l’emissora independent explicant el seu dia a dia du-
rant el franquisme. 
Font: 20 Minutos.

30/03/2014
• Catalunya Ràdio estrena Clicka’t, un projecte infantil 

en línia centrat en els continguts d’El petit príncep i 
dirigit a nens i nenes de 3 a 12 anys. L’objectiu és acos-
tar la ràdio pública als més petits amb un format que 
permeti educar i entretenir. 
Font: Comunicació21.

ABRIL

02/04/2014
• L’exdirector de Ràdio Barcelona, Cadena SER Cata-

lunya i exdegà del Col·legi de Periodistes Josep Maria 
Martí és guardonat amb la Creu de Sant Jordi. La Ge-
neralitat vol distingir la seva rellevant trajectòria en El 
Món radiofònic i acadèmic. Martí és professor titular 
del departament de Comunicació Audiovisual i Publi-
citat, membre del grup de recerca GRISS i director de 
l’Observatori de la Ràdio a Catalunya a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). El guardó se li ator-
ga per la seva capacitat de descobrir nous talents i per 
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l’esforç a incrementar la presència del català en la seva 
etapa com a director de Ràdio Barcelona – Cadena 
SER. En el seu discurs, Martí va manifestar que volia 
ser recordat «com un artesà de la ràdio». 
Font: Comunicació21.

03/04/2013
• Mor l’exdirector tècnic de COMRàdio Jordi Pla. Pla va 

treballar a Radio Juventud de Barcelona des dels seus 
inicis i posteriorment a Ràdio Nacional d’Espanya. 
Font: Acadèmia Catalana d’Arts i Ciències de la Ràdio.

05/04/2014
• Barcelona dedica uns jardins del barri de Sarrià a Sal-

vador Escamilla, pioner i popular locutor de ràdio nas-
cut al barri, que va morir l’any 2008. Els Jardins de 
Salvador Escamilla seran la zona enjardinada entre els 
carrers de l’Hort de la Vila i de la Mare de Déu de 
Núria. 
Font: BTV.

MAIG

10/05/2014
• El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha 

demanat a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) que incrementi la presència de dones 
i de representants d’entitats socials, i que equilibri els 
diferents punts de vista en qüestions controvertides als 
programes de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquestes són 
tres de les recomanacions fetes a partir de l’estudi rea-
litzat als mitjans públics de la Generalitat. 
Font: eleconomista.es.

15/05/2014
• Gemma Nierga, de Cadena SER, serà baixa fins al se-

tembre per operar-se les cordes vocals. La periodista 
d’Hoy por hoy, que ja és va operar fa 12 anys, necessita 
tornar a quiròfan. Nierga va conduir durant 15 anys 
La ventana i abans Parlar per parlar. La seva substitu-
ta durant la baixa serà la directora d’aquest programa 
nocturn, Macarena Berlín. 
Font: Cadena SER.

16/05/2014
• Francesc Triola, exdirector de COMRàdio, és el nou 

coordinador de comunicació de Premià de Mar. Triola 
ha treballat en diferents mitjans entre els quals desta-
quen Ràdio Ripoll, Ràdio Olot, Ràdio Avui, Cadena 
13, RNE o TVE. 
Font: Premià Notícies.

27/05/2014
• Els Premis de Ràdio Associació han guardonat Fran-

cesc Mauri com a millor professional de la ràdio. El 
Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio 
ha estat per l’Especial Diada Nacional de Catalunya, 
de Catalunya Ràdio. Punt de llibre, de Cadena SER 
Catalunya, i Grans històries, de Ràdio Estel, han gua-
nyat sengles mencions en aquesta categoria. Cap per 
avall, de RAC1, ha estat escollit com a millor progra-
ma d’innovació. El millor programa de ràdio local ha 
recaigut en El fanalet, de Montcada Ràdio. L’Obser-
vador, de Ràdio Sant Joan de Sant Joan les Fonts, i el 
programa Colors primaris, de Ràdio Silenci de la Gar-
riga, han rebut mencions de qualitat. 
Font: La Vanguardia.

• Mor el periodista Joan Anfruns, una de les veus im-
portants de la ràdio tortosina. Anfruns va iniciar la seva 
carrera professional a Ràdio Tortosa (Radiocadena Es-
pañola), on va realitzar i presentar diversos programes 
de caràcter musical. Posteriorment va treballar a l’antiga 
Cadena Catalana Tortosa i a Onda Cero. Va ser el pri-
mer periodista a dirigir i presentar tertúlies radiofòni-
ques sobre l’actualitat tortosina i de les Terres de l’Ebre.
Font: diaridetarragona.com.

30/05/2014
• El president fundador d’Acció Cultural dEl País Va-

lencià (ACPV), Eliseu Climent, ha anunciat que l’as-
sociació ha rebut la notificació d’una multa per l’emis-
sió de Catalunya Ràdio i TV3 a la Comunitat Valen-
ciana. La multa, l’import de la qual no ha volgut donar 
a conèixer, inclou el recàrrec pertinent per no haver 
acatat el pagament en el període voluntari. L’ACPV 
recull aportacions a través de la seva pàgina web per 
poder-hi fer front. 
Font: La Vanguardia; acpv.cat. 

JUNY

06/06/2014
• La Xarxa de Comunicació Local ha posat en marxa la 

Sindicada en Directe, una nova evolució de la platafor-
ma web d’intercanvi de continguts de les ràdios locals. 
La nova eina permet que les emissores automatitzin la 
programació dels continguts per emetre en directe de 
manera més senzilla i ràpida. Cada contingut de la pla-
taforma està vinculat a una URL, de manera que les rà-
dios municipals poden confeccionar llistes de reproduc-
ció i generar blocs de programació de durada i temàtica 
diversa, per encaixar amb la seva producció pròpia. 
Font: Comunicació21.
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09/06/2014
• Ràdio L’Hospitalet de l’Infant ha guanyat el Premi de 

Comunicació del Camp de Tarragona en la seva se-
gona edició per la seva trajectòria, per la resistència 
en temps de crisi i per apostar per la programació de 
proximitat. 
Font: Comunicació21.

15/06/2014
• La ràdio a Catalunya ha guanyat un 13,5% de pene-

tració des de 2007. No obstant això, la publicitat i les 
ocupacions en el sector continuen caient. Aquestes són 
les xifres que es desprenen de l’informe anual de l’As-
sociació Catalana de la Ràdio (ACR), corresponent a 
2013 i elaborat per la consultora Media Hotline. Tres 
de cada quatre oients de ràdio a Catalunya, d’un total 
de quatre milions, escolta emissores en català. 
Font: El País.

• Ràdio 4 de RNE suprimirà els dos espais amb més 
audiència de la seva graella: Matí a 4 bandes, de Toni 
Marín, en antena des de fa set temporades, i el progra-
ma de la tarda Directe 4.0, amb Xantal Llavina, que el 
30 de juny tancarà la seva tercera temporada. Ràdio 4 
vol reformular, un cop més, la seva graella programàti-
ca amb aquests canvis de cara a la propera temporada. 
Font: Comunicació21.

16/06/2014
• L’1 de setembre està previst que comenci a emetre a tra-

vés d’Internet Ràdio Terra, un projecte de comunicació 
popular, autogestionat, horitzontal i descentralitzat. La 
iniciativa es finançarà a través dels socis, que ja són més 
de dos-cents, amb quotes de dos euros mensuals. 
Font: Comunicació21.

21/06/2014
• La Generalitat ha donat la concessió definitiva a la rà-

dio municipal Ràdio Almacelles, 9 anys després que 
comencés les seves emissions d’FM. 
Font: Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

24/06/2014
• RNE Radio 5 Todo Noticias commemora el seu 20è 

aniversari, que s’ha complert el mes d’abril, amb una 
sèrie de programes especials que van començar el fe-
brer amb un programa des de la seu de la UNESCO 
a París per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Les 
celebracions dels 20 anys de la primera emissora espa-
nyola tot notícies porten Radio 5 a diferents punts de 
la nostra geografia aprofitant les seves festes i cites cul-
turals. Entre d’altres, el dia de Sant Jordi a Barcelona. 
Font: Europa Press.

JULIOL

04/07/2014
• El locutor de Mega Star FM Xavi Martínez abando-

na Cadena COPE pels 40 Principales. Abans de ser 
a Mega Star FM, Martínez havia treballat a Europa 
FM, entre d’altres. 
Font: Frecuencia Digital.

05/07/2014
• Catalunya Ràdio i la consellera de Benestar Social i 

Família, Neus Munté, han signat un conveni de col-
laboració per reforçar la perspectiva de gènere i les 
aportacions de les dones en els mitjans públics cata-
lans. 
Font: El Punt Avui.

11/07/2014
• El director i presentador de Levántate y Cárdenas, Ja-

vier Cárdenas, continuarà a Europa FM quatre anys 
més després de renovar contracte amb l’emissora mu-
sical. L’últim EGM atorgava al seu xou matinal una 
mitjana diària d’1.142.000. 
Font: prnoticias.com.

• Salvador Alsius i Eva Parera són els dos nous conse-
llers del CAC, que substitueixen Josep Pont i Elisenda 
Malaret. Els nous membres del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) han estat proposats per CiU 
i ERC. D’altra banda, l’exdirectora general de Política 
Lingüística, Yvonne Griley, continuarà en el càrrec en 
substitució d’Esteve Orriols. Alsius és professor de pe-
riodisme de la Universitat Pompeu Fabra i Eva Parera 
és advocada i senadora de CiU. 
Font: Comunicació21.

12/07/2014
• L’Ajuntament tanca la ràdio municipal Papiol FM, 

que va emetre des de l’any 2006 fins al 2013. El tan-
cament de l’emissora és produeix després que el coor-
dinador, Pedro Vives, presentés la dimissió i que als 
pressupostos municipals no s’hi inclogués cap partida 
per a la ràdio. 
Font: FeSP.

15/07/2014
• L’Associació Espanyola de Radiodifusió Comercial 

(AERC) demana el tancament de 3.000 emissores 
pirates o il·legals, segons ha explicat el president de 
l’AERC i d’Onda Cero, Javier González Ferrari, en el 
transcurs de l’assemblea de l’associació. Algunes emis-
sores legals han d’augmentar potència per poder tapar 
les pirates i això ja ha comportat multes a les emissores 
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legalitzades d’entre 30.000 i 90.000 euros per traspas-
sar el seu territori. Ferrari ha demanat al Govern con-
tundència amb aquest tema i ha instat també el sector 
a posar ordre «cadascú a casa seva». 
Font: Europa Press.

16/07/2014
• Mor el comunicador Santy Porta. Porta, apassionat de 

la música, va ser col·laborador de Ràdio Molins de Rei 
des dels seus inicis. També va conduir el programa El 
túnel del tiempo a Ràdio Barcelona.
Font: viumolinsderei.com.

20/07/2014
• Marta Cailà deixa de presentar el Via lliure, de RAC1, 

per decisió de la direcció i s’incorpora a l’equip de 
Toni Clapés a les tardes. Cailà feia 13 anys que pre-
sentava el seu programa i ha explicat els canvis en 
directe. Els seu substitut serà el periodista de la casa 
Xavier Bundó. 
Font: ara.cat.

SETEMBRE

02/09/2014
• Ràdio Barcelona renova la seva programació coinci-

dint amb la celebració del seu 90è aniversari i amplia el 
temps de producció pròpia en més de 14 hores diàries, 
11 de les quals són en català, una més que fins ara. A 
banda dels actes més protocol·laris, Ràdio Barcelona 
fa i presenta una aposta decidida per rejovenir la seva 
graella fent canvis en programació, i potenciant els 
informatius i la seva identitat sonora. Per programes, 
destaquen les estrenes d’Espècies protegides, Què t’hi ju-
gues! i Què vols ser?, i s’amplia el veterà informatiu local 
El balcó, ara amb Carla Turró al capdavant. A més, la 
ràdio convocarà el concurs de talent jove «Idea Ràdio» 
entre les facultats de comunicació catalanes amb l’ob-
jectiu de contractar els guanyadors amb la millor pro-
posta de programa. 
Font: El Periódico.

18/09/2014
• Amb la fusió de corresponsalies, els serveis informatius 

de TV3 i Catalunya Ràdio fan un nou pas per adaptar 
les seves estructures. El nou model, que engloba tots 
els mitjans del grup, té l’objectiu de potenciar la creació 
i difusió de continguts. La mesura permet obrir noves 
corresponsalies permanents a Berlín, Buenos Aires i 
Moscou. 
Font: infoperiodistas.info.

25/09/2014
• Barcelona estrena una nova ràdio pública que depèn 

de l’Ajuntament de la ciutat, Barcelona FM, que 
emet per la freqüència de COMRàdio (91.0 FM). 
La nova emissora és operada per Informació i Co-
municació de Barcelona (ICB) i està dirigida pel pe-
riodista Rafael de Ribot. ICB ja gestiona actualment 
la televisió municipal (BTV). El consistori considera 
la seva creació com un nou model de gestió i de re-
dacció integrat que busca sinergies entre la televisió, 
el web i la ràdio. 
Font: eldigitalbarcelona.cat.

27/09/2014
• L’emissora de la Universitat Jaume I de Castelló, Vox 

UJI Ràdio, comença temporada mantenint la redifu-
sió de continguts cedits per Catalunya Ràdio, després 
d’un conveni signat entre la Jaume I i la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). En total 
seran 63 programes a la graella i 12 noves propostes, 
amb emissions de dilluns a dissabte entre les nou del 
matí i les cinc de la tarda, amb tot tipus de continguts 
i formats que serviran també per emetre continguts en 
català. Així, es podran seguir a la Comunitat Valenci-
ana: La ruta informativa del matí, l’informatiu Catalu-
nya migdia, Els viatgers de la gran anaconda, Lletres d’or, 
Meteomauri i Converses. 
Font: www.lasprovincias.es.

OCTUBRE

27/10/2014
• Ràdio Barcelona posa a disposició del públic el seu ar-

xiu fonogràfic: nou dècades de ràdio a Catalunya que 
es podran consultar des de www.radiobarcelona.cat. A 
més, una exposició fotogràfica mostrarà com eren els 
anys vint a Catalunya a través de la ràdio. Aquestes 
són algunes de les activitats que la ràdio promou per 
commemorar el seu 90è aniversari. 
Font: ara.cat.

NOVEMBRE

14/11/2014
• Ràdio Barcelona,   l’emissora degana de la radiodi-

fusió espanyola, celebra el seu 90è aniversari amb 
exposicions, concerts i noves propostes, tot emmar-
cat en l’eslògan «Aquí comença tot». El director de 
SER Catalunya, Josep Maria Girona, ha explicat a 
la presentació de la programació que entre els ac-
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tes commemoratius previstos destaquen l’exposició 
«Crònica gràfica d’una època. Els anys 20 i 30 de 
Catalunya a través de la ràdio», o el microespai «90 
anys, 90 dies, 90 veus», en el qual 90 professionals 
que han passat en algun moment per Ràdio Bar-
celona explicaran als oients què significa per a ells 
la ràdio. Ràdio Barcelona obrirà un bloc interactiu 
especial del 90è aniversari que proposarà als usuaris 
«un passeig virtual pels espais de la ciutat on la rà-
dio ha deixat empremta». A més, Iñaki Gabilondo 
dirigirà un programa especial, 90 anys amb tu, des 
del Palau de la Música, amb actuacions d’artistes 
que van començar a Ràdio Barcelona, com ara Ser-
rat, i amb la participació de molts dels periodistes 
o comunicadors que han vinculat la seva carrera, en 
algun moment, amb l’emissora degana. 
Font: El Periódico.

27/11/2014
• El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha estat la seu 

de la I Jornada de Dones i Ràdio al segle XXI, que, 
amb el suport de l’Institut Català de les Dones, ha 
reunit directores, periodistes, locutores, productores, 
tècniques de so i presentadores de diversos programes 
de ràdio per debatre sobre el sector i les traves que les 
dones han de superar en la professió. El debat, mode-
rat per la Degana del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, Neus Bonet, va ser impulsat per la professora 
de la UdG Sílvia Espinosa i va comptar amb el suport 
de l’Observatori de la Ràdio de Catalunya (GRISS-
UAB), entre d’altres. 
Font: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

DESEMBRE

24/12/2014
• Es consolida l’èxit nadalenc «És Nadal al món», de 

RAC1, des del Palau de la Música Catalana. Aquesta 
iniciativa fa vuit anys que de manera consecutiva por-
ta oients a veure l’espectacle protagonitzat pels con-
ductors de tots els programes de la ràdio i les estrelles 
més destacades del panorama musical català. Enguany, 
unes dues mil persones han seguit el programa de rà-
dio, que s’emet en directe, i han gaudit de les actuaci-
ons de Coriolà, Els Amics de les Arts, Antonio Díaz o 
Joan Chamorro, entre d’altres. 
Font: RAC.

1.1. Durant el període 2012-2014 diverses 
ràdios han celebrat els seus aniversaris 

A continuació es presenta un resum de les que han celebrat 
aniversari durant el període analitzat:

2012

Ràdio Nacional d’Espanya 75 anys

Olesa Ràdio 30 anys

Catalunya Música 25 anys

Ràdio Sabadell 10 anys

2013

Ràdio Badalona, Ràdio Girona 80 anys

Catalunya Ràdio, Ràdio Sarrià 30 anys

2014

Ràdio Barcelona, Ràdio Reus 90 anys

Ràdio Lleida 80 anys

RNE Radio 5 Todo Noticias 20 anys

L’Espluga FM Ràdio 30 anys

Ràdio l’Arboç 10 anys

1.2. Les veus que s’han apagat entre  
el 2012 i el 2014

Per ampliar aquestes referències podeu adreçar-vos en 
aquest mateix capítol a les dates indicades.

Pilar Gefaell 15/01/2012

Núria Zabala 31/01/2012

José Félix Pons 19/03/2013

Ivan Llensa 28/04/2013

Sara Creus 26/05/2013

Federico Menesca 10/07/2013

Pepe Sánchez 22/07/2013

Alberto Nadal 27/10/2012
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Francina Boris 07/11/2013

Concha García Campoy 11/07/2013

Constantino Romero 12/05/2013

Tatiana Sisquella 07/02/2014

Jordi Pla 03/04/2014

Joan Anfruns 27/05/2014

Santy Porta 16/07/2014

2. Fonts documentals

• 20 Minutos – 20minutos.es (http://www.20minutos.es)
• 3cat24 – 324.cat (http://www.324.cat)
• ABC.es - ABC (http://www.ABC.es)
• Acadèmia Catalana d’Arts i Ciències de la Ràdio (aca-

demiadelaradio.cat.wordpress.com)
• Academia de la radio (http://www.academiadelaradio.

es/premios/index.html)
• Academia Española de la Radio (AER) (http://www.

radiofonistas.org)
• Acció Cultural dEl País Valencià (ACPV) (http://

acpv.cat)
• Agència Catalana de Notícies (ACN) (http://www.

noticies.net/webACN/index.do)
• Associació Catalana de Ràdio (ACR) (http://www.

acr.org)
• Asociación para la Investigación de Medios de Comu-

nicación (AIMC) (http://www.aimc.es)
• ara.cat (http://www.ara.cat)
• AVUI.cat - Avui (http://www.avui.cat)
• Barcelona Televisió (BTV) (http://www.btv.cat)
• Cadena SER (http://www.cadenaser.com)
• Cadena SER Catalunya (http://www.cadenaser.com/

emisora/sercat/)
• catmusica.cat – Catalunya Música (http://www.catmu-

sica.cat)
• catradio.cat - Catalunya Ràdio (http://www.catradio.

cat)
• cope.es - Cadena COPE (http://www.cope.es)
• Col·legi de Periodistes de Catalunya (http://www.pe-

riodistes.org)
• Col·legi de Periodistes de Girona (http://www.perio-

distes.org/ca/girona.html)
• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunica-

ció de Catalunya (COETTC) (http://www.coettc.cat)
• Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya 

(http://www.cpac.cat)

• Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) (http://
www.CAC)

• Comunicació21 (http://comunicacio21.cat)
• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 

(http://www.ccma.cat)
• cugat.cat - Ajuntament de Sant Cugat (http://www.

cugat.cat)
• diaridegirona.cat - Diari de Girona (http://www.dia-

ridegirona.cat)
• Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

(http://www.gencat.net/dogc)
• diaridetarragona.cat – Diari de Tarragona (http://

www.diaridetarragona.com)
• Economía digital (http://www.economiadigital.es)
• eldiario.es (http://www.eldiario.es)
• El Digital De Barcelona – Ajuntament de Barcelona 

(http://www.eldigital.barcelona.cat)
• elEconomista.es - El Economista (http://www.eleco-

nomista.es)
• elExtrarradio (http://www.elextrarradio.com)
• El Món (http://www.mon.cat)
• elmundo.es - El Mundo (http://www.elmundo.es)
• el9nou.cat - El 9 Nou (http://www.el9nou.cat)
• El País.com - El País (http://www.elpais.com) 
• ElPeriódico.cat - El Periódico de Catalunya (http://

www.elPeriodico.cat)
• ElPeriódico.com - El Periódico (http://www.elperiodi-

co.com)
• El Punt Avui (http://www.elpuntavui.cat)
• El Punt Digital (http://vilaweb.cat/elpunt/)
• ElTriangle (http://www.eltriangle.eu)
• e-notícies (http://www.e-noticies.com)
• Europa Press (http://www.europapress.es)
• Federació de Ràdios Locals de Catalunya (FRLC) 

(http://www.radiolocal.cat)
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) 

(http://www.fesp.org)
• Frecuencia Digital (http://www.frecuenciadigital.es)
• Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat)
• Grupo PRISA (http://www.prisa.com)
• Guía de la radio (http://www.guiadelaradio.com)
• Hit FM (http://www.hitfm.es)
• iCat FM (http://wwww.icatfm.cat/quisom.html)
• infoperiodistas.info (http://www.infoperiodistas.info)
• lainformacion.com (http://www.lainformacion.com)
• lamalla.cat (http://www.lamalla.cat)
• Las Provincias (http://www.lasprovincias.es)
• LAVANGUARDIA.es - La Vanguardia (http://www.

LAVANGUARDIA.es)
• La Xarxa.com (http://www.laxarxa.com)
• Los40.com (http://www.los40.com)
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• L’Observatori de la Ràdio a Catalunya (l’OBS) (http://
www.l-obsradio.cat)

• Nació Digital – naciodigital.cat (http://www.naciodi-
gital.cat)

• Onda Cero (http://www.ondacero.es)
• Periodista Digital (http://www.periodistadigital.com)
• Premià Notícies (http://www.premianoticies.word-

press.com)
• prnoticias.com – Diario de Noticias (http://www.prno-

ticias.com)
• Público – publico.es (http://www.publico.es)
• Ràdio Associació de Catalunya (RAC) (http://www.

radioassociacio.com)
• Ràdio Barcelona - Cadena SER (http://www.cadena-

ser.com)
• Ràdio Cornellà (http://www.radiocornella.cat)

• Ràdio Girona (http://www.cadenaser.com/emisora/
radio_girona/)

• Ràdio L’Hospitalet (http://www.lhdigital.cat)
• Radio Marca Barcelona (http://www.radiomarcabar-

celona.com)
• Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) (http://www.rtve.

es/radio)
• radiosabadell.fm - Ràdio Sabadell (http://www.radi-

osabadell.fm)
• Radio Televisión Española (RTVE) (http://www.rtve.es)
• Sindicat de Periodistes de Catalunya (http://www.sin-

dicat.org)
• Somossom (http://www.somossom.com)
• Universitat de Girona (UdG) (http://www.udg.edu)
• viumolinsderei.com (http://www.viumolinsderei.com)
• Voz de Barcelona (vozbcn.com)
• Voz Populi (vozpopuli.com)






