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La segona edició de l’Informe sobre la ràdio a Catalunya 
que tens a les mans, amic lector o amiga lectora, suposa 
no solament la continuïtat d’un dels projectes més preuats 
de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, sinó també el 
resultat del treball de recerca d’un grup d’investigadors de 
diferents procedències, que té la intenció de posar al dia el 
sector radiofònic català, que compta amb un pes qualitatiu 
i quantitatiu ben reconegut dins el conjunt de les indústries 
culturals catalanes.

La recerca continuada que hem anat fent any rere any 
sobre aquest mitjà de comunicació comença a donar els 
seus fruits; l’anàlisi de les moltes i variades dades permeten 
apuntar algunes tendències sobre aspectes estructurals tan 
importants com són l’evolució de l’oferta i del consum, i 
també la qüestió del finançament. Per fer-se una idea exac-
ta de la situació en què acabava l’any 2008, no solament 
cal llegir tots els capítols que integren l’Informe, sinó que 
també és convenient anar lligant les conclusions més im-
portants que ens ofereixen cadascun d’ells amb la finalitat 
de tenir una fotografia ben completa i prou enfocada de la 
ràdio catalana actualment, així com dels reptes plantejats 
per al futur immediat.

Una etapa que acaba 

L’estudi dels diferents processos concessionals realitzats en 
els darrers trenta anys1 permet fer-se una idea sobre la for-

1. Capítol 1.

mació de l’estructura del model radiodifusor català i de la 
dimensió que ha assolit després del darrer atorgament l’any 
2008 de 83 freqüències de FM. En conjunt, totes les dades 
ens indiquen com s’han materialitzat les polítiques dutes 
a terme pels diferents governs de la Generalitat i com ha 
nascut i s’ha consolidat el que podríem anomenar la indús-
tria radiof ònica catalana moderna, tant pel que fa al sector 
públic com al privat. 

El sistema ha arribat al seu esgotament? Hi cap al-
guna cosa més a l’espectre en la banda de FM? Sembla 
que no, però en l’aportació que fan Niqui i Segarra2 po-
dem adonar-nos que, aprofitant la manca de regulació i la 
permissivitat legal, encara continuen naixent emissores de 
les anomenades del tercer sector, un calaix de sastre on, dis-
sortadament, es barregen des de les ràdios culturals fins a 
les falses comercials (aquestes darreres, una xacra que pesa 
sobre el conjunt del sector). 

Hi ha dos capítols de l’Informe que son complemen–
taris3; M. Gutiérrez ens parla d’una estructura d’oferta que 
un any després de la primera edició mostra símptomes 
d’immobilitat i que ofereix una perillosa homogeneïtzació. 
Per la seva banda, A. Huertas ens quantifica el degoteig ne-
gatiu de l’audiència general del mitjà radiofònic, una ten-
dència que si continua igual en els propers dos anys podria 
portar al fet que l’índex de penetració de la ràdio entre la 
població major de 14 anys baixés de la barrera psicològica 

2. Capítol 1.

3. Capítols 3 i 4. 

2008: La fi de l’estabilitat,  

l’inici de la incertesa

PReSenTACIÓ
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del 50%. Aquesta darrera autora també ens explica que els 
operadors radiofònics catalans s’enfronten cada cop més a una 
audiència en la qual els oïdors P14 es van perdent i, en general, 
tots es tornen més infidels, és a dir, fan més zàping o simple-
ment deixen d’escoltar amb la regularitat acostumada. Altres 
dades interessants, i algunes d’elles preocupants, són: l’envelli-
ment de l’audiència en general, l’augment del percentatge de 
classes baixes en l’estructura social de la ràdio generalista i la 
manca d’oïdors joves en els suports hertzians, una dada que 
probablement té molt a veure amb l’estancament de l’oferta 
de la ràdio musical,5 la més afectada per la competència d’In-
ternet i les noves pràctiques de consum mediàtic entre aquest 
sector de l’audiència, tal com ens descriu X. Ribes en el capítol 
6 de l’Informe.

S’obren escenaris de canvi 

L’aspecte que més ha influït en el comport ament del sector 
radiofònic català el  2008 ha estat l’inici d’un període de 
crisi econòmica que s’ha deixat sentir amb força a la segona 
meitat de l’any. Enric Yarza6 segueix construint el repertori 
de dades d’inversió publicitària real en el mercat de casa 
nostra i ens fa adonar que, tot i que la baixada només ha 
estat del 5,6%, molt millor que el 8,2% que ha experimen-
tat el sector espanyol, no se sap gaire com poden acabar les 
coses. S’atreveix a fer una hipòtesi per al 2009 que situa la 
disminució d’aquests tipus d’ingressos entorn del 20% a 
Espanya —uns punts menys a Catalunya—, encara que al-
tres estudis més recents7 ens diuen que la ràdio serà un dels 
mitjans convencionals que millor resistirà la baixada, si ho 
comparem amb les revistes i amb la premsa en general.

Si l’oferta de programació analògica en FM mostra 
símptomes de saturació i la font principal de finançament 
baixa, podrà resistir el sector la nova etapa sense una reestruc-
turació profunda? Per ajudar-nos a respondre aquesta pregun-
ta, i sobretot per conèixer el seu pes econòmic real, Corbella i 
Cubeles8 fan una avaluació molt completa, amb dades oficials 
del 2007, de les grans magnituds bàsiques: ocupa un miler de 
persones de manera directa i té un volum de negoci de setanta 
milions d’euros. En el càlcul s’han tingut en compte, per pri-
mera vegada, totes les possibles fonts d’ingressos: la publicitat, 
els atípics i les subvencions (aquesta partida és molt impor-

4. En la terminologia professional radiofònica americana, els oïdors P1 
són aquells que trien en primer lloc una emissora concreta.

5. Capítol 2.

6. Capítol 5.

7. Zenith Media.

8. Capítol 4.

tant, tenint en compte la doble font de finançament que té la 
majoria del sector radiofònic públic).

L’escenari que dibuixa la crisi fa pensar no solament 
que tots els operadors s’hauran d’estrènyer el cinturó, sinó 
que també caldrà que canviïn les seves estratègies operatives. 
Xavier Ribes9 ens diu, en la seva aportació, que en les actua-
cions que s’estan fent a la xarxa es comencen a intuir les bases 
del que seran els nous models de negoci i, per tant, una font 
important de proveïment d’ingressos en el futur; si aquesta 
estratègia es consolida, aquí hi haurà una possible sortida a 
la crisi, tenint en compte que els suports alternatius, com són  
els telèfons mòbils, Internet i els cercadors, seran els únics que 
incrementaran la seva quota publicitària el 2009,10 de manera 
semblant a com ho varen fer l’any passat.

En resum, la fotografia del sector radiofònic català que 
pretén fer aquest Segon informe sobre la ràdio a Catalunya, pen-
sem que mostra amb una certa precisió la necessitat de dur a 
terme els canvis necessaris per encarar una crisi que no està 
marcada solament pel descens dels ingressos publicitaris, sinó 
també pel canvi d’escenari que viuen tots els mitjans de co-
municació convencionals. Els experts opinen que serà difícil 
sostenir l’actual model de negoci analògic en un entorn digital 
que estarà marcat per la centralitat de la xarxa com a punt de 
trobada de les pràctiques de comunicació social en un sentit 
molt més ampli que el que suposa el tradicional sistema de 
comunicació punt a massa de l’actual ràdio convencional.

Cal un canvi de mentalitat i també la recerca de sortides 
creatives per part de les empreses i dels seus professionals; pel 
que fa a les primeres, de moment només assistim a la pràctica 
continuada de polítiques de reducció de costos, una estratègia 
que està afectant la quantitat i la qualitat dels continguts i que 
fa perdre valor afegit i interès a la comunicació radiofònica; 
per part dels segons, encomanats, en una bona part, de la ma-
laltia de la incertesa general, sembla que han obert el paraigua 
esperant que la situació s’aclareixi. Ni una actitud ni l’altra no 
contribuiran a positivar el panorama. Nosaltres som dels con-
vençuts que, atenent la història, sabem que la ràdio catalana 
té prou potencialitat i creativitat per respondre al desafiament 
que l’actual situació planteja. Per canviar aquest estat de coses 
només cal posar-se a la feina.

Josep M. Martí

Director de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya

Membre del Grup de Recerca en Imatge, So i  

Síntesi11 de la UAB

9. Capítol 6.

10. Zenith Media.

11. Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 
2005SG00846).
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CAPÍTOL  I

En aquest capítol s’actualitza el mapa de la radiodifusió ana-

lògica a Catalunya. Presentem, agrupades per comarques i 

freqüència d’emissió, totes les ràdios públiques, privades i del 

tercer sector que estaven en funcionament a Catalunya el mes 

de desembre de 2008.

La part més significativa de l’estudi d’enguany és la referida a 

l’evolució històrica de les concessions de freqüència modulada 

atorgades a les cadenes del sector radiofònic privat a Catalu-

nya des de l’any de l’aprovació de la Constitució, 1978, fins a 

l’any 2008. 

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 evolució històrica de les concessions 

de FM al sector privat (1978-2008)

CAPÍTOL  ICAPÍTOL  I
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Mapa de la radiodifusió analògica

Tal com apuntàvem l’any passat en l’apartat «Mapa de 
la radiodifusió analògica i digital» de l’Informe sobre la 
Ràdio a Catalunya, 2006-2007, atès que la transmissió 
radiofònica digital segueix en via morta, l’oferta radiofò-
nica hertziana arriba als oïdors mitjançant les dues ban-
des analògiques tradicionals: la de freqüència modulada 
(FM) i la d’ona mitjana (OM). El segon estudi, fet el mes 
de desembre de 2008, no dóna grans canvis quantitatius. 
El mapa radiofònic català real s’ha mantingut prou esta-
ble en un any.

A Catalunya, el nombre total d’emissores que eme-
ten una programació pròpia en FM, durant tot el dia o 
en franges diàries, és de 431: 245 públiques, 67 privades 
i 119 del tercer sector. La xifra final s’ha incrementat 
lleugerament en un any a causa del naixement de noves 
emissores de l’anomenat tercer sector radiof ònic.

Entre les 245 emissores de gestió pública podem 
fer quatre divisions ben clares. Les 5 emissores de Ràdio 
Nacional d’Espanya, les 4 programacions de Catalunya 
Ràdio, COMRàdio i el conjunt de ràdios municipals, 
format per unes 235 emissores amb programació prò-
pia —de les 242 que existeixen. L’any 2008 han aparegut 
dues emissores municipals: Ràdio Bonmatí, de Sant Julià 
de Llor i Bonmatí, i Emun FM Albesa. Les emissores 
municipals Ràdio Alguaire, Ràdio Rosselló i Ràdio Al-
menar, que en l’informe de l’any passat feien una progra-
mació pròpia, han passat a fer-ne una de comuna, sota 
el nom d’Emun FM Ràdio. En aquest grup s’hi ha unit 
l’antiga Ràdio Albesa, que no constava com a emissora 
activa al nostre informe anterior, i té previst d’afegir-s’hi 
Ràdio Corbins.

De les ràdios privades, n’hi ha 67 que emeten una 
programació pròpia. Tret de 6, totes pertanyen a alguna 
cadena de radiodifusió. La situació no ha canviat.

Finalment, cal afegir en aquest recompte de la 
FM unes 119 ràdios diferents del tercer sector, entre les 
anomenades ràdios lliures, ràdios de districte i de barri, 
emissores religioses, ràdios escolars, estacions llatines, rà-
dios comercials —sense regularització—, ràdios culturals 
o associatives i emissores penitenciàries. Entre les altes i 
les baixes, el nombre s’ha incrementat en 3, respecte del 
de l’estudi de l’any passat. Un fet nou ha estat la creació 
d’un parell d’emissores especialitzades en les prediccions 

telefòniques fetes per tarotistes: Éxito Radio, a Tarrago-
na, i Astro Radio, a Barcelona. Dins de les emissores lla-
tines han aparegut Energia FM, a Tarragona, Olímpica 
FM, a Barcelona i América FM, a Girona. L’apartat de 
ràdios lliures ha tingut l’alta de Nova FM, a Tarragona, i 
Ràdio Onda 2000, a Polinyà. Entre les emissores cultu-
rals han sorgit Radio Now de Granollers i H Ràdio de 
Sabadell. I en el grup de comercials del tercer sector ha 
entrat Loca FM, a Tarragona.

En ona mitjana es poden escoltar 15 emissores dife-
rents: 3 de públiques i 12 de privades. D’aquestes, només 3 
transmeten un volum de programació significativa diferent 
a la que es pot sintonitzar simultàniament pel seu canal de 
FM: Rock & Gol, de 16.00 a 01.30 hores (que no té pre-
sència en FM a Catalunya), COMRàdio, 21 hores diàries, 
sota la marca LatinCOM 882 (de 22.00 a 07.00, de 08.00 
a 14.00 i de 15.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres) i 
Onda Cero Barcelona, a les nits.

Al dial de FM de Catalunya 431 emissores 
transmeten un mínim de programació prò-
pia: 245 públiques, 67 privades i 119 del tercer 
sector. La xifra final s’ha incrementat lleuge-
rament en un any a causa de les altes en les 
emissores del tercer sector. El nombre total de 
freqüències diferents en ús a totes les comar-
ques catalanes en el dial de FM és de 885: 565 
públiques (63,8%), 192 privades (21,7%) i 128 
del tercer sector (14,5%)

Per acabar el recompte de la ràdio analògica cata-
lana, caldria afegir una emissora que formaria part del 
conjunt de ràdios pirates europees d’ona curta, situades 
una mica per sobre de la freqüència més alta assignada 
a la banda de radiodifusió dels 49 m. Es tracta de Càm-
ping Ràdio que transmetia probablement des de l’Ar-
boç, tot i que deia que ho feia des de Croàcia. Podria 
ser la continuadora de Ràdio Barretina Internacional. 
Emetia durant algunes hores del cap de setmana, pels 
voltants de la freqüència de 6.278 kHz, amb uns 100 w 
de potència.
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El nombre total de freqüències diferents en ús a totes 
les comarques catalanes en el dial de FM és de 885: 565 
públiques (63,8%), 192 privades (21,7%) i 128 del tercer 
sector (14,5%). Respecte de l’any passat hi ha hagut un in-
crement de 25 freqüències.

Les ràdios públiques emeten per 565 freqüènci-
es de FM. El lleuger increment, en comparació amb 
l’any passat, és degut principalment al fet que les quatre 
emissores de Catalunya Ràdio han obert nous repeti-
dors en quatre comarques. Les emissores de Catalunya 
Ràdio emeten per 228 freqüències; les cinc cadenes de 
Ràdio Nacional d’Espanya, per 76 freqüències; COM-
Ràdio, per 19 freqüències, més les 242 emissores mu-
nicipals. Una puntualització: la gran majoria de les 120 
ràdios municipals consorciades a la xarxa pública CO-
MEmissores tenen identitat i una part de programació 
pròpia. Hi ha cinc excepcions: Freqüència Barcelona, 
Ràdio Estudi Esplugues, Freqüència Lleida, Freqüència 
Girona i Freqüència Camp de Tarragona, que actuen 
com a repetidors de la programació de COMRàdio en 
FM, amb una programació pròpia mínima, en cas que 
n’hi hagi. Tenint en compte la finalitat inicial de la seva 
concessió, aquestes cinc emissores també les hem inclòs, 
juntament amb les altres, dins del conjunt d’emissores 
municipals.

El sector radiofònic privat transmet a Catalunya 
per 192 freqüències. El mateix nombre que l’any passat. 
Aquesta xifra no inclou la freqüència de Rock & Gol de la 
Bisbal, que no funciona, ni els repetidors d’Onda Rambla 
Lleida, a Mequinensa (Saragossa), i Rock & Gol Lleida, a 
Fraga (Osca). 

Les ràdios del tercer sector han incrementat el seu 
nombre de freqüències d’emissió en 12, i han arribat a la 
xifra de 128 a tot Catalunya. El fet més destacat és l’incre-
ment de 6 freqüències que ha tingut l’emissora religiosa 
Ràdio Maria.

En la banda d’OM, el repartiment de les freqüències 
és el mateix que el de l’any passat: un 45,4% (10 freqüèn-
cies) per al sector públic i un 54,6% (12 freqüències) per 
al privat.

1. Grups empresarials 

Al mapa radiofònic català operen tres grups públics: Ràdio 
Nacional d’Espanya, de la Corporació Ràdio Televisió Es-
panyola; Catalunya Ràdio SRG, SA, que forma part de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i COMRà-
dio, que depèn del Consorci de Comunicació Local (CCL) 
format per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’As-
sociació d’Emissores Municipals de Catalunya i l’adhesió 

de l’Ajuntament de Barcelona i un centenar d’ajuntaments 
més. 

Dels grups radiofònics privats existents, 8 basen el 
seu negoci en el mercat de Catalunya i 7 tenen interessos 
comercials a tot l’Estat espanyol. En el moment de fer 
l’estudi, tret del Grup Flaix i el GrupCat de Comunicació, 
totes les empreses amb concessions de llicències radiofò-
niques tenen negocis relacionats amb la premsa escrita o 
amb canals de televisió i se les podia considerar multi-
mèdia.

Només hi ha 6 emissores locals comercials inde-
pendents, amb llicència de FM, que no pertanyen a cap 
cadena radiofònica: Ràdio Vic, d’Osonenca de Ràdio i 
TV; Ràdio Salut, al Garraf i el Penedès; Ràdio Marina, 
de Blanes, de l’empresa Ràdio Marina, SA; Ràdio Aran, 
d’Aranesa de Ràdio i TV —que opera tres freqüències—; 
Imagina Ràdio, de Tortosa, del diari La Veu de l ’Ebre, i 
Ràdio Valira, a la Seu d’Urgell, amb estudis al Principat 
d’Andorra, on disposa d’una altra freqüència.

Vuit grups radiofònics privats basen el seu 
negoci en el mercat de Catalunya i set tenen 
interessos comercials a tot l’Estat espanyol. 
Només hi ha sis emissores locals comercials 
independents, amb llicència de FM, que no 
pertanyen a cap de les vint-i-vuit cadenes ra-
diofòniques, gestionades per quinze grups de 
comunicació

1.1. Cadenes radiofòniques dels grups 
empresarials privats que operen a 
Catalunya en FM i OM (2008)

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el 7 de 
novembre de 2008, segons l’Acord número 174 d’aquell 
any, va fer pública l’adjudicació de 83 noves concessions al 
sector radiofònic privat. La gran majoria de llicències van 
ser atorgades a les empreses que ja transmetien per aques-
tes freqüències dins del pla pilot que va començar l’any 
2003. Com que el nostre estudi està fet el mes de desembre 
de 2008, les dades del mapa de la radiodifusió analògica 
recollides en aquest estudi reflecteixen la situació real en 
aquell moment. En el quadre 8 fem la comparativa entre 
la situació real i la que es produirà en un futur, segons les 
concessions atorgades pel CAC a les empreses privades. El 
quadre següent, per tant, resumeix el nombre real de fre-
qüències analògiques de cada cadena radiofònica a finals 
de l’any 2008.
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GRUPS PRIvATS de COMUnICACIÓ deL 
MeRCAT eSPAnyOL

Unión Radio (Grupo PRISA i Grupo Godó)
58 emissores 

Cadena SER Catalunya, 21 emissores: Barcelona •	
(OM i FM), Manresa (OM i FM), Vic, Terrassa (OM 

i FM), Vilafranca del Penedès, Palamós, Olot, 

Girona (OM, FM), Ripoll, Tremp, Lleida (OM i 

FM), Tortosa, Móra d’Ebre, Reus (OM), Tarragona 

i la Selva. 

40 Principales, 11 emissores: Barcelona, •	
Manresa, Sant Pere de Ribes, Calella, Vic, 

Palamós, Puigcerdà, Girona, Lleida, Reus i 

Tortosa.

Cadena Dial, 7 emissores: Barcelona, Manresa, •	
Sant Pere de Ribes, Rocacorba, Lleida, Vila-seca 

i Salou i Tortosa.

M-80, 4 emissores: Barcelona, Girona, Lleida i la •	
Mussara. 

Radiolé, 2 emissores: Barcelona i Tarragona.•	
Máxima FM, 1 emissora: Barcelona.•	
Ona FM, 12 emissores: Barcelona, Manresa, •	
Figueres, Maçanet de Cabrenys, Olot, Girona, 

Ripoll, Lleida, Tortosa, el Vendrell, Puigcerdà i 

Tarragona, més una al Principat d’Andorra, que 

no s’ha comptat en aquest estudi.

 
Radio Popular, SA
14 emissores 

Cadena COPE, 10 emissores: Barcelona, •	
Miramar-Badalona (OM), Manresa, Rocacorba, 

Alpicat, Tarragona, Reus (OM), Puigcerdà, 

Figueres (OM) i Lleida (OM). 

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

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

Vocento (Punto Radio)
11 emissores 

Onda Rambla - Punto Radio, 11 emissores: •	
Barcelona, Igualada, Osona, Vilanova i la Geltrú 

(OM), Baix Empordà, Tossa d’Alp, Girona, Lleida, 

Viella, Tortosa i Tarragona.

Grupo Antena 3 (Uniprex)
10 emissores 

Onda Cero, 6 emissores: Barcelona (OM i FM), •	
Vilanova i la Geltrú, Girona, Lleida, Tarragona i 

Sant Feliu de Guíxols (inactiva). 

Europa FM, 4 emissores: Barcelona, Rocacorba, •	
Lleida i la Mussara. 

Grupo Intereconomía
3 emissores 

Radio Intereconomía, 3 emissores: Barcelona, •	
Montserrat i Tarragona. 

Grupo Radio Blanca, SA
3 emissores 

Kiss FM, 3 emissores: Terrassa-Barcelona, Sant •	
Pere de Ribes i Castell d’Aro. 

Unidad Editorial (Unedisa-Recoletos)
1 emissora 

Radio Marca, 1 emissora associada (antiga •	
Ràdio Salut): Barcelona.

GRUPS PRIvATS de COMUnICACIÓ 
CATALAnS d’AbAST nACIOnAL

Grupo Godó
27 emissores 

RAC 1, 14 emissores: Barcelona, Igualada, Sant •	
Celoni, Sant Pere de Ribes, Osona, Castell d’Aro, 

Lloret de Mar, Puigcerdà, Olot, Rocacorba, 

Ripoll, Lleida, Sant Carles de la Ràpita i 

Tarragona. 

Quadre 1.  Cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats que operen a Catalunya i nombre real de freqüències 
analògiques en OM i FM (desembre 2008)
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RAC 105, 13 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Sant Pere de Ribes, Osona, Castell d’Aro, 

Puigcerdà, Olot, Banyoles, Ripoll, Alpicat, Valls, 

Tortosa i Lloret. 

Grupo Tele Taxi
23 emissores 

Radio RM, 9 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Mataró, Calella, Osona, Maçanet de Cabrenys, 

Portbou, Platja d’Aro i Lloret de Mar.

Radio Tele Taxi, 14 emissores: Barcelona, •	
Montserrat, Osona, la Molina, Olot, Rocacorba, 

Ripoll, Tremp, Sort, Alpicat, la Mussara, Tortosa, 

el Vendrell i Sant Pere de Ribes. També opera 

l’emissora municipal Grama Ràdio, de Santa 

Coloma de Gramenet.

Grup Flaix
20 emissores 

Flaix FM, 10 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Osona, Alt Empordà, Castell d’Aro, Puigcerdà, 

Girona, Alpicat, Valls i Tortosa.

Ràdio Flaixbac, 10 emissores: Barcelona, •	
Montserrat, Sant Pere de Ribes, Osona, Alt 

Empordà, Tossa d’Alp, Rocacorba, Lleida, la 

Mussara i Tortosa.

Cadena Estel
10 emissores 

Ràdio Estel, 9 emissores: Barcelona, Montserrat, •	
Osona, Tossa d’Alp, Rocacorba, Alpicat, la 

Mussara, Tortosa i Sant Pere de Ribes.

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

GRUPS PRIvATS de COMUnICACIÓ 
SUPRACOMARCALS 

GrupCat de Comunicació
11 emissores 

Gum FM, 11 emissores: Calella, la Molina, la Seu •	
d’Urgell, Pont de Suert, Vall de Boí, Tremp, Sort 

(2 freqüències), Bossost i Viella (2 freqüències).

Ràdio i Televisió de Manresa, SA
3 emissores 

Styl FM Classics, 2 emissores: Barcelona i •	
Manresa.

Styl FM, 1 emissora: Barcelona.•	

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió(1)

2 emissores

Pròxima FM, 2 emissores: Tossa d’Alp, la Seu •	
d’Urgell. També emet per l’emissora municipal 

de Bellver de Cerdanya.

GRUPS PRIvATS de COMUnICACIÓ 
COMARCALS 

Grup Segre
2 emissores 

Segre Ràdio, 1 emissora: Lleida.•	
Èxits FM, 1 emissora: Alpicat. També opera •	
l’emissora municipal Ràdio Ponent, de 

Mollerussa.

(1) Cadena Pirenaica té la seu al Principat d’Andorra. Els seus estudis són a Andorra la Vella i Madrid, des d’on es fa el programa de música Radar. 
L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya el mes de gener de 2008 va comunicar que recuperaria la gestió directa de la seva emissora municipal quan 
acabi la relació contractual amb Cadena Pirenaica.

Font: Elaboració pròpia.
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2. Cronologia de les concessions de FM 
atorgades a les cadenes radiofòniques 
privades a Catalunya (1978-2008)

La concessió d’una freqüència en ones mètriques amb 
modulació de freqüència a una empresa privada es fa 
d’acord amb el model constitucional de repartiment de 
competències en matèria de telecomunicacions i mit-
jans de comunicació a les comunitats autònomes. El 
Govern de l’Estat, mitjançant un pla tècnic de radio-
difusió sonora, fixa les noves freqüències que es con-
sideren disponibles i que s’afegiran a les que ja estan 
en servei en aquella data. El seu atorgament, sota la 
forma d’adjudicació de concessions administratives de 
servei públic, el fa el govern de cada comunitat autòno-
ma. Catalunya n’és l’excepció, perquè el Parlament de 
Catalunya, segons la Llei 22/2005, de 29 de desembre, 
va decidir confiar l’atorgament de concessions per a la 
prestació de serveis de ràdio i televisió a un organisme 
independent com és el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, tal com figura en els articles 46 i següents de 
la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya. El 
procediment d’adjudicació de freqüències, d’acord amb 
el nostre sistema jurídic, és el de concurs públic basat en 
la lliure concurrència d’ofertes. El Decret 269/1998, de 
21 d’octubre, determina el règim jurídic d’aquest servei 
públic a Catalunya.

El president del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, Josep Maria Carbonell, en la compareixença 
davant de la Comissió de Política Cultural del Parla-
ment de Catalunya el dia 19 de novembre de 2008, ho 
explicava així: 

La competència per a l’atorgament de concessions o 
llicències, a Espanya, havia estat exercida per part dels 
governs respectius, ja sigui el Govern de l’Estat, ja sigui 
el Govern de les comunitats autònomes. En definitiva, 
per part d’òrgans de naturalesa constitucionalment po-
lítica […].

En qualsevol cas, en el conjunt de la Unió Europea 
els diferents estats han anat aprovant tot un seguit de 
lleis que aparten aquest tipus d’atribucions dels governs, 
per tal de confiar-les a les autoritats independents de re-
gulació de l’audiovisual (el CSA a França, l’OFCOM al 
Regne Unit, l’AGNOM a Itàlia, el Comissionaria voor 
de Media als Països Baixos, i un llarg etcètera).

Espanya continua sent l’excepció: com s’acaba 
d’explicar, som l’únic país de la Unió Europea on qui 
decideix les condicions de l’accés a l’esfera pública és un 
òrgan polític de Govern, ja sigui en l’àmbit de l’Estat, ja 

sigui en l’àmbit de les comunitats autònomes, fins i tot 
d’aquelles que ja compten amb un consell audiovisual, 
com és el cas d’Andalusia i Navarra (CAC, 2008).

 2.1. De 1978 a 1987

A l’Estat espanyol la regulac ió de la banda de freqüèn-
cia modulada va començar durant el franquisme amb el 
Pla Transitori d’Ona Mitjana de l’any 1964 i el Decret 
1876 de l’any 1965. Les empreses privades amb emisso-
res d’ona mitjana estaven obligades a transmetre simul-
tàniament en FM i aquelles que en aquells anys veien 
clausurades les seves emissores d’OM podien sol·licitar 
una autorització per transmetre en FM.

D’altra banda, l’últim govern de la dictadura va 
obligar, mitjançant el Decret de 17 de juliol de 1975, 
totes les societats privades de radiodifusió a cedir el 25% 
de les seves accions a l’Estat.

L’any 1978 es va aprovar la Constitució democrà-
tica a l’Estat espanyol. El primer govern democràtic, 
d’Unió del Centre Democràtic, va promulgar un Re-
ial decret, de 27 d’octubre de 1978, amb el Pla Tècnic 
Nacional de Radiodifusió Sonora, seguint els acords 
internacionals adoptats en la Conferència de Ginebra 
de 1975.

El nombre total de freqüències de FM emprades 
l’any 1978 per la ràdio privada a Catalunya era de 20. 
La Cadena SER es podia escoltar per 8 emissores, al-
gunes de les quals oferien la programació de Los 40 
Principales; la COPE, per 5, i la imminent Cadena Ca-
talana —amb aquest nom des de 1979—, que pertanyia 
a la Rueda de Emisoras RATO, per 4. La família Rato 
va entrar a l’accionariat de Radio España de Barcelona 
REBSA el 1972 quan van comprar a la SER el 50% de 
les seves accions. Això també afectava la propietat de 
Ràdio Girona, Ràdio Lleida i Ràdio Penedès. 

La ràdio pública feia servir 16 freqüències a la 
banda de FM: 7 Ràdio Nacional d’Espanya i 9 Radio 
Cadena Española.

El 1978 hi havia tres ràdios privades independents: 
Ràdio Olot, Ràdio Vic i Ràdio Mataró. Els casos de Ràdio 
Vic i Ràdio Olot són singulars. Eren emissores privades 
que, d’acord amb la legislació existent en el moment de 
la seva creació, van ser incloses en la Red de Emisoras del 
Movimiento (REM). Quan l’any 1978 totes les emisso-
res de la REM, la Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) i 
la Cadena de Emisoras Sindicales (CES) ja estaven inte-
grades dins de Radio Cadena Española —que més enda-
vant s’integraria dins de Ràdio Nacional d’Espanya, l’any 
1989—, Ràdio Vic i Ràdio Olot se’n van mantenir al marge. 
Ràdio Olot havia començat a fer tota la seva programació en 
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Grups privats de comunicació del mercat espanyol

Cadena SeR OM (kHz) FM (MHz) 

Ràdio Reus EAJ 11 809 91.1

Ràdio Barcelona EAJ 1 827 93.9(1)

Radio Penedes EAJ 35 1.106 96.3(2)

Ràdio Manresa EAJ 51 1.106 95.2

Radio Tarrasa EAJ 25 1.412 95.8

Radio Gerona EAJ 38 1.520 88.2(2)

Radio Lérida EAJ 42 1.520 89.4(2)

Ràdio Móra d’Ebre 87.6

Cadena COPe OM (kHz) FM (MHz) 

Ràdio Miramar EAJ 39 953 94.8(3)

Radio Popular de Reus EAK 53 1.394 89.7

Radio Popular de Lérida EAK 15 1.430 96.0

Radio Popular de Figueras EAK 82 1.430 89.4

Ràdio Sabadell EAJ 20 1.475 90.9(4)

Grups privats de comunicació catalans d’abast nacional

Cadena Catalana(5) OM (kHz) FM (MHz) 

Radio España de Barcelona EAJ 15 1.124 96.9

Ràdio Terramar 96.3

Ràdio Costa Brava 88.2

Iltirda 2 89.4

Quadre 2.  Freqüències d’OM i FM emprades per les 
cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats 
que operaven a Catalunya l’any 1978

català el setembre de 1976. Va funcionar sense autorització 
entre el 1978 i el 1982, any que va aconseguir la seva fre-
qüència. Pel que fa a EAM 31 Ràdio Mataró, va començar 
a transmetre a finals de 1977.

Ràdios catalanes independents

FM (MHz) 

Ràdio Mataró EAM 31 103.9

Ràdio Olot 99.5

Ràdio Vic EAM 26 90.3

(1) Fórmula Ràdio Sport.
(2) Formava part de la Cadena Catalana.
(3) Miramar FM y Olé.
(4) Emetia com a Antena de Catalunya una programació independent 
de la COPE.
(5) Amb aquest nom des de 1979.

Font: Elaboració pròpia.

L’any 1979 el Pla Tècnic Transitori del Servei Púbic de 
Radiodifusió Sonora en Ones Mètriques amb Modulació 
de Freqüència, fixat en el Reial decret 1433/1979, de 8 de 
juny, va permetre la concessió de 300 noves llicències a tot 
l’Estat. L’any 1981 es van concedir 120 estacions i l’any 
1982, 180. Catalunya en va rebre 34. 

És a partir d’aquell moment quan comencen a produ-
ir-se canvis significatius i quantitatius en la banda de FM. 
Immediatament, la societat civil catalana va crear els seus 
propis mitjans de comunicació. N’hi havia d’alternatius, 
com ara Ona Lliure, nascuda l’any 1978, i de municipals, 
com ara Ràdio Arenys de Mar, creada l’any 1979. Aquell 
mateix any 1979, Ràdio Terrassa FM va adoptar el nom de 
Ràdio Club 25. La seva nova fórmula de programació es 
va exportar a Ràdio Club Lleida —actual Onda Rambla 
Lleida— i Ràdio Balear Club 25, a Inca (Balears). A l’Estat 
van aparèixer les primeres cadenes privades que només es 
podien escoltar en FM: Radio 80, de la Promotora de TV y 
Radio, SA (PTRSA), l’any 1981, i Antena 3 Radio, impul-
sada pel diari La Vanguardia, l’any 1982. 

El nombre total de freqüències de FM empra-
des l’any 1978 per la ràdio privada a Catalu-
nya era de 20. La Cadena SER es podia escol-
tar per 8 emissores; la Cadena COPE, per 5, i 
la imminent Cadena Catalana, per 4. A més, 
hi havia 3 ràdios privades independents: Rà-
dio Olot, Ràdio Vic i Ràdio Mataró

La primavera de 1982, després d’un canvi d’accionis-
tes dins d’Emisiones Radiofónicas Españolas, SA (ERE-
SA), propietària de Ràdio Miramar, va fer que l’aleshores 
director de l’emissora, Marcelino Rodríguez de Castro, 
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comprés Miramar FM y Olé i engegués la fórmula Radio 
Minuto.

L’estiu de 1982, l’empresa Editorial Catalana de Radio 
y TV, formada per Ràdio Sabadell i Radio 80, va formar la 
cadena Catalunya 80 amb emissores a Barcelona, Berga, Valls 
i la Seu d’Urgell. És aquell any també quan va començar a 
emetre, sense llicència, Ràdio Tele Taxi des de Santa Coloma 
de Gramenet. Aquesta emissora, a finals de l’any 1986, va ser 
clausurada pel Govern Civil. 

La sentència núm. 26/82, de 24 de maig de 1982, del 
Tribunal Constitucional va establir que l’Estat tenia compe-
tències de planificació de freqüències, i la Generalitat de Ca-
talunya tenia competències per a l’atorgament de concessions 
per a la gestió del servei. L’any 1983 el Govern de Convergèn-
cia i Unió de la Generalitat va atorgar 34 freqüències de FM. 

Un terç d’aquelles noves concessions va servir per 
formar la primera xarxa de ràdio privada que emetia tota 
la programació en català: la Cadena 13, vinculada a per-
sones físiques lligades a Convergència Democràtica de 
Catalunya. Ràdio Avui (actual freqüència de Cadena 100 
Barcelona) era l’emissora capçalera de la Cadena 13, amb 
estudis a Barcelona. La resta d’emissores eren: Anoia Rà-
dio (actual Onda Rambla Centre d’Igualada), Antena del 
Maresme (actual RAC 1 Barcelona), Antena Blava (actual 
Ràdio Marina de Blanes), Ràdio Catalunya (actual COPE 
Manresa), Ràdio Cervera de Tàrrega, Ràdio Grup (actual 
Onda Rambla Girona), Ràdio Mar de Tarragona (actual 
COPE Tarragona), Ràdio Pirineus (actual Ràdio Pirineus 
—Ona FM de Puigcerdà—), Ràdio Terra Ferma (actual 
Segre Ràdio de Lleida), Ràdio Valls (actual RAC 105) i 
Ràdio Vic. A començaments de 1986, Ràdio Avui va can-
viar el nom pel de Ràdio Barça - Cadena 13. L’any 1990 la 
Cadena COPE va comprar una part de la Cadena 13.

L’any 1983 la FM de Ràdio Sabadell, que des de 1977 
havia funcionat com a Antena de Catalunya, va ser llogada per 
Ràdio Salut, que posteriorment la compraria l’any 1986 i la va 
traslladar a Barcelona.

A l’Estat, Antena 3 Radio va comprar Radio 80, l’any 
1984, per crear la fórmula musical Radio 80 Serie Oro. En 
aquell mateix any, a Catalunya, les emissores de Catalunya 80 
van quedar fora d’aquella operació i, l’any següent, van formar 
part de la Cadena Nova que, quasi de manera immediata, va 
ser comprada per la COPE. Quan l’acord de la COPE amb 
Ràdio Miramar es va trencar, l’estiu de 1987, aquesta va passar 
a associar-se, fins a l’any 1991, amb Cadena Ibérica. En aquell 
moment la COPE va comprar el 70% de CEPSA, propietària 
de Ràdio Sabadell. L’emissora de FM Radio Nova es va con-
vertir en Radio Popular de Barcelona i, a partir de 1993, les 
restants emissores que formaven la Cadena Nova van passar a 
emetre amb indicatiu COPE.

Entre les concessions de la Generalitat de 1983, una de 
les llicències d’emissió de Barcelona va ser per a Ràdio As-

sociació de Catalunya SCCL, que va cedir la seva explotació 
a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. RAC 105 va 
començar l’emissió la primavera de 1984 amb una radiofór-
mula musical. Una altra de les llicències va anar a Sistemas 
Radiofónicos, SA, propietària de Radio Minuto, amb la qual 
es va crear Radio Corazón. En horari de tarda i nit feia servir 
els noms de Radio Ocio i Ràdio Pont Nou.

A principis de l’any 1985, va començar a emetre RKOR 
de Granollers, fundada per Jordi Riba i concedida, un parell 
d’anys abans, per la Generalitat al realitzador de televisió Es-
teve Duran. Posteriorment es va crear una petita cadena de 
radiofórmula musical amb les emissores de Sant Celoni, Vic 
i Berga.

L’any 1983 el Govern de la Generalitat va ator-
gar 34 freqüències de FM que van permetre el 
naixement de la Cadena 13 i de les radiofór-
mules musicals RAC 105 i RKOR

Pel que fa a la legislació de l’Estat, l’article 26.5 de 
la Llei 31/1987, de 18 de desembre de 1987, d’ordenació 
de les telecomunicacions determina que les concessions de 
serveis de radiodifusió sonora en ones mètriques amb mo-
dulació de freqüència seran atorgades per les comunitats 
autònomes amb competències en la matèria, com era el cas 
de Catalunya.

A finals de 1987, la FM de Radio España de Barce-
lona va passar a ser Ràdio Tràfic, dins Cadena Catalana. Va 
tenir un «apèndix» anomenat Radio Metro, que només es 
podia escoltar per la megafonia de les estacions del Metro 
de Barcelona. 

2.2. De 1988 a 1997

El nombre total de freqüències de FM emprades l’any 
1988 per la ràdio privada a Catalunya era de 48. La ràdio 
pública en feia servir unes 158: les dues emissores de Cata-
lunya Ràdio, 41; les quatre de Ràdio Nacional d’Espanya, 
15; Radio Cadena Española, 13, i unes 89 les emissores 
municipals existents, segons el llibre Emissores municipals 
de Catalunya, de Francesc Xavier Farré (1986).

El repartiment de freqüències en FM entre els grups 
privats era el següent:

SER, 9 emissores: Cadena 40 Principales, 5, i Cadena SER, 4. •	
COPE, 4 emissores. •	
Antena 3, 4 emissores: Antena 3 Radio, 2, i Radio 80 •	
Serie Oro, 2. 
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Cadena Minuto, 1 emissora. •	
Cadena 13, 14 emissores. •	
Cadena Catalana-RATO, 4 emissores. •	

Hi havia 6 grups comercials i, en una dècada, el nom-
bre de ràdios privades independents s’havia quadruplicat: 
n’hi havia 12. 

Quadre 3. Freqüències d’OM i FM emprades per les 
cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats 
que operaven a Catalunya l’any 1988

Grups privats de comunicació del mercat espanyol

Cadena SeR OM (kHz) FM (MHz) 

Ràdio Barcelona 828

Ràdio Lleida 936 96.9 (1)

Ràdio Girona 1.008 99.0 (2)

Ràdio Penedès 1.575

Ràdio Manresa 1.521

Ràdio Móra d’Ebre 87.6

Ràdio Reus 1.026

SER Empordà, Figueres 94.4

Cadena 40 Principales OM (kHz) FM (MHz) 

Barcelona 93.9

Manresa 91.8

Girona 88.1

Lleida 92.6

Reus 101.4

Cadena COPe OM (kHz) FM (MHz) 

Ràdio Popular de Lleida 1.224 96.0

Ràdio Popular de Reus 1.143 89.5

Ràdio Popular de Barcelona 102.0

Ràdio Popular de Figueres 1.269 89.4

Ràdio Miramar 666

Ràdio Sabadell 882

Antena 3 Radio FM (MHz) 

Antena 3, Barcelona 104.2

Antena 3, Penedès 92.6

Radio 80 Serie Oro FM (MHz) 

Radio 80 Serie Oro, Barcelona 90.5

Radio 80 Serie Oro, Reus 95.3

Cadena Minuto FM (MHz) 

Ràdio Salou 92.5

Grups privats de comunicació catalans d’abast nacional

Cadena 13 FM (MHz) 

Ràdio Avui, Barcelona 100.0

Ràdio Catalunya, Manresa 92.7

Ràdio Mar, Tarragona 93.5

Ràdio Amposta 106.0

Ràdio Costa Brava, Palamós 96.3

Anoia Ràdio, Igualada 92.2

Ràdio Grup, Girona 89.9

Antena del Maresme, el Masnou 87.7

Antena Blava, Blanes 100.3

Ràdio Pirineus, Puigcerdà 89.8

Ràdio Valls 103.2

Ràdio Vic 90.3

Ràdio Terra Ferma, Lleida 93.4

Ràdio Cervera Tàrrega 99.1

Cadena Catalana - RATO OM (kHz) FM (MHz) 

Radio España de Barcelona - Cadena 
Catalana 621

Ràdio Color Derramar, Vilanova i la 
Geltrú 96.3

Radio Reloj Tarragona 91.0

Radio Reloj Tortosa 98.0

Ràdio Tràfic, Barcelona 96.9
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Ràdios catalanes independents

FM (MHz) 

Radio Corazón, Barcelona 99.4

Radio Minuto, Barcelona 94.9

Ràdio Club 25, Terrassa 95.5

Ràdio Ponent, Mollerussa 98.4

RKOR, Granollers 93.5

RAC 105, Barcelona(3) 105.0

Ràdio Aran 106.0

Ràdio Berga 95.7

Ràdio Ripoll 90.5

Ràdio Salut 89.1

RM Ràdio (Mataró) 105,4

Ràdio Valira, la Seu d’Urgell 98.1

(1) Repetidor a la Seu d’Urgell.
(2) Repetidor a Platja d’Aro.
(3) Concessió privada gestionada per la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió.

Font: Elaboració pròpia.

Un any i pocs mesos després que Radio Tele Taxi fos clau-
surada pel Govern Civil, Justo Molinero va comprar Ràdio 
Mataró, l’any 1988. Va canviar la seva programació i va co-
mençar el seu projecte radiofònic RM Ràdio.

L’any 1989, amb el Partit Socialista Obrer Espanyol 
governant en la seva segona legislatura, es va posar en mar-
xa el segon Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora 
en Ones Mètriques amb Modulació de Freqüència, segons 
el Reial decret 169/1989, de 10 de febrer. Es volia reor-
denar el sector de la FM i donar més freqüències, seguint 
els acords de la Conferència de Ginebra de 1984, que va 
assignar a l’Estat espanyol 2.000 noves freqüències. 

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els decrets 
79/1989 i 80/1989, de 4 d’abril, va regular el règim jurídic i 
el procés de concessió del servei de radiodifusió en FM en 
el marc de les normes bàsiques de l’Estat i d’acord amb les 
competències de desenvolupament legislatiu i d’execució, 
previstes en l’article 16 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya. Seguint aquelles pautes, s’obria el procés per optar a 
les freqüències de 28 emissores ubicades a Catalunya, les 
quals van ser adjudicades, per acord del Govern de la Ge-
neralitat, en data 30 de juliol de 1991.

L’entrada de PRISA en l’accionariat de la SER, l’any 
1984, i el seu posterior control, dos anys més tard, quan 
va disposar del 51% de les accions, va provocar poc temps 
després una sèrie de compres que van servir per crear 
dues noves radiofórmules. A l’Estat, la SER va absorbir 
les emissores del Grupo 16 amb les quals va formar la Ca-
dena Minuto. La SER a Catalunya va comprar la major 
part de Radio España de Barcelona (REBSA), l’any 1989, 
per la qual cosa passava a tenir Ràdio Tràfic i la propie-
tat total de les freqüències modulades de Ràdio Lleida i 
Ràdio Girona. Aquell any la SER a Catalunya també va 
comprar la marca Radio Minuto i l’emissora Radio Co-
razón a Sistemas Radiofónicos, SA. La primera va passar 
a dir-se Radio Tiempo, i es va mantenir independent, i la 
segona va passar a formar part de la naixent Cadena Dial, 
juntament amb les emissores de Radio Corazón a Madrid 
i Sevilla, especialitzada en cançons només en espanyol i 
altres llengües de l’Estat. Aquesta fórmula estava inspi-
rada en l’antiga Radio Callao de Madrid i l’experiència 
de Francisco Herrera, a Radio Minuto de Màlaga. L’any 
1991 Ràdio Tràfic de Barcelona es va incorporar a la Ca-
dena Minuto.

El nombre total de freqüències de FM emprades 
l’any 1988 per la ràdio privada a Catalunya era 
de 48. Les emissores de la Cadena SER en tenien 
9; la Cadena COPE, 4; Antena 3 Radio i Radio 80 
Serie Oro, 4; Cadena Minuto, 1; Cadena 13, 14, i 
la Cadena Catalana-RATO, 4. El nombre de ràdi-
os privades independents es va quadruplicar en 
una dècada i va arribar a 12

A l’Estat espanyol, la primavera de 1990, l’empresa 
Divercisa, SA, una companyia del Grupo ONCE, va com-
prar Uniprex, SA, que incloïa 63 emissores de la Cadena 
RATO. El mes de novembre d’aquell any va començar a 
emetre la cadena Onda Cero Radio i pocs mesos després 
va incorporar les emissores de Radio Blanca, de Blas Her-
rero. L’estiu de 1991 Unión Ibérica va comprar el 90% de 
l’emissora barcelonina Radio Tiempo, que va passar a dir-
se Radio Top 40. La primavera de 1992, quan Europe 1 va 
entrar com a accionista de la Cadena Ibérica, va néixer a tot 
l’Estat la Cadena Top que també va integrar l’emissora de 
Barcelona. L’hivern de 1991 en aquelles ciutats on Antena 
3 Radio tenia més de dues emissores es va posar en mar-
xa la radiofórmula Radiolé (amb la integració d’Antena 3 
Radio i la Cadena SER). Pocs anys després, el nombre de 
localitats va créixer.

A Catalunya per Acord del Govern de la Generali-
tat, en data 30 de juliol de 1991, es van concedir 28 noves 
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freqüències de FM, que s’havien convocat l’any 1989. An-
tena 3 Radio va obtenir concessions a Tortosa, Tarragona i 
Lleida; la societat Ràdio 13 de Catalunya, SA, a la Jonque-
ra, i Emissions Miramar, SA, a Montblanc. Algunes de les 
noves freqüències es van concedir a empreses participades 
per professionals del micròfon que serien els nuclis inici-
als de tres futures xarxes radiofòniques d’abast català: Luis 
del Olmo va crear Onda Rambla; Miquel Calçada i Carles 
Cuní, Flaix FM, i Justo Molinero, Radio Tele Taxi. Tal com 
apuntava la catedràtica Rosa Franquet: «Les noves ràdios 
de FM donen pas a Catalunya a un panorama radiofònic 
caracteritzat per una forta competència i fragmentació» 
(2001, pàg. 225).

L’any 1991 el Govern de la Generalitat va ator-
gar 28 freqüències de FM que van permetre el 
naixement d’Onda Rambla, Radio Tele Taxi, 
Ràdio Estel i les radiofórmules musicals de Flaix 
FM i Ràdio Flaixbac

Onda Rambla va iniciar les seves emissions la tardor 
de 1991 des dels estudis de l’antiga Ràdio Associació de 
Catalunya, a les Rambles, 126, de Barcelona, que en aquell 
moment ocupava Onda Cero Radio, amb la qual mantenia 
acords de programació. 

Radio Tele Taxi va obtenir una llicència per emetre 
des de Rubí i l’any següent va començar a transmetre le-
galment, després d’haver-ho fet de 1982 a 1986 sense con-
cessió.

Flaix FM (inicialment Flash FM) va començar la 
seva programació l’estiu de 1992 amb una llicència a Ter-
rassa. Els acords amb altres ràdios van permetre crear la 
primera cadena que oferia una radiofórmula musical co-
mercial en català. Les primeres emissores estaven a Terras-
sa, Manresa, Solsona, Montblanc, Sant Feliu de Llobregat 
i la Vall d’Aran.

A l’Estat, la primavera de 1992 la COPE va crear, 
amb les emissores que emetien com a Popular FM, la ra-
diofórmula musical Cadena 100. A Catalunya, des de l’any 
1990, la Cadena COPE havia començat les negociacions 
per comprar la Cadena 13. Quan va acabar el procés de 
compra, l’any 1994, algunes d’aquelles freqüències van for-
mar part de la nova Cadena 100, i d’altres van passar a ser 
emissores independents, com ara Ràdio Marina de Blanes.

L’any 1992 el govern socialista va aprovar la venda de 
la participació de l’Estat en el 25% d’accions de les socie-
tats privades de radiodifusió, que havia obligat a fer l’últim 
govern franquista l’any 1975. Això va provocar canvis en 
l’accionariat dels grans grups radiofònics de l’Estat i movi-
ments comercials.

L’any 1993 Antena 3 i la Cadena SER van arribar a 
l’acord de fusionar les programacions de Radio 80 Serie 
Oro i la Cadena Minuto. Naixia M-80 Radio («M» de Mi-
nuto i «80» de Radio 80). Un any després, els grups editors 
TISA (diari La Vanguardia) i PRISA, accionistes princi-
pals d’Antena 3 i de la Cadena SER, van crear una nova 
societat anomenada Unión Radio. El 20 de maig de 1994 
el Consell de Ministres va autoritzar la concentració de les 
seves emissores. Amb les emissores que sobraven d’Ante-
na 3, l’any 1995, la SER va crear Sinfo Radio Antena 3, 
una radiofórmula de música clàssica. Tal com escrivia Josep 
Maria Martí (1996), «l’absorció d’Antena 3 Radio va supo-
sar per a la SER la reestructuració d’emissores i freqüènci-
es, on la cobertura era més feble, més important que havia 
fet fins a aquells moments».

A Catalunya, l’estiu de 1994 el diari Segre va comprar 
el 93,4% de Nova Lleida COPE i va començar el seu projec-
te radiofònic Segre Ràdio. Aquell any va començar a emetre 
l’emissora Ràdio Estel, gestionada per la Fundació Missatge 
Humà i Cristià, del bisbat de Barcelona, tot i que tenia la 
concessió des de 1991. Ràdio Principat, gestionada per l’Ens 
de Comunicació del Bisbat de la Seu d’Urgell i associada a 
Ràdio Estel, va començar les seves emissions l’any 1996, cinc 
anys després de rebre la concessió administrativa.

El 1995 Onda Cero Radio va reformular la seva ca-
dena musical Onda Cero Música, que va passar a ser Onda 
10. Durant un curt espai de temps, a Catalunya, RM Ràdio 
va connectar amb Onda 10, a les nits. Onda 10 també va fer 
servir una freqüència a Vilanova i la Geltrú.

L’any 1997, el Govern de l’Estat, del Partit Popular, 
amb el Reial decret 1388/1997, de 5 de setembre, va apro-
var un increment de 350 freqüències per a la gestió indi-
recta d’emissores de FM, dins del Pla Tècnic Nacional de 
Radiodifusió Sonora, que estava vigent des de l’any 1989. 
En aquell moment es van adjudicar 66 freqüències a les co-
munitats autònomes que ja tenien competències en aquesta 
matèria. Catalunya en va rebre 28. 

2.3. De 1998 a 2007

El nombre total de freqüències de FM emprades 
l’any 1998 per la ràdio privada a Catalunya era de 63. La 
ràdio pública en feia servir unes 404: les quatre emissores 
de Catalunya Ràdio, 129; les cinc de Ràdio Nacional d’Es-
panya, 48; COMRàdio, 1, i unes 226 les emissores muni-
cipals existents.

El repartiment de freqüències en FM entre els grups 
privats era el següent: 

Unión Radio, 18 emissores: 40 Principales, 6; Cadena •	
SER, 6; Cadena Dial, 4; M-80, 1, i Sinfo Radio, 1. 

UAB informe radio CTP.indd   18 3/9/09   21:15:52



••••  19 

Pantone  1807 M     T. Negra     T. Mixta

Mapa de la radiodifusió analògica

COPE, 9 emissores: Cadena COPE, 5, i Cadena 100, 4. •	
Onda Cero, 4 emissores. •	
Radio España, 1 emissora. •	
Onda Rambla, 5 emissores. •	
Grup Flaix, 4 emissores: Flaix FM, 2, i Ràdio Flaixbac, 2. •	
Cadena Musical, 3 emissores.•	
RKOR, 2 emissores. •	
Grup Segre, 2 emissores. •	
Ràdio Estel, 2 emissores. •	
Grup Tele Taxi, 2 emissores: Radio Tele Taxi, 1, i RM Radio, 1. •	

A més d’aquests 11 grups empresarials, hi havia 11 
ràdios privades independents. Cal esmentar que en aquell 
moment, a més, hi havia dues freqüències de l’empresa 
Ambiente Musical, a Barcelona i Girona, que estaven llo-
gades a l’emissora pública Catalunya Ràdio per emetre el 
seu canal Catalunya Informació —per això aquestes dues 
freqüències no s’han sumat en el recompte de 1998. 

El nombre total de freqüències de FM empra-
des l’any 1998 per la ràdio privada a Catalu-
nya era de 63. Hi havia 11 grups de ràdio co-
mercial i 11 ràdios privades independents

Ràdio Terrassa 828

SER Tarragona 96.2

SER Penedès Garraf 103.1

SER Ebre/Tortosa 101.9

Los 40 Principales FM (MHz) 

Ràdio Ebre - 40 Principales 106.0

Barcelona 93.9

Catalunya Central 91.7

Girona 88.1

Lleida 92.6

Reus 101.4

Cadena dial FM (MHz) 

Barcelona 99.4

Ebre 93.2

Ràdio Salou - Cadena Dial Costa 

Dorada
92.5

Lleida 101.3

M-80 Radio FM (MHz) 

Barcelona 90.5

Sinfo Radio Antena 3 FM (MHz) 

Barcelona 104.2

Radio Popular

Cadena COPe OM (kHz) FM (MHz) 

COPE Barcelona 102.0

COPE Figueres 1.269

COPE Lleida 1.224

COPE Manresa 92.7

COPE Miramar 738

COPE Puigcerdà 92.0

COPE Reus 1.143

COPE Tarragona 93.5

Quadre 4. Freqüències d’OM i FM emprades per les 
cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats 
que operaven a Catalunya l’any 1998

Grups privats de comunicació 
del mercat espanyol

Unión Radio

Cadena SeR OM (kHz) FM (MHz) 

Ràdio Barcelona 666

Ràdio Barcelona 2 96.9

Ràdio Girona 1.008

Ràdio Girona 2 94.4

Ràdio Lleida 1.287

Ràdio Manresa 1.539

Ràdio Móra d’Ebre 87.6

Ràdio Reus 1.026
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COPE Costa Brava 90.4

Cadena 100 OM (kHz) FM (MHz) 

Barcelona 100.0

Lleida 96.0

Reus 89.7

Figueres 89.4

Onda Cero Radio OM (kHz) FM (MHz) 

Barcelona 540

Lleida 94.1

Penedès 1.485 96.3

Tarragona 95.3

Tortosa 98.0

Radio españa FM (MHz) 

Barcelona 93.5

Grups privats de comunicació catalans d’abast nacional

Onda Rambla OM (kHz) FM (MHz) 

Onda Rambla Barcelona 89.8

Onda Rambla Centre 92.2

Onda Rambla Girona 89.9

Onda Rambla Lleida 100.2

Onda Rambla Tarragona 91.0

Grups privats de comunicació supracomarcals 

Grup Flaix FM (MHz) 

Flaix FM, Barcelona 105.7

Flaix FM, Collsuspina 105.9

Ràdio Flaixbac, Barcelona 106.1

Ràdio Valls – Ràdio Flaixbac 103.3

Cadena Musical FM (MHz) 

Cadena Musical Cervera - Tàrrega 99.2

Cadena Musical 89.8

Cadena Musical Tremp 95.8

Ràdio estel FM (MHz) 

Ràdio Estel, Barcelona 106.6

Ràdio Principal, la Seu d’Urgell 105.0

Grup Tele Taxi FM (MHz) 

Radio Tele Taxi 97.7

RM Radio 105.4

RKOR FM (MHz) 

Granollers 93.5

Ràdio Vic 90.3

Grups privats de comunicació comarcals 

Grup Segre FM (MHz) 

Segre Ràdio 93.4

Segre Ràdio 2 98.4

Ràdios catalanes independents

FM (MHz) 

Ràdio Club 25 95.5

Ràdio Costa Brava, Palamós 96.3

Onagirona 95.1

Ràdio Hot 70, Mataró 87.7

101.1 Música, Igualada 101.1

RAC 105 Barcelona(1) 105.0

Ràdio Aran 106.0

Ràdio Salut, Barcelona 89.1

Ràdio Marina, Blanes 100.3

Ràdio Ripoll 90.6

Ràdio Valira 98.1

(1) Gestionada pel Grupo Godó.

Font: Elaboració pròpia.
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A la radiodifusió de l’Estat, a principis de 1998, 
es va crear la societat Grupo Zeta Radio, lligada al grup 
editor del diari El Periódico. Aquell any Radio España 
- Cadena Ibérica i la Cadena Top va passar a ser Ràdio 
España i Top Radio España, respectivament, coincidint 
amb el canvi d’accions entre la francesa Europa 1 i la 
mexicana Televisa. El 1998, a Catalunya, la llicència de 
Barcelona concedida a Ràdio Associació de Catalunya, 
explotada per la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió des de 1984, va passar a ser gestionada pel Grupo 
Godó, editor del diari La Vanguardia.

La Generalitat de Catalunya, mitjançat el Decret 
269/1998, de 21 d’octubre, va actualitzar la regulació del 
règim jurídic de la concessió per a la prestació, en règim 
de gestió indirecta, del Servei de Radiodifusió Sonora 
en Ones Mètriques amb Modulació de Freqüència, de 
caràcter comercial, en l’àmbit territorial de Catalunya. 

El Govern de la Generalitat, de Convergència i 
Unió, va aprovar, en la sessió del 4 de maig de 1999, 
l’adjudicació de la concessió a 33 emissores, mentre que 
6 restaven pendents d’una anàlisi tècnica. En aquell 
concurs es van admetre 52 licitadors, que van presentar 
500 peticions per a les 39 emissores ofertes. El Govern 
no va renovar les concessions de la Cadena COPE a 
Barcelona, Manresa i Tarragona, que van ser atorgades 
al Grupo Godó, les dues primeres, i a Ràdio FM de Ca-
talunya, SA, vinculada al radiofonista i empresari Justo 
Molinero, la tercera. La COPE va recórrer, i el Tribunal 
de Justícia de Catalunya per sentència de 16 de març de 
2000 va estimar parcialment aquell recurs i va declarar 
parcialment nul·les les tres adjudicacions esmentades. El 
litigi legal va continuar, i l’any 2006 el Tribunal Suprem 
va donar la raó a la COPE, que havia continuat trans-
metent per les tres freqüències en litigi. 

En aquell concurs el Grupo Zeta Radio va rebre 
tres llicències. En el seu projecte hi participava el radi-
ofonista Joaquim Maria Puyal. Onda Rambla, el Grup 
Flaix i Ràdio Estel van incrementar el seu nombre de 
freqüències. Però el més destacat va ser la creació de 
dues noves cadenes radiofòniques en llengua catalana: 
RAC 1 i Ona Catalana. 

També es van renovar les concessions a Cadena 100 
Barcelona, COPE Barcelona, COPE Manresa, COPE 
Tarragona, RAC 105 Barcelona, Ràdio Berga, Ràdio 
Marina de Blanes, Onda Rambla Girona, Onda Ram-
bla Igualada, Onda Rambla Tarragona, Segre Ràdio de 
Lleida, Ràdio Costa Brava, Ràdio Pirineus, Ràdio Gi-
rona 2, Ràdio Salou i SER Penedès Garraf. Onda Cero 
Tortosa va passar a ser Onda Rambla Tortosa, després 
d’un acord empresarial.

Radiocat XXI, SL, del Grupo Godó, amb les 8 
llicències obtingudes, va crear RAC 1, la primavera de 

2000. I també va augmentar el nombre de freqüències 
de la seva segona emissora, RAC 105. El Grupo Zeta 
Radio, de l’editor del diari El Periódico, juntament amb 
altres socis, com ara el periodista Josep Puigbó, van 
impulsar la cadena Ona Catalana i van signar diversos 
acords amb altres emissores, sobretot de les comarques 
del nord de Catalunya. Ona Catalana va començar la 
primavera de 1998 com una xarxa gironina, amb Ona-
girona, Ràdio Costa Brava, Ràdio Olot, Ràdio Pirineus 
i Ràdio Ripoll. Poc després va sortir a l’aire Ona Barce-
lona, que va emetre la radiofórmula Ona Música, mit-
jançant la freqüència de l’empresa Ambiente Musical, 
una vegada que Catalunya Informació l’havia deixat de 
llogar. Ona Catalana va començar a emetre la seva pri-
mera programació oficial el setembre de l’any 2000. La 
nova cadena privada de ràdio generalista en català tenia 
emissores a Barcelona, l’Alt Empordà, Manresa, el Baix 
Ebre, l’Empordà, Girona, Lleida, el Penedès, Tarrago-
na, Olot, Puigcerdà i Ripoll. Aquest grup d’emissores 
va mantenir una segona programació, musical, amb el 
nom inicial d’Ona Música. El Departament de la Pre-
sidència de la Generalitat de Catalunya, en la Resolució 
1141/2003, de 16 d’abril, va autoritzar la transmissió 
de diverses concessions de Zeta Flaix FM, SL (abans 
denominada Grupo Zeta Radio, SL) a favor d’Ona Ca-
talana, SA. 

L’any 1999 el Govern de la Generalitat va ator-
gar 33 freqüències de FM, que van permetre 
el naixement de les cadenes generalistes en 
llengua catalana RAC 1 i Ona Catalana

En aquell període, un altre grup editor va començar a 
buscar el seu espai en el sector radiofònic privat català. L’es-
tiu de 1999 el Grupo Planeta va comprar RKOR, emissora 
que havia començat a emetre el 1985. A l’Estat, el Grupo 
ONCE va vendre la cadena Onda Cero Radio (Uniprex, 
SA) a Telefónica Media.

A Catalunya, la primavera de 2001, Ràdio Salut 
va deixar de fer la programació d’Onda Cero Radio i va 
passar a oferir la d’Europa FM. A finals de l’estiu, Radio 
Intereconomía va llogar al Grupo Planeta la freqüència 
de l’antiga RKOR de Granollers (l’estiu de 2004 va passar 
a emetre per la freqüència de Styl FM de Manresa i per 
una freqüència sense concessió a Barcelona). A l’Estat, a 
finals de 2001, Admira (nou nom de Telefónica Media) 
va vendre Onda Cero Radio (Uniprex, SA) a Antena 3 TV. 
Pocs mesos abans, Uniprex, SA també havia aconseguit Ra-
dio España. En aquesta operació Antena 3 TV també havia 
d’assumir el contracte que havia firmat Telefónica Media 
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amb Radio Blanca, SA, l’estiu d’aquell any, per crear Kiss 
FM. Això va provocar un deute important a Uniprex, 
SA. 

El Grupo Zeta, SA i Grup Flaix van arribar a un 
acord per implantar a l’Estat una nova fórmula musical de 
ràdio. La cadena Zeta Radio Onda Corazón va passar a 
fer la programació de Flaix FM en castellà. El Grup Flaix 
es va integrar al hòlding a través d’una participació en les 
accions del Grupo Zeta Radio, que va passar a denominar-
se Zeta Flaix FM.

L’any 2002, a Catalunya, va començar la cadena de 
ràdio Gum FM, impulsada per l’empresa GrupCat de 
Comunicació. Es va crear a partir de dues emissores que 
havien estat associades a Ona Catalana: Ona Aranesa i 
Ona Ribagorça. Inicialment l’abast de l’emissió es limita-
va a la Vall d’Aran i a la Ribagorça. Posteriorment es va 
ampliar al Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el 
Maresme, la Selva, el Gironès i Andorra. A l’Estat, a la 
primavera, Unión Radio va transformar el petit nombre 
d’emissores de Sinfo Radio Antena 3 en una nova radio-
fórmula: Máxima FM.

La primavera de 2002, Kiss FM va començar el seu 
projecte a tot l’Estat, gràcies a l’acord general amb Onda 
Cero Radio, i va arribar a Catalunya. A la tardor d’aquell 
any, les diferències empresarials van provocar que a Cata-
lunya Onda Cero Radio deixés d’emetre la programació de 
Kiss FM per les seves emissores de Barcelona, Reus, Llei-
da i Girona. La va substituir per una fórmula molt similar 
anomenada Hit FM fins a l’estiu de 2004.

A Catalunya, el 14 de novembre de 2003, es va signar 
un conveni entre la Secretaria de Comunicació del Depar-
tament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
governada per Convergència i Unió, i l’Associació Catalana 
de Radiodifusió Privada. L’objectiu formal era establir els 
mecanismes de concertació entre la Secretaria de Comuni-
cació i les emissores que formaven part d’aquella associació 
per dur a terme proves pilot per analitzar el comportament 
real de noves freqüències encara no planificades, de manera 
temporal i sense el títol habilitant legalment necessari. La 
prova pilot es va allargar cinc anys. Tal com es recollia en 
el conveni: «La participació d’una empresa emissora en la 
prova pilot no li atorgarà cap mena de dret en el concurs 
que es convoqui per atorgar les concessions de les freqüèn-
cies […] objecte de la prova» (CAC, 2008). Emparant-se 
en aquest pla pilot, però sense el vistiplau de la Generalitat, 
Kiss FM va retornar al dial català el novembre de 2003. 
Va ser clausurada el mes de maig de 2004. Més endavant 
el grup empresarial que la va impulsar va comprar Radio 
Club 25.

Radio Marca, l’emissora de temàtica esportiva, origi-
nalment del Grup Recoletos i posteriorment integrada en 
Unidad Editorial (l’editora del diari El Mundo), va arribar 

a la FM de Barcelona, l’estiu de 2004, després de tancar 
l’acord amb Ràdio Salut, per la qual cosa aquesta emissora 
va passar a emetre des del Garraf dins del pla pilot. A la 
tardor, la cadena Onda Rambla va deixar d’estar associada a 
Onda Cero Radio i va passar a estar-ho amb Punto Radio, 
del grup Vocento, que començava la seva programació en 
aquell moment.

La cadena Ona Catalana va passar a pertànyer al 
grup PRISA l’estiu de 2005. En aquell moment va acabar 
la cadena Ona Música, i amb l’emissora de Barcelona es va 
escoltar per primera vegada a Catalunya la radiofórmula 
Radiolé. La nova programació, basada en esports i entre-
teniment, va començar el dia de Sant Jordi de 2007 amb el 
nom d’Ona FM.

L’any 2006 el Consell de Ministres de l’Estat es-
panyol va aprovar, mitjançant el Reial decret 264/2006, 
d’1 de setembre, el nou Pla Tècnic Nacional de Radio-
difusió Sonora en Ones Mètriques amb Modulació de 
Freqüència, que destinava 866 noves freqüències a les 
emissores privades. En aquell any tornava a governar el 
Partit Socialista Obrer Espanyol. En el cas de Catalunya, 
el Pla Tècnic Nacional determinava un total de 105 noves 
freqüències. El Pla preveia que els governs autonòmics 
podien reservar una part de les freqüències per a la gestió 
directa del servei públic de radiodifusió sonora per part 
dels ens locals, ajuntaments o altres entitats de l’Admi-
nistració pública local. En exercici d’aquesta atribució, es 
va dictar la Resolució del Departament de la Presidèn-
cia 3315/2006, de 17 d’octubre, per la qual es va acor-
dar destinar un total de 22 emissores de radiodifusió a la 
prestació del servei públic audiovisual per part d’alguna 
entitat de titularitat pública local (precisament el nom-
bre de freqüències que tenia pendents de regularització 
final COMRàdio voltava la vintena). Es van deixar 83 
freqüències susceptibles d’explotació comercial per part 
de prestadors privats. Aquestes freqüències eren les que 
estaven emprant, des de l’any 2006, les emissores de l’As-
sociació Catalana de Radiodifusió Privada, d’acord amb 
el conveni signat l’any 2003 amb la Secretaria de Comu-
nicació del Departament de la Presidència. A posteriori, 
el Govern de l’Estat les havia planificat.

A començaments de 2006, a Tortosa, va néixer Ima-
gina Ràdio, continuadora de Ràdio Amposta (1983) i Rà-
dio Ebre (1991). A finals d’any, Radio Blanca (Kiss FM) va 
adquirir el 76% de Radio Club 25. L’estiu de 2007 l’emisso-
ra de Terrassa va passar a ser Kiss FM.

2.4. Any 2008

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el 7 de novem-
bre de 2008, segons l’Acord número 174 d’aquell any, va fer 
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pública l’adjudicació de les 83 concessions per a la prestació 
del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència, després d’haver rebut 1.279 pro-
posicions dels licitadors al concurs públic convocat. RAC 
1 i RAC 105, del Grupo Godó, van obtenir 17 emissores; 
Radio Tele Taxi, 12; el Grup Flaix, 12; Onda Cero, 8, i 
Ràdio Estel, 8. 

El nombre total de freqüències de FM emprades l’any 
2008 per la ràdio privada a Catalunya era de 192. La ràdio 
pública en feia servir 565: 228 per a les quatre emissores 
de Catalunya Ràdio, 76 per a les cinc de Ràdio Nacional 
d’Espanya, 19 per a COMRàdio i 242 per a les emissores 
municipals existents.

El repartiment real de freqüències en FM del sector 
privat era el que recull el quadre següent.

A més de les 186 emissores integrades en els 15 
grups empresarials, hi havia 6 ràdios privades indepen-
dents: Imagina Ràdio (Tortosa), Ràdio Aran (Vall d’Aran), 
Ràdio Marina (Blanes), Ràdio Salut (Garraf ), Ràdio Valira 
(la Seu d’Urgell) i Ràdio Vic. 

El nombre total de freqüències de FM empra-
des l’any 2008 per la ràdio privada a Catalu-
nya era de 192. Hi havia 15 grups de ràdio co-
mercial i 6 ràdios privades independents

L’any 2008 les emissores privades feien servir les freqüèn-
cies d’OM i FM següents (Quadre 6, a la pàgina següent).

Quadre 5. Cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats que operen a Catalunya i nombre real de freqüències 
de FM (desembre 2008)

Grups privats de comunicació del mercat 
espanyol

Unión Radio (Grupo Prisa i Grupo Godó), 52 emissores: 

Cadena SER, 15; 40 Principales, 11; Ona FM, 12; Cadena 

Dial, 7; M-80, 4; Radiolé, 2, i Máxima FM, 1. 

Radio Popular, SA, 10 emissores: Cadena COPE, 6, i 

Cadena 100, 4. 

Vocento, 10 emissores d’Onda Rambla - Punto Radio.

Grupo Antena 3 (Uniprex), 9 emissores: Onda Cero, 5, i 

Europa FM, 4. 

Grupo Intereconomía, 3 emissores.

Grupo Radio Blanca, SA, 3 emissores de Kiss FM. 

Unidad Editorial (Unedisa-Recoletos), 1 emissora de 

Radio Marca. 

Grups privats de comunicació catalans 
d’abast nacional

Grupo Godó, 27 emissores: RAC 1, 14, i RAC 105, 13. 

Grupo Tele Taxi, 23 emissores: Radio Tele Taxi, 14, i RM 

Radio, 9. També opera l’emissora municipal Grama 

Radio, de Santa Coloma de Gramenet.

Grup Flaix, 20 emissores: Flaix FM, 10, i Ràdio Flaixbac, 10. 

Cadena Estel, 10 emissores: Ràdio Estel, 8, i Ràdio 

Principat, 2. 

Grups privats de comunicació supracomarcals 

GrupCat de Comunicació, 11 emissores de Gum FM. 

Ràdio i Televisió de Manresa, SA, 3 emissores: Styl 

Classics, 2, i Styl FM, 1. 

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, 2 emissores de 

Pròxima FM. També emet per l’emissora municipal  

de Bellver de Cerdanya.

Grups privats de comunicació comarcals 

Grup Segre, 2 emissores: Segre Ràdio i Èxits FM. 

També opera l’emissora municipal Ràdio Ponent, de 

Mollerussa.

Font: Elaboració pròpia.
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Grups privats de comunicació 
del mercat espanyol

Unión Radio

Cadena SeR OM (kHz) FM (MHz) 

Ràdio Barcelona 666

Ràdio Barcelona FM 96.9

Ràdio Costa Brava (SER) 101.9

Ràdio Ebre (SER) 101.9

Ràdio Girona 1.008

Ràdio Girona 2 94.4

Ràdio Lleida 1.287

Ràdio Lleida 2 104.5

Ràdio Manresa 1.539

Ràdio Manresa 2 95.8

Ràdio Móra d’Ebre 87.6

Ràdio Reus 1.026

Ràdio Terrassa 828

Ràdio Terrassa FM 89.4

SER la Garrotxa 95.5

SER la Selva 92.3

SER Osona 92.3

SER Pallars 95.8

SER Penedès-Garraf 103.1

SER Ripollès 94.9

SER Tarragona 97.7

40 Principales OM (kHz) FM (MHz) 

Barcelona 93.9

Catalunya Central 91.7

Costa Brava 96.3

Garraf 89.0

Girona 88.1

Lleida 92.6

Osona 89.6

Puigcerdà 99.1

Reus 101.4

Selva-Maresme 96.2

Ràdio Ebre - 40 Principales 105.6

Cadena dial FM (MHz) 

Barcelona 99.4

Catalunya Central 106.8

Ebre 93.2

Garraf 98.8

Girona 98.9

Lleida 101.3

Ràdio Salou 92.5

M-80 FM (MHz) 

Barcelona 90.5

Camp de Tarragona 89.3

Girona 95.1

Lleida 102.2

Máxima FM FM (MHz) 

Barcelona 104.2

Radiolé FM (MHz) 

Barcelona 96.0

Tarragona 96.2

Ona FM FM (MHz) 

Barcelona 103.5

Ebre 95.7

Empordà-Figueres 104.4

Empordà - Maçanet de Cabrenys 104.0

Girona 98.5

Lleida 99.2

Quadre 6. Freqüències d’OM i FM emprades per les cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats que 
operaven a Catalunya l’any 2008
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Manresa 104.4

Penedès 104.0

Tarragona 97.1

Ràdio Olot 98.1

Ràdio Ripoll 90.6

Ràdio Pirineus 89.8

Radio Popular

Cadena COPe OM (kHz) FM (MHz) 

 Barcelona 102.0

Girona 89.4

Figueres 1.269

Lleida 1.224 99.7

Manresa 92.7

Miramar 783

Puigcerdà 92.0

Reus 1.143

Tarragona 93.5

Cadena 100 FM (MHz) 

Barcelona 100.0

Girona 97.4

Lleida 96.0

Reus 89.7

Rock & Gol (1) OM (kHz) FM (MHz) 

COPE Miramar 783

Vocento

Onda Rambla - Punto Radio OM (kHz) FM (MHz) 

Barcelona 89.8

Centre 92.2

Els Munts 92.8

Girona 89.9

Calonge 90.1

La Molina 93.4

Lleida 100.2

Viella 99.3

Tarragona 91.0

Tortosa 98.0

Vilanova i la Geltrú 1.485 92.3

Grupo Antena 3

Onda Cero Radio OM (kHz) FM (MHz) 

Barcelona 540 93.5

Girona 90.4

Lleida 94.1

Penedès 96.3

Tarragona 95.3

europa FM FM (MHz) 

Barcelona 94.9

Girona 106.8

Lleida 102.7

Tarragona 102.7

Grupo Radio Blanca

Kiss FM FM (MHz) 

Terrassa-Barcelona 95.5

Castell d’Aro 95.6

Sitges 90.6

Grupo Intereconomía

Radio Intereconomía FM (MHz) 

Barcelona 98.3

Manresa 101.7

Tarragona 101.7

Unidad Editorial (Unedisa-Recoletos)

Radio Marca FM (MHz) 

Barcelona 89.1
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Grups privats de comunicació 
catalans d’abast nacional

Grupo Godó

RAC 1 FM (MHz) 

Barcelona 87.7

Castell d’Aro 99.9

Els Munts 101.2

Garraf 94.1

Girona 100.1

Igualada 101.1

Lleida 90.3

Lloret de Mar 87.6

Olot 100.3

Puigcerdà 87.7

Ripoll 87.8

Sant Carles de la Ràpita 101.0

Sant Celoni 102.5

Tarragona 99.2

RAC 105 FM (MHz) 

Banyoles-Girona 91.9

Barcelona 105.0

Bellmunt 91.8

Castell d’Aro 91.4

Garraf 91.2

Lleida 98.4

Lloret de Mar 89.0

Montserrat 104.8

Olot 92.1

Puigcerdà 91.4

Ripoll 105.0

Tortosa 94.2

Ràdio Valls - RAC 105 103.3

Grupo Tele Taxi

Radio Tele Taxi FM (MHz) 

Radio Tele Taxi, Barcelona 97.7

Radio Tele Taxi, el Vendrell 88.5

Radio Tele Taxi, Girona 105.1

Radio Tele Taxi, la Molina 90.3

Radio Tele Taxi, la Mussara 92.9

Radio Tele Taxi, Montserrat 88.5

Radio Tele Taxi, Olot 94.2

Radio Tele Taxi, Ripoll 97.6

Radio Tele Taxi, Sant Pere de Ribes 101.9

Radio Tele Taxi, Sort 90.1

Radio Tele Taxi, Tàrrega 89.8

Radio Tele Taxi, Tavèrnoles 105.3

Radio Tele Taxi, Terres de l’Ebre 103.9

Radio Tele Taxi, Tremp 89.8

Radio RM FM (MHz) 

Radio RM, Mataró-Barcelona 88.7

Radio RM, Bellmunt 88.7

Radio RM, Calella 94.2

Radio RM, l’Alt Empordà 95.7

Radio RM, Lloret de Mar 103.7

Radio RM, Maçanet de Cabrenys 101.3

Radio RM, Mataró 90.2

Radio RM, Montserrat 105.4

Radio RM, Platja d’Aro 88.4

Grupo Flaix

Flaix FM FM (MHz) 

Flaix FM Barcelona 105.7

Flaix FM Collsuspina 105.9

Flaix FM Castell d’Aro 89.6

Flaix FM Ebre 102.9
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Flaix FM Girona 99.6

Flaix FM Lleida 104.1

Flaix FM Maçanet de Cabrenys 92.8

Flaix FM Montserrat 105.9

Flaix FM Puigcerdà 106.6

Flaix FM Tarragona 102.1

Ràdio Flaixbac FM (MHz) 

Ràdio Flaixbac Barcelona 106.1

Ràdio Flaixbac Girona 100.7

Ràdio Flaixbac La Mussara 90.4

Ràdio Flaixbac Lleida 105.2

Ràdio Flaixbac Montgròs 88.2

Ràdio Flaixbac Maçanet de 
Cabrenys 103.6

Ràdio Flaixbac Montserrat 99.8

Ràdio Flaixbac Tortosa 89.1

Ràdio Flaixbac Tossa d’Alp 96.1

Ràdio Flaixbac Vic 93.2

Cadena Estel

Ràdio estel FM (MHz) 

Ràdio Estel, Barcelona 106.6

Ràdio Estel, Collsuspina 91.3

Ràdio Estel, Girona 103.4

Ràdio Estel, la Cerdanya 104.4

Ràdio Estel, la Mussara 100.4

Ràdio Estel, Montgròs 96.8

Ràdio Estel, Montserrat 93.7

Ràdio Estel, Montcaro 90.1

Ràdio Principat, la Seu d’Urgell 105.0

Ràdio Principat, Alpicat 91.5

Grups privats de comunicació supracomarcals 

GrupCat de Comunicació

Gum FM FM (MHz) 

Boí 93.9

Viella 93.9

El Pont de Suert 99.3

Viella 97.2

Bossost 88.2

Sort Port Ainé 89.6

Sort - Vall d’Àneu 94.5

La Seu d’Urgell 96.4

Tremp - Pallars Jussà 98.8

Boí Taüll 99.9

Calella 106.4

Ràdio i Televisió de Manresa, SA

Styl Classics FM (MHz) 

Bufalvent 95.2

Montserrat 100.6

Styl FM FM (MHz) 

Barcelona 97.2

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió

Pròxima FM FM (MHz) 

Pròxima FM, la Cerdanya 89.1

Pròxima FM, la Seu d’Urgell 92.9

Grups privats de comunicació comarcals 

Grup Segre FM (MHz) 

Segre Ràdio 93.4

Èxits FM 103.6
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Ràdios catalanes independents

FM (MHz) 

Imagina Ràdio 106.0

Ràdio Aran, Bossost 106.0

Ràdio Aran, Baqueria 90.1

Ràdio Aran, Baqueira 103.0

Ràdio Aran, Viella 100.3

Ràdio Marina, Blanes 100.3

Ràdio Salut, Garraf 100.9

Ràdio Valira 98.1

Ràdio Vic 90.3

(1) Rock & Gol emet per COPE Miramar, de 16.00 a 01.30 hores. 
Aquesta programació no té presència en FM a Catalunya.

Font: Elaboració pròpia.

Tal com ja s’ha dit, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, el 7 de novembre de 2008, va fer pública l’adju-
dicació de 83 noves concessions al sector radiofònic privat, 
tot i que la gran majoria de llicències van ser atorgades a 
les empreses que ja transmetien per aquestes freqüències 
dins del pla pilot que va començar l’any 2003. El Con-
veni que el va impulsar ja precisava que: «La participació 
d’una empresa emissora en la prova pilot no li atorgarà cap 
mena de dret en el concurs que es convoqui per atorgar 
les concessions de les freqüències […] objecte de la prova» 
(CAC, 2008). En el quadre següent recollim la trentena 
de freqüències que han estat adjudicades pel CAC a un 
operador diferent del que l’emprava durant el pla pilot i les 
que estaven buides.

Quadre 7. Freqüències que han estat adjudicades pel CAC a una empresa privada diferent de la que l’emprava durant 
el pla pilot (desembre 2008)

Barcelona

Bages

Freqüència emissora Població Watts Cadena

95.2 Styl FM Classics Manresa Bufalvent 4000 Styl FM

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

100.6 Styl FM Manresa Bufalvent 4000 Styl FM

Adjudicada a La seva Llar el seu Món, SL

106.8 Cadena Dial Cat. Cen. Manresa Bufalvent 4000 Cadena Dial

Adjudicada a Edicions Intercomarcals, SA (Regió 7)

Garraf

Freqüència emissora Població Watts Cadena

90.6 Kiss FM Sitges - SPR 2000 Kiss FM

Adjudicada a RKOR Radio, SL (Onda Cero Radio - Europa FM)

100.9 Ràdio Salut Catalunya Montgròs 2000

Adjudicada a Publicacions Penedès, SA

UAB informe radio CTP.indd   28 3/9/09   21:15:54



••••  29 

Pantone  1807 M     T. Negra     T. Mixta

Mapa de la radiodifusió analògica

Maresme

Freqüència emissora Població Watts Cadena

96.2 40 Principales Calella 250 40 Principales

Adjudicada a Ràdio Marina

102.4 (adjudicada a Uniprex, SA) Calella 250

Osona

Freqüència emissora Població Watts Cadena

92.8 Onda Rambla Barcelona Santuari Els Mun. 2000 Punto Radio

Adjudicada a Premsa d’Osona, SA (nom previst: El 9 Ràdio)

98.4 (Adjudicada a Ràdio Estel) Collsuspina 2000

Vallès Occidental

Freqüència emissora Població Watts Cadena

89.4 Ràdio Terrassa Terrassa 2000 SER

Adjudicada a Metropolitana Audiovisuals, SL

Girona

Baix Empordà

Freqüència emissora Població Watts Cadena

89.6 Flaix FM Girona Castell d’Aro 600 Grup Flaix

Adjudicada a RM Radio, SA

95.6 Kiss FM Castell d’Aro 600 Kiss FM

Adjudicada a D-9 Comunicació, SL (TV Costa Brava)

 Cerdanya

Freqüència emissora Població Watts Cadena

93.3 Adjudicada a Mola TV, SL Tossa d’Alp 1200

Gironès

Freqüència emissora Població Watts Cadena

97.4 Cadena 100 Girona Rocacorba Girona 10000 Cadena 100

Adjudicada a Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat, SL

98.9 Cadena Dial Girona Rocacorba Girona 10000 Cadena Dial

Adjudicada a Uniprex SAU (Onda Cero Radio - Europa FM)
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Lleida

Alt Urgell

Freqüència emissora Població Watts Cadena

92.9 Pròxima FM La Seu d’Urgell 1200 Cadena Pirenaica

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 - RAC 105)

Alta Ribagorça

Freqüència emissora Població Watts Cadena

93.9 Gum FM Pirineus Boí 50 Gum FM

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

Pallars Jussà

Freqüència emissora Població Watts Cadena

98.8 Gum FM Pirineus Tremp 400 Gum FM

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 - RAC 105)

Pallars Sobirà

Freqüència emissora Població Watts Cadena

89.6 Gum FM Pirineus Sort 400 Gum FM

Adjudicada a Ràdio Terraferma de Lleida, SA (Segre Ràdio)

90.1 Radio Tele Taxi Sort 400 RTT-RM

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 - RAC 105)

94.5 Gum FM Pirineus Sort Vall d’Àneu 200 Gum FM

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

Segrià

Freqüència emissora Població Watts Cadena

99.7 COPE Lleida Lleida 4000 COPE

Adjudicada a Uniprex SAU (Onda Cero Radio - Europa FM)

104.5 Ràdio Lleida 2 Lleida 4000 SER

Adjudicada a Grupo Simalro, SL

Vall d’Aran

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.2 Adjudicada a SER, SA Bossost 250 SER

97.2 Gum FM Viella 400 Gum FM

Adjudicada a Ràdio Terraferma de Lleida, SA (Segre Ràdio) 

99.3 Onda Rambla Lleida Viella 1200 Punto Radio
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Adjudicada a RKOR Ràdio, SLU (Onda Cero Radio - Europa FM)

103.0 Ràdio Aran Viella - Baqueira 400

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

106.0 Ràdio Aran Bossost 250

Adjudicada a Ens de Comunicacions, SL - Ràdio Principat

Tarragona

Baix Camp

Freqüència emissora Població Watts Cadena

89.3 M-80 Camp de Tarragona La Mussara 4000 M-80 

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 - RAC 105)

Baix Ebre

Freqüència emissora Població Watts Cadena

103.9 Radio Tele Taxi Tortosa 1000 RTT-RM

Adjudicada a La Veu de l’Ebre, SL (Imagina Ràdio)

Font: Elaboració pròpia.

La comparativa entre la situació real del nombre 
de freqüències de FM de cada grup de comunicació 
i la que es produirà en un futur, segons les conces-

Grup empresarial nombre de freqüències en FM

Pla pilot 

(a desembre 

de 2008)

Després de les 

concessions 

del CAC

Grups privats de comunicació del mercat espanyol

Unión Radio 

Cadena SER 15 −1

Ona FM 12

40 Principales 11 −1

Cadena Dial 7 −2

M-80 4 −1

sions atorgades a finals de 2008 pel CAC a les em-
preses privades de radiodifusió, es recull en el quadre 
següent.

Quadre 8. Cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats que operen a Catalunya amb el seu nombre real de 
freqüències en FM i el seu nombre de llicències obtingudes, incloses les concessions del CAC (desembre 2008)

Radiolé 2

Máxima FM 1

Radio Popular, SA 

Cadena COPE 6 −1

Cadena 100 4 −1

Vocento (Punto Radio) 

Onda Rambla - Punto Radio 10 −3

Grupo Antena 3 (Uniprex) 

Onda Cero Radio 5 + 5

Europa FM 4
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Ràdios privades catalanes independents

Ràdio Aran 3 −2

Ràdio Marina 1 + 1

Ràdio Salut 1 −1

Ràdio Vic 1

Ràdio Valira 1

Imagina Ràdio 1 + 1

Noves empreses privades amb concessions

Llegeix, Escriu i Escola, SA + 3

Mola TV, SL (*) + 1

D - 9 Comunicació, SL + 1

Edicions Intercomarcals + 1

Emissores Catalanes, AP, SL + 1

Grupo Simalro, SL + 1

Metropolitana Audiovisuals + 1

Premsa d’Osona - El 9 Ràdio + 1

Publicacions Penedès, SA + 1

(*) Ràdio Mola ja funcionava en una freqüència a Sabadell. En l’estudi 
anterior estava comptada dins del tercer sector.

Font: Elaboració pròpia.

3. Conclusions

El mapa radiofònic català real s’ha mantingut prou •	
estable durant l’any 2008. Hi havia 885 freqüènci-
es actives en la banda de FM i 22 en la d’OM. En 
la banda de FM, el 63,8% (565) de freqüències les 
fan servir les emissores públiques; el 21,7% (192), la 
radiodifusió privada, i el 14,5% (128), les ràdios del 
tercer sector. En la banda d’OM el repartiment de les 
freqüències és: un 45,4% (10) per al sector públic i un 
54,6% (12) per al sector privat.

A Catalunya, el nombre total d’emissores que emeten •	
una programació pròpia en FM, durant tot el dia o 
en franges diàries, és de 431: 245 de gestió pública 

Grupo Intereconomía 

Radio Intereconomía 3

Grupo Radio Blanca SA 

Kiss FM 3 −1

Unidad Editorial 

Radio Marca 1

Grups privats de comunicació catalans d’abast nacional

Grupo Godó 

RAC 1 14 + 4

RAC 105 13

Grupo Tele Taxi 

Radio Tele Taxi 14 −2

Radio RM 9 + 1

Grup Flaix 

Flaix FM 10 −1

Ràdio Flaixbac 10

Cadena Estel 

Ràdio Estel 10 + 2

Grups privats de comunicació supracomarcals 

GrupCat de Comunicació 

Gum FM 11 −6

Ràdio i TV de Manresa SA 

Styl FM 3 −2

Cadena Pirenaica de Ràdio i TV 

Pròxima FM - Cadena 
Pirenaica 2 −1

Grups privats de comunicació comarcals 

Grup Segre 

Segre Ràdio 2 + 2

Pla pilot  

(a desembre 

de 2008)

Després de les 

concessions 

del CAC
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—235 són ràdios municipals, de les 242 existents—; 
67 de gestió privada, i 119 gestionades per entitats o 
empreses dins de l’anomenat tercer sector. La xifra 
total s’ha incrementat lleugerament en un any a causa 
del naixement de noves emissores en aquest darrer 
conjunt.

El sector radiofònic privat a Catalunya ha passat de •	
tenir 3 grups empresarials l’any 1978, quan va ser 
aprovada la Constitució, a tenir-ne 15 actualment, 
que operen 28 cadenes diferents. Dels grups existents, 
8 basen el seu negoci en el mercat de Catalunya i 7 te-
nen interessos comercials a tot l’Estat espanyol. (Veure 
Gràfic 1, en aquesta pàgina).

El nombre total de freqüències de FM emprades per •	
la ràdio privada a Catalunya, en trenta anys, ha passat 
de 20 a 192. L’increment més important s’ha produït 
a partir de l’any 1998, quan la xifra es va triplicar. El 
Govern de l’Estat, amb el Reial decret 1388/1997, de 
5 de setembre, va aprovar un increment de 350 fre-
qüències per a la gestió indirecta d’emissores de FM, 
dins del Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora. 
Això va permetre al Govern de la Generalitat apro-
var, en la sessió del 4 de maig de 1999, l’adjudicació 
de la concessió de 33 emissores. Quatre anys després, 
l’Associació Catalana de Radiodifusió Privada va sig-
nar un conveni amb la Secretaria de Comunicació del 
Departament de la Presidència pel qual es podien em-

prar una vuitantena de freqüències de FM dins d’un 
pla pilot. Posteriorment, el Consell de Ministres de 
l’Estat espanyol va aprovar, mitjançant el Reial decret 
264/2006, d’1 de setembre, el nou Pla Tècnic Nacional 
de Radiodifusió Sonora en Ones Mètriques amb Mo-
dulació de Freqüència, que destinava 866 noves freqüèn-
cies a les emissores privades. Com a conseqüència directa, 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per primera ve-
gada, el 7 de novembre de 2008, segons l’Acord número 
174 d’aquell any, va fer pública l’adjudicació final de les 83 
concessions de FM en funcionament des de l’inici del pla 
pilot. (Veure Gràfic 2, en aquesta pàgina).

L’evolució del nombre de freqüències de FM empra-•	
des a Catalunya pels grups privats de comunicació del 
mercat espanyol mostra com durant aquests anys Unión 
Radio, abans Cadena SER, sempre ha estat qui n’ha tin-
gut més. L’any 2008 aquest grup controlava la meitat de 
les cadenes radiofòniques estatals. (Veure Gràfic 3, a la 
pàgina següent).

A Catalunya la implantació de les cadenes de radio-•	
difusió privada d’abast nacional s’ha fet en quatre fa-
ses. L’any 1983 el Govern de la Generalitat va atorgar 
les primeres freqüències de FM que van permetre el 
naixement de la Cadena 13 —que amb els anys de-
sapareixeria— i de les radiofórmules musicals RAC 
105 i RKOR. L’any 1991 el Govern va atorgar les se-
gones freqüències, que van ser l’inici d’Onda Rambla 

Font: Elaboració pròpia.

Gràfic 2. Nombre de freqüències de FM emprades per la 
ràdio privada a Catalunya (1978-2008)
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Gràfic 1. Nombre de grups empresarials privats i cadenes 
de radiodifusió a la FM a Catalunya (1978-2008)
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Gràfic 3. Nombre de freqüències de FM emprades a 
Catalunya pels grups privats de comunicació del mercat 
espanyol (1978-2008) 

Font: Elaboració pròpia.
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G. Intereconomía Antena 3

R. España Unión Radio

1978 1988 1998 2008

Unidad Editorial 0 0 0 1

G. R. Blanca 0 0 0 3

G. Intereconomía 0 0 0 3

Vocento 0 0 0 10

R. España 0 0 1 0

Onda Cero 0 0 4 9

C. Minuto 0 1 0 0

Antena 3 0 4 0 0

R. Popular 5 4 9 10

Unión Radio 8 9 18 52
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Gràfic 4. Nombre de freqüències de FM emprades a 
Catalunya pels grups privats de comunicació d’abast 
nacional (1978-2008)

Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 5. Nombre de freqüències de FM emprades per la 
ràdio pública i privada a Catalunya (1978-2008)

Font: Elaboració pròpia.
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—actualment dins del grup estatal Vocento—, Radio 
Tele Taxi, Ràdio Estel i les radiofórmules musicals 
de Flaix FM i Ràdio Flaixbac. Amb les concessions 
de l’any 1999 van aparèixer dues cadenes generalis-
tes més en llengua catalana: RAC 1 i Ona Catalana 
—actualment Ona FM dins del grup estatal Unión 
Radio. Amb les llicències atorgades pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, a finals de 2008, les cade-
nes privades catalanes disposen totes d’un mínim de 
10 freqüències per abastar la seva audiència. (Veure 
Gràfic 4, a la pàgina anterior).

No ha estat l’objecte d’estudi en aquest treball el crei-•	
xement de la ràdio pública a Catalunya en la FM. 
Com a resum de les dades aportades en els apartats 
de cada dècada, hem de dir que l’any 1978 hi havia 
dues cadenes públiques, Ràdio Nacional d’Espanya 
i Radio Cadena Española, que feien servir 16 fre-
qüències. A l’any 1988, la ràdio pública en feia servir 
158. Hi havia set cadenes repartides entre Catalunya 
Ràdio, Ràdio Nacional d’Espanya i Radio Cadena 
Española i, a més, unes 89 emissores municipals. El 
1998 aquest sector transmetia per 404 freqüències, 
repartides entre les deu cadenes de Catalunya Ràdio, 
Ràdio Nacional d’Espanya i COMRàdio i unes 226 
emissores municipals. El darrer any estudiat, 2008, 
trobem 565 freqüències públiques: 228 per a les qua-
tre emissores de Catalunya Ràdio; 76 per a les cinc de 
Ràdio Nacional d’Espanya; 19 per a COMRàdio, i 242 
per a les emissores municipals existents. A Catalunya, el 
sector públic sempre ha tingut una presència molt més 
elevada a la FM que el privat. (Veure Gràfic 5).
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petites que, en el cas que es respectessin, les faria passar desa-
percebudes en un dial saturat. A les emissores municipals de 
la llista quan hi apareixen dues potències, primer hi figura la 
concedida i després la que en teoria utilitzen.

Tercer sector. L’anomenat tercer sector engloba, bàsicament, 
emissores sense concessió administrativa. Dins d’aquesta ca-
tegoria, es podrien fer subcategories: culturals, lliures, religio-
ses, llatines, ocasionals, escolars i, fins i tot, altres de clarament 
comercials.

Municipals de districte. Algunes emissores de la ciutat de 
Barcelona s’autodefineixen com a «municipals de districte». 
Aquesta és una figura legalment inexistent atès que cada mu-
nicipi només pot disposar d’una concessió que, en el cas de 
Barcelona, és el 91.0 de freqüència Barcelona que utilitza com 
a pròpia COMRàdio. En aquest treball les catalogarem com 
a «culturals».

COMRàdio. Es defineix com a «emissora pública». Si ho 
analitzem des del punt de vista de la titularitat i el finança-
ment, és pública. No obstant això, cal fer notar que la seva 
freqüència pròpia, l’EAJ 20 d’OM, és una concessió de ràdio 
privada. En aquest treball la considerarem com a pública. La 
seva xarxa d’emissores té unes característiques especials per-
què es basa en emissores municipals amb la seva identitat i 
programació. Tot i així, comptarem com a pròpies freqüència 
Barcelona, freqüència Lleida, freqüència Girona i freqüència 
Camp de Tarragona.

5. Mapa radiofònic de Catalunya
Actualitzat el 31 de desembre de 2008

5.1. Consideracions prèvies

Altes. Les noves freqüències a cada comarca s’han marcat en 
negreta.

Concurs de 2008. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el 
7 de novembre de 2008, segons l’Acord número 174 d’aquell 
any, va fer pública l’adjudicació de 83 noves concessions al sec-
tor privat. La gran majoria van ser atorgades a les empreses 
que ja transmetien per aquestes freqüències dins del pla pilot 
que va començar l’any 2003. S’indica amb negreta i cursiva 
quan la ràdio que ocupa una de les freqüències atorgades no 
pertany a l’empresa privada que ha obtingut l’adjudicació del 
CAC i es fa constar el nom de l’empresa adjudicatària a la 
línia inferior.

Potències. La dada relativa a la potència d’emissió pot consi-
derar-se com una orientació. En el cas de les emissores amb 
concessió administrativa, s’indica la potència concedida. En el 
cas de les que no la tenen, és impossible conèixer-la amb exac-
titud atès que escapen a tot control. És molt freqüent que les 
que emeten amb potències reduïdes, quan n’informen, l’exa-
gerin per no semblar «massa petites», i les que emeten amb 
potències superiors també és freqüent que declarin potències 
inferiors per no resultar «massa cridaneres». A les concessi-
ons municipals, freqüentment se’ls assignen potències molt 

5.2. Ona Curta

Freqüència emissora Població Watts Cadena

6.278 Camping Radio L’Arboç 100 Cultural

5.3. Ona Mitjana

Freqüència emissora estudis Centre e Watts Cadena

540 Onda Cero Barcelona Barcelona Badalona 50.000 Onda Cero

576 RNE Radio 5 Todo 
Noticias Barcelona Palau de Plegamans 100.000 RNE

612 RNE Radio 1 Lleida Alcoletge 10.000 RNE

666 Ràdio Barcelona Barcelona Sant Boi de 
Llobregat 50.000 SER

693 RNE Radio 1 Tortosa Tortosa 10.000 RNE

738 RNE Radio 1 Barcelona Palau de Plegamans 600.000 RNE

783
COPE Miramar (1)

Barcelona Badalona 50.000
COPE

Rock & Gol (1) Rock & Gol
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Freqüència Emissora Estudis Centre E Watts Cadena

801 RNE Radio 1 Girona Campllong 10.000 RNE

828 Ràdio Terrassa Terrassa Terrassa 2.000 SER

855 RNE Radio 1 Reus Reus 20.000 RNE

882 COMRàdio (2) Barcelona Palau de Plegamans 10.000 COMRàdio

1.008 Ràdio Girona Girona Girona 2.000 SER

1.026 Ràdio Reus Reus Reus 10.000 SER

1.143 COPE Reus Reus Reus 2.000 COPE

1.152 RNE Radio 5 Todo 
Noticias Lleida Alcoletge 10.000 RNE

1.224 COPE Lleida Lleida Lleida 2.000 COPE

1.269 COPE Figueres Girona Figueres 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 Onda Rambla 
Vilanova Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú 5.000 Punto Radio

1.539 Ràdio Manresa Manresa Manresa 8.000 SER

(1) De fet, es tracta de la mateixa emissora que és COPE Miramar d’01.30 a 16.00, i Rock & Gol de 16.00 a 01.30.
(2) Concessió a Sabadell. 

5.4. Freqüència Modulada

BARCELONA

ALT PENEDÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.6 Ràdio Ràpia Santa Margarida i els 
Monjos 20 Escolar

90.1 Ràdio Vilafranca (1) Vilafranca del Penedès 50 Municipal

97.9 Ràdio estalella vilafranca del Penedès 20 escolar

99.5 Radio María Vilafranca del Penedès Religiosa

103.1 SER Penedès Garraf Vilafranca del Penedès 1.200 SER

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

107.0 Ona Bitlles Sant Pere de Riudebitlles 50 Municipal

107.3 Ràdio Sant Sadurní Sant Sadurní d’Anoia 50 Municipal

107.5 Sarroca Ràdio Sant Martí Sarroca 50/80 Municipal

107.6 Ràdio Gelida Gelida 27/50 Municipal

107.7 Ràdio Mediona Mediona 50/200 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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

108.0 Ràdio Foix Torrelles de Foix 10/20 Municipal

(1) Provisionalment fa servir les freqüències de 90.1 i 107.8, tot i que té previst deixar de fer servir 90.1.

ANOIA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.9 iCat fm Igualada CCMA

89.4 RNE Radio 1 Igualada 2.000 RNE

90.0 Montbui Ràdio Santa Margarida Montbui 50 Municipal

90.9 RNE Radio Clásica Igualada 2.000 RNE

91.2 Radio María Igualada Religiosa

91.3 Ràdio Piera Piera 20/50 Municipal

91.4 COMRàdio Santa Margarida Montbui COMRàdio

92.2 Onda Rambla Centre Igualada 2.000 Punto Radio

97.9 COMRàdio Igualada 2.000 COMRàdio

99.2 Catalunya Ràdio Igualada CCMA

100.5 Ràdio Masquefa Masquefa 50 Municipal

101.1 RAC 1 Igualada 2.000 RAC 1

102.2 Catalunya Música Igualada CCMA

103.2 Ràdio Igualada Igualada 150/500 Municipal

104.0 Catalunya Informació Igualada CCMA

104.7 Ràdio Capellades Capellades 10/200 Municipal

105.1 RNE Radio 3 Igualada 2.000 RNE

106.9 RNE Ràdio 4 Igualada 2.000 RNE

107.2 Ràdio Altiplà Calonge de Segarra 25 Municipal

107.3 Ràdio Bruc El Bruc 10/50 Municipal

107.7 Ràdio Nova Vilanova del Camí 50/250 Municipal

BAGES

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.1 COMRàdio Montserrat 2.000 COMRàdio

88.5 Radio Tele Taxi Montserrat 2.000 RTT-RM

88.9 Ràdio Zenit Sant Vicenç de Castellet 50/250 Municipal

90.0 Ràdio Santpedor Santpedor 50/1.000 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

90.3 RNE Radio Clásica Montserrat RNE

91.5 Ràdio TV Artés Artés 50/100 Municipal

91.7 40 Principales C. C. Manresa 4.000 40 Principales

92.7 COPE Manresa Manresa 4.000 COPE

93.7 Ràdio Estel Montserrat 1.000 Ràdio Estel

94.3 RNE Radio 1 Montserrat 2.000 RNE

95.2 Styl FM Classics Manresa Bufalvent 4.000 Styl FM

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

95.8 Ràdio Manresa 2 (1) Manresa 1.200 SER

96.5 iCat fm Montserrat 2.000 CCMA

97.3 Catalunya Ràdio Montserrat 2.000 CCMA

98.3 Catalunya Informació Montserrat 2.000 CCMA

98.9 RNE Radio 5 Todo Noticias Montserrat RNE

99.8 Ràdio Flaixbac Montserrat 2.000 Grup Flaix

100.6 Styl FM Manresa Bufalvent 4.000 Styl FM

Adjudicada a La Seva Llar el seu Món, SL

101.7 Radio Intereconomía Montserrat 4.000 Intereconomía

102.4 Catalunya Música Montserrat 2.000 CCMA

103.4 Mega Hits Manresa Cultural

103.8 RNE Ràdio 4 Montserrat 2.000 RNE

104.4 Ona FM (2) Manresa Ona FM

104.8 RAC 105 Montserrat 2.000 RAC 105

105.4 RM Radio Montserrat RTT-RM

105.9 Flaix FM Montserrat Grup Flaix

106.8 Cadena Dial Catalunya 
Central Manresa Bufalvent 4.000 Cadena Dial

Adjudicada a Edicions Intercomarcals, SA (Regió 7)

107.1 Ràdio Balsareny Balsareny 50 Municipal

107.2 Ràdio Cardona Cardona 50 Municipal

107.2 Ràdio Vilomara El Pont de Vilomara 50 Municipal

107.2 Ràdio 010 Santa Maria d’Oló 10 Municipal

107.2 Monestir de Montserrat Montserrat 10 Religiosa

107.4 Ràdio Centre Sant Salvador de 
Guardiola 50 Municipal

107.5 Ràdio Sant Fruitós Sant Fruitós de Bages 50/80 Municipal
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107.6 Monistrol Ràdio Monistrol de Montserrat 50 Municipal

107.6 Ràdio Sallent Sallent 50 Municipal

107.8 Ràdio Moià Moià 50 Municipal

107.8 Ràdio Súria FM Súria 10/20 Municipal

107.9 La Veu de Navàs Navàs 50 Municipal

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

(1) Concessió a Berga. 
(2) Concessió a Mollerussa.

BAIX LLOBREGAT

Freqüència emissora Població Watts Cadena

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

89.4 Ràdio Esparreguera Esparreguera 81/120 Municipal

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

90.1 Olesa Ràdio Olesa de Montserrat 150/250 Municipal

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

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

91.2 Ràdio Sellarés (1) Viladecans 34 Municipal

91.6 El Prat Ràdio El Prat de Llobregat 500 Municipal

94.4 Radio María Religiosa

94.4 Ràdio Marianao Sant Boi de Llobregat Cultural

98.0 Ràdio Castelldefels Castelldefels 37/250 Municipal

98.0 Ràdio Sant Andreu Sant Andreu de la Barca 150 Municipal

100.3 Ràdio Martorell Martorell 150/250 Municipal

100.5 RAT La Cirereta Torrelles de Llobregat 30 Cultural

101.2 Ràdio Municipal del Papiol El Papiol 50 Municipal

103.9 Atlantida FM Castelldefels Cultural

104.6 Ràdio Cornellà Cornellà de Llobregat 500 Municipal

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

105.8 Ràdio Sant Climent Sant Climent de Llobregat 50 Municipal

107.0 Ràdio Corbera Corbera de Llobregat 10/100 Municipal

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

107.2 Ràdio Despí Sant Joan Despí 250 Cultural

107.4 Ràdio Cervelló Cervelló 50 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.8 Ràdio Pallejà Pallejà Municipal

107.9 Ràdio Abrera Abrera 50 Municipal

108.0 AVM Radio Torrelles de Llobregat Religiosa

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

BARCELONÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC 1 (1) Barcelona 20.000 RAC 1

87.7 RAC 1 Túnel de Vallvidrera RAC 1

88.0 no identificada (2) barcelona 3.000

88.3 RNE Radio 1 Barcelona Collserola 100.000 RNE

88.5 Fiesta FM Barcelona Llatina

88.5 Radio Primavera Santa Coloma de 
Gramenet Escolar

88.7 RM Radio (3) Barcelona-Mataró 20.000 RTT-RM

89.1 Radio Marca Barcelona (4) Barcelona 20.000 Radio Marca

89.4 Radio Algarabía Barcelona 200 Cultural

89.4 Ràdio Gaudí Santa Coloma de 
Gramenet Escolar

89.5 Exaradio - Exa FM Barcelona 300 Cultural

89.8 Onda Rambla Barcelona Barcelona 20.000 Punto Radio

89.8 Onda Rambla Barcelona Túnel de Vallvidrera Punto Radio

90.1 Boca Ràdio Barcelona 600 Cultural

90.1 Ona Badal - Ona Dance Badalona Cultural

90.1 Ràdio Evolució Barcelona Cultural

90.5 M-80 Barcelona 8.000 M-80

91.0 Freqüència Barcelona (5) Barcelona 1.000 COMRàdio / Municipal

91.0 Freqüència Barcelona Túnel de Vallvidrera COMRàdio / Municipal

91.4 Contrabanda FM Barcelona 500 Ràdio Lliure

91.6 Aula Ràdio Barcelona 120 Escolar

91.6 Ràdio Trinitat Vella Barcelona Cultural

91.6 Ràdio Urgell Barcelona Escolar

92.0 Catalunya Informació Barcelona Collserola 20.000 CCMA

92.0 Catalunya Informació Túnel de Vallvidrera 40 CCMA

92.3 Cool FM barcelona Cultural
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92.5 iCat fm Barcelona Collserola CCMA

92.5 iCat fm Túnel de Vallvidrera CCMA

92.8 La Súper estación (6) barcelona Llatina

93.0 RNE Radio Clásica Barcelona Collserola 100.000 RNE

93.2 Onda Paz Barcelona Religiosa

93.5 Onda Cero Barcelona (7) Barcelona 20.000 Onda Cero Radio

93.9 40 Principales Barcelona 8.000 40 Principales

94.2 Radio Tropical FM Barcelona Llatina

94.4 Ràdio Ciutat de Badalona Badalona 158/200 Municipal

94.6 COMRàdio (8) Esplugues de Llobregat 150 COMRàdio

94.6 Radio María Barcelona Religiosa

94.6 Ona de Sants Montjuïc Barcelona 200 Cultural

94.9 Europa FM Barcelona 20.000 Europa FM

95.2 Antena 2.000 Radio L’Hospitalet de Llobregat 1.000 Cultural

95.5 Kiss FM (9) Barcelona Terrassa 20.000 Kiss FM

95.7 Olímpica FM barcelona barcelona Llatina

96.0 Radiolé (10) Barcelona 20.000 Radiolé

96.0 Radiolé Túnel de Vallvidrera Radiolé

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

96.6
Ràdio Pica

Barcelona 150
Ràdio Lliure

R. Gladis Palmera (11) Cultural
Scanner FM Cultural

96.9 Ràdio Barcelona 2 Barcelona 8.000 SER

97.2 RKM Barcelona Religiosa

97.2 Styl FM Barcelona

97.4 (12) Barcelona

97.7 Radio Tele Taxi (13) Santa Coloma de 
Gramenet 20.000 RTT-RM

97.7 Radio Tele Taxi Túnel de Vallvidrera RTT-RM

98.1 Ràdio Desvern Sant Just Desvern 100/200 Municipal

98.3 Radio Intereconomía Barcelona Intereconomía

98.6 RNE Radio 3 Barcelona Collserola 100.000 RNE

99.0 RNE Radio 5 Todo Noticias Barcelona Collserola 20.000 RNE

99.4 Cadena Dial Barcelona Barcelona 8.000 Cadena Dial

99.7 Ona Mar Badalona 500 Cultural
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

99.7 Radio Florida L’Hospitalet de Llobregat 125 Cultural

100.0 Cadena 100 Barcelona Barcelona 20.000 Cadena 100

100.3 La Bomba Barcelona Llatina

100.4 Districte 9 Ràdio Barcelona Cultural

100.5 Ràdio Ciutat Vella Barcelona Cultural

100.8 RNE Ràdio 4 Barcelona Collserola 100.000 RNE

101.2 Ràdio Pomar Badalona Cultural

101.5 Catalunya Música Barcelona Collserola 8.000 CCMA

101.5 Catalunya Música Túnel de Vallvidrera 40 CCMA

101.8 Zona Latina FM Barcelona Llatina

102.0 COPE Barcelona Barcelona 20.000 COPE

102.3 Astro Radio barcelona Tarot

102.4 Radio La Mina Sant Adrià de Besòs Cultural

102.5 Alternativa Barcelona Barcelona 600 Cultural

102.8 Catalunya Ràdio Barcelona Collserola 100.000 CCMA

102.8 Catalunya Ràdio Túnel de Vallvidrera 40 CCMA

103.2 Frecuencia Musical Santa Coloma de 
Gramenet Cultural

103.2 Sants 3 Ràdio Barcelona 125 Cultural

103.5 Ona FM Barcelona 20.000 Ona FM

103.5 Ona FM Túnel de Vallvidrera Ona FM

103.8 BBC World Service L’Hospitalet de Llobregat 20 Cultural

103.9 Radio Bétulo Badalona 500 Cultural

103.9 Radio Linea IV Barcelona Ràdio Lliure

104.2 Máxima FM Barcelona 20.000 Máxima FM

104.5 Radio Bronca Barcelona 600 Ràdio Lliure

104.7 Barcelona Latina FM Barcelona 1.000 Llatina

105.0 RAC 105 Barcelona 20.000 RAC 105

105.0 RAC 105 Túnel de Vallvidrera RAC 105

105.3 R. France Internationale Barcelona Cultural

105.7 Flaix FM (14) Barcelona 20.000 Grup Flaix

105.7 Flaix FM Túnel de Vallvidrera Grup Flaix

106.1 Ràdio Flaixbac (15) Barcelona 20.000 Grup Flaix

106.1 Ràdio Flaixbac Túnel de Vallvidrera Grup Flaix
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106.6 Ràdio Estel Barcelona 20.000 Ràdio Estel

106.9 Radio Kanal Barcelona Barcelona 150 Cultural

107.1 Ràdio Bona Nova Barcelona Religiosa

107.4 Grama Ràdio (16) Santa Coloma de 
Gramenet 50/5.000 Municipal

107.7 Ràdio Gràcia Barcelona 400 Cultural

107.8 Radio Modelo Barcelona 15 Penitenciària

108.0 A V M Radio Barcelona Religiosa

(1) Concessió al Masnou.
(2) Emet música sense identificacions des del tancament de Radio Unión Catalunya.
(3) Concessió i estudis a Mataró i centre emissor a Collserola.
(4) Concessió a Sabadell. 
(5) Connectada a COMRàdio, les 24 hores.
(6) En portadora a 22 de febrer de 2009.
(7) Concessió a Granollers.
(8) És l’antiga Ràdio Estudi Esplugues que l’Ajuntament manté les 24 hores connectada a COMRàdio.
(9) Concessió i estudis a Terrassa, centre emissor a Collserola.
(10) Concessió a Martorell.
(11) Comparteix equip emissor amb Ràdio Pica. És RGP de dilluns a dissabte: 00.00-14.00 i les 24 hores del diumenge. La resta d’hores és Ràdio Pica.
(12) Emet música sense identificar-se des de gener de 2008. A desembre de 2008 en portadora.
(13) Concessió a Rubí, estudis a Santa Coloma de Gramenet i centre emissor a Collserola.
(14) Concessió a Terrassa a 105.6.
(15) Concessió a Sant Feliu de Llobregat.
(16) Municipal sota gestió privada.
 

BERGUEDÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.6 iCat fm Guardiola de Berguedà 200 CCMA

89.5 Catalunya Ràdio La Figuerassa CCMA

90.1 Catalunya Ràdio Guardiola de Berguedà 200 CCMA

90.6 Ràdio Korneta Berga Ràdio Lliure

90.9 COMRàdio Puig-reig 250 COMRàdio

91.3 Catalunya Música La Figuerassa CCMA

93.3 Catalunya Música Guardiola de Berguedà CCMA

94.6 Catalunya Informació Guardiola de Berguedà 200 CCMA

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

101.0 iCat fm La Figuerassa CCMA

106.4 Catalunya Informació La Figuerassa CCMA

107.3 Ràdio Puig-reig Puig-reig 50 Municipal

107.6 Ràdio Berga Berga 150/400 Municipal

(1) Té assignada la freqüència de 107.4.
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GARRAF

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.5 Radio María vilanova i la Geltrú Religiosa

87.7 RAC 1 Túnel Garraf RAC 1

88.2 Ràdio Flaixbac Montgròs Grup Flaix

89.0 40 Principales Sant Pere de Ribes 2.000 40 Principales

89.5 Xtreme FM Vilanova i la Geltrú Cultural

89.8 Onda Rambla Barcelona Túnel Garraf Punto Radio

89.9 COMRàdio Sant Pere de Ribes 2.000 COMRàdio

90.6 Kiss FM Sitges – Sant Pere de Ribes 2.000 Kiss FM

Adjudicada a RKOR Radio, SL (Onda Cero Radio – Europa FM)

91.0 Freqüència Barcelona Túnel Garraf COMRàdio / Municipal

91.2 RAC 105 Sant Pere de Ribes 2.000 RAC 105

91.9 Catalunya Música Sant Pere de Ribes 250 CCMA

93.3 iCat fm Sant Pere de Ribes 200 CCMA

93.5 Onda Cero Barcelona Túnel Garraf Onda Cero Radio

94.1 RAC 1 RAC 1

94.7 Catalunya Informació Sant Pere de Ribes CCMA

95.2 RNE Radio Clásica Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

95.6 Catalunya Ràdio Sant Pere de Ribes 250 CCMA

95.6 Catalunya Ràdio Túnel 5 del Garraf CCMA

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

96.8 Ràdio Estel Montgròs 2.000 Ràdio Estel

96.9 Ràdio Barcelona Túnel Garraf SER

97.5 RNE Radio 3 Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

97.7 Radio Tele Taxi Túnel Garraf RTT-RM

98.8 Cadena Dial Garraf Sant Pere de Ribes 2.000 Cadena Dial

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

100.9 Ràdio Salut Catalunya Montgròs 2.000

Adjudicada a Publicacions Penedès, SA

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

102.8 Catalunya Ràdio Túnel Garraf 1-4 CCMA

104.7 Nova FM Vilanova i la Geltrú 15 Cultural

105.0 RAC 105 Túnel Garraf RAC 105

UAB informe radio CTP.indd   45 3/9/09   21:15:56



46  •••• Informe sobre la Ràdio a Catalunya, 2008

Pantone  1807 M     T. Negra     T. Mixta

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

105.2 Ràdio Olivella Olivella Cultural

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

107.2 Ràdio Ribes Sant Pere de Ribes 50 Municipal

107.5 Ràdio Cubelles Cubelles 50/600 Municipal

107.8 Ràdio Maricel Sitges 150 Municipal

MARESME

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.0 Catalunya Ràdio Arenys de Munt CCMA

89.3 Mataró Ràdio Mataró 500 Municipal

89.5 Catalunya Informació Arenys de Munt CCMA

90.2 RM Radio Mataró-Cabrils 500 RTT-RM

90.7 Catalunya Ràdio Calella 200 CCMA

91.2 Ràdio Arenys Arenys de Mar 150/250 Municipal

91.4 Premià de Dalt Ràdio Premià de Dalt 50 Municipal

91.7 Catalunya Ràdio Cabrils 500 CCMA

91.7 Ràdio Santa Susanna Santa Susanna 50 Municipal

92.3 Caldetes Ràdio Caldes d’Estrac 50 Municipal

94.2 RM Radio Calella 250 RTT-RM

94.2 Radio María Mataró Religiosa

94.6 Ràdio Pineda Pineda de Mar 150 Municipal

95.2 Ràdio Premià de Mar Premià de Mar 150 Municipal

96.2 40 Principales Calella 250 40 Principales

Adjudicada a Ràdio Marina

96.4 Catalunya Música Cabrils 500 CCMA

97.2 Catalunya Informació Calella 200 CCMA

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

98.1 Vilassar Ràdio Vilassar de Mar 150 Municipal

98.4 Catalunya Música Arenys de Munt CCMA

99.1 Catalunya Música Calella CCMA

99.7 iCat fm Arenys de Munt CCMA
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100.5 Clap FM Mataró Cultural

101.0 Duba FM Argentona Cultural

102.4 (adjudicada a Uniprex, SA) Calella 250

103.1 Catalunya Informació Cabrils 500 CCMA

103.2 Ràdio SCV - La Radio Activitat Sant Cebrià de Vallalta 30/50 Municipal

103.9 iCat fm Calella 200 CCMA

104.6 Ràdio Argentona Argentona 50 Municipal

105.4 iCat fm Cabrils 200 CCMA

106.4 Gum FM Costa Central Calella Gum FM

107.0 Ràdio Arenys de Munt Arenys de Munt 50 Municipal

107.1 Ràdio Cabrera Cabrera de Mar 50 Municipal

107.1 Ràdio Tordera Tordera 50/300 Municipal

107.2 Ràdio Litoral Sant Pol de Mar 50 Municipal

107.2 Ràdio Tiana Tiana 50 Municipal

107.4 Ràdio Malgrat Malgrat de Mar 150 Municipal

107.4 Ràdio Santvi Sant Vicenç de Montalt 50 Municipal

107.6 Ràdio Canet Canet de Mar 50 Municipal

107.7 Ràdio Palafolls Palafolls 50/80 Municipal

107.9 Ràdio Calella Calella 150 Municipal

(1) Fins fa poc era coneguda com a COMRàdio SCV - Ràdio Sant Cebrià.

OSONA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.9 iCat fm Collsuspina 5.000 CCMA

88.7 RM Radio Tavèrnoles (els Munts) RTT-RM

89.3 iCat fm Tavèrnoles (els Munts) CCMA

89.6 40 Principales Vic 2.000 40 Principales

90.3 Ràdio Vic Vic 2.000

91.3 Ràdio Estel Collsuspina Ràdio Estel

91.8 RAC 105 Tavèrnoles (els Munts) 2.000 RAC 105

92.3 SER Osona Vic 2.000 SER

92.8 Onda Rambla Barcelona Santuari dels Munts 2.000 Punto Radio

Adjudicada a Premsa d’Osona SA (Nom previst: El 9 Ràdio)

93.2 Ràdio Flaixbac Vic 2.000 Grup Flaix
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

93.5 Ràdio Escola Vedruna Tona Escolar

94.5 Catalunya Informació Collsuspina 5.000 CCMA

95.7 COMRàdio Collsuspina 2.000 COMRàdio

96.2 Catalunya Ràdio Tavèrnoles (els Munts) CCMA

97.9 RNE Radio Clásica Collsuspina 5.000 RNE

98.4 (Adjudicada a Ràdio Estel) Collsuspina 2.000

99.2 RNE Radio 1 Collsuspina 5.000 RNE

99.7 Catalunya Ràdio Collsuspina 5.000 CCMA

100.5 Catalunya Música Collsuspina 5.000 CCMA

101.2 RAC 1 Tavèrnoles (els Munts) 2.000 RAC 1

102.0 Catalunya Música Tavèrnoles (els Munts) CCMA

103.1 RNE Radio 3 Collsuspina 5.000 RNE

103.8 Catalunya Informació Tavèrnoles (Els Munts) CCMA

104.7 RNE Ràdio 4 Collsuspina 5.000 RNE

105.3 Radio Tele Taxi Tavèrnoles 2.000 RTT-RM

105.9 Flaix FM Collsuspina 2.000 Grup Flaix

106.7 Ràdio Taradell Taradell 10/50 Municipal

107.0 Ràdio Manlleu Manlleu 150 Municipal

107.1 Ràdio Troka Prats de Lluçanès Municipal

107.3 Ràdio Pista Els Hostalets de Balenyà 50 Municipal

107.4 Ràdio Ona Torelló 150 Municipal

107.6 Ràdio Roda Roda de Ter 50 Municipal

107.8 Ràdio Voltregà Sant Hipòlit de Voltregà 50 Municipal

107.9 Ràdio Montesquiu Montesquiu 50 Municipal

VALLÈS OCCIDENTAL

Freqüència emissora Població Watts Cadena

89.4 Ràdio Terrassa Terrassa 2.000 SER

Adjudicada a Metropolitana Audiovisuals, SL

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

90.0 Radio Onda 2.000 Polinyà Ràdio Lliure

90.1 Ràdio Castellar Castellar del Vallès 15/150 Municipal

90.1 Radio Kaos Terrassa 60 Ràdio Lliure
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

90.8 Ràdio Vila Viladecavalls 50 Municipal

91.3 Ripollet Ràdio Ripollet 150/500 Municipal

91.4 Ràdio Trama Sabadell Ràdio Lliure

91.5 Ràdio Sant Cugat Sant Cugat Vallès 150/250 Municipal

91.7 Ràdio Palau Palau-solità i Plegamans 50 Municipal

92.8 Mola FM Sabadell Comercial

93.2 Radio María Religiosa

94.6 Ràdio Sabadell Sabadell 500 Municipal

95.2 Ràdio Municipal de Terrassa Terrassa 500 Municipal

98.0 Ràdio 7 Terrassa Religiosa

98.1 Ràdio Barberà Barberà del Vallès 100/250 Municipal

99.7 Ràdio Rubí Rubí 500 Municipal

100.4 Radio Star Terrassa 20 Cultural

101.3 Ràdio Nadal Terrassa Cultural

103.2 Ràdio Ullastrell Ullastrell 50 Municipal

103.2 Astro Radio Sabadell Tarot

104.5 H Ràdio - Hostafranch Ràdio Sabadell 300 Cultural

104.6 Montcada Ràdio Montcada i Reixac 100/125 Municipal

104.6 Euro Top FM Terrassa 25 Cultural

105.3 Cerdanyola Ràdio Cerdanyola Vallès 125 Municipal

107.0 Ràdio Santa Perpètua Santa Perpètua de Mogoda 150 Municipal

107.1 Matadepera Ràdio Matadepera 10/200 Municipal

107.7 Radio Top 20 Terrassa Cultural

107.8 Ràdio Rellinars Rellinars Municipal

107.9 Radio Amistad (2) Castellar del Vallès Religiosa

(1) Té assignada la freqüència de 90.9.
(2) Centre emissor a Badalona.

VALLÈS ORIENTAL

Freqüència emissora Població Watts Cadena

90.2 iCat fm Sant Celoni 250 CCMA

90.5 Ràdio Contrapunt La Roca del Vallès Penitenciària

90.7 Ràdio Cardedeu Cardedeu Cultural

91.2 Ràdio Montornès Montornès Vallès 150/200 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

91.3 COMRàdio Sant Celoni 500 COMRàdio

91.5 Ràdio Vitamènia Santa Maria de 
Palautordera 50 Municipal

94.2 Catalunya Informació Sant Celoni 250 CCMA

94.2 Ràdio Vallromanes Vallromanes 20/50 Municipal

95.2 Ràdio vilamajor Sant Antoni de vilamajor Cultural

96.3 Ràdio Mollet del Vallès Mollet del Vallès 500 Municipal

97.2 Catalunya Ràdio Sant Celoni 250 CCMA

100.4 Emissora de la RAM (1) Cardedeu Cultural

100.4 Ràdio La Llagosta La Llagosta 150 Municipal

102.5 RAC 1 Sant Celoni 500 RAC 1

103.0 Ràdio Circuit Montmeló

103.2 Ràdio Circuit Montmeló

103.9 Catalunya Música Sant Celoni 250 CCMA

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

106.3 Radio now Granollers Medea FM

107.2 Ona Codinenca Sant Feliu de Codines 25/50 Municipal

107.2 Rap 107 Parets del Vallès 82/400 Municipal

107.4 Ràdio Silenci La Garriga 50/250 Municipal

107.6 Ràdio 7 Vallès Granollers 50/500 Municipal

107.7 Punt 7 Ràdio Sant Celoni Sant Celoni 75 Municipal

107.8 Ràdio Caldes Caldes de Montbui 150/350 Municipal

(1) Residència d’Avis Maranatha.

GIRONA

ALT EMPORDÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 Catalunya Música Portbou 250 CCMA

88.7 Ràdio Cap de Creus Cadaqués 50 Municipal

90.8 Catalunya Música Maçanet de Cabrenys CCMA

91.6 Catalunya Informació Cadaqués CCMA

92.7 Catalunya Ràdio Portbou 250 CCMA

92.8 Flaix FM Girona Maçanet de Cabrenys Grup Flaix

93.7 Catalunya Música Cadaqués 20 CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

97.5 RM Radio RTT-RM

99.0 iCat fm Portbou CCMA

99.4 Catalunya Informació Maçanet de Cabrenys CCMA

101.3 RM Radio Maçanet de Cabrenys RTT-RM

101.1 Ràdio Cabanes Cabanes 50 Municipal

102.8 iCat fm Maçanet de Cabrenys CCMA

103.6 Ràdio Flaixbac Maçanet de Cabrenys Grup Flaix

104.0 Ona FM Maçanet de Cabrenys Ona FM

104.1 Catalunya Ràdio Cadaqués 20 CCMA

104.4 Ona FM Figueres 2.000 Ona FM

105.5 Catalunya Ràdio Maçanet de Cabrenys 600 CCMA

105.7 iCat fm Cadaqués 20 CCMA

105.8 Catalunya Informació Portbou 200 CCMA

106.5 Xtra FM Costa Brava Comercial

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

107.3 Ràdio Vilafant Vilafant 50 Municipal

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

107.9 Ràdio Vilamalla K 25 Vilamalla 50 Municipal

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

BAIX EMPORDÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.8 Catalunya Música Calonge 600 CCMA

88.4 RM Radio Platja d’Aro RTT-RM

89.6 Flaix FM Girona Castell d’Aro 600 Grup Flaix

Adjudicada a RM Radio, SA

90.1 Onda Rambla Girona Calonge Punto Radio

90.8 COMRàdio Calonge 600 COMRàdio

91.4 RAC 105 Castell d’Aro 1.200 RAC 105

91.8 Rock & Gol (1) La Bisbal d’Empordà 500 Rock & Gol

92.5 Catalunya Ràdio Calonge 600 CCMA

92.9 Catalunya Ràdio Palafrugell 200 CCMA

93.0 Catalunya Ràdio Sant Feliu de Guíxols CCMA

93.6 Capital Ràdio (2) Pals 500 Cultural
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

94.1 Catalunya Informació Calonge 600 CCMA

95.6 Kiss FM Castell d’Aro 600 Kiss FM

Adjudicada a D-9 Comunicació, SL (TV Costa Brava)

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

97.0 iCat fm Palafrugell 200 CCMA

97.1 Catalunya Música Sant Feliu de Guíxols CCMA

97.7 Ràdio Begur Begur 10/500 Municipal

98.2 RNE Radio 4 Palafrugell 1.000 RNE

99.2 iCat fm Calonge 600 CCMA

99.9 RAC 1 Castell d’Aro 600 RAC 1

100.4 Catalunya Música Palafrugell 200 CCMA

101.0 RNE Radio Clásica Palafrugell 1.000 RNE

101.3 Xtra FM Sant Feliu de Guíxols Comercial

101.4 Catalunya Informació Sant Feliu de Guíxols CCMA

101.9 SER Costa Brava Palamós 600 SER

102.7 Ràdio Platja d’Aro Platja d’Aro 300 Municipal

103.0 RNE Ràdio 1 Palafrugell 1.000 RNE

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

104.1 iCat fm Sant Feliu de Guíxols CCMA

104.8 Catalunya Informació Palafrugell 200 CCMA

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

107.1 Ràdio Montgrí Torroella de Montgrí 50 Municipal

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

107.5 Ràdio Palamós Palamós 60/150 Municipal

107.8 Ràdio Palafrugell Palafrugell 15/150 Municipal

(1) Emissora concedida (en projecte).
(2) Va començar a emetre des de Sant Boi de Llobregat.

CERDANYA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC 1 Puigcerdà 1.200 RAC 1

88.4 Catalunya Música La Molina 250 CCMA

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

89.8 Ràdio Pirineus Puigcerdà 1.200 Ona FM
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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

90.8 RNE Ràdio 4 La Molina 1.000 RNE

91.4 RAC 105 Puigcerdà 1.200 RAC 105

92.0 COPE La Cerdanya Puigcerdà 1.200 COPE

93.4 Onda Rambla Girona La Molina Punto Radio

93.3 Adjudicada a Mola TV, SL Tossa d’Alp 1.200

94.2 COMRàdio Puigcerdà-Alp 1.200 COMRàdio

94.8 Catalunya Informació La Molina 200 CCMA

96.1 Ràdio Flaixbac Tossa d’Alp 1.200 Grup Flaix

97.0 RNE Radio Clásica La Molina 1.000 RNE

99.1 40 Principales Puigcerdà-Tossa 1.200 40 Principales

100.4 iCat fm La Molina 200 CCMA

104.0 RNE Radio 1 La Molina 1.000 RNE

104.4 Ràdio Principat Tossa d’Alp 1.200 Ràdio Estel

105.3 Catalunya Ràdio La Molina 250 CCMA

106.6 Flaix FM Girona Puigcerdà 1.200 Grup Flaix

107.1 Ràdio Bellver (2) Bellver de Cerdanya 50 Municipal

107.6 Ràdio Alp Alp 50 Municipal

107.9 Ràdio Puigcerdà Puigcerdà Municipal

(1) Estudis al Principat d’Andorra.
(2) Fa connexions amb Pròxima FM. El municipi és a la província de Lleida.

GARROTXA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.5 Catalunya Ràdio Olot 200 CCMA

91.5 Catalunya Ràdio Montagut CCMA

92.1 RAC 105 Olot 500 RAC 105

92.9 COMRàdio Olot 500 COMRàdio

93.8 RNE Radio 1 Olot 500 RNE

94.2 Radio Tele Taxi Olot 500 RTT-RM

94.7 RNE Radio Clásica Olot 500 RNE

95.5 SER La Garrotxa Olot 500 SER

97.1 Catalunya Música Olot 200 CCMA

98.1 Ràdio Olot Olot 2.000 Ona FM
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

99.2 iCat fm Montagut CCMA

100.3 RAC 1 Olot 500 RAC 1

101.4 Ràdio 90 Olot Cultural

102.6 iCat fm Olot 200 CCMA

103.2 Catalunya Informació Montagut CCMA

104.8 Catalunya Música Montagut CCMA

105.4 Catalunya Informació Olot 200 CCMA

106.6 RNE Ràdio 4 Olot 500 RNE

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

107.6 Ràdio La Vall Les Preses 50 Municipal

107.7 Ràdio Les Planes Les Planes d’Hostoles 50 Municipal

107.8 Ràdio Besalú Besalú 50 Municipal

107.9 Bas Ràdio La Vall d’en Bas 600 Municipal

GIRONÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 Ràdio Sarrià Sarrià de Ter 25/150 Municipal

88.1 40 Principales Girona 10.000 40 Principales

88.6 Radio María Girona Religiosa

88.9 iCat fm Rocacorba 25.000 CCMA

89.9 Onda Rambla Girona Girona 10.000 Punto Radio

89.4 COPE Girona Rocacorba (1) 10.000 COPE

90.4 Onda Cero Girona Girona 1.200 Onda Cero Radio

91.1 RNE Radio Clásica Rocacorba-Girona 70.000 RNE

91.9 RAC 105 Banyoles-Girona 10.000 RAC 105

92.7 Freqüència Girona Girona 500 COMRàdio

93.3 RNE Radio 1 Rocacorba Girona 70.000 RNE

94.0 RNE Radio 5 Todo Noticias Rocacorba Girona 10.000 RNE

94.4 Ràdio Girona FM (2) Girona 10.000 SER

95.1 M-80 Girona 10.000 M-80

95.4 Son Latino Girona Girona Llatina

95.9 RNE Radio 3 Rocacorba Girona 70.000 RNE

96.3 América FM Salt Llatina
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

96.7 Catalunya Música Rocacorba 5.000 CCMA

97.7 Ràdio Salt Salt 50/500 Municipal

97.4 Cadena 100 Girona Rocacorba Girona 10.000 Cadena 100

Adjudicada a Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat, SL

98.5 Ona FM Girona 10.000 Ona FM

98.9 Cadena Dial Girona Rocacorba Girona 10.000 Cadena Dial

Adjudicada a Uniprex SAU (Onda Cero Radio – Europa FM)

99.6 Flaix FM Girona Girona 10.000 Grup Flaix

100.1 RAC 1 Rocacorba 10.000 RAC 1

100.7 Ràdio Flaixbac Rocacorba Girona 10.000 Grup Flaix

101.0 Ràdio Quart (Hot 101) Quart 50 Municipal

101.7 Catalunya Informació Rocacorba 2.000 CCMA

102.2 Catalunya Ràdio Rocacorba 5.000 CCMA

103.1 Ràdio Cassà Cassà de la Selva 9/1.000 Municipal

103.4 Ràdio Estel Rocacorba Girona 10.000 Ràdio Estel

103.8 Caribe FM Stereo Girona Llatina

105.1 Radio Tele Taxi Rocacorba Girona 10.000 RTT-RM

105.7 Llagostera Ràdio Llagostera 25/150 Municipal

106.2 RNE Ràdio 4 Rocacorba Girona 70.000 RNE

106.8 Europa FM Rocacorba Girona 10.000 Europa FM

107.5 La Ràdio Activitat Vilablareix 15 Municipal (3)

107.5 Ràdio Circuit Tancat Girona Penitenciària

107.7 Ràdio Celrà Celrà 50 Municipal

107.9 R. Shalom de Palau Girona Religiosa

107.9 Ràdio Sant Gregori Sant Gregori 25 Municipal

(1) Antiga Cadena 100 Figueres.
(2) Concessió a Roses, antiga SER Empordà i M-80 a Figueres. Està previst que passi a ser Rock & Gol.
(3) Municipal sota gestió privada.

PLA DE L’ESTANY

Freqüència emissora Població Watts Cadena

94.8 Ona Pau Banyoles Religiosa

107.3 Ràdio Banyoles Banyoles 150/250 Municipal
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RIPOLLÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 iCat fm Camprodon CCMA

87.7 RAC 1 Ripoll 400 RAC 1

88.8 Catalunya Informació Ripoll 200 CCMA

90.1 Catalunya Informació Ribes de Freser CCMA

90.6 Ràdio Ripoll Ripoll 4.000 Ona FM

91.0 COMRàdio Ripoll 400 COMRàdio

91.4 iCat fm Ripoll 200 CCMA

92.6 Catalunya Ràdio Camprodon CCMA

94.9 SER Ripollès (1) Ripoll 400 SER

95.3 Catalunya Ràdio Ripoll 200 CCMA

96.7 iCat fm Ribes de Freser CCMA

97.6 Radio Tele Taxi Ripoll 400 RTT-RM

98.7 Live FM (2) Campdevànol 50/80 Municipal

98.8 Catalunya Música Camprodon CCMA

101.4 Catalunya Ràdio Ribes de Freser CCMA

103.5 Catalunya Informació Camprodon CCMA

104.3 Catalunya Música Ribes de Freser CCMA

105.0 RAC 105 Ripoll 400 RAC 105

105.8 Catalunya Música Ripoll 200 CCMA

107.4 La Veu Ràdio Sant Joan Abadesses 10/500 Municipal

107.9 Ràdio Camprodon Camprodon 10/80 Municipal

(1) Està previst que passi a ser Rock & Gol.
(2) Antiga Ràdio Campdevànol. Té assignada la freqüència de 107.8.

SELVA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 RAC 1 Lloret de Mar 500 RAC 1

88.5 Catalunya Ràdio Arbúcies 20 CCMA

89.0 RAC 105 Lloret de Mar 500 RAC 105

90.2 Nova Ràdio Lloret Lloret de Mar 93/100 Municipal

90.7 Catalunya Ràdio Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

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

92.3 SER La Selva Lloret de Mar 500 SER

93.7 COMRàdio Lloret de Mar 500 COMRàdio
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

93.7 iCat fm Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

94.7 Catalunya Ràdio Tossa de Mar CCMA

94.7 iCat fm Arbúcies 20 CCMA

97.1 Catalunya Música Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

97.7 Ràdio Blanes Blanes 150 Municipal

97.9 Catalunya Informació Tossa de Mar CCMA

98.2 Catalunya Informació Lloret de Mar 200 CCMA

99.0 Catalunya Música Arbúcies 200 CCMA

99.8 iCat fm Tossa de Mar CCMA

100.3 Ràdio Marina Blanes 1.200

101.1 Ona Jove Riudellots de la Selva Municipal

101.1 Selva FM Riells i Viabrea 50 Municipal

101.2 iCat fm Lloret de Mar 200 CCMA

103.3 Radio María Religiosa

103.7 RM Radio Lloret de Mar RTT-RM

104.4 Catalunya Informació Arbúcies 20 CCMA

104.6 Catalunya Ràdio Lloret de Mar 200 CCMA

105.2 Catalunya Música Lloret de Mar 200 CCMA

105.5 Catalunya Informació Sant Hilari Sacalm CCMA

105.5 Ràdio D.O.S. 84 Hostalric 10 Municipal

106.4 Catalunya Música Tossa de Mar CCMA

107.1 Ràdio bonmatí Sant Julià de Llor i 
bonmatí Municipal

107.3 Ràdio Sant Hilari Sant Hilari Sacalm 10 Municipal

107.8 Nova Ràdio Tossa Tossa de Mar 12 Municipal

107.9 Caldes FM (2) Caldes de Malavella 50 Municipal

(1) Municipal sota gestió privada.
(2) Fins al gener de 2008 es va dir Ràdio L’Altell.

LLEIDA

ALT URGELL

Freqüència emissora Població Watts Cadena

90.2 iCat fm Oliana CCMA

90.6 RNE Ràdio 4 La Seu d’Urgell RNE
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

91.4 Catalunya Informació Cogulló Organyà 200 CCMA

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

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 – RAC 105)

96.9 Catalunya Ràdio Oliana CCMA

96.4 Gum FM Pirineus La Seu d’Urgell Gum FM

98.1 Radio Valira La Seu d’Urgell 1.200

98.9 Catalunya Música Oliana CCMA

101.0 iCat fm Cogulló Organyà CCMA

102.0 Catalunya Ràdio Cogulló Organyà 250 CCMA

103.0 Catalunya Música Cogulló Organyà 200 CCMA

104.0 Catalunya Informació Oliana CCMA

105.0 Ràdio Principat La Seu d’Urgell 1.200 Ràdio Estel

107.2 Ràdio Seu La Seu d’Urgell 150 Municipal

 (1) Estudis al Principat d’Andorra.

ALTA RIBAGORÇA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.2 RNE Radio 1 El Pont de Suert 300 RNE

88.6 Catalunya Informació Boi CCMA

89.0 iCat fm Vilaller CCMA

90.0 Catalunya Ràdio El Pont de Suert 200 CCMA

91.0 COMRàdio El Pont de Suert 250 COMRàdio

91.5 Catalunya Música El Pont de Suert 200 CCMA

93.0 iCat fm Boi CCMA

93.9 Gum FM Pirineus Boi 50 Gum FM

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

94.9 RNE Radio Clásica El Pont de Suert 300 RNE

95.4 Catalunya Ràdio Boi 20 CCMA

96.8 RNE Radio 3 El Pont de Suert 300 RNE

98.0 Catalunya Informació Vilaller CCMA

99.3 Gum FM Pirineus El Pont de Suert 250 Gum FM

99.9 Gum FM Pirineus Boí Taüll Gum FM

101.2 Catalunya Música Vilaller CCMA

102.9 Catalunya Informació El Pont de Suert 200 CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

104.7 Catalunya Ràdio Vilaller CCMA

104.9 RNE Ràdio 4 El Pont de Suert 300 RNE

105.5 Catalunya Música Boi CCMA

105.9 iCat fm El Pont de Suert CCMA

107.4 Ràdio Alta Ribagorça El Pont de Suert 50 Municipal

GARRIGUES

Freqüència emissora Població Watts Cadena

107.1 Ràdio Les Borges Les Borges Blanques 25/50 Municipal

107.6 Ràdio Juneda Juneda 20/200 Municipal

107.8 Ràdio Arbeca Arbeca 50/120 Municipal

NOGUERA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.3 Catalunya Ràdio Ponts CCMA

88.7 Catalunya Ràdio Balaguer CCMA

89.5 Catalunya Ràdio Artesa de Segre CCMA

91.2 Ràdio Artesa Artesa de Segre 10 Municipal

93.0 iCat fm Ponts CCMA

93.7 Catalunya Música Artesa de Segre CCMA

95.7 Catalunya Informació Artesa de Segre CCMA

95.1 Catalunya Música Ponts CCMA

97.5 iCat fm Artesa de Segre CCMA

97.9 Catalunya Informació Ponts CCMA

98.9 Catalunya Música Balaguer CCMA

99.4 emun FM Albesa (1) Albesa Municipal

100.3 iCat fm Balaguer CCMA

101.9 Catalunya Informació Balaguer CCMA

107.1 Ràdio Ponts Ponts 50 Municipal

107.2 Ràdio Alfarràs Alfarràs 50 Municipal

107.4 Ràdio Balaguer Balaguer 30/150 Municipal

107.6 Ràdio Foradada Foradada 50 Municipal

107.7 Ràdio Vacalgorges Menàrguens 50 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.9 Vallfogona Ràdio Vallfogona de Balaguer 50 Municipal

(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

89.8 Radio Tele Taxi Tremp 400 RTT-RM

92.0 Catalunya Ràdio Senterada CCMA

93.2 iCat fm Castell de Mur CCMA

93.6 Catalunya Informació Senterada CCMA

95.8 SER Pallars Tremp 400 SER

97.4 Catalunya Música Castell de Mur CCMA

97.5 iCat fm Senterada CCMA

98.8 Gum FM Pirineus Tremp 400 Gum FM

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 – RAC 105)

100.5 Catalunya Informació Castell de Mur CCMA

102.0 Catalunya Música Senterada CCMA

103.0 Catalunya Ràdio Castell de Mur CCMA

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

107.4 Ràdio Tremp - La Veu de 
Tremp Tremp 50 Municipal

PALLARS SOBIRÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 Catalunya Informació Soriguera 1.000 CCMA

88.6 Catalunya Música Soriguera 1.000 CCMA

89.6 Gum FM Pirineus Sort 400 Gum FM

Adjudicada a Ràdio Terraferma de Lleida, SA (Segre Ràdio)

90.1 Radio Tele Taxi Sort 400 RTT-RM

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 – RAC 105)

90.6 RNE Ràdio 4 Soriguera 20.000 RNE

91.7 COMRàdio Soriguera 400 COMRàdio

94.5 Gum FM Pirineus Sort Vall d’Àneu 200 Gum FM

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

95.4 Catalunya Ràdio Soriguera 1.000 CCMA

97.2 RNE Radio 5 Todo Noticias Soriguera 20.000 RNE
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

99.9 RNE Radio 1 Soriguera 20.000 RNE

103.6 RNE Radio Clásica Soriguera 20.000 RNE

105.5 iCat fm Soriguera 1.000 CCMA

106.4 RNE Radio 3 Soriguera 20.000 RNE

PLA D’URGELL

Freqüència emissora Població Watts Cadena

95.7 Ràdio Torregrossa Torregrossa 50 Municipal

104.8 Xtreme FM Linyola 50 Municipal

106.8 Ràdio Ponent (1) Mollerussa 50 Municipal

(1) Municipal sota gestió privada.

SEGARRA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

SEGRIÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.5 Ponent FM Lleida Religiosa

87.9 RNE Ràdio 4 Alpicat-Lleida 80.000 RNE

88.8 E. Parroquial de Llardecans Llardecans Religiosa

88.9 Catalunya Ràdio Almacelles CCMA

89.2 RNE Radio Clásica Alpicat-Lleida 80.000 RNE

89.7 Catalunya Ràdio Almenar 200 CCMA

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

90.3 RAC 1 Lleida 4.000 RAC 1

90.8 Aragón Radio Alpicat CARTV

90.8 Radio Ona One Lleida Cultural

91.1 Catalunya Ràdio Puigdevall CCMA

91.5 Ràdio Principat Alpicat 4.000 Ràdio Estel

91.9 Catalunya Música Alpicat 25.000 CCMA

92.6 40 Principales Lleida 1.000 40 Principales

93.4 Segre Ràdio Lleida 4.000 Grup Segre

93.7 Catalunya Música Almacelles CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

94.1 Onda Cero Lleida Lleida 4.000 Onda Cero Radio

94.6 RNE Radio 1 Alpicat-Lleida 80.000 RNE

95.2 Freqüència Lleida Lleida 500 COMRàdio

95.6 Catalunya Informació Puigdevall CCMA

96.0 Cadena 100 Lleida 4.000 Cadena 100

96.5 Emun FM, Alguaire (2) Alguaire Municipal

97.0 Catalunya Informació Alpicat 25.000 CCMA

97.8 RNE Radio 3 Alpicat-Lleida 80.000 RNE

98.4 RAC 105 (3) Alpicat 1.200 RAC 105

98.7 Radio María Lleida Religiosa

99.2 Ona FM (4) Lleida 1.200 Ona FM

99.0 Catalunya Música Almenar 200 CCMA

99.7 COPE Lleida Lleida 4.000 COPE

Adjudicada a Uniprex, SAU (Onda Cero Radio – Europa FM)

100.2 Onda Rambla Lleida (5) Lleida Punto Radio

100.7 Catalunya Ràdio Alpicat 5.000 CCMA

101.3 Cadena Dial Lleida Lleida 4.000 Cadena Dial

101.7 Catalunya Informació Almacelles CCMA

101.8 Ràdio Alcoletge Alcoletge 50 Municipal

102.2 M-80 Lleida 4.000 M-80

102.7 Europa FM Lleida 4.000 Europa FM

103.0 iCat fm Almenar CCMA

103.0 Ràdio Golfa Lleida 20 Ràdio Lliure

103.1 iCat fm Puigdevall CCMA

103.2 iCat fm Almacelles CCMA

103.6 Èxits FM Lleida 4.000 Grup Segre

104.1 Flaix FM Lleida 4.000 Grup Flaix

104.5 Ràdio Lleida 2 Lleida 4.000 SER

Adjudicada a Grupo Simalro, SL

105.2 Catalunya Informació Almenar 200 CCMA

105.2 Ràdio Flaixbac Lleida 4.000 Grup Flaix

106.1 iCat fm Alpicat CCMA

106.6 RNE Radio 5 Todo Noticias Alpicat-Lleida 80.000 RNE
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.0 Ràdio Pardinyes Lleida Cultural

107.1 Ràdio Corbins Corbins 50 Municipal

107.2 Ràdio Alfarràs Alfarràs Municipal

107.2 Ràdio Torres de Segre Torres de Segre 25 Municipal

107.5 Emun FM Rosselló (6) Rosselló de Segrià 12 Municipal

107.7 Emun FM Almenar (6) Almenar 10 Municipal

107.9 Alpicat Ràdio Alpicat 10/20 Municipal

(1) Concessió a Tàrrega.
(2) Les emissores municipals Ràdio Alguaire, Ràdio Rosselló, Ràdio Almenar i Emun FM Albesa, que a l’informe de l’any passat feien una 
programació pròpia, han passat a fer-ne una de comuna, sota el nom d’Emun FM Ràdio.
(3) Concessió a Miralcamp.
(4) Concessió a Cervera.
(5) Concessió a Balaguer.
(6) Municipal sota gestió privada.

SOLSONÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.2 COMRàdio Solsona 500 COMRàdio

89.0 RNE Radio 1 Solsona 1.000 RNE

89.7 Catalunya Música Solsona 200 CCMA

93.1 iCat fm Solsona CCMA

93.7 RNE Ràdio 4 Solsona 1.000 RNE

96.1 Catalunya Ràdio Solsona 250 CCMA

101.3 Catalunya Informació Solsona 250 CCMA

107.0 Ràdio Pinós Pinós 50 Municipal

107.5 Solsona FM Solsona 50 Municipal

URGELL

Freqüència emissora Població Watts Cadena

92.3 Ràdio Tàrrega Tàrrega 50/180 Municipal

107.3 Ràdio Bellpuig Bellpuig 10/80 Municipal

107.9 Ràdio Sió Agramunt 50 Municipal

VALL D’ARAN

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 RNE Radio Clásica Baqueira 1.000 RNE

88.1 Gum FM Pirineus Bossòst 250 Gum FM

88.2 Adjudicada a SER SA / Bossòst
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89.0 iCat fm Portilló CCMA

89.0 RNE Radio 3 Baqueira 1.000 RNE

89.5 Catalunya Ràdio Vielha CCMA

90.0 RNE Radio 1 Vielha 100 RNE

91.0 Ràdio Aran Baqueira 1.200

91.7 COMRàdio Vielha 400 COMRàdio

92.2 RNE Radio 1 Baqueira 1.000 RNE

92.8 Catalunya Música Baqueira 1.000 CCMA

93.3 RNE Ràdio 4 Baqueira 1.000 RNE

93.9 Gum FM Pirineus Vielha 1.200 Gum FM

94.4 RNE Radio 1 Bossòst 500 RNE

95.0 Catalunya Informació Vielha CCMA

96.2 RNE Radio Clásica Vielha 100 RNE

97.2 Gum FM Vielha 400

Adjudicada a Ràdio Terraferma de Lleida, SA (Segre Ràdio) ex Gum FM

97.6 Catalunya Ràdio Baqueira 1.000 CCMA

98.4 Catalunya Informació Baqueira 1.000 CCMA

98.0 Catalunya Informació Portilló 200 CCMA

99.3 Onda Rambla Lleida Vielha 1.200 Punto Radio

Adjudicada a RKOR Ràdio, SLU (Onda Cero Radio – Europa FM)

100.0 iCat fm Vielha CCMA

100.3 Ràdio Aran Vielha

100.5 RNE Radio Clásica Bossòst 500 RNE

101.2 Catalunya Música Portilló 200 CCMA

102.3 RNE Ràdio 4 Bossòst 500 RNE

102.6 RNE Ràdio 4 Vielha 100 RNE

103.0 Ràdio Aran Vielha-Baqueira 400

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

103.4 iCat fm Baqueira CCMA

104.4 RNE Radio 3 Vielha 100 RNE

104.7 Catalunya Ràdio Portilló 200 CCMA

105.2 RNE Radio 3 Bossòst 500 RNE

105.5 Catalunya Música Vielha CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

106.0 Ràdio Aran Bossòst 250

Adjudicada a Ens de Comunicacions, SL – Ràdio Principat

107.5 Ràdio Les Les 50 Municipal

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

102.1 Flaix FM (1) Valls 1.000 Grup Flaix

103.3 Ràdio Valls - RAC 105 Valls 400 RAC 105

104.9 iCat fm Cabra del Camp CCMA

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

107.1 Alcover Ràdio (2) Alcover 50 Municipal

107.6 Ona Valls FM Valls 150 Municipal

107.8 Ràdio Aiguamúrcia Aiguamúrcia 50 Municipal

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

BAIX CAMP

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.0 iCat fm La Mussara 25.000 CCMA

88.8 RNE Ràdio 4 La Mussara 40.000 RNE

89.3 M-80 Camp de La Mussara 4.000 M-80

Adjudicada a Radiocat XXI, SLU (RAC 1 – RAC 105)

89.7 Cadena 100 Reus Reus 4.000 Cadena 100

90.0 Ràdio TV Cambrils Cambrils 150 Municipal

90.4 Ràdio Flaixbac La Mussara 4.000 Grup Flaix

91.5 RNE Radio Clásica La Mussara 40.000 RNE

91.8 RNE Radio 5 Protecció Civil Vandellòs 100 RNE

92.4 Cadena Dial Costa D (1) Reus-Salou 1.200 Cadena Dial

92.9 Radio Tele Taxi La Mussara 4.000 RTT-RM
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94.0 RNE Radio 5 Todo Noticias La Mussara 40.000 RNE

94.5 RNE Radio 3 La Mussara 40.000 RNE

98.6 Ona Riudoms Riudoms 50 Municipal

99.8 Punt 6 Ràdio (2) Reus 50 Cultural

100.2 Catalunya Ràdio La Mussara 5.000 CCMA

100.6 Ràdio Estel La Mussara 4.000 Ràdio Estel

101.4 40 Principales Reus 4.000 40 Principales

102.7 Europa FM La Mussara 4.000 Europa FM

104.5 Catalunya Informació La Mussara 25.000 CCMA

105.4 Catalunya Música La Mussara 5.000 CCMA

105.8 Freqüència Camp de T. La Mussara (3) 10 COMRàdio /  Municipal

106.5 RNE Radio 1 La Mussara 40.000 RNE

107.5 Ràdio Jove Reus Reus 250 Cultural

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

(1) També s’identifica COMRàdio Salou.
(2) Correspon a la concessió municipal a Castellvell del Camp, sota gestió privada.
(3) Municipal de la Selva del Camp.

BAIX EBRE

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.4 Catalunya Ràdio Mont Caro 5.000 CCMA

89.1 Ràdio Flaixbac Tortosa 1.000 Grup Flaix

90.1 Ràdio Estel Mont Caro 1.000 Ràdio Estel

90.7 RNE Ràdio 4 Mont Caro 30.000 RNE

93.2 Cadena Dial Ebre (1) Tortosa 1.200 Cadena Dial

94.2 RAC 105 Tortosa 1.000 RAC 105

95.7 Ona FM (2) Tortosa 1.000 Ona FM

96.0 Antena Caro Roquetes 50 Municipal

96.6 RNE Radio Clásica Mont Caro 30.000 RNE 

97.6 Aragón Radio Mont Caro RTVAR

98.0 Onda Rambla Tortosa Tortosa 500 Punto Radio

98.5 Catalunya Informació Mont Caro 25.000 CCMA

99.0 COMRàdio Mont Caro 500 COMRàdio

99.6 RNE Radio 3 Mont Caro 30.000 RNE

100.0 Radio María Tortosa Religiosa
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

101.9 Ràdio Ebre - Cadena SER Tortosa 2.000 SER

102.5 Catalunya Música Mont Caro 25.000 CCMA

102.9 Flaix FM Ebre Deltebre Tortosa 1.000 Grup Flaix

103.3 Ràdio Tortosa Tortosa 150 Municipal

103.9 Radio Tele Taxi Tortosa 1.000 RTT-RM

Adjudicada a La Veu de l’Ebre, SL (Imagina Ràdio)

104.3 RNE Radio 1 Mont Caro 30.000 RNE

104.6 Cam Ràdio Camarles 50 Municipal

104.9 iCat fm Mont Caro 25.000 CCMA

105.6 R. Ebre - 40 Principales Tortosa 2.000 40 Principales

106.0 Imagina Ràdio Tortosa 500

106.7 RNE Radio 5 Protecció Civil El Perelló 50 RNE

107.0 Antena Aldaia L’Aldea 50 Municipal

107.3 La Cala Ràdio L’Ametlla de Mar 50 Municipal

107.6 Ràdio Delta Deltebre 150 Municipal

(1) Concessió a Amposta.
(2) Concessió a Gandesa.

BAIX PENEDÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 iCat fm El Vendrell 200 CCMA

88.5 Radio Tele Taxi El Vendrell RTT-RM

91.4 Maná Radio El Vendrell Religiosa

92.7 Ràdio Domenys Sant Jaume dels 
Domenys Municipal

93.1 iCat fm Pujalt CCMA

93.8 Catalunya Informació Pujalt CCMA

97.9 Catalunya Ràdio Pujalt CCMA

98.2 Catalunya Ràdio El Vendrell 200 CCMA

98.6 COMRàdio COMRàdio

99.7 Catalunya Informació El Vendrell 200 CCMA

101.2 Ràdio Banyeres Banyeres del Penedès 50 Municipal

104.0 Ona FM El Vendrell 1.000 Ona FM

104.7 Ràdio Bellver Bellvei 50/2.000 Municipal

105.1 Catalunya Música Pujalt CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

105.9 Catalunya Música El Vendrell 200 CCMA

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

107.0 Ràdio Cunit Cunit 50 Cultural

107.1 Ràdio El Vendrell El Vendrell 150 Municipal

107.9 Calafell Ràdio Calafell 15/200 Municipal

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

CONCA DE BARBERÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 COMRàdio Montblanc 300 COMRàdio

90.5 iCat fm Montblanc CCMA

93.9 Catalunya Informació Montblanc CCMA

97.5 Catalunya Ràdio Montblanc CCMA

106.4 Catalunya Música Montblanc CCMA

107.0 Ràdio Montblanc Montblanc 50 Municipal

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

107.5 Ràdio Santa Coloma de Queralt Santa Coloma de Queralt 50 Municipal

MONTSIÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.8 Amposta Ràdio Amposta 150/300 Municipal

95.0 Ràdio Ulldecona (1) Ulldecona 4.000 Municipal

96.3 Ràdio Joventut a 
Masdenverge Masdenverge 50/250 Municipal

100.6 La Plana Ràdio Santa Bàrbara 50/250 Municipal

101.0 RAC 1 Sant Carles de la Ràpita 500 RAC 1

107.5 Alcanar Ràdio Alcanar 20 Municipal

107.9 Ràdio Ràpita Sant Carles de la Ràpita 150 Municipal

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

PRIORAT

Freqüència emissora Població Watts Cadena

89.4 Catalunya Informació Falset CCMA

90.0 Catalunya Ràdio Ulldemolins CCMA
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92.2 Catalunya Música Falset 250 CCMA

93.8 Catalunya Ràdio Falset 250 CCMA

95.5 Catalunya Informació Ulldemolins CCMA

99.8 iCat fm Ulldemolins CCMA

102.0 Catalunya Música Ulldemolins CCMA

104.9 iCat fm Falset CCMA

106.7 Ràdio La Vilella Alta La Vilella Alta 50 Municipal

107.6 Ràdio Falset Falset 50/500 Municipal

RIBERA D’EBRE

Freqüència emissora Població Watts Cadena

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

90.0 Catalunya Informació Flix CCMA

94.3 Catalunya Ràdio Flix 200 CCMA

97.3 Catalunya Música Flix 200 CCMA

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

102.8 RNE Radio 5 Protecció Civil Móra la Nova 50 RNE

106.3 iCat fm Flix 200 CCMA

107.3 Ràdio Móra la Nova Móra la Nova 50 Municipal

107.4 Ràdio Flix Flix 50 Municipal

TARRAGONÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.5 Ona Pau Tarragona Religiosa

91.0 Onda Rambla Tarragona Tarragona 4.000 Punto Radio

91.3 nova FM Tarragona Tarragona Lliure

92.1 Latina Estéreo Tarragona Llatina

93.5 COPE Tarragona Tarragona 4.000 COPE

94.9 Éxito Radio Tarragona Tarot

95.0 Ràdio Costa Creixell Creixell Cultural

95.3 Onda Cero Tarragona Tarragona 4.000 Onda Cero Radio

95.6 energía FM Tarragona Llatina

96.2 Radiolé Tarragona Tarragona 4.000 Radiolé
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96.7 Tarragona Ràdio Tarragona 500 Municipal

97.1 Ona FM Tarragona 4.000 Ona FM

97.4 Energia FM Tarragona Llatina

97.7 SER Tarragona (1) Tarragona 500 SER

97.9 Constantí Radio Constantí 35/40 Municipal

98.3 Ràdio Morell El Morell 50 Municipal

99.2 RAC 1 Tarragona 4.000 RAC 1

99.5 Radio María Tarragona Religiosa

101.0 R. Sant Pere i Sant Pau Tarragona Cultural

101.7 Radio Intereconomía Tarragona Intereconomía

102.3 Ràdio La Canonja La Canonja Municipal

102.9 Bonavista Ràdio (2) Tarragona Cultural

104.0 Antena Nord - R. Sant 
Salvador Sant Salvador Municipal

105.1 Tot Música Tarragona Cultural

106.1 Loca FM Tarragona Comercial (Loca FM)

106.8 AVM Radio Tarragona Religiosa

107.0 Ona La Torre Torredembarra 50 Municipal

107.4 Altafulla Ràdio Altafulla 50 Municipal

107.7 Roda de Barà Ràdio (3) Roda de Barà 50 Municipal

107.9 Ràdio FM La Pobla de Mafumet 50 Municipal

(1) Concessió a Cambrils.
(2) Irregular.
(3) Fa connexions amb Punto Radio.

TERRA ALTA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

100.4 Radio María La Fatarella Religiosa

107.1 Ràdio Batea Batea 50 Municipal

107.2 Ràdio Fatarella La Fatarella 50 Cultural

107.9 Ràdio Gandesa Gandesa 50 Municipal
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CAPÍTOL  II

Cada setembre les emissores radiofòniques presenten les seves 

graelles de programació, que són un compendi estructurat de 

la seva oferta de continguts. Els principis que regeixen la tipo-

logia de programació, generalista o temàtica, queden reflectits 

en aquests documents que, a diferència d’altres mitjans, roma-

nen invariables en el temps. L’anàlisi de l’oferta permet avaluar 

la situació present, però també permet detectar futures ten-

dències que, a hores d’ara, són escasses. La immobilitat, a més 

de l’homogeneïtat, apareix com un factor que no beneficia un 

mitjà que presenta uns índexs d’audiència estancats.

Per Maria Gutiérrez, professora titular del Departament de 

Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB.

La programació radiofònica a Catalunya
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L’anàlisi de la programació permet observar els factors que 
defineixen les estratègies programàtiques que les emissores 
apliquen en la construcció de la seva oferta temporada rere 
temporada. La metodologia que s’ha utilitzat per a l’elabora-
ció d’aquest capítol ha estat la recollida de les dades a partir 
de la informació que les mateixes ràdios ofereixen a través 
dels propis portals a Internet i l’audició dels programes que 
conformen les graelles, aspecte fonamental en el cas de les 
generalistes per poder determinar amb precisió la tipologia 
del gènere programàtic. Cal assenyalar que, en aquest cas, 
s’ha pres com a punt de recepció la ciutat de Barcelona.

1. L’oferta generalista 

La varietat de continguts i la cerca d’una audiència hete-
rogènia són les característiques principals que defineixen la 
programació generalista, també coneguda com a conven-
cional. Els paràmetres de la seva anàlisi s’han centrat en 
l’exploració de la incidència dels gèneres programàtics, dels 
formats i de les temàtiques tractades. De tots tres, el primer 
és el més significatiu, ja que es manifesta com una conven-
ció sonoronarrativa que interrelaciona el contingut amb el 
llenguatge radiofònic. Per la seva banda, el format aporta 
informació sobre l’estructura, mentre que la temàtica evi-
dencia l’eix entorn del qual giren els assumptes abordats. 

Seguint els paràmetres de la tipologia de programa-
ció, les emissores analitzades són:

Amb programació d’abast català:
Catalunya Ràdio•	
COMRàdio•	
RAC 1•	
Ràdio 4•	

Amb programació en cadena d’abast estatal combinada 
amb programació local: 

COPE OM i COPE FM•	
Onda Cero OM i Onda Cero FM•	
Onda Rambla - Punto Radio•	
Radio 1 / RNE 1•	
SER OM i SER FM•	

Els gèneres programàtics que s’han detectat en la realitza-
ció de l’anàlisi de la temporada 2007-2008 són:

Informació (IN). Permet abordar l’actualitat, però •	
també temàtiques especialitzades com ara ciència, 
història, política, salut, etc.
Infoentreteniment (IN/EN). Es tracta d’un gènere •	
híbrid que resulta de la mescla de continguts d’actua-
litat amb d’altres vinculats a l’entreteniment. L’estil de 
presentació resulta fonamental en la seva definició. 
Esport (ES). S’han inclòs els programes que tracten •	
l’actualitat esportiva i tenen la pràctica esportiva com 
a centre d’interès. 
Música (MU). Amb independència de l’estil i del for-•	
mat, el seu contingut principal és musical. 
Cultura (CU). L’eix principal són les diferents mani-•	
festacions artístiques i culturals com ara el cinema, la 
literatura, la pintura, el teatre, etc., ja sigui de manera 
combinada o monogràfica.
Humor (HU). Habitualment són programes que •	
aborden l’actualitat des d’una òptica divertida i irò-
nica, encara que poden trobar-se propostes centrades 
en la vida quotidiana.
Participació (PA). La implicació de l’audiència és es-•	
sencial en el desenvolupament del programa.
Entreteniment (EN). L’objectiu principal és entrete-•	
nir l’oient, criteri bàsic per a la selecció i el tractament 
dels continguts.
Religió (RE). Els oficis religiosos i els programes que •	
giren entorn de qüestions que hi estan relacionades 
s’han definit a partir d’aquest gènere.
Concurs (CO). L’obtenció d’un premi anima els •	
oients a competir. 
Infantil (NF). El seu •	 target són els oients més me-
nuts. 

Un aspecte important en la programació generalista és 
la distribució dels gèneres al llarg de la jornada radiofònica. 
Les franges horàries aplicades han estat: matinada (de 24.00 a 
06.00 h), matí (de 06.00 a 13.00 h), migdia (de 13.00 a 16.00 
h), tarda-vespre (de 16.00 a 20.00 h) i nit (de 20.00 a 24.00 h). 
L’extensió d’alguns magazins que, de vegades, arriben a ocupar 
la totalitat d’una franja, fa habitual l’ús de la nomenclatura de 
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les franges per definir-los. Així, al costat del magazín clàssic, 
apareixen el magazín matí, el magazín tarda, el magazín mit-
janit, el magazín despertador i el magazín cap de setmana.

1.1. L’oferta generalista de les ràdios catalanes

Durant la temporada 2007-2008, les novetats detectades 
no necessàriament impliquen un trencament amb la línia 
continuista que, des de fa unes temporades, regeix l’oferta 
programàtica de la majoria de ràdios catalanes generalistes. 
És a dir, la supremacia dels gèneres Informació, Infoen-
treteniment i Esport es manté vigent a la majoria de les 
graelles, amb l’excepció de Ràdio 4. 

La taula següent permet mostrar de manera com-
parativa les directrius aplicades per les ràdios catalanes 
a les dues edicions compreses entre el 2006 i el 2008 
pel que fa a gèneres programàtics. Informació continua 
apareixent com el primer gènere a Catalunya Ràdio i 
COMRàdio, posició que ocupa Infoentreteniment a 
RAC 1. Aquesta ràdio, a diferència de la resta, conforma 
la seva graella a partir dels tres gèneres, que han esde-
vingut pilars de l’oferta generalista, ja que Infoentrete-
niment, Esport i Informació, en aquest ordre, assoleixen 
el 81,6% de la programació, i han incrementat 5,9 punts 

percentuals aquesta temporada. L’emissora Ràdio 4 és 
la que més s’ha desmarcat de la tendència apuntada en 
passades edicions, atesa la incertesa de la seva viabilitat, 
circumstància que va dominar l’oferta de la temporada 
passada. (Taula 1)

A grans trets, els canvis en el conjunt de la ràdio ge-
neralista catalana s’enquadren en els àmbits següents:

Gèneres programàtics. Concurs i Infantil s’incorporen •	
a l’oferta radiofònica catalana. D’una banda, Catalunya 
Ràdio estrena el programa Els 25, un concurs centrat 
en la programació de la ràdio nacional de Catalunya 
amb motiu del 25è aniversari de la seva primera emissió 
realitzada el 1983. I de l’altra, COMRàdio incorpora 
tots dos gèneres amb la finalitat explícita d’acostar els 
més joves al món de la radiodifusió. Així, inaugura El 
galliner, de moment l’únic programa infantil a la ràdio 
generalista catalana i, fins i tot, podria aventurar-se que 
a l’espanyola. A més, produeix el concurs Digues COM, 
que compta amb el suport pedagògic del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i de la Xar-
xa Local d’Emissores. La idea és potenciar la relació 
amb l’escola estimulant la creació de projectes radiofò-
nics emmarcats en diferents categories i realitzats pels 
alumnes que cursen l’ensenyament obligatori. 

Taula 1. Disseny de la programació en relació amb el gènere programàtic (temporades 2006-2008)

(% sobre el total setmanal de cada emissora)

Catalunya Ràdio COMRàdio RAC 1 Ràdio 4

2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008

IN 40,1 37 40,2 41 20,8 22,9 41,2 26,8

IN/EN 11,4 11,5 24,3 19,7 26 31,6 15,2 7,9

ES 19,0 16,7 8,5 6,5 28,9 27,1 2,3 -

MU 2,6 2,4 16,2 7,7 0,3 - 33,2 60,8

CU 2,1 3 8,1 10,9 7,1 - 8,1 4,5

HU 2,8 6 2,7 - 12,7 11,2 - -

PA 13,7 13,7 - 10,9 4,2 7,2 - -

CO - 1,2 - 2,8 - - - -

EN 8,1 8,2 - - - - - -

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

NF - - - 0,5 - - - -

Font: Elaboració pròpia.
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Noves temàtiques. Aquesta estratègia és, en part, conse-•	
qüència de l’aparició de nous gèneres, com és el cas de 
Concurs i Infantil, ja comentats en el paràgraf anterior. 
Però també s’han detectat novetats estretament relaci-
onades amb l’estrena de nous programes, en concret a 
Catalunya Ràdio i a Ràdio 4. La primera ofereix L’ofici 
de viure, que té com a objectiu facilitar a l’audiència eines 
per al creixement personal, i Fet a posta, programa en el 
qual l’audiència participa intercanviant experiències que 
han pogut ser proporcionades pels oients o pel mateix 
equip de producció. Per la seva banda, Ràdio 4 sota el 
marc de L’altra ràdio, mostra experiències radiofòniques 
en l’àmbit de l’escola, sense l’obligatorietat d’haver de 
concursar, diferenciant-se així de la proposta de COM-
Ràdio. L’altra ràdio a l’escola, nom que rep aquest progra-
ma, és un projecte conjunt de Ràdio 4 i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les graelles incorporen dos nous gèneres: 
Concurs i Infantil

La incorporació de Concurs i Infantil ha incidit en l’in-
crement de l’heterogeneïtat a Catalunya Ràdio i COMRàdio. 
Tot el contrari que a RAC 1 que, un cop desapareguts Mú-
sica i Cultura, gestiona els seus continguts a través de quatre 
gèneres (Informació, Infoentreteniment, Esport i Participa-
ció). Ràdio 4 també ha accentuat la seva homogeneïtat a la 
recerca d’un model de programació sostenible. La principal 
estratègia ha estat eliminar Esport i enfortir Música, fruit de 
la reducció d’Informació, Infoentreteniment i Cultura.

1.1.1. Informació i el seu reajustament 
en el conjunt de l’oferta 

La temporada 2007-2008 presenta una davallada (3,6 punts 
percentuals) de la incidència global del gènere en el conjunt 
de l’oferta generalista catalana. A Catalunya Ràdio, s’ha detec-
tat una rebaixa de 3,1 punts percentuals, encara que continua 
mantenint el seu lideratge, de la mateixa manera que a COM-
Ràdio. Per contra, a Ràdio 4 la desaparició d’Edició vespre, dels 
butlletins horaris compresos entre les 22.00 i les 08.00 hores i 
d’algunes propostes estrenades la temporada anterior, com ara 
La piràmide (Entrevista personal), Generació @ ( Joves) i Tar-
dejar (Oci), han provocat un descens significatiu (14,4 punts), 
que no ha pogut contrarestar l’estrena de L’agenda ( Josep Ca-
bayol). Aquest és un programa informatiu, que les tardes de 
dilluns a divendres aborda monogràficament una temàtica 
diferent: educació, política, energia, medi ambient i ordre in-
ternacional. També s’ha eliminat les redifusions de matinada 

dels programes Efectes positius (Salut i Medi Ambient) i Dóna 
pas (Dona). Pel que fa a RAC 1, Informació continua sent el 
tercer gènere que conforma la seva oferta, tot i que ha incre-
mentat la seva presència (2,1 punts). 

En relació amb el període setmanal, l’estratègia empra-
da en cada cas reflecteix línies d’actuació diferenciades. De 
dilluns a divendres, el prime time radiofònic continua liderat 
per El mati de Catalunya Ràdio (Antoni Bassas —darrera 
temporada del periodista català al capdavant d’aquest espai). 
Enguany, presenta algunes novetats a COMRàdio i a RAC 1. 
La primera estrena el magazín matinal COM t’ho diria (Ori-
ol Solé), que substitueix Matins.COM (Glòria Serra), mentre 
que la segona ha incorporat Jordi Basté a l’edició i conducció 
d’El món a RAC 1, arran la marxa de Xavier Bosch. Malgrat 
aquestes modificacions, el gènere no ha alterat la seva pre-
sència en aquesta franja horària, fet que demostra que és una 
aposta consolidada en aquest punt de la jornada radiofònica. 
Cal assenyalar que a partir de les 10 hores, aproximadament, 
tots aquests programes varien l’enfocament dels seus contin-
guts i s’acosten, doncs, al gènere Infoentreteniment. 

Pel que fa a la resta de la jornada radiofònica dels dies 
feiners, els canvis i les novetats afecten tant la informació 
d’actualitat, que continua predominant en el conjunt de la 
setmana, com l’especialitzada:

Catalunya Ràdio ha suspès l’emissió del clàssic •	 La so-
lució (Carles Pérez) i del magazín de matinada Una nit 
a la terra (Gaspar Hernández); ambdós programes han 
estat substituïts per propostes gestades des d’altres gè-
neres programàtics. Al mateix temps, s’ha estrenat L’ofici 
de viure (Gaspar Hernández), ubicat després del servei 
de notícies del vespre, suplint el veterà Força esports en 
antena des de 1987.
A COMRàdio ha desaparegut de la programació de ma-•	
tinada La Malla Ràdio, especialitzat en ciència i tecno-
logia, que transformat en Digitals (Mònica López) s’ha 
passat a emetre el cap de setmana. El procés invers, encara 
que mantenint el títol, ha seguit Tots × tots (Ioda Estella, 
Susanna Huget i Oriol Puig), ara ubicat a la nit de dilluns 
a divendres.
Per a RAC 1, el gènere programàtic Informació és sinò-•	
nim d’actualitat. De fet, ha incrementat la seva presència 
en aquest període setmanal (5,9 punts percentuals) amb 
l’estrena de La nit a RAC 1 (Rafael de Ribot). Aquesta 
modificació ha comportat la desaparició del clàssic No som 
perfectes ( Jordi Beltran). 
Ràdio 4 continua presentant l’índex més alt de pro-•	
grames informatius especialitzats a l’emissió de di-
lluns a divendres de la ràdio catalana generalista, 
malgrat que la davallada del gènere també ha afectat 
aquest àmbit, tal com s’ha assenyalat anteriorment. 
Cal afegir, a més, el canvi d’horari de L’observatori 
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(Ciència i Tecnologia) que s’ha passat a emetre el 
matí del diumenge. 

El cap de setmana, l’actualitat continua destacant com 
a primer contingut temàtic informatiu amb una mitjana 
global de 8,9%, xifra idèntica a la de la temporada 2006-
2007. Ara bé, la informació especialitzada representa un 
valor afegit de transcendència, no tant pel seu índex de pre-

sència respecte de l’actualitat com pel seu caire d’exclusivitat 
en el conjunt de la ràdio catalana. En realitat, la majoria de 
les propostes són pròpies, és a dir, són produïdes per una 
única emissora, tal com es pot observar en les taules 3 i 4. 
Des d’aquesta perspectiva, RAC 1 ha estat l’excepció en tant 
que ha fet desaparèixer del cap de setmana Quilòmetre 1, de-
dicat a potenciar el turisme per Catalunya, i també l’únic 
programa informatiu especialitzat de l’emissora. Justament 

Taula 2. La informació especialitzada: dies feiners (temporada 2007-2008)

(% sobre programació total de dilluns a divendres)

Actualitat
Temàtiques especialitzades pròpies

D’altres temporades Novetat

Catalunya
Ràdio 35,4 (−1,5) Variat: 3,8 (−3,9)

Història: 0,8 (+ 0,1)
Autoajuda: 3,8

COMRàdio 38,9 (−5) - Humanitari: 3,8

RAC 1 29,9 (+5,9) - -

Ràdio 4
18 (−10)

Universitat: 0,8 (=)
Salut: 3,9 (−2,9)
Dona: 3,9 (−2,9)
Comunicació audiovisual: 0,8 (=)

Entrevista personal: 0,8 
Energia: 0,8
Medi ambient: 0,8
Política: 0,8

() Diferència en punts percentuals respecte de la temporada 2006-2007.
(=) Indica que es manté el mateix índex.

Font: Elaboració pròpia. 

Taula 3. La informació especialitzada: cap de setmana (temporada 2007-2008)

(% sobre programació total del cap de setmana)

Actualitat Ciència i Tecnologia Història
Temàtiques especialitzades pròpies

Altres Novetat

Catalunya
Ràdio

10,2
(+0,7)

1,9
(−1,9)

1,9
(−1,9)

Educació: 2 (+0,1)
Variat: 1,9 (−0,1) Entrevista personal: 2

COMRàdio 14
(+4)

7,6
(+5,6) 2 (=)

Gastronomia: 3,8 (=)
Viatges: 2 (=) Variat: 7,6*

RAC 1 5,4 
(+0,5) - - - -

Ràdio 4 6,3
(−5) 1,9** -

Política: 1 (+0,2)
Comunicació 
Audiovisual: 3,9 (+2)

Ciències ocultes: 4,1

 () Diferència en punts percentuals respecte de la temporada 2005-2006.
(=) Indica que es manté el mateix índex.
* Desapareix de l’emissió a meitat de temporada.
** És el resultat d’un canvi de període setmanal.

Font: Elaboració pròpia. 
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la temàtica Viatges és la que més ha minvat el seu índex de 
presència. La passada temporada hi era present a Catalunya 
Ràdio amb Els viatgers de la gran anaconda, a RAC 1 amb 
Quilòmetre 1 i a COMRàdio Geografies. Enguany, ha passat 
a ser exclusiva de COMRàdio (Taula 2 i 3).

A la ràdio pública, la informació especialitzada 
és un valor afegit pel seu caire d’exclusivitat

Pel que fa a la distribució d’Informació, la franja com-
presa entre les 20.00 i les 24.00 hores dels dies feiners presenta 
un ascens a la majoria de les ràdios a excepció de Ràdio 4. 
Aquesta estratègia ha implicat un descens, més o menys sig-
nificatiu, a la resta de la jornada, ja que la incidència del gènere 
no ha variat substancialment respecte de la graella del 2006-
2007. Durant el cap de setmana, els plantejaments han estat 
més variats. COMRàdio ha optat per reforçar la presència del 
gènere de manera significativa entre les 20.00 i les 24.00 ho-
res (22,8 punts percentuals), amb l’estrena de Les notícies del 
vespre, i també a la matinada (22,8 punts), principalment amb 
la redifusió de Digitals. Tot i la davallada patida per Ràdio 4, 
els canvis d’horari d’emissió d’alguns programes han afavorit 
l’increment de la Informació en la seva vessant especialitzada 
entre les 20.00 i les 06.00 hores. En termes generals, és el punt 
horari del migdia (13.00 a 16.00 hores) el que inclou un major 
volum de continguts informatius, en què destaca per dalt Ca-
talunya Ràdio, amb un 52,9% sobre el total de la programació 
de la franja, i, per baix, RAC 1, amb un 13,9%. 

1.1.2. L’infoentreteniment perd 
protagonisme a la ràdio pública

La presència del gènere continua disminuint en el conjunt 
de la ràdio catalana, que presenta una mitjana global de 
17,6% enfront del 19,2% de la temporada anterior. Ara bé, 
aquesta davallada no és una tendència generalitzada, ja que 
Catalunya Ràdio manté una política continuista i RAC 1 
n’opta per l’increment (5,6 punts percentuals), mentre que 
COMRàdio i Ràdio 4 apliquen reduccions prou significa-
tives, tal com es pot observar en la taula 1. 

Els dies feiners, les novetats són escasses amb l’excep-
ció de l’estrena a COMRàdio del magazín Una hora de cua 
a la franja del migdia. Per contra, el cap de setmana con-
centra la majoria de les modificacions, bàsicament generades 
per la desaparició d’alguns títols o perquè d’altres han variat 
de gènere. Ambdues situacions detectades a COMRàdio i 
Ràdio 4 han alterat significativament la presència d’Infoen-
treteniment en aquest període de la setmana. L’evolució a 
programes informatius de Les nits (COMRàdio) i Enigmes i 

misteris (Ràdio 4), juntament amb les desaparicions de COM 
Diumenge (COMRàdio) i Bioritmes i Els habitants de Plutó 
(ambdós a Ràdio 4), ha provocat davallades significatives 
en l’índex de presència del gènere tant a COMRàdio (19,3 
punts percentuals) com a Ràdio 4 (26,5 punts). La situa-
ció a RAC 1 ha estat ben diferent. Amb l’objectiu d’encabir 
les redifusions dels dissabtes i diumenges a la tarda, sempre 
que el futbol ho ha permès, s’ha creat RAC 1ncentrat ( Jordi 
Beltran), que s’articula des del muntatge de seccions de pro-
grames gestionats a partir de diferents gèneres. Aquesta es-
tratègia ha convertit l’emissora en l’única que ha incrementat 
(19,7 punts) Infoentreteniment durant el període del cap de 
setmana. Per la seva banda, Catalunya Ràdio ha optat per 
repetir la fórmula de la temporada passada.

El gènere Infoentreteniment promou un grau significa-
tivament alt de competitivitat directa. De dilluns a divendres, 
la totalitat de les ràdios catalanes coincideixen a programar-
lo a partir de les 10.00 hores en el marc dels seus correspo-
nents magazins matinals: El matí de Catalunya Ràdio, amb 
Antoni Bassas, COM t’ho diria, amb Oriol Solé, El món a 
RAC 1, amb Jordi Basté, i El matí a 4 bandes, amb Toni Ma-
rín. Aquesta concurrència horària es repeteix durant el cap 
de setmana amb magazins ja consolidats com ara El suple-
ment (Catalunya Ràdio), Serendípia (COMRàdio), Via lliure 
(RAC 1) i La carpa (Ràdio 4). Aquesta sincronia es trenca la 
tarda dels dies feiners, ja que Catalunya Ràdio ha mantingut 
l’opció d’emetre Entreteniment i Ràdio 4 Informació.

 1.1.3. L’actualitat esportiva, centre d’interès

La reestructuració de la programació a Ràdio 4 ha provocat 
la desaparició definitiva del gènere, únicament representat per 
Xerraesports a l’anterior edició. A la resta de ràdios, l’esport ha 
minvat la seva presència fonamentalment com a conseqüència 
de reajustaments horaris. Catalunya Ràdio, que presenta una 
davallada de 2,3 punts percentuals, ha estrenat els dies feiners 
L’esport al punt (de 19.40 a 20.00 hores), que substitueix Força 
esports (de 19.00 a 20.00 hores). Aquest canvi, a més, ha aca-
bat per desplaçar la reflexió i el debat al magazín de nit Els 
millors anys de la nostra vida (Bernat Solé). Pel que fa al cap de 
setmana, Tot gira torna a iniciar les seves emissions a les 18.00 
hores. COMRàdio, amb una rebaixa de 2 punts percentuals, 
ha deixat d’emetre els dies feiners el magazín Hat trick (de 
20.00 a 21.00 hores), que ha reemplaçat pel noticiari espor-
tiu Ara esports (de 19.35 a 20.00 hores), programa que amplia 
la seva presència també el cap de setmana, dissabte amb una 
edició vespre i diumenge amb una edició tarda. Ara bé, tot i 
aquesta estratègia, continua sent l’emissora que dedica menys 
temps a l’esport durant aquest període. De tots els canvis duts 
a terme per Catalunya Ràdio i COMRàdio, el més destacable 
és la cerca de la competitivitat directa en l’àrea dels serveis 
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esportius de notícies ubicats al vespre dels dies feiners. Cal re-
cordar que, fins ara, aquesta circumstància només afectava els 
programes esportius que precedien l’informatiu del migdia. 

La situació del gènere a RAC 1 es pot qualificar de 
continuista, tot i el descens d’1,8 punts percentuals, ja que 
manté la mateixa oferta de passades edicions. De fet, la da-
vallada és fruit de l’emissió els dissabtes a la tarda del nou 
programa d’Infoentreteniment RAC 1ncentrat, que només 
davant les transmissions dels encontres del FC Barcelona o 
del RCD Espanyol desapareix de l’antena. 

L’emissió d’actualitat esportiva presenta trets 
de competitivitat directa

Quant a temàtiques, el futbol continua sent l’espe-
cialitat esportiva que mereix major atenció per part de la 
majoria de ràdios catalanes. De nou, l’excepció es troba a 
RAC 1, que emet el cap de setmana un programa mono-
gràfic sobre el motor.

1.1.4. Més Música que Cultura

La temporada 2007-2008 presenta novetats destacades 
a les graelles de les ràdios catalanes generalistes en relació 
amb tots dos gèneres. En primer lloc, RAC 1 els ha deixat 
d’emetre arran la desaparició de l’emblemàtic No som perfectes 
(cultural de temàtica variada) i Fórmula Cat (nova música 
catalana), aquesta última amb només dues temporades en 
antena. D’aquesta manera, els continguts culturals i musi-
cals han quedat reservats per a les ràdios públiques catalanes. 
En segon lloc, Ràdio 4, com a conseqüència de la seva rees-
tructuració, presenta un increment significatiu de la música 
(27,6 punts percentuals) en el conjunt de la setmana, que és 
fruit bàsicament del naixement de Milenium, un programa 
amb format de radiofórmula, que ocupa les matinades de 
dilluns a diumenge. Finalment, la desaparició de l’àmbit de 
la redifusió dels continguts culturals a Ràdio 4 ha trencat 
l’efecte de competència directa, almenys en els termes detec-
tats la temporada 2006-2007. Enguany, la coincidència entre 
Catalunya Ràdio (La finestra indiscreta) i COMRàdio (Icult.
COM) en dues matinades, una dilluns i l’altra diumenge, 
afecta dues propostes temàtiques diferenciades, la primera 
sobre cinema i la segona d’actualitat cultural. 

A banda d’aquests trets més generals, cada ràdio ha se-
guit unes directrius que accentuen la seva pròpia idiosincràsia, 
algunes consolidades en altres temporades. Catalunya Ràdio 
continua sent la que presenta els percentatges més baixos en 
tots dos gèneres en el conjunt de l’oferta catalana generalista, 
ja que pot complementar la seva oferta amb l’emissora temà-

tica iCat fm, especialitzada en continguts musicals i culturals. 
Amb tot i això, ha estrenat l’agenda del cap de setmana Tr3cs 
que juntament amb el cinematogràfic La finestra indiscre-
ta conformen la seva oferta cultural. Pel que fa a Música, es 
mantenen els títols Mans (sardana) i Memòria selectiva (músi-
ca estàndard), tots dos ubicats durant el cap de setmana.

COMRàdio ha presentat dues novetats. La primera ha 
estat l’eliminació de Scratch (música per a joves), raó per la qual 
s’ha detectat una davallada en l’índex de presència del gènere 
Música, que l’estrena de Setze jutges (nova cançó) no ha pogut 
evitar. Aquesta nova proposta ha ampliat l’oferta dedicada a 
la música en català, fins ara només representada per L’altra 
cara de la lluna (no comercial en català). L’emissora continua 
oferint un ampli nombre de programes musicals que aborden 
estils tan diversos com ara la cançó francesa (Boulevard), el 
tango (Milongueando), el pop-rock (Cocodrilo Club), la clàssica 
(Tutto Demestres) i la proposició més personal de Calidoscopi, 
on la música i la poesia comparteixen programa. 

A Ràdio 4, la radiofórmula Milenium suposa un 71% 
dels continguts musicals que ofereix al llarg de la setmana. 
La resta, el 29%, està representada per programes d’estils va-
riats i amb una trajectòria ja consolidada com ara La taverna 
(rock), Radiofreqüències (electrònica i dance), Material sensi-
ble (jazz blues), Pachamama (fusió), Catalunya express (mú-
sica catalana) i Gran gala (clàssica). De fet, el reajustament 
de l’emissora ha provocat la desaparició de l’única proposta, 
MP4, que girava entorn de la categoria de música variada. 
Pel que fa als continguts culturals, Ràdio 4 manté la seva 
oferta —Fes ta festa (cultura popular) i Va de cine—, però el 
fet de no pertànyer a l’àrea de redifusió ha originat enguany 
una davallada (3,6 punts) en la presència del gènere. 

Cultura i Música continuen sent gèneres que assolei-
xen major presència en la programació del cap de setmana. 
Pel que fa a les temàtiques, la situació és similar a la de la 
temporada passada, encara que l’actualitat cultural ha gua-
nyat terreny a la resta —cultura popular (COMRàdio i Rà-
dio 4), cinema (Catalunya Ràdio i Ràdio 4) i còmic (COM-
Ràdio)— amb dos nous programes, Tr3cs i Icult.COM. En 
relació amb els estils musicals emesos, a banda de la categoria 
anomenada variada, COMRàdio i Ràdio 4 gaudeixen d’una 
oferta pròpia i, fins i tot, exclusiva, en alguns casos. 

Cultura i Música es concentren els caps de set-
mana a la ràdio pública

Un fet, de nou destacable, és l’escassa incidència de 
la música catalana en el conjunt de l’oferta radiofònica ca-
talana. D’una banda, Fórmula CAT (RAC 1), l’única inici-
ativa de la ràdio privada, s’ha deixat d’emetre. I de l’altra, 
la ràdio pública catalana, a excepció de Catalunya Ràdio, 
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ha seguit una estratègia continuista que ha mantingut el 
clàssic Catalunya express a Ràdio 4 i L’altra cara de la lluna 
a COMRàdio.

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

La temporada 2007-2008, les emissores generalistes amb 
programació estatal i local1 han optat pel manteniment 
dels gèneres Informació, Infoentreteniment i Esport en els 
mateixos paràmetres d’edicions passades. Enguany, la mit-
jana global de presència dels tres gèneres assoleix el 87,6%, 
amb una davallada de 0,9 punts percentuals respecte de la 
temporada passada. De nou, Onda Rambla - Punto Radio 
presenta el valor més alt (90,9%), tot i la davallada de 6,5 
punts percentuals, i en el pol oposat torna a repetir COPE 
OM (81,7%), amb un lleuger increment 0,4 punts percen-
tuals. Aquesta estratègia consolida l’homogeneïtat com a 
atribut propi d’aquest tipus de graelles que fonamenten la 
seva oferta en tres gèneres pilars que, d’una banda, aca-
ben definint la jornada radiofònica, atès el seu alt índex de 
presència, i de l’altra, accentuen la competitivitat directa 
(Taula 4). 

1. Al llarg del text, s’utilitzarà el terme emissora per referir-se a l’oferta 
que s’emet a través de l’OM o de la FM, tenint només en compte la 
recepció de la mateixa. Quan la programació sigui coincident en totes 
dues freqüències, es farà ús del terme cadena.

El continuisme també s’ha estès als gèneres que 
assoleixen valors percentuals més baixos i que, conse-
güentment, incideixen menys en la definició de la pro-
gramació. Tot i així, s’han detectat algunes novetats que 
tenen la particularitat de pertànyer a l’àmbit de l’oferta 
local i d’afectar bàsicament el gènere Participació. Onda 
Rambla - Punto Radio l’ha incorporat aprofitant, en 
part, les davallades d’Informació (5,5 punts percentuals) 
i d’Infoentreteniment (2,6 punts percentuals), mentre 
que Onda Cero FM ha iniciat l’emissió de Participació 
arran el descens d’Entreteniment. Ambdues accions han 
ampliat la incidència del gènere en el conjunt d’aquest 
tipus d’oferta generalista, ja que la majoria de les emis-
sores el programen, a excepció de Cadena COPE OM i 
RNE (Veure Taula 5, a la pàgina següent). 

La irrupció de Participació a Onda Cero FM ha 
estat conseqüència de la modificació de l’estructura i 
enfocament de No són hores, un programa de matina-
da tipificat com a Entreteniment la passada tempora-
da. Malgrat el baix índex de presència de Participació a 
Onda Rambla - Punto Radio, l’interès de l’estrena del 
programa setmanal La vida en singular radica en la seva 
temàtica, singles, fins ara no abordada de manera especí-
fica per la ràdio generalista. Fora d’aquesta novetat, s’han 

Taula 4. Classificació dels principals gèneres a les programacions generalistes de les ràdios estatals (temporades 
2006-2008)

(% sobre el total setmanal de cada emissora)

Informació Infoentreteniment esport

2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008

CADENA COPE OM 31,9 32,4 23,4 22 26,0 27,3

CADENA COPE FM 46,8 46,3 20,2 20,6 15,9 15,9

ONDA CERO OM 42,4 43,4 34,1 32,2 13,9 16,7

ONDA CERO FM 42,4 41 28,6 30 16,6 16,6

ONDA RAMBLA - PUNTO 
RADIO 45,2 39,7 40,0 37,4 12,2 13,8

RADIO 1 / RNE 1 48,4 44 31,2 34 9,8 10,5

CADENA SER OM 41,0 40,7 31,2 32,7 16,7 16,7

CADENA SER FM 37,5 39,1 32,9 33,8 19,7 16,7

Font: Elaboració pròpia.
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mantingut els assumptes principals que vertebren el fil 
conductor d’aquest tipus de propostes programàtiques:

La intimitat. És el centre d’atenció de •	 Momentos (COPE 
FM) i Hablar por hablar (Cadena SER) i, de moment, la 
temàtica que assoleix els índexs més elevats en el marc 
del gènere.
Variat. Els assumptes canvien a cada edició i poden evo-•	
lucionar al llarg de l’emissió, ja que depenen de l’accep-
tació per part de l’audiència del tema proposat des de la 
direcció del programa. Aquest és el funcionament d’A ver 
si te atreves (Onda Cero OM) i No són hores (Onda Cero 
FM). 

La trucada telefònica continua sent el mètode més 
habitual per participar. Ara bé, va creixent la utilització del 
correu electrònic i, fins i tot, la creació de blocs i xats està pro-
piciant un nou modus d’interactuar amb el programa, com és 
el cas d’Hablar por hablar (SER OM). També s’ha observat la 
creació de web pròpia, és a dir, no subjecta a les directrius de la 
corporativa, en propostes d’àmbit de difusió local. Aquest és el 
cas de No són hores (Onda Cero FM).

Pel que fa a Cultura, l’actualitat i, en especial, el cinema 
continuen sent les temàtiques preferents. Justament, aquesta 
última ha incrementat la seva presència a COPE OM amb 
la reincorporació de Cine y COPE, que la passada temporada 
apareixia com una secció més del magazín de matinada A cielo 
abierto, i a RNE, que ha estrenat De película. Indubtablement, 
aquesta circumstància reforça encara més la incidència dels 
assumptes cinematogràfics en el conjunt de l’oferta generalis-

ta. En canvi, la desaparició de Punt de llibre a SER OM, úni-
cament emès per SER FM, ha minvat el ressò de la literatura 
com a contingut cultural, en tant que és l’únic programa que 
aborda aquesta temàtica en el conjunt de la ràdio generalista. 
Pel que fa a la resta de l’oferta, s’ha observat una tendència a la 
conservació de títols d’altres temporades i, fins i tot d’horaris, 
amb l’excepció d’El ojo crítico (RNE), que enguany ha abando-
nat la matinada per passar a precedir l’informatiu del vespre.

Durant la temporada 2007-2008, de nou, Música ha 
esdevingut el quart gènere a la graella de COPE OM, ubi-
cació lògica atès que, a partir de les 16.00 hores fins al punt 
de la mitjanit, passa a actuar d’altaveu de l’emissora temàtica 
musical-esportiva Rock & Gol. Aquesta situació s’ha d’inter-
pretar com a excepcional per la combinatòria de la seva oferta, 
generalista i temàtica alhora. Ara bé, la incorporació de con-
tinguts esportius, que s’emeten en simultaneïtat per OM i FM 
durant el cap de setmana, ha provocat la davallada d’1,3 punts 
percentuals en la presència de Música. A la resta de ràdios 
generalistes, el gènere esdevé una proposta programàtica poc 
atractiva. De fet, és RNE, emissora pública, la que ha aportat 
l’única novetat de la temporada estrenant les matinades dels 
dies feiners La madriguera, mitigant així la desaparició d’Otros 
ritmos. Aquesta estratègia li ha suposat incrementar en 3,7 
punts percentuals l’índex dels continguts musicals a la seva 
graella. A més, continua mantenint una variada mostra d’estils 
com ara clàssica, swing, no comercial i pop rock. 

Les cadenes COPE i RNE continuen emetent Religió, 
encara que ho fan des de perspectives ben diferenciades. La 
primera emmarca el gènere en la que denomina programació 
socioreligiosa, circumstància que li permet afrontar temàti-

Taula 5. Classificació dels gèneres minoritaris a les programacions generalistes de les ràdios estatals (temporada 
2007-2008)

(% sobre el total setmanal de cada emissora) 

CU PA HU MU en Re

COPE OM 1,3 - - 13,3 - 3,7

COPE FM - 14 - - 0,5 2,7

ONDA CERO OM - 9,7 - - - -

ONDA CERO FM - 9,7 - - 2,7 -

ONDA RAMBLA - PUNTO RADIO 0,5 0,5 - 1,1 7 -

RADIO 1 / RNE 1 3,8 - - 6,2 - 1,7

CADENA SER OM 2 6,4 1,5 - - -

CADENA SER FM 2,5 6,4 1,5 - - -

Font: Elaboració pròpia.
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ques diverses, però sempre des de l’òptica del catolicisme. La 
segona, en tant que ràdio pública, s’acosta a altres pràctiques. 
El més destacable, però, és l’abandó de la transmissió de la 
missa dominical, acte que enguany només es pot sintonitzar a 
la cadena COPE. 

Pel que fa als gèneres Humor i Entreteniment, con-
tinuen formant part de la programació local. En termes 
generals, s’han mantingut els mateixos títols amb l’excepció 
de l’estrena de Poeta pelegrí (Entreteniment), a les matina-
des dels dies feiners a Onda Rambla - Punto Radio. 

1.2.1. La competitivitat directa en l’àmbit de la 
Informació

Dels tres gèneres pilars que conformen l’oferta d’aquesta 
tipologia de ràdios generalistes, Informació continua ocu-
pant el primer lloc en l’índex de programació, tot i que la 
seva mitjana global de presència (40,8%) ha minvat un punt 
percentual. El cert és que el gènere manté una posició de 
lideratge a les emissions dels dies feiners, emplaçament que 
pot variar durant el cap de setmana a favor fonamentalment 
d’Esport. Enguany, Informació ha esdevingut el primer gè-
nere a la cadena Onda Cero (37,7%) i RNE (32,6%) com 
a conseqüència de la presència de continguts informatius 
especialitzats a les matinades del cap de setmana. Cal acla-
rir que, amb independència del lloc ocupat, majoritàriament 
l’atenció dispensada per les emissores al gènere s’ha situat 
entorn del 32,5%, destacant per dalt la cadena Onda Cero 
(37,7%), i per baix, Onda Rambla - Punto Radio (26,5%).

Els dies feiners, la franja vespre-nit s’ha convertit 
en un punt de la jornada altament competitiu

Els dies feiners la majoria d’emissores han dedicat 
entorn del 44% de la seva programació a Informació, amb 
l’excepció ja habitual de COPE OM (33,3%). La més alta 
concentració de programes informatius s’ha tornat a situar a 
la franja compresa entre les 20.00 i les 24.00 hores, moment 
en què la mitjana global de presència del gènere, excloent-ne 
COPE OM, que en aquest període actua com a Rock & Gol, 
se situa entorn del 90%. La continuïtat de títols ja consoli-
dats i, a més, liderats per periodistes que els impregnen d’un 
estil propi —La linterna (César Vidal, COPE FM), La brú-
jula (Carlos Alsina, cadena Onda Cero), De costa a costa (Félix 
Madero, Onda Rambla - Punto Radio), 24 horas (Raul Heitz-
man, RNE) i Hora 25 (Àngels Barceló)— ha convertit aquest 
punt de la jornada radiofònica en altament competitiu. Fins i 
tot, enguany els magazins 24 horas i Hora 25 han ampliat la 
seva durada, reforçant encara més la presència del gènere. 

Entre les 06.00 i les 13.00 hores, la mitjana global 
de presència d’Informació continua superant el 60% de 
la programació total de la franja. En aquesta, se situa el 
prime time radiofònic, per la qual cosa la competitivitat 
directa és una de les seves característiques principals, cir-
cumstància que ha afavorit el manteniment de títols i dels 
seus corresponents conductors estrella. RNE ha protago-
nitzat l’única excepció, ja que ha incorporat a la direcció 
de Las mañanas de la 1 Juan Ramon Lucas, que substitu-
eix Olga Viza. 

Enguany, les novetats més destacades s’han localitzat 
a la franja compresa entre la mitjanit i les 06.00 hores i, en 
concret, en el període del cap de setmana. La cadena Onda 
Cero ha incrementat la incidència del gènere amb l’estrena 
de Partiendo de cero, un informatiu especialitzat en ciència i 
tecnologia, i la modificació de l’estructura de La rosa de los 
vientos, abans qualificat com a Infoentreteniment. A RNE 
s’ha ampliat la durada de Sexta dimensión, que aborda el mis-
teri i les ciències ocultes, i s’ha inclòs a l’àrea de les redifusi-
ons de matinada el programa especialitzat en entrevistes en 
profunditat Siluetas. A la resta de franges, la continuïtat ha 
estat la tònica general encara que s’han detectat algunes mo-
dificacions que cal tenir en compte. D’una banda, l’estrena de 
Ser latino a SER OM, dirigit a la comunitat llatinoamerica-
na, que ha substituït el cultural Punt de llibre, que ara només 
s’emet a través de SER FM. Per tant, a Catalunya s’ha des-
doblat la oferta entre les 15.00 i 16.00 hores, i s’ha reservat 
l’ona mitjana per a la programació en cadena, i la freqüència 
modulada, per a la local. D’altra banda, el diumenge a la nit, 
COPE FM ha inserit una edició de La palestra, per la qual 
cosa entra en clara competència amb la cadena SER i Onda 
Rambla - Punto Radio.

1.2.1.1. La importància de l’especialització 
temàtica informativa

El gènere Informació és, a raó de les dades que mostra l’anàlisi, 
el que més varietat d’assumptes aborda de manera monogràfi-
ca. L’especialització temàtica acostuma a oferir-se en el marc 
de programes de curta durada que s’encaixen amb facilitat a les 
emissions del cap de setmana, tot i que als migdies i vespres 
dels dies feiners també poden trobar-se alguns títols.

Les novetats més destacades han estat la davallada de 
l’actualitat els dies feiners, la desaparició d’alguns títols i la 
irrupció majoritària de nous programes el cap de setmana, 
circumstància que ha afavorit l’enfortiment d’algunes temà-
tiques. RNE és l’emissora que major volum de modificacions 
ha presentat. L’actualitat ha patit una davallada de 7,2 punts 
percentuals els dies feiners, però també la resta d’especialit-
zacions temàtiques. En aquest àmbit s’ha observat la desa-
parició de temàtiques que havien estat considerades com a 
pròpies la passada temporada (Immigració, Medi Ambient 
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i Violència de gènere). De fet, la reestructuració de la seva 
graella ha minvat la diversitat de continguts informatius i 
l’ha reduït a sis especialitzacions (Gastronomia, Ciències 
ocultes, Autopromoció, Història, Entrevista personal, i Va-
riat) a més de l’actualitat (Veure Taula 6).

Quant a la distribució i incidència general de les te-
màtiques, de dilluns a divendres, la producció informativa 
especialitzada catalogada com a Variada ha quedat reforça-
da amb l’estrena a RNE d’España directo. Així, s’ha conver-
tit en la tercera tipologia que més acceptació ha rebut per 
part de les ràdios amb programació estatal i local, després 
d’Actualitat i Economia. La passada temporada, l’especia-
lització Salut ocupava aquest lloc que enguany ha perdut 
per la desaparició del programa La portada a Onda Cero 
FM. En canvi, el cap de setmana manté les seves constants 
de presència i també de competitivitat directa, atès que la 
majoria de l’oferta és emesa dissabtes a primera hora de la 
tarda.

Tot i l’interès mostrat per la majoria d’emissores pels 
assumptes relacionats amb el món rural, la no-concurrència 
horària durant el cap de setmana evita la competitivitat di-
recta. L’estrena de Salimos de caza a Onda Rambla - Punto 
Radio ha incrementat la incidència de la tipologia Rural, 
una especialització que es pot considerar consolidada a la 
cadena COPE i a Onda Cero. Cal afegir que sota aquesta 
categoria s’engloben propostes que aborden qüestions so-
bre agricultura, ramaderia, caça, pesca i, fins i tot, turisme 

rural, com una estratègia d’explotació econòmica del camp 
i la muntanya. Pel que fa a Viatges, la situació roman inva-
riable. Des de la perspectiva de l’enfortiment temàtic, l’es-
trena de Partiendo de cero (cadena Onda Cero) ha reforçat 
la presència de la ciència i tecnologia en l’oferta del cap de 
setmana.

L’especialització informativa generalment pro-
duïda a Catalunya dilueix en part l’alt grau 
d’homogeneïtzació de l’oferta generalista amb 
programació amb cadena i local

La temporada 2007-2008, l’oferta més heterogènia 
pel que fa a les temàtiques informatives correspon a la ca-
dena SER, tant pel que fa a la seva programació en cadena 
com a la local. L’anàlisi de la programació ha mostrat un 
total d’onze categories diferents: economia, ciència i tec-
nologia, toros, consum, gastronomia, ciències ocultes, salut, 
afers socials, noves tecnologies, viatges i interculturalitat.

1.2.2. Infoentreteniment, una aposta segura

La majoria d’emissores han aplicat estratègies conservado-
res, per la qual cosa continua mantenint la segona posició 

Taula 6. Informació especialitzada: temàtiques amb més repercussió en el conjunt de l’oferta generalista (anys 
2007-2008)

 * (% sobre la programació de dilluns a divendres)
** (% sobre la programació del cap de setmana)

dies feiners* Cap de setmana**

AC EC VA AC RU SA VI

CADENA COPE OM 28,4 - 2,6 15,6 3,1 - -

CADENA COPE FM 42,5 0,6 4,2 17,1 3,1 3,8 -

ONDA CERO OM 43,4 - - 12,8 3,8 3,8 7,6

ONDA CERO FM 38,4 0,8 - 12,8 3,8 3,8 7,6

ONDA RAMBLA - PUNTO RADIO 37,2 3,5 - 16,9 1,9 3,8 -

RADIO 1 / RNE 1 43,2 - 3,8 15,3 - - -

CADENA SER OM 39,7 2,4 - 15,4 - 1 1,9

CADENA SER FM 39,7 2,4 - 15,4 - 1 1,9

AC: Actualitat. EC: Economia. VA: Variada. SA: Salut. RU: Rural. VI: Viatges.

Font: Elaboració pròpia.
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després d’Informació els dies feiners. Durant el cap de 
setmana, Infoentreteniment ha esdevingut el tercer gè-
nere amb l’excepció d’Onda Rambla - Punto Radio, que 
l’ha enfortit 7,2 punts percentuals, per col·locar-se davant 
d’Esport i Informació. Tot i que no ha incidit en el pes del 
gènere en el conjunt de la programació, cal destacar el seu 
reforç a RNE els dies feiners (6,4 punts) principalment 
com a conseqüència de l’aparició d’Afectos matinales, con-
duït per Sílvia Tarragona, i la davallada del cap de setma-
na (5,8 punts), circumstància que ha afavorit l’increment 
de Música i Cultura, principalment. 

Pel que fa als continguts, la tipologia Variat continua 
sent la tendència majoritària encara que s’han mantingut 
Como el perro y el gato, que té com a eix temàtic els animals 
de companyia (cadena Onda Cero) i Tot és comèdia, que 
aborda l’oci i la cultura (cadena SER). A aquesta oferta, 
s’hi ha afegit Cuina, un nou programa sobre gastronomia 
a Onda Cero FM.

La presència de la dona com a responsable de la 
direcció i conducció dels magazins matinal i tarda d’In-
foentreteniment és encara una assignatura pendent a les 
ràdios generalistes. Al matí, Olga Viza (RNE) ha estat 
substituïda per Juan Ramón Lucas, que ha estrenat En 
días como hoy, mentre que M. Teresa Campos ha rellevat 
Júlia Otero en la conducció de la segona part del magazín 
Protagonistas (Onda Rambla - Punto Ràdio). Per la seva 
banda, Júlia Otero ha assumit la direcció del magazín de 
tarda Julia en la onda (cadena Onda Cero), mentre que 
Gemma Nierga (La ventana, cadena SER) continua al 
capdavant d’un programa de llarga trajectòria a les tardes 
radiofòniques. 

1.2.3. L’estabilitat dels continguts esportius

En general, les novetats observades la temporada 2007-
2008 són poc significatives des de la perspectiva de la pre-
sència del gènere, que enguany assoleix una mitjana gene-
ral de 16,7%, xifra que suposa un increment de 0,4 punts 
percentuals. De fet, la majoria d’emissores han optat per 
una política continuista destinada a reforçar els títols que 
funcionen millor des de l’òptica de les audiències.

Lògicament, COPE OM continua mantenint l’ín-
dex de presència més alt amb un increment d’1,3 punts 
percentuals, fruit de destinar la tarda-vespre de la setma-
na a emetre la programació de Rock & Gol. És en aquest 
àmbit on s’han produït les modificacions més interessants 
en tant que varien les característiques de l’oferta. El 2007-
2008 ha retornat Tiempo de juego a COPE OM, freqüèn-
cia que havia abandonat quan es van iniciar les emissions 
de Rock & Gol. Amb aquesta estratègia, COPE OM i 
COPE FM convergeixen durant la tarda-vespre del cap 

de setmana. Dit d’una altra manera, l’emissora musical 
abandona puntualment la radiofòrmula per emetre la 
programació de la cadena. Una altra novetat és l’ús de 
l’anglès com a llengua vehicular de 16.00 a 18.00 hores 
els dies feiners a Rock & Gol.

Pel que fa a la resta d’emissores, cal destacar: 

L’homogeneïtzació de part de l’oferta de continguts •	
esportius a les cadenes Onda Cero i SER. La prime-
ra ha ofert de manera simultània per OM i FM el 
programa local Ona esportiva Catalunya, mentre que 
la segona, després de la desaparició de La graderia 
(abans a SER FM i ara a Ona FM), ha incorporat 
l’esportiu Los deportes de hora 25, duplicant l’emissió 
per totes dues freqüències.
Onda Rambla - Punto Radio ha enfortit la presència •	
del gènere amb l’ampliació del magazín El mirador 
del deporte la matinada de dilluns, i amb l’estrena de 
Juego limpio, diumenge de 14.30 a 15.00 hores.
La reestructuració de RNE també ha afectat l’Esport. •	
D’una banda, ha reduït la durada de Radiogaceta de los 
deportes, els dies feiners, i, al mateix temps, ha ampliat 
Tablero deportivo els caps de setmana. Ara bé, conti-
nua sent l’única ràdio que no compta amb un maga-
zín de matinada centrat en continguts esportius. 

1.3. La programació local

En termes globals, les estratègies aplicades en l’elaboració 
de les graelles no han afectat substancialment l’índex de 
programació local, a excepció de SER FM, que ha minvat 
la seva presència 5,2 punts percentuals, i Onda Rambla - 
Punto Radio, que només l’ha reduïda 1 punt (Veure Taula 
7, a la pàgina següent). 

Algunes programacions locals continuen incor-
porant gèneres i, fins i tot, especialitzacions temàtiques 
no previstes en l’emissió en cadena. En el primer cas, es 
troben Onda Cero FM (que ha combinat de manera es-
tructurada Participació i Entreteniment en el marc del 
programa No són hores), la cadena SER (que ha mantingut 
Humor amb Especialistas secundarios), COPE FM (que ha 
produït Participació amb Momentos i Entreteniment amb 
L’hora d ’Odette), i Onda Rambla - Punto Radio (que ha 
presentat Cultura amb De la terra a la lluna, ha estrenat 
Entreteniment amb Poeta pelegrí i Participació amb el nou 
La vida en singular). Quant a les temàtiques, cal destacar 
L’hora d ’Odette (Odette Pinto), de moment l’única revista 
radiofònica del cor, o La vida en singular, que aborda el 
món dels singles. 

En l’àmbit de l’especialització informativa, l’eco-
nomia i la salut han esdevingut els assumptes que més 
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interès han despertat en el conjunt de l’oferta local, 
concretament a COPE FM, Onda Cero FM i Onda 
Rambla - Punto Radio. Alguns títols es poden conside-
rar consolidats atesa la seva llarga trajectòria en antena, 
com ara La plaza (Economia) i Salud y calidad de vida 
(Salut), tots dos a Onda Rambla - Punto Radio, o En 
bones mans (Salut a Onda Cero FM). Persona i vida (Sa-
lut des d’una perspectiva cristiana) ha estat una estrena 
que COPE FM ha realitzat a meitat de temporada, eli-
minant així l’edició de divendres de l’informatiu especi-
alitzat Hora màrqueting i Viajar es un placer.

La programació local es distribueix de manera de-
sigual al llarg de la setmana, segons les característiques 
de cada emissora. La ràdio pública RNE ha dissenyat 
una graella en la qual la programació estatal és la pro-
tagonista i els continguts locals, d’escassa incidència, 
aborden la informació d’actualitat i esportiva. Men-
trestant, les cadenes privades que disposen d’emissió en 
OM i FM han tendit puntualment a l’emissió indistinta 
de programació estatal i/o local. El cas d’Onda Rambla 
- Punto Radio és diferent, ja que al punt de recepció 
de Barcelona des del qual s’ha realitzat aquesta anàlisi 
només emet per FM, per la qual cosa combina en una 
única freqüència ambdues tipologies de programació.

La franja compresa entre les 13.00 i les 16.00 
hores dels dies feiners és la que ha agrupat la mitjana 
global més alta de presència de la programació local. La 

situació és força similar a la de la temporada passada, 
amb les excepcions de COPE OM, que ha presentat 
una reducció de 5,8 punts que ha afectat bàsicament 
la programació religiosa produïda des de Catalunya, i 
RNE, que, amb l’estrena de Notícies esportives, ha incre-
mentat la seva incidència en 2,3 punts. Pel que fa a la 
resta de la jornada, l’estabilitat ha estat la tònica domi-
nant, encara que la desaparició de l’esportiu La graderia 
i d’una de les dues edicions de Nocturn a SER FM hagi 
implicat el final de la programació local entre les 20.00 
i les 06.00 hores a aquesta emissora (Veure Taules 8 i 9, 
a la pàgina següent). 

Durant el cap de setmana, la majoria d’emissores 
han conservat les directrius de la temporada passada pel 
que fa a l’índex de presència de la programació local 
i a la seva distribució. Si bé, de nou, és la franja del 
migdia la que ha concentrat un major volum de propos-
tes locals, també és la que més s’ha modificat. RNE ha 
ampliat en trenta minuts la durada d’Edició migdia de 
cap de setmana, i ha enfortit així la incidència dels con-
tinguts informatius locals (11,1 punts percentuals). Tot 
el contrari del que ha passat a Onda Rambla - Punto 
Radio, que ha mostrat una davallada de 8,4 punts, com 
a conseqüència de la reducció de la durada del cultural 
De la terra a la lluna, i a SER OM, que arran la desapa-
rició de Punt de llibre ha restat 14,3 punts a l’índex de 
presència de programació local. 

Taula 7. Classificació per gèneres de la programació local (temporada 2007-2008)

(% sobre el total de la programació setmanal)

In In/en eS HU MU PA CU en Re TOTAL

CADENA COPE OM 2,9 3,8 12,3 - - - - - 0,9 19,9

CADENA COPE FM 10,5 7 2,2 - - 13,9 - 0,5 0,6 34,7

ONDA CERO OM 2,7 3 2,7 - - 2,7 - - - 11,1

ONDA CERO FM 5,9 8,1 2,7 - - 9,7 - 2,7 - 29,1

ONDA RAMBLA - PUNTO 
RADIO 9,6 10 - - 0,5 0,5 0,5 6,9 - 28

RADIO 1 / RNE 1 3,7 - 0,7 - - - - - - 4,4

CADENA SER OM 7 6,9 1,2 1,5 - - - - - 16,6

CADENA SER FM 7 8,0 1,2 1,5 - - 0,6 - - 18,3

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 8. Distribució de la programació local: dies feiners (anys 2007-2008)

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

24.00-06.00 06.00-13.00 13.00-16.00 16.00-20.00 20.00-24.00

CADENA COPE OM - 15,2 38,8 50 -

CADENA COPE FM 71,5 14 67,7 21,1 -

ONDA CERO OM - 11,9 66,6 22,9 -

ONDA CERO FM 55,5 11,9 66,6 22,9 37,5

ONDA RAMBLA - PUNTO RADIO 38,9 23,8 91,6 22,9 18,7

RADIO 1 / RNE 1 - 3,5 30 - -

CADENA SER OM - 19 72,2 20,8 2

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

Font: Elaboració pròpia.

Taula 9. Distribució de la programació local: cap de setmana (anys 2007-2008)

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

24.00-06.00 06.00-13.00 13.00-16.00 16.00-20.00 20.00-24.00

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

CADENA COPE FM 72,7 45,7 38.8 - -

ONDA CERO OM - - - - -

ONDA CERO FM 34,7 - - 22,9 -

ONDA RAMBLA - PUNTO RADIO 7,6 6,5 54,1 - -

RADIO 1 / RNE 1 - - 27,7 - -

CADENA SER OM - 20,2 51,7 - -

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

Font: Elaboració pròpia.

2. La ràdio especialitzada 

2.1. L’ampliació dels eixos 
d’interès a la ràdio temàtica

En l’àmbit de les emissores temàtiques no musicals, 
l’oferta continua agrupant-se a l’entorn de quatre centres 
d’interès:

Esport. La novetat més significativa és el naixe-•	
ment d’Ona FM, que ocupa la freqüència de l’anti-
ga Ona Catalana. La nova emissora defineix el seu 
centre d’interès com a esport i diversió. Entre els 
seus programes, hi figura l’edició vespre de La gra-
deria, conduïda per Dani Senabre, que la temporada 
passada se sintonitzava a la freqüència de SER FM. 
Pel que fa a Rock & Gol i Radio Marca, ambdues 
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mantenen els trets característics de la temporada 
passada.
Informació. Les ràdios temàtiques que aborden la in-•	
formació com a assumpte principal pertanyen al sector 
públic audiovisual. Catalunya Informació ha presentat 
una graella d’estructura fixa que permet a l’oient loca-
litzar amb facilitat la proposta que més s’avingui als 
seus interessos i expectatives. Per contra, Radio 5 Todo 
Noticias ha tornat a optar per una estructura flexible 
que dificulta la cerca de temàtiques informatives espe-
cífiques, ja que l’horari varia segons el dia.
Economia. Únicament representada per Radio Intere-•	
conomía, una temporada més, manté en antena alguns 
programes que es podrien considerar ja consolidats a la 
seva graella com ara Capital i El gato al agua.
Religió. Ràdio Estel ofereix programes en els quals la •	
perspectiva catòlica és el centre temàtic que combina 
amb continguts musicals. 
Interculturalitat. COMRàdio ha transformat la pro-•	
gramació de la seva freqüència a l’OM a Sabadell (882 
OM) en una emissora que vol contribuir a la integració 
de la immigració i ofereix altes dosis de música llati-
noamericana i catalana, barrejades amb uns continguts 
que busquen l’aproximació de la població catalana i els 
nouvinguts a través del coneixement mutu. Cal desta-
car que a la matinada i al migdia es continua emetent 
la programació presentada per COMRàdio a la fre-
qüència FM de Barcelona.

2.2. L’estancament de la ràdio musical

La temporada 2007-2008 ha presentat, en general, trets 
d’estabilitat que s’han plasmat en uns índexs de progra-
mació que han apostat pel manteniment dels magazins 
despertador i que han reforçat la nit i la matinada amb 
propostes que reclamen la participació de l’audiència, com 
ara Prohibit als pares (Flaixbac), Ponte a prueba i La noche 
es nuestra (Europa FM) i Interactua (Flaix FM). Aquesta 
estratègia ha col·locat en situació de competència directa la 
majoria de les ràdios musicals comercials. Òbviament, cada 
emissora s’ha mantingut fidel a la selecció i presentació de 
continguts musicals que han definit des del començament 
el seu format. Ara bé, des d’aquesta perspectiva, es consta-
ta una tendència a sobrevalorar l’Adult contemporary (AC) 
sobre la resta, ja que bona part de l’oferta es regeix pels seus 
paràmetres. 

D’alguna manera, aquestes polítiques programàtiques 
han anat consolidant una oferta homogènia on els trets de 
singularitat queden força diluïts. Potser la conseqüència 
més significativa i que afecta de manera molt especial les 
musicals comercials és l’envelliment progressiu de la seva 

audiència que, actualment, presenta una mitjana d’edat en-
torn dels 39 anys. Per tant, els més joves han deixat d’in-
teressar-se per aquest tipus de continguts radiofònics. Ara 
bé, tot i que aquesta circumstància pugui afectar de manera 
molt especial la ràdio musical, és un fenomen que s’estén 
al conjunt del mitjà. Aquesta situació obliga a replantejar 
molts dels factors que conformen les actuals graelles de les 
ràdios musicals. De fet, en aquests moments, el dance pot-
ser és el format que s’aproxima més als gustos dels oients 
més joves, i únicament és treballat per Flaix FM i Máxima 
FM. Aquesta última emissora només se sintonitza a la ciu-
tat de Barcelona. 

Davant d’aquest panorama, no ha de sorprendre que 
la novetat més destacada de la temporada 2007-2008 hagi 
estat la menció d’honor dels webby Awards, considerats els 
òscars d’Internet i que atorga l’Acadèmia Internacional de 
les Arts i les Ciències Digitals, que ha rebut l’emissora iCat 
fm pel seu innovador projecte que fusiona ràdio i Internet. 
En certa manera, la revitalització del mitjà passa necessàri-
ament en aquests moments pel disseny de propostes que es 
desenvolupin a través de la xarxa. En aquesta línia, el grup 
d’emissores de Catalunya Ràdio ha iniciat altres projectes 
a Internet com ara Mediterràdio i CatClàssics. El primer, 
sota la marca iCat FM, se centra en la música d’arrels me-
diterrànies i es pot sintonitzar a <www.mediterradio.cat>. 
El segon es presenta com un nou canal de Catalunya Mú-
sica especialitzat que programa música clàssica d’autors i 
intèrprets catalans, al qual s’accedeix des del web <www.
catclassica.cat>. Aquest naixement reforça la presència de 
la música clàssica en el conjunt de l’oferta radiofònica que, 
fins ara, només comptava amb Catalunya Música i Radio 
Clásica, emissora que pertany a la Corporación de Radio y 
Televisión Española.

Pel que fa a altres especialitzacions, Radio 3 con-
tinua mantenint els continguts musicals no comercials 
com a centre de la seva estratègia, combinats amb pro-
grames que busquen aprofundir en la creació i la inno-
vació del llenguatge radiofònic. El folklore està repre-
sentat per les emissores privades Radio Tele Taxi, que 
programa, bàsicament, flamenc, i Radiolé, que ofereix 
música espanyola. 

Tal com ja s’ha avançat, la majoria de les ràdios mu-
sicals continuen centrant la seva programació en l’emissió 
d’èxits comercials com ara 40 Principales, Cadena 100, Eu-
ropa FM, Cadena Dial i M-80, totes de titularitat privada 
i amb un abast de difusió estatal. Pel que fa a l’oferta auto-
nòmica i local, cal destacar la incorporació de Radio Club 
25 a la cadena estatal Kiss FM, estratègia que ha permès 
l’entrada del grup al territori català. La resta d’emissores 
—RAC 105, Ràdio Flaixbac, Flaix FM, Ràdio Marina, 
Segre Ràdio, Styl FM, Gum FM— han mantingut les es-
tratègies de la temporada passada. 
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3. emissores municipals 

Els reptes tecnològics han estat de nou un tema cabdal en el 
desenvolupament de la ràdio de proximitat. En aquesta línia, 
cal destacar el naixement del portal multimèdia (www.cugat.
cat) d’informació local, que integra Ràdio Sant Cugat, un dia-
ri electrònic amb àudio i una televisió a la carta, sota les direc-
trius del nou grup de comunicació Cugat.cat. Aquest projecte, 
a més, compta amb una productora audiovisual de continguts 
destinats al portal d’Internet i al futur canal públic de la TDT 
Vallès Sud, que es va posar en marxa la temporada passada. 
Per la seva banda, Ràdio Premià de Mar, Ràdio Castellar i 
Ràdio Moià han incorporat el servei de ràdio a la carta als 
seus webs que, en el cas de les dues primeres emissores, afecta 
el conjunt de la programació, mentre que l’última ofereix prin-
cipalment els programes de més audiència. 

En l’àmbit de la formació i la reflexió, cal destacar el 
seminari «Eleccions municipals: ètica i normativa», celebrat 
el març de 2007 a Cubelles, organitzat per la Federació de 
Ràdios Locals de Catalunya (FRLC) amb la col·laboració 
de Comunicàlia, l’ajuntament de la ciutat i la ràdio muni-
cipal. Aquesta activitat ha culminat amb l’acord d’elaborar 
un document consensuat que serveixi de referent a totes les 
emissores per afrontar les campanyes electorals. 

A més, la ràdio municipal ha posat en marxa algu-
nes accions que mereixen un interès especial. La primera 
fa referència a la comunicació radiofònica de proximitat 
com a eina d’integració dels immigrants, incorporant a la 
programació estàndard espais que abordin aquests assump-
tes. Aquesta iniciativa neix de la trobada que directors i 
directores de ràdios locals van celebrar a l’Hospitalet de 
l’Infant el mes de juny. La segona és un projecte, fruit de 
la signatura d’un conveni de cooperació entre la Federació 
de Ràdios Locals de Catalunya i Mundoabuelo, de pro-
ducció de microespais setmanals de conscienciació de les 
dificultats de les persones grans amb l’entorn. L’acord va ser 
signat el maig de 2008 i els programes s’emetran en el marc 
de la programació de la pròxima temporada.

Quant als continguts, cal ressaltar l’aniversari del 
programa de música en català Cops i flames, que Punt 6 Rà-
dio va estrenar fa divuit anys. Per celebrar-ho, l’emissora va 
programar el mes de gener una marató radiofònica que du-
rant seixanta-nou hores va emetre música en català de tots 
els estils. En la línia de nous programes, Ràdio Tordera ha 
inclòs a la seva graella Pas a pas, dedicat a les persones dis-
capacitades amb la idea d’oferir a les associacions i entitats 
un espai propi. En relació amb els premis, Ràdio Malgrat 
ha estat guardonada amb el premi Boehringer Ingelheim al 
Periodisme en Medicina 2006 pel reportatge Fibromialgia 
i síndrome de fatiga crònica, que va rebre en un acte presidit 
per la ministra de Sanitat i Consum, Elena Salgado, cele-
brat el març de 2007 a la ciutat de Madrid. Aquest premi, 

nascut l’any 1985, té una importància significativa en l’àm-
bit de la informació sobre medicina i salut.

Finalment, la ràdio local pública disposa d’una ra-
diografia exhaustiva del sector gràcies a la iniciativa de la 
Federació de Ràdios Locals de Catalunya que, recollint les 
propostes del III Congrés de la Ràdio Municipal, celebrat 
el novembre de 2006, ha elaborat El llibre blanc de la ràdio 
local pública. El document va ser presentat el 21 de maig 
de 2008 i en la seva elaboració hi han participat diferents 
entitats i institucions com ara la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció (CTTI) de la Generalitat de Catalunya. Entre les seves 
conclusions cal destacar l’aposta per la professionalització 
del sector i l’adequació del seu model de gestió a la Llei de 
l’audiovisual. En aquest sentit, el Consorci de Comunica-
ció Local ha ofert el seu suport als més de cent vint ajunta-
ments amb emissora radiofònica que el conformen.

4. Conclusions

La ràdio generalista produïda a Catalunya presenta •	
signes de variabilitat que esvaeixen, en part, l’homoge-
neïtzació de l’oferta. D’una banda, les ràdios catalanes 
públiques mostren una tendència a la incorporació d’un 
major nombre de gèneres a les seves graelles, i de l’altra, 
la programació local de les generalistes amb àmbit de 
difusió estatal presenta un ampli espectre d’especialitza-
cions informatives que contrasta amb la tònica general 
de la programació en cadena.
La irrupció del gènere Infantil i algunes propostes que •	
revisen el concepte radioescola a l’oferta generalista ca-
talana pot ser interpretada com una estratègia de futur 
per afrontar l’estancament i l’envelliment de l’audiència 
radiofònica. Ambdues tendències també afecten la rà-
dio musical, que continua mantenint els trets caracte-
rístics de la seva oferta. L’absència de la ràdio en la dieta 
mediàtica dels joves és un tema que ha de ser abordat 
de manera urgent per les empreses radiofòniques amb 
l’objectiu d’analitzar les causes d’aquest allunyament i 
obtenir les claus per innovar en forma i continguts.
La potencialitat de la xarxa en l’explotació de la ràdio •	
d’antena convencional encara és una assignatura pen-
dent. En la majoria de casos, els sites esdevenen única-
ment altaveus de les emissores que ni tant sols potencien 
les formes de participació directa que ofereix Internet. 
Ara bé, en el cas de la programació local, també anome-
nada desconnexió, la situació encara és més greu ja que ni 
tant sols apareix la relació de títols que cada delegació 
territorial produeix. 
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La ràdio municipal i local continua treballant per ade-•	
quar la seva oferta als reptes que li prepara el futur. Amb 
l’elaboració d’El llibre blanc de la ràdio local pública, s’ha 
tancat la primera fase. 
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CAPÍTOL  III

No es pot anticipar el futur i, en conseqüència, aquest text no 

pot afirmar d’una manera categòrica que molt aviat menys de 

la meitat de la població escoltarà la ràdio. Però el que sí que es 

pot assegurar és que, si continua la tendència actual, aquesta 

situació es podria donar d’aquí a tan sols un parell d’anys. La 

raó d’aquest pronòstic radica en el fet que el consum radio-

fònic no para de decréixer des de fa uns cinc anys i, en el cas 

que el sector no sigui capaç d’aturar-ho, el més probable és 

que aquest fet s’acabi produint. Davant aquest senyal, és evi-

dent que cal reflexionar sobre què s’ha de fer els propers anys 

i, per a aquesta raó, l’objectiu d’aquest apartat és contribuir en 

aquesta direcció arran d’una anàlisi exhaustiva de les dades de 

l’Estudi General de Mitjans Ràdio Catalunya (EGM), de l’Associa-

ció per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC), 

corresponents al període 2004-2008.

Per Amparo Huertas, professora titular del Departament de 

Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB.

El consum radiofònic: Davant la barrera 

psicològica del 50 per cent
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El consum radiofònic

1. Introducció

Tot i que es pot continuar assegurant que la ràdio hertzi-
ana terrestre (AM i FM) és escoltada per més del 50% de 
la població a Catalunya, l’evolució del comportament de 
l’audiència durant els últims anys fa preveure que, a curt 
termini, aquest percentatge pot arribar a situar-se per sota 
d’aquesta barrera psicològica. Són moltes les proves que 
apunten en aquest sentit.

Les dades referents al període 2004-2008 de l’Estudi 
General de Mitjans Ràdio Catalunya (EGM), de l’Associació 
per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC), 
mostren clarament una progressiva pèrdua d’audiència.1 
Aquest fenomen es detecta pràcticament a tots els col·lectius 
tipificats arran de les diferents variables sociodemogràfiques 
i, per tant, es tracta d’una tendència generalitzada. Per exem-
ple, l’anàlisi dels oients segons el gènere posa davant els nos-
tres ulls el següent: el 62% dels homes escoltaven la ràdio el 
2004 i aquesta xifra ha anat minvant any rere any fins arribar 
a poc més del 57% el 2008. Una altra dada que també ho 
verifica: el decreixement és present a totes les edats. Si l’any 
2004 el percentatge de penetració d’aquest mitjà superava el 
60% a tres2 de les set franges d’edat definides per l’EGM, el 
2008 aquest percentatge no s’assoleix en cap cas.3

A més, al costat d’aquest descens progressiu i gene-
ralitzat del consum radiofònic, s’ha de tenir en compte que 
les dificultats a l’hora d’arribar a determinats sectors soci-
als tampoc no s’han arribat a vèncer plenament durant els 
últims anys. És el cas, per exemple, dels joves de 14 a 19 
anys4 o el dels majors de 64, dos grups socials en què els 
respectius percentatges de penetració del mitjà radiofònic 
acostumen a assolir cotes per sota del 50%.

De la mateixa manera, quan s’analitza el volum 
d’oients de la ràdio temàtica i generalista per separat, tam-

1. El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) també alerta 
d’una baixada de prop de 129.000 oients entre l’agost i el desembre 
de 2008.

2. Entre 25 i 34 anys, 61,9%; entre 35 i 44 anys, 60,4%, i entre 45 i 55 
anys, 60,3%.

3. La dada més alta és 59,2% i es correspon amb la població d’entre 35 
i 44 anys.

4. Cal recordar que la mostra de l’EGM inclou ciutadans de 14 anys o 
més.

bé s’observen a ambdós sectors fenòmens que apunten en 
aquest mateix sentit. Amb dècimes de diferència, l’índex 
de penetració de la ràdio temàtica s’ha mantingut estancat 
al voltant del 29% durant els últims cinc exercicis i, en el 
cas de la ràdio generalista, la situació és encara més preo-
cupant: el percentatge ha anat reduint-se poc a poc des del 
28,7% (2004) fins al 25,9% (2008). 

Tot plegat fa pensar que a la ràdio hertziana terrestre 
(AM i FM) cada vegada li costa més tant mantenir l’atenció i 
l’interès de l’oient com atreure nous públics. De fet, i en refe-
rència a les rutines del consum radiofònic, el temps dedicat di-
àriament a escoltar emissores de ràdio també és inferior al que 
acapara la televisió. Les dades del Baròmetre de la Comunicació 
i la Cultura (FUNDACC) indiquen que el consum mitjà diari 
de televisió supera les tres hores i mitja (222,8 minuts) i, en 
canvi, el de la ràdio no arriba a l’hora i mitja (89,6 minuts).

Entre les generalistes, i d’acord amb les dades que 
proporciona l’EGM, només una emissora sembla que ha 
aconseguit afrontar aquesta davallada generalitzada de 
l’audiència. Es tracta de RAC 1. El seu nombre d’oients ha 
anat augmentat progressivament entre el 2004 i el 2008, 
des dels 139.000 seguidors (audiència acumulada del total 
de la setmana) fins als 319.000, fet que l’ha convertida en la 
tercera cadena més escoltada a Catalunya5 en el marc de les 
generalistes, i se situa darrere de la Cadena SER, que manté 
el seu lideratge, malgrat que el seu volum d’oients ha baixat 
dels 544.000 als 473.000, i Catalunya Ràdio, on el descens 
no ha estat tan accentuat (dels 488.000 als 439.000).

Si es compara com evoluciona l’audiència de totes 
les cadenes generalistes al llarg de les 24 hores dels dies 
feiners, és evident la forta lluita que hi ha entre elles. El 
2008 el resultat d’aquesta competició és que cada cadena 
assoleix, almenys durant una franja horària del dia, liderar 
el mercat. La SER és la més escoltada durant la matinada 
(d’01.00 a 6.00 hores). A partir d’aquesta hora i fins a les 
12.00, Catalunya Ràdio li agafa el relleu. Al migdia, entre 
les 12.00 i les 14.00, RAC 1 aconsegueix superar Catalu-
nya Ràdio. La cadena pública catalana torna a ser la que 
té més seguidors entre les 14.00 i les 15.00, però RAC 1 
guanya de nou entre les 15.00 i les 20.00 i, a continuació, 
torna a ser superada per Catalunya Ràdio, entre les 20.00 

5. A Girona, RAC1 és la segona cadena amb més oients.
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i les 21.00. Les últimes hores del dia, de 21.00 a 24.00, el 
primer lloc queda en mans de la Cadena SER.

En l’àmbit de les ràdios musicals, també comença a 
advertir-se una lleugera crisi entre les emissores que sovint 
han copat els primers llocs dels rànquings d’audiència, so-
bretot a partir del 2006. Això és evident sobretot en qua-
tre casos: 40 Principales ha passat dels 394.000 (audiència 
acumulada del total de la setmana) als 363.000 oients entre 
el 2006 i el 2008; les xifres de Radio Tele Taxi correspo-
nents a aquest període són 175.000 i 147.000; RAC 105, 
amb 157.000 oients el 2006 i 137.000 el 2008, i, finalment, 
M-80, que tenia 153.000 oients el 2006 i 102.000 el 2008. 
De fet, només una cadena apunta una orientació en sentit 
contrari: Europa FM, que ha anat augmentant el nombre 
de seguidors de manera gradual des dels 14.000 del 2004 
fins als 118.000 del 2008. I, de cara a un futur immediat, 
també cal fixar l’atenció a dos ascensos importants produïts 
entre el 2007 i el 2008. Un està protagonitzat per Kiss FM, 
que ha passat de 25.000 a 117.000 oients, i l’altre, per Ra-
dio Clásica RNE, amb 11.000 el 2007 i 31.000 el 2008.

Pel que fa a les cadenes especialitzades en informació, 
Catalunya Informació és la que mostra la millor situació. 
Des del 2006, el volum de la seva audiència va creixent lenta-
ment, però sembla que de manera segura. Aquell any la xifra 
d’oients era de 93.000 i, el 2008, arriba als 108.000. Contrà-
riament, Radio 5 Todo Noticias veu com la seva audiència es 
redueix any rere any fins als 17.000 del 2008, i Radio Marca 
sembla que s’ha estancant al voltant dels 46.000 oients. 

A la ràdio hertziana terrestre (AM i FM) cada 
vegada li costa més tant mantenir l’atenció i 
l’interès de l’oient com atreure nous públics

Es podria pensar que el lent i progressiu descens de 
l’audiència de la ràdio en AM i FM és conseqüència de la 
migració dels públics cap als nous suports de recepció dispo-
nibles (Internet, telefonia mòbil, televisió digital terrestre…), 
però no és aquesta la realitat, almenys de moment. El descens 
del consum radiofònic a les llars6 i l’estabilitat del percentatge 
dels que l’escolten al cotxe o a la feina7 mitjançant els receptors 
més tradicionals encara no ha començat a compensar-se amb 
l’ús dels nous sistemes de recepció alternatius. 

Davant d’aquest context, i per tal de poder definir 
nous criteris —empresarials i programàtics—, és necessari 
analitzar en profunditat tota la informació que els estudis 
quantitatius posen al nostre abast sobre l’audiència radio-

6. El 2004 el 35,4% de la població l’escoltava des del seu domicili 
particular i el 2008 el percentatge és del 30,6%.

7. Les xifres romanen al voltant del 17% i del 9%, respectivament.

fònica. Tot i que les dades estadístiques no aporten idees 
sobre els motius concrets que influeixen en el seu compor-
tament, són una eina imprescindible a l’hora de conèixer 
què està passant a tots els col·lectius que es poden definir 
a partir de les variables sociodemogràfiques i quins són els 
hàbits de consum d’aquest mitjà. 

Per aquesta raó, l’objectiu d’aquest apartat és contri-
buir a aquesta reflexió necessària. En concret, i arran de 
l’anàlisi en detall de les dades estadístiques que ofereix 
l’EGM referents al període 2004-2008, aquest punt de 
l’Informe tracta sobre dues qüestions. D’una banda, s’obser-
va el comportament dels grups socials definits per gènere, 
edat, nivell econòmic i llengua habitual a partir de l’estudi 
de l’evolució de l’índex que dóna compte del grau de pene-
tració del mitjà a cadascun d’aquests segments de població; 
i de l’altra, aquest apartat examina els canvis de les rutines 
del consum radiofònic.

2. variables sociodemogràfiques i hàbits 
de consum

2.1. Homes i dones: índexs de penetració 
semblants al voltant de la ràdio musical i major 
consum de la ràdio generalista entre els homes

Segons les dades globals, tradicionalment la ràdio ha estat 
un mitjà amb més seguidors entre els homes que entre les 
dones. No obstant això, la progressiva baixada de l’índex 
de penetració entre el col·lectiu masculí —unit a un lleu-
ger repunt del seguiment radiofònic entre les dones l’últim 
any— està fent que els percentatges de seguiment es vagin 
aproximant cada vegada més. El 2008, el 57,2% dels ho-
mes l’escolten i, entre les dones, és el 48%. En canvi, quatre 
anys abans, la distància era major: homes (62%) i dones 
(50,1%).

Taula 1. L’audiència de ràdio a Catalunya, per gènere, 
nivell econòmic, edat, usos lingüístics i nacionalitat 
(2008)

 Població Total ràdio

Univers (000) 6.114 52,5

Gènere

Home 2.991 57,2

Dona 3.122 48

Nivell econòmic 

Alt 686 60,3
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Mitjà-alt 1.039 57,7

Mitjà 2.722 53,9

Mitjà-baix 1.397 45,8

Baix 270 33,2

Edat

14-19 405 45,4

20-24 374 54,5

25-34 1.136 58,4

35-44 1.190 59,2

45-54 956 57,3

55-64 830 52,3

65 i més 1.222 38,5

Usos lingüístics

Català 2.099 54,3

Indistintament 896 55,8

Castellà 2.919 50,3

Altres 197 49,6

Nacionalitat

Espanyola 5.637 53

Resta 476 45,8

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers en sentit horitzontal.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre). 

Ara bé, aquesta aproximació gradual dels índexs de 
penetració de la ràdio per gèneres és resultat únicament del 
comportament davant el sector musical. De fet, dins d’aquest 
apartat de la ràdio temàtica, els percentatges de penetració són 
pràcticament idèntics el 2008: homes (26,8%) i dones (26,3%). 
En els exercicis anteriors, les xifres del col·lectiu masculí se si-
tuaven al voltant del 27%, i les del femení, del 25%. 

Però totes les cadenes musicals afavoreixen aquest 
apropament? A partir de les dades referents al 2008 sobre 
les set cadenes musicals amb més audiència (ordenades de 
major a menor nombre de seguidors: 40 Principales, Cadena 
Dial, Flaix FM, Radio Tele Taxi, Ràdio Flaixbac, RAC 105 i 
Europa FM), aquestes poden agrupar-se en tres blocs:

Cadenes musicals amb major incidència entre les do-•	
nes: 40 Principales, Cadena Dial i Radio Tele Taxi. 

No obstant això, la tendència indica que el grau de 
penetració per gèneres de 40 Principales i de Radio 
Tele Taxi tendeix progressivament a igualar-se, mentre 
que únicament Cadena Dial sembla que ha consolidat 
aquest perfil majoritàriament femení.
Cadenes musicals amb major penetració entre els homes. •	
Dins d’aquest apartat s’inclouen Flaix FM i RAC 105, 
tot i que en el cas de la segona també es detecta la tendèn-
cia cap a l’aproximació d’ambdós índexs de penetració.
Cadenes musicals amb un seguiment semblant entre •	
homes i dones: Ràdio Flaixbac i Europa FM. 

És a dir, de les set cadenes musicals amb major audi-
ència, dues s’han caracteritzat sempre per xifres de pene-
tració per gèneres molt similars (Ràdio Flaixbac i Europa 
FM) i aquesta mateixa tendència comença a observar-se 
en altres tres casos (40 Principales, Radio Tele Taxi i RAC 
105). En definitiva, la majoria concorren cap a aquesta 
aproximació dels índexs de penetració per gènere.

En canvi, les dades globals referents a la ràdio gene-
ralista revelen un comportament força diferenciat segons el 
gènere: mentre que el 31,2% dels homes escolta aquest tipus 
d’emissions, en el cas de les dones el percentatge assoleix tan 
sols el 21%. A més, la distància entre ambdós nombres a 
penes ha variat entre el 2004 i el 2008. 

Cal comprovar, però, si totes les cadenes generalistes 
contribueixen a consolidar aquesta diferència destacada. 
Dins d’aquest sector, també és possible tipificar diferents 
grups d’emissores segons l’evolució de les seves xifres de 
penetració per gèneres:

Cadenes generalistes amb major seguiment entre els •	
homes: Catalunya Ràdio, Cadena SER, Onda Cero i 
Cadena COPE (ordenades de major a menor audi-
ència), malgrat que cal advertir que els indicadors de 
penetració tendeixen a aproximar-se.
Cadenes generalistes amb major seguiment entre les •	
dones: Onda Rambla - Punto Radio i COMRàdio (de 
major a menor audiència), però la diferència entre gè-
neres és mínima. 
Cadenes generalistes amb comportaments particu-•	
lars: RAC 1 i Radio 1 / RNE 1 (ordenades de major 
a menor nombre de seguidors). RAC 1 es distingeix 
per un indiscutible major seguiment entre els homes 
que entre les dones, i la cadena pública amb cobertura 
estatal es caracteritza per un sostingut equilibri quant 
a la penetració per gèneres.

En definitiva, i malgrat la dada global, sembla que 
l’apropament dels percentatges també acabarà sent l’orien-
tació dominant en aquest sector. Tan sols RAC 1 manté 
clarament un perfil masculí.
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Taula 2. L’audiència de la ràdio generalista a Catalunya, 
per gènere, nivell econòmic, edat, usos lingüístics i 
nacionalitat (2008)

% de penetració de la ràdio 
generalista

Univers (000) 25,9

Gènere

Home 31,2

Dona 21

Nivell econòmic 

Alt 37,3

Mitjà-alt 31,3

Mitjà 25

Mitjà-baix 20,1

Baix 16,2

Edat

14-19 7

20-24 13,5

25-34 20,5

35-44 28,2

45-54 33,2

55-64 34,5

65 i més 27,4

Usos lingüístics

Català 32,9

Indistintament 26,9

Castellà 21,1

Altres 19,4

Nacionalitat

Espanyola 27,1

Resta 12,4

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers en sentit horitzontal.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre). 

2.2. Els joves prefereixen la música i els 
adults s’interessen més per la paraula 

La baixada progressiva del consum radiofònic per part de la 
població que resideix a Catalunya és evident a totes les fran-
ges d’edat en el període 2004-2008. Les majors davallades 
(de quatre o cinc punts) s’han produït, d’una banda, entre els 
més joves (de 14 a 24 anys) i, de l’altra, entre els més grans 
(a partir dels 65 anys). El descens ha estat de tres punts en la 
població d’entre 25 i 34 anys i d’entre 45 i 64 anys. L’índex de 
penetració més estable, on la pèrdua és únicament d’un punt, 
és el referent als ciutadans d’entre 35 i 44 anys. 

Aquest panorama, però, pot ser matisat amb un apunt 
de caire més optimista: en cap cas no es pot parlar d’un 
descens progressiu i continuat. Les dades anuals fluctuen 
cap amunt i cap avall amb petites variacions, la qual cosa 
fa pensar que d’alguna manera l’oferta programàtica pot 
incidir en aquestes reaccions i que, per tant, encara hi ha un 
cert marge de maniobra. 

Tenint en compte la variable edat, si es compara el 
comportament de l’audiència davant la ràdio generalista 
amb el seguiment que rep la ràdio temàtica, la situació de la 
primera és molt preocupant. Mentre que el 2008 la ràdio ge-
neralista no supera el 35% de penetració en cap grup d’edat, 
la ràdio temàtica assoleix, almenys, índexs de penetració 
d’entre el 35% i el 42% entre la població de 14 a 44 anys. 

El consum de ràdio generalista ha descendit a 
totes les franges d’edat

El consum de ràdio generalista ha descendit a totes 
les franges d’edat durant el període analitzat. El 2004 el 
grau de penetració de la ràdio generalista arribava a su-
perar el 30% a tots els grups d’edat a partir dels 35 anys; 
en canvi, quatre anys més tard, aquest índex només roman 
entre els 45 i els 64 anys i, a més, de manera molt menys 
folgada. És a dir, la ràdio generalista s’ha convertit en una 
ràdio adreçada bàsicament a la població adulta o, dit d’una 
altra manera, els joves no se senten atrets per aquest tipus 
de programació on domina la paraula. De fet, la dada de 
penetració de la ràdio generalista entre els 14 i 19 anys es 
manté deturada per sota del 10% els últims anys. 

Per contra, la major part dels índexs de penetració 
de la ràdio temàtica per edats s’han mantingut estables o, 
fins i tot, s’han incrementat en alguns casos entre el 2004 i 
el 2008. L’única excepció apareix entre els ciutadans de 20 
a 24 anys, on s’ha registrat una caiguda de tres punts, però 
aquesta ha estat bàsicament conseqüència del comporta-
ment dels seguidors d’una única cadena, 40 Principales. 
Fortament arrelada com a líder d’audiència, 40 Principales 
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tenia una penetració del 18,3% en aquesta franja d’edat el 
2007 i, un any més tard, la xifra s’ha reduït fins al 13,5 %. 

La ràdio musical atrau bàsicament als més jo-
ves, arribant a assolir en aquest grup percen-
tatges de penetració per damunt del 30%

De totes maneres, cal advertir que les dades globals de 
la ràdio temàtica són poc útils, ja que agrupen les xifres de 
dos tipus de programacions completament diferents: musical 
i informativa. A més, atès que l’oferta musical és molt més 
àmplia i que aquesta és la que té el major nombre de seguidors, 
els índexs globals de la ràdio temàtica amaguen un fet que 
distingeix clarament ambdós sectors, sobretot pel que fa a la 
variable edat. La ràdio informativa té major nombre de segui-
dors entre els adults i els seus índexs de penetració per edats 
mai no aconsegueixen superar el 5%. Catalunya Informació i 
Radio Marca comencen a tenir xifres de penetració una mica 
destacables entre la població de més de 20 anys, i arriben al 
punt més àlgid entre els 35 i els 44 anys i, a partir dels 64 anys, 
l’índex torna a decréixer fins a quotes molt minses. En canvi, 
la ràdio musical atrau bàsicament els més joves, i arriba a as-
solir en aquest grup percentatges de penetració per damunt 
del 30%. Fins i tot, després de quatre anys consecutius amb 
un clar descens del consum de ràdio musical per part d’aquest 
col·lectiu, les dades del 2008 apunten un notable increment 
entre els adolescents de 14 a 19 anys. El percentatge de pene-
tració en aquest grup d’edat s’ha situat en el 37,8% (davant del 
31,7% de l’any 2007) i aquest increment ha acabat repercutint 
en la dada global que fa referència a l’audiència radiofònica 
juvenil, que ha passat del 39,3% (2007) al 45,4% (2008). No 
obstant això, i abans de celebrar aquest repunt, caldrà compro-
var en els propers exercicis si aquesta tendència es consolida o 
acaba esdevenint un fet puntual. 

Per complementar aquest apartat, cal comprovar ara 
quines són les xifres de penetració per grups d’edat de ca-
dascuna de les emissores. Es començarà tractant el sector 
generalista i, a continuació, s’analitzaran les temàtiques; 
però només s’enunciaran aquelles qüestions que les separen 
clarament d’aquestes tendències globals. 

Entre les primeres, RAC 1 presenta un perfil d’edats 
molt diferent del que es desprèn del conjunt de la ràdio 
generalista. Si abans s’ha indicat que RAC 1 es distingia 
de la resta perquè té un major grau de penetració entre els 
homes que entre les dones, ara cal parar esment en l’aspecte 
següent: RAC 1 també es diferencia de les seves competi-
dores més directes perquè ha aconseguit arribar a un públic 
més jove. Els seus índexs de seguiment més alts (al voltant 
del 7%) es troben entre els 25 i els 44 anys, i no a partir 
dels 45 anys, com indica la dada global referent a la ràdio 

generalista. A més, aquesta capacitat significativa d’atreure 
aquests grups d’edat sembla que es pot anar reforçant en un 
futur, atesa aquesta dada: mentre que el 2007 la penetració 
de RAC 1 al col·lectiu de 20 a 24 anys era del 3,9%, un any 
més tard assoleix el 5,6% en aquest segment d’edat. 

Pel que fa a les ràdios musicals, els comportaments 
més particulars es donen a Radio Tele Taxi i RAC 105. 
A diferència del que és habitual en aquest sector, aquestes 
dues cadenes hi destaquen perquè tenen un major nom-
bre de seguidors entre la població adulta. Radio Tele Taxi 
aconsegueix el major grau de repercussió entre la gent de 
més de 45 anys i RAC 105, entre la de 35 i 54 anys. En el 
cas de Radio Tele Taxi, això sempre ha estat un dels seus 
trets característics; però, pel que fa a RAC 105, és el resul-
tat d’un procés gradual esdevingut durant els últims cinc 
anys (com si l’audiència es mantingués fidel i anés envellint 
amb la cadena o, dit d’una altra manera, com si la seva pro-
gramació no fos capaç d’atraure les noves generacions). 

Taula 3. L’audiència de la ràdio temàtica a Catalunya, 
per gènere, nivell econòmic, edat, usos lingüístics i 
nacionalitat (2008)

 

Total
ràdio 
temàtica

Ràdio 
musical

Ràdio 
informativa

% penetració 

Univers (000) 29,2 26,6 3,2

Gènere 

Home 30,6 26,8 4,8

Dona 27,8 26,3 1,7

Nivell econòmic

Alt 28,4 24,7 4,7

Mitjà-alt 30,5 27 4,5

Mitjà 31,5 29 3,1

Mitjà-baix 26,4 24,7 2,1

Baix 16,2 15,1 1,2

Edat

14-19 38,4 37,8 0,7

20-24 43,1 41,8 1,6

25-34 41,6 39,8 2,9

35-44 35,7 32,4 4,5

45-54 28,1 24,5 4,4

55-64 20 17 3,4

65 i més 11 8,4 2,6
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Total ràdio 
temàtica

Ràdio 
musical

Ràdio 
informativa

% penetració 

Usos lingüístics

Català 25,2 22,2 3,5

Indistintament 31,9 28,7 4

Castellà 31,2 29 2,8

Altres 29,6 27,7 3

Nacionalitat

Espanyola 28,9 26,2 3,3

Resta 32,7 31 2,2

Dades: Percentatge sobre el total de l’univers en sentit horitzontal.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre). 

2.3. Repunt del consum radiofònic entre la 
població amb menor poder adquisitiu

L’anàlisi del comportament de l’audiència radiofònica entre el 
2004 i el 2008 segons el nivell econòmic també deixa palès un 
descens generalitzat del consum a tots els grups socials tipifi-
cats d’acord amb aquesta variable. Les davallades són d’entre 
tres i cinc punts. No obstant això, si es compara el 2007 amb 
el 2008, sembla que s’inicia una tendència cap a l’augment del 
nombre de seguidors en un d’aquests segments de població, 
més concretament en el format pels ciutadans amb menor po-
der adquisitiu. Si el 2007 el grau de penetració de la ràdio era 
del 29,2% en aquest grup social, un any més tard s’ha incre-
mentat al 33,2%. Aquest repunt deriva, sobretot, d’un creixe-
ment del consum de la ràdio generalista. L’any 2007 el 12,7% 
de la població amb menys poder adquisitiu escoltava aquest 
tipus d’emissores, el 2008 la xifra és del 16,2%. Aquest canvi 
d’orientació, almenys de moment, no pot atribuir-se a alteraci-
ons en la composició de la societat catalana, ja que l’estructura 
social per classes socials del 2008 no mostra variacions signifi-
catives en comparació amb exercicis anteriors.

Pel que fa a la ràdio generalista, si bé és cert que el seu 
consum s’ha reduït a tots els grups tipificats d’acord amb la 
variable econòmica, alhora es constata que els descensos són 
superiors als estrats socials més alts. Entre el 2004 i el 2008, 
la penetració a la classe alta i mitjana-alta ha baixat tres punts, 
fins al 37,3% i al 31,3%, respectivament. De dos punts ha es-
tat la caiguda en la mitjana i mitjana-baixa, i els índexs cor-
responents queden de la manera següent el 2008: un 25% i 
un 20,1%. Finalment, la davallada al grup de població amb 
menys recursos econòmics ha estat de tan sols un punt (2008: 
16,2%). 

Del conjunt de les cadenes generalistes, RAC 1 és la 
que més ha ajudat a incrementar el consum entre la classe 
social més baixa que s’ha produït el 2008. Aquesta era segui-
da pel 0,8% de les persones amb menys recursos econòmics 
el 2007 i, un any més tard, l’índex se situa en el 2,1%. Però, a 
més, pel que fa a la resta de segments socials i a diferència del 
que s’observa en les seves competidores més directes, aquesta 
cadena presenta increments als índexs de penetració de totes 
les capes socials. Es tracta d’un creixement de caràcter gra-
dual que es produeix al llarg de tot el període 2004 i 2008. 

D’altra banda, també convé apuntar un comporta-
ment particular a Catalunya Ràdio, ja que la baixada de la 
penetració d’aquesta cadena pública entre la població amb 
major poder adquisitiu és una de les més pronunciades. Si 
el 2004 era del 17,5%, aquesta xifra ha anat minvant pro-
gressivament fins al 13,7% el 2008. 

En l’àmbit de la ràdio temàtica, estabilitat és la pa-
raula que millor defineix la situació. Entre el 2004 i el 2008 
la penetració de la ràdio temàtica en la classe social alta es 
manté al voltant del 27%; l’índex referent al nivell mitjà-
alt roman entorn del 30%; el de la classe mitja se situa de 
manera gairebé fixa en el 31% al llarg d’aquest període, i, 
en el cas de la classe mitjana-baixa, es manté estable sobre 
el 27%. Només en el sector social més baix, s’apunta una 
davallada durant aquests cinc anys (l’índex de penetració 
ha passat del 19,4% al 16,2%); però, igual que succeeix en 
l’àmbit de les generalistes i malgrat que amb menys força, la 
penetració de la ràdio s’ha incrementat en aquest segment 
social el 2008 després d’una davallada el 2007 (14,9%).

L’any 2007 el 12,7% de la població amb menys 
poder adquisitiu escoltava emissores genera-
listes, un any més tard la xifra és 16,2%

Des d’aquest sector, una única emissora influeix ple-
nament en la pujada de la penetració de la ràdio entre la 
classe baixa de l’últim any. Es tracta de Catalunya Informa-
ció, que durant el període 2004-2007 sempre ha mantingut 
índexs de penetració per sota de l’1% en aquest segment 
de la població i que el 2008 sorprèn amb un 2,9%. Però, 
a més, també cal destacar les xifres de Flaix FM que, de 
la mateixa manera que ho ha fet RAC 1, la seva presència 
s’ha anat ampliant a tots els segments socials entre el 2004 
i el 2008. Tot i que amb xifres molt minses (el 2008 totes 
se situen per sota del 3%), aquesta cadena va incrementant 
a poc a poc el seu seguiment a tots els col·lectius tipificats 
d’acord amb aquesta variable i el seu ascens més notable es 
troba, precisament, en el sector format per la classe social 
baixa, que puja fins a un 1,7% de penetració el 2008 davant 
del 0,8% del 2007.
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Taula 4. Rànquing de les emissores generalistes amb més 
audiència a Catalunya (2008). Audiència acumulada

dies 
feiners

Total 
setmana

 CATALUNYA RÀDIO 529 473

 CADENA SER 470 439

 RAC 1 367 319

 ONDA CERO 159 132

 CADENA COPE 156 138

 ONDA RAMBLA - PUNTO RADIO 119 99

 RADIO 1 / RNE 1 92 89

 COMRÀDIO 28 29

 ONA FM 17 15

 RÀDIO 4 9 10

 TOTAL OIENTS
 RÀDIO GENERALISTA 1.745 1.586

 Dades: Xifres absolutes, en milers d’oients.
 Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio 
Catalunya (febrer-novembre).

Taula 5. Rànquing de les emissores temàtiques amb més 
audiència a Catalunya (2008). Audiència acumulada

dies feiners Total setmana

MUSICALS

40 PRINCIPALES 408 363

CADENA DIAL 181 171

FLAIX FM 175 166

RADIO TELE TAXI 161 147

RÀDIO FLAIXBAC 145 129

RAC 105 142 137

EUROPA FM 132 118

KISS FM 132 117

CADENA 100 123 118

M-80 106 102

MÁXIMA FM 84 77

RM RADIO 44 39

RADIOLÉ 36 35

RADIO 3 / RNE3 35 31

40      

35      

30      

25

20%
 S
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Barcelona Tarragona Lleida Girona

15
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Catalunya Ràdio

SER

RAC 1 Onda Cero

Onda Rambla - Punto RadioCOPE

Radio 1 / RNE 1

COMRàdio

Gràfic 1. Quota d’audiència de les cadenes generalistes per províncies a Catalunya (2008)

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre).
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Dies feiners Total setmana

ICAT FM 22 23

CATALUNYA MÚSICA 19 19

RÀDIO ESTEL 13 12

RADIO CLÁSICA RNE 10 9

INFORMATIVES

CATALUNYA INFORMACIÓ 114 108

RADIO MARCA 51 46

RADIO 5 TODO NOTICIAS 17 17

RADIO INTERECONOMÍA 16 14

TOTAL OIENTS
RÀDIO TEMÀTICA 1.920 1.783

 Dades: Xifres absolutes, en milers d’oients.
 Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-
novembre).
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Gràfic 2. Quota d’audiència de les cadenes temàtiques musicals per províncies a Catalunya (2008) 

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre 2006).

40 Principales CadenaDial Flaix FM

Radio Tele Taxi Ràdio Flaixbac RAC 105

Europa FM Kiss FM Cadena 100

2.4. Creix l’audiència estrangera 

D’acord amb la davallada general de l’audiència radi-
ofònica, la penetració del mitjà radiofònic també s’ha 
reduït entre els castellanoparlants, els catalanoparlants 
i els bilingües. En tots aquests grups sociolingüístics, la 
caiguda ha estat d’uns tres o quatre punts des de l’any 
2004 fins ara. D’aquesta manera, el 2008 la ràdio és se-
guida pel 54,3% dels catalanoparlants, pel 50,3% dels 
castellanoparlants i pel 55,8% de les persones que fan 
servir indistintament el català i el castellà.

Aquesta és una qüestió que apareix reflectida tant 
a les dades de la ràdio generalista com a les específiques 
de la ràdio temàtica i, fins i tot, també quan s’analitzen 
els resultats individuals de cada cadena. L’única excep-
ció és RAC 1, on el seu increment del nombre d’oients 
també és palès a l’anàlisi d’aquesta variable. Si el 2004 la 
seva penetració entre els catalanoparlants era del 4,2%, 
el 2008 assoleix el 9,4%; entre els castellanoparlants, ha 
passat de l’1% al 2,3%, i entre els que parlen català i 
castellà indistintament, el salt s’ha produït del 2,5% al 
5,1%. 
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Gràfic 3. Quota d’audiència de les cadenes temàtiques informatives per províncies a Catalunya (2008)

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre).

Taula 6. Audiència de les cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2008)

CATALUnyA
RÀdIO SeR RAC1 COPe OndA 

CeRO

OndA 
RAMbLA 
-PUnTO 
RAdIO

RAdIO 1 / 
Rne1 COMRÀdIO

Gènere

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

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

Nivell econòmic 

Alt 13,7 9,1 9,8 3,4 2,3 1,2 1,5 0,8

Mitjà-alt 11,1 7,5 7,7 2,8 2,1 1,7 1,3 0,7

Mitjà 6,9 7,3 4,7 2,1 2,3 1,8 1,4 0,4

Mitjà-baix 4,7 6,3 2,6 1,8 2,0 1,5 1,7 0,3

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

Edat

14-19 2,3 1,7 1,7 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0
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CATALUNYA
RÀDIO SER RAC1 COPE ONDA CERO ONDA RAMBLA 

-PUNTO RADIO
RADIO 1 / 
RNE1 COMRÀDIO

20-24 3,2 3,6 5,6 0,4 0,8 0,1 0,3 0,1

25-34 5,2 6,1 7,0 1,4 1,0 0,6 0,5 0,3

35-44 8,3 7,8 7,2 2,4 2,3 1,6 0,9 0,6

45-54 10,8 9,5 6,0 3,1 2,9 1,6 2,1 0,8

55-64 10,8 9,4 4,7 3,2 3,4 3,0 2,4 0,5

65 i més 8,3 7,2 2,4 2,9 2,7 2,6 2,6 0,5

Usos lingüístics

Català 15,8 5,1 9,4 1,2 1,0 1,2 1,0 0,7

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

Castellà 2,2 8,3 2,3 3,0 3,0 1,9 1,8 0,3

Altres 15,8 5,1 9,4 1,2 1,0 1,2 1,0 0,7

Nacionalitat

Espanyola 8,2 7,5 5,5 2,3 2,2 1,7 1,5 0,5

Resta 2,7 4,0 1,8 1,3 1,3 0,6 0,7 0,2

 Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
 Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre). 

Tanmateix, al costat d’aquesta dada en consonància 
amb el descens generalitzat, cal advertir d’un increment im-
portant del nombre d’oients estrangers.8 Un fenomen fàcil 
de preveure, atès el creixement de la diversitat cultural expe-
rimentat al nostre país durant els últims anys. Segons les da-
des de l’Observatori Permanent de la Immigració - Ministe-
ri de Treball i Afers Socials del 2008, al voltant del 12% de la 
població que viu a Catalunya ha nascut fora d’Espanya.

L’índex de penetració de la ràdio entre la po-
blació estrangera ha passat del 7,8% (2007) 
al 12,4% (2008)

Si es comparen els índexs de penetració de la ràdio 
del 2004 i del 2008 referents a la població que parla una 
llengua diferent a les oficials, s’observa que aquest indica-
dor ha pujat nou punts. No obstant això, convé distingir 

8. Fins l’any 2007 l’EGM Ràdio Catalunya només donava informació 
sobre el consum radiofònic de la gent que parla habitualment 
llengües diferents al català i al castellà i, a partir d’aquesta data, també 
proporciona informació segons la nacionalitat (espanyola i resta).

dues etapes ben diferenciades: d’una banda, entre el 2004 
i el 2007, i de l’altra, entre el 2007 i el 2008. La primera 
es caracteritza per una tendència cap avall (del 40,9% al 
36,1%), i durant la segona és quan s’observa un fort re-
punt (passa del 36,1% al 49,6%). 

Tant la ràdio generalista com la ràdio temàtica 
han concorregut en aquesta qüestió. Però el paper de la 
primera només ha estat rellevant en l’etapa 2007-2008, 
quan el seu índex de penetració entre la població es-
trangera ha passat del 7,8% al 12,4%, ja que les dades 
disponibles sobre la ràdio temàtica sempre han superat 
el 30% (2007: 30,9% i 2008: 32,7%) com a conseqüència 
de l’elevat seguiment de la ràdio musical (2007: 29,9% 
i 2008: 31%). 

Pel que fa a les emissores, no totes han incidit en 
aquest increment de la població estrangera al conjunt de 
l’audiència radiofònica. Entre les generalistes, les més 
influents han estat Cadena SER (2008: 4%), Catalunya 
Ràdio (2008: 2,7%) i RAC 1 (2008: 1,8%). Però alhora 
també hi ha casos en què la seva penetració entre aquest 
col·lectiu s’ha mantingut en nivells molt baixos (Onda 
Rambla - Punto Radio, sobre el 0,6%, i COMRàdio, al 
voltant del 0,2%) o en què, fins i tot, aquesta ha decrescut 
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(Radio 1 /RNE 1, que ha passat del 0,9% al 0,7%). Entre 
les programacions temàtiques, les que més seguidors es-
trangers han atret són 40 Principales (2008: 7,7%), Ràdio 
Flaixbac (2008: 1,9%) i Flaix FM (2008: 2,3%), tot i que 

també es dóna un cas en què la penetració entre perso-
nes de nacionalitat diferent a l’espanyola ha disminuït. Es 
tracta de Cadena Dial, on aquest índex se situa el 2008 en 
el 3,2% davant del 4,1% del 2007.

Taula 7. Audiència de les cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2008)

40 
PRInCIPALeS CAdenA dIAL FLAIx

FM   
RAdIO
TeLe  TAxI RAC 105 RÀdIO

FLAIxbAC
eUROPA
 FM

Gènere

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

Dona 6,1 3,5 2,2 2,8 2,1 2,1 1,9

Nivell econòmic 

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

Mitjà-alt 5,5 2,6 2,9 1,0 3,4 2,9 1,6

Mitjà 7,4 3,3 3,0 2,2 2,1 2,0 2,3

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

Baix 1,7 1,8 1,7 4,7 0,7 0,5 1,0

Edat

14-19 10,9 1,5 8,2 0,7 1,5 7,3 4,2

20-24 13,5 2,6 8,5 0,9 1,7 6,0 3,7

25-34 11,5 4,3 4,8 1,3 2,6 3,7 4,3

35-44 6,9 4,3 2,5 1,6 3,3 1,4 2,2

45-54 4,3 3,1 1,2 2,4 3,6 1,4 0,9

55-64 1,3 2,2 0,3 4,7 1,7 0,5 0,3

65 i més 0,4 0,6 0,2 3,7 0,5 0,1 0,1

Usos lingüístics

Català 4,7 1,7 2,4 1,0 3,8 2,8 1,3

Indistintament 6,4 2,8 3,5 1,5 2,6 2,8 2,3

Castellà 6,5 3,6 2,7 3,7 1,0 1,4 2,2

Altres 8,9 2,1 2,8 1,9 1,7 2,5 2,0

Nacionalitat

Espanyola 5,8 2,8 2,8 2,4 2,3 2,1 1,9

Resta 7,7 3,2 2,3 2,0 1,7 1,9 2,3

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre). 
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Taula 8. Audiència de les cadenes temàtiques 
informatives per característiques sociodemogràfiques a 
Catalunya (2008)

CATALUnyA 
InFORMACIÓ RAdIO MARCA

Gènere 

Home 2,6 1,4

Dona 1,0 0,1

Nivell econòmic

Alt 2,9 0,2

Mitjà-alt 1,5 0,7

Mitjà 0,9 1,0

Mitjà-baix 0,5 0,6

Baix 2,9 0,4

Edat

14-19 0,5 0,3

20- 24 1,4 0,8

25- 34 2,5 0,9

35- 44 2,8 1,4

45-54 1,9 0,9

55-64 1,4 0,5

65 i més 0,5 0,2

Usos lingüístics

Català 2,7 0,3

Indistintament 2,2 0,9

Castellà 1,0 1,1

Altres 1,6 0,3

Nacionalitat

Espanyola 1,8 0,8

Resta 0,8 0,5

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

3. Rutines del consum radiofònic

3.1. Dissabte: l’únic dia en què el consum 
es manté o, fins i tot, s’incrementa

Tradicionalment sempre s’ha escoltat més la ràdio els dies 
laborables que durant el cap de setmana i, precisament, ob-
servades les dades que abasten des del 2004 fins al 2008, 
el que es percep és un descens gradual del nombre d’oients 
durant els feiners. La xifra ha anat baixant progressivament 
del 60,7% (2004) al 56,6% (2008) i, sobretot, com a efecte 
del comportament davant la ràdio generalista, l’índex de la 
qual ha passat del 31,2% al 28,5%. En canvi, el consum de 
la ràdio temàtica de dilluns a divendres es manté al voltant 
del 31%. 

Taula 9. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista i 
temàtica segons el període setmanal a Catalunya (2008)

Generalista Temàtica Total oients

Dies feiners 28,5 31,4 56,6

Dissabte 19,6 26,2 44,5

Diumenge 19,3 20,9 39,9

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

D’altra banda, també es detecta un descens, lent 
però constant, els diumenges. D’acord amb l’EGM, el 
2008 el 39,9% de la població de Catalunya escolta la rà-
dio aquest dia, mentre que el 2004 la xifra era del 43,7%, 
tendència més pronunciada en l’àmbit de la ràdio gene-
ralista. 

En definitiva, sembla que és el dissabte el dia que 
es mostra més estable des d’aquest punt de vista. Durant 
els últims cinc anys, el percentatge d’oients de la ràdio 
es manté al voltant del 44% el sisè dia de la setmana. La 
ràdio generalista ha aconseguit mantenir el seu índex de 
penetració al voltant del 20%, i la ràdio temàtica, fins 
i tot, l’ha incrementat, i ha passat del 22,7% (2004) al 
26,2% (2008).
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3.2. El migdia és una franja vall cada vegada 
més profunda per a les generalistes i el consum 
de les temàtiques decau la nit i matinada 

L’anàlisi del consum de la ràdio generalista per períodes ho-
raris entre el 2004 i el 2008 mostra fluctuacions tan reduïdes 
que gairebé són imperceptibles i, per tant, el que domina és 
l’estabilitat. L’únic detall que sobresurt com a diferent, i que 
afecta tots els dies de la setmana, és la davallada generalitza-
da del seguiment radiofònic entre les 12.00 i les 16.00 hores. 
Els dies feiners el percentatge d’oients de les programacions 
generalistes ha caigut del 32,9% (2004) al 29,8% (2008) du-
rant el migdia i, quant a dissabte i diumenge, el volum del 
descens és similar: el dissabte ha passat del 27,7% (2004) 
al 23,3% (2008) i el diumenge, del 23,1% (2004) al 20,3% 
(2008). 

A banda d’això, la resta d’aspectes referents a la rà-
dio generalista són molt més puntuals, ja que es corres-
ponen amb moments específics de la setmana. De tots 
ells, el que crida més l’atenció és el notable descens dels 
oients durant la tarda del diumenge, cosa que fa pensar 
que cada vegada són menys les persones que mantenen 

el costum d’escoltar la programació esportiva que habi-
tualment ocupa aquesta part de les graelles. L’any 2004 
el 32,4% de la població escoltava la ràdio generalista els 
diumenges a la tarda i, quatre anys després, la xifra és 
26,6%. 

Cada vegada són menys les persones que es-
colten la programació esportiva radiofònica 
la tarda del diumenge

Pel que fa a la ràdio temàtica, el fenomen que crida 
més l’atenció és la caiguda del consum durant la nit i la ma-
tinada. Aquestes són les dades que aporta l’EGM: el 2004 
el 27% de la població escoltava aquest tipus de programació 
durant aquesta franja horària i el 2008 la xifra és del 24,9%. 
Ara bé, al costat d’aquestes xifres, cal apuntar també una 
tendència de caire més favorable, ja que alhora es detecta 
un augment del consum de la ràdio temàtica el diumenge, 
al matí i a la tarda. El 2008 els respectius percentatges de 
penetració se situen al voltant del 50% i el 35%.

Gràfic 4. Evolució de l’audiència de les cadenes generalistes durant els dies feiners a Catalunya (2008). Audiència 
acumulada de 01:00 a 24:00 hores

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre).
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Taula 10. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista 
segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2008)

TO
TA

L O
Ien

TS

d
IeS FeIn

eRS

d
ISSA

bTe

d
IU

M
en

G
e

Matí
(de 06.00 a 12.00) 68,7 72,2 60 51,2

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 28,1 29,8 23,3 20,3

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 24,7 24,9 21,7 26,6

Nit
(de 20.00 a 06.00) 37,3 35,2 40,4 49,7

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio generalista en 
sentit vertical. 
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre).
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 Gràfic 5. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques musicals durant els dies feiners a Catalunya (2008). 
Audiència acumulada de 01:00 a 24:00 hores

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer-novembre).

Taula 11. Distribució de l’audiència de la ràdio temàtica 
segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2008)

TO
TA

L O
Ien

TS

d
IeS FeIn

eRS

d
ISSA

bTe

d
IU

M
en

G
e

Matí
(de 06.00 a 12.00) 63,3 66,5 54,8 49,6

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 42 42,4 41 40

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 35,8 36,4 32,4 35

Nit
(de 20.00 a 06.00) 24,9 23,9 28,4 27,9

Dades: Percentatge sobre el total d’oients de la ràdio temàtica en 
sentit vertical.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya 
(febrer-novembre).
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Catalunya Informació Radio Marca
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Gràfic 6. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques informatives durant els dies feiners a Catalunya (2008). 
Audiència acumulada de 01:00 a 24:00 hores

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

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM (febrer - novembre 2007)

4. Mirant cap al futur: els nous suports 
de recepció

Davant d’aquesta davallada generalitzada del consum radi-
ofònic, el conjunt del sector ara està a l’expectativa de com 
s’aniran introduint els nous suports de recepció radiofònica. 
Ara bé, aquesta mena d’espera ha d’anar acompanyada, inevi-
tablement, de diferents actuacions. Igual com ja ho està fent la 
televisió, la ràdio ha de continuar indagant en la renovació dels 
seus formats i continguts, a més d’anar definint (i provant) 
estratègies davant la seva necessària adaptació al nou context 
tecnològic, caracteritzat pel canvi constant. Per exemple, en 
cas que prosperés l’audició de ràdio via telèfon mòbil, aquest 
mitjà haurà de pensar en ferm en com oferir un producte amb 
trets personalitzats i basat en la interactivitat.

El 6,9% de la població de Catalunya escolta la 
ràdio mitjançant el mòbil

Els estudis apunten que el que s’està fent ara, almenys de 
moment, no està resultant gaire atractiu des del punt de vista 
dels oients. Les dades referents a Internet i telefonia mòbil 
així ho posen de manifest. D’una banda, el Baròmetre de la Co-

municació i la Cultura (FUNDACC) assenyala el 2008 que els 
dos únics mitjans de comunicació la consulta via Internet dels 
quals comença a créixer són la premsa generalista i la premsa 
esportiva, encara que curiosament també estan disponibles en 
paper. El 21,3% dels internautes consulta diaris generalistes i 
el 7,8% mira els esportius. De l’altra, i referent a l’ús del telèfon 
mòbil per rebre emissores radiofòniques, aquest mateix estudi 
indica que tan sols el 6,9% de la població de Catalunya té 
aquest costum. Cal prendre en consideració, però, que aquest 
6,9% és un percentatge molt proper al que fa referència als que 
utilitzen aquest aparell per escoltar música (9,4%), dada que fa 
pensar que aquesta pot ser una via de sortida important en un 
futur pròxim. El consum de música està molt estès a la nostra 
societat i, moltes vegades, aquesta pràctica cultural entra en 
clara competència amb la ràdio; per tant, el fet que ambdues 
xifres siguin similars en permet fer una lectura positiva. 

No obstant això, el procés serà lent. A començament 
del 2007, Movistar anunciava la posada en marxa d’un nou 
servei amb el nom de Visual Radio. Aquesta funció perme-
tia escoltar algunes emissores i interactuar-hi (visionament 
de fotografies, participació en enquestes, consulta de títol de 
cançons…) amb un determinat model de telèfon. El producte 
estava especialment adreçat als joves i permetia sintonitzar 40 
Principales, Máxima FM i M-80. El cost era d’un euro al dia 
o cinc euros al mes. A finals de 2008, el servei es va retirar. 
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5. Conclusions 

La ràdio ha assolit un nombre de seguidors similar al •	
que té la premsa; en canvi, no ha estat capaç d’acon-
seguir que el seu ús sigui tant massiu com el de la te-
levisió. Ara, a més, ha de fer front a un pronòstic poc 
favorable: si segueix la tendència actual, en pocs anys 
menys del 50% de la població resident a Catalunya 
escoltarà la ràdio. Davant d’aquesta previsible caigu-
da per sota d’aquesta barrera psicològica, cal prendre 
mesures. La ràdio temàtica, gràcies a l’empenta de les 
emissores musicals, sembla que està més ben prepara-
da que la ràdio generalista, però la situació no és bona 
en cap dels dos sectors. 
Sembla que, en aquest context, no serveixen les anti-•	
gues estratègies. D’una banda, mantenir la programa-
ció que sempre ha funcionat pot produir el progressiu 
envelliment de l’audiència, si no és capaç d’atreure els 
més joves. I de l’altra, arriscar-se amb noves propostes 
pot ser perillós. Avançar-se massa pot significar el fra-
càs, a més d’importants pèrdues econòmiques, i arribar 
tard pot suposar l’inici d’una lluita difícil per conquerir 
el lideratge que un altre sí que ha pogut guanyar.
Potser aquesta poca utilitat de l’experiència adquiri-•	
da fa que sigui més senzill avançar en aquest terreny 
quan encara s’és un projecte en procés de consolida-
ció que no pas quan s’arrossega una estructura que 
comença a estar antiquada o una manera de fer la 
transformació de la qual és gairebé impossible. Una 
prova d’això seria el cas de RAC 1, la tercera cadena 
amb més audiència el 2008 a Catalunya —sense des-
merèixer, evidentment, el valor de la seva estratègia 
programàtica. 

És cert que els nous sistemes de recepció, arran dels •	
quals es pronostica la ja definitiva desaparició del 
transistor convencional, poden atraure nous oients, 
però la tecnologia per si sola tampoc no pot fer-ho tot 
i, alhora, posa sobre la taula nous reptes, que podrí-
em resumir amb els dos interrogants següents: Com 
crear productes més personalitzats? Com aprofitar la 
interactivitat? 
Les dades disponibles sobre el consum radiofònic •	
actualment només donen compte dels hàbits del 
gran públic i, alhora, la incorporació de la mesura de 
l’audiència dels nous suports està resultant un procés 
lent. Es tracta de dues qüestions que fan que aquesta 
informació no sigui suficient a l’hora de fer front al 
present immediat, però tampoc no s’han de desme-
rèixer i, per tant, convé tenir en consideració tot el 
que revelen. 

6. Fonts d’informació consultades

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura•	  - FUN-
DACC: any natural gener-desembre 2008.
Estudi General de Mitjans•	  Ràdio Catalunya (EGM) - 
AIMC: febrer-novembre 2004.
Estudi General de Mitjans•	  Ràdio Catalunya (EGM) - 
AIMC: febrer-novembre 2005.
Estudi General de Mitjans•	  Ràdio Catalunya (EGM) - 
AIMC: febrer-novembre 2006.
Estudi General de Mitjans•	  Ràdio Catalunya (EGM) - 
AIMC: febrer-novembre 2007.
Estudi General de Mitjans•	  Ràdio Catalunya (EGM) - 
AIMC: febrer-novembre 2008.
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CAPÍTOL  Iv

Aquest capítol té com a objectiu proporcionar una primera 

aproximació a les magnituds econòmiques de la ràdio a Ca-

talunya, adoptant com a punt de partida els comptes oficials 

de les empreses i analitzant alguns dels indicadors principals 

—ingressos d’explotació, vendes, ocupació i subvencions pú-

bliques atorgades— i les relacions de proporcionalitat entre 

ells, per a l’any 2007, el darrer any per al qual hi ha informació 

completa de les empreses. Alhora, es distingeix entre les emis-

sores i cadenes privades d’abast local, català i espanyol (i les 

emissores que aquestes tenen a Catalunya) i les emissores pú-

bliques d’abast català. Així, es pot destacar que el sector públic, 

amb un 50% dels empleats, obté el 30% de la xifra de vendes 

netes del sector, i un 38% dels 70 milions d’euros d’ingressos 

d’explotació.

Per Joan Maria Corbella, professor de la Universitat Pompeu 

Fabra i membre del grup UNICA (Unitat d’Investigació en Co-

municació Audiovisual); i xavier Cubeles, professor de la Uni-

versitat Pompeu Fabra i investigador de la Fundació Barcelona 

Media.

La perspectiva econòmica del sector 

radiofònic a Catalunya
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La perspectiva econòmica del sector

1. Introducció

Entre els diversos problemes i temes que ocupen els debats i 
els treballs de recerca sobre el sector radiofònic de Catalunya, 
un dels que apareix més reiteradament fa referència a la ne-
cessitat d’avaluar el volum econòmic de la seva activitat, poder 
establir una xifra que permeti contrastar el seu valor econòmic 
amb el dels altres mitjans de comunicació i altres sectors.

Els darrers trenta anys, ha guanyat consistèn-
cia l’acceptació del discurs sobre la legitimitat 
de l’afany de lucre de l’activitat radiofònica, 
en la mesura que s’han anat posant a concurs 
per a l’explotació privada successives onades 
de llicències de ràdio en FM i, amb això, s’ha 
dinamitzat la lògica mercantil del mitjà

Sobretot, aquest interès té sentit en dues línies d’argu-
mentació. La primera, perquè al costat del discurs sobre la 
capacitat d’intervenir en la creació i modificació de l’opinió 
pública i la lògica de servei públic de la ràdio, els darrers tren-
ta anys ha guanyat consistència l’acceptació del discurs sobre 
la legitimitat de l’afany de lucre de l’activitat radiofònica, en 
la mesura que s’han anat posant a concurs per a l’explotació 
privada successives onades de llicències de ràdio en FM i, 
amb això, s’ha dinamitzat la lògica mercantil del mitjà. La 
segona línia, en coherència amb la primera, fa referència a la 
necessitat d’avaluar econòmicament el sector i les oportuni-
tats que ofereix, en els mateixos termes que qualsevol altre, a 
fi de fer possibles les operacions econòmiques i empresarials 
dels operadors radiofònics i els inversors potencials.

Per això, tot i l’enorme interès que tenen els estudis re-
alitzats fins ara amb l’objectiu de delimitar la magnitud eco-
nòmica de la ràdio a Catalunya,1 basats en l’estimació de la in-
versió publicitària, en aquest estudi hem optat per fonamentar 
el treball en les dades econòmiques que les empreses declaren 
oficialment, ja que considerem que permet acostar-se millor a 

1. Entre els treballs amb difusió pública, cal esmentar, sobretot, els 
treballs d’Enric Yarza en el llibre Actes del 3r Congrés de la Ràdio a 
Catalunya (Yarza, 2008a) i en l’anterior edició d’aquest Informe (Yarza, 
2008b). 

l’objectiu, tot i les mancances que cal acceptar. Entre aquestes, 
la impossibilitat d’obtenir els resultats d’algunes emissores i 
cadenes, i sobretot que cal cenyir l’estudi a les darreres dades 
disponibles de la immensa majoria, que corresponen al 2007. 

2. Plantejament metodològic de l’estudi

2.1. Plantejament general

L’anàlisi econòmica del sector radiofònic basada en l’estimació 
de la inversió publicitària de les empreses, sobre les dades pro-
porcionades per Infoadex i més recentment l’estudi equivalent 
d’Arce Media, tenen ja una certa consolidació a Catalunya i a 
Espanya, i la metodologia usada ja permet veure d’alguna ma-
nera l’evolució històrica de la capacitat de la ràdio per generar 
recursos, en comparació amb els altres mitjans de comunica-
ció. Però té algunes limitacions, i més per al cas de Catalunya.

Davant d’això, vam proposar-nos l’anàlisi del sector a 
partir de les dades econòmiques i comptables oficials de les 
empreses públiques i privades que operen a la ràdio a Catalu-
nya. D’aquesta manera, l’estudi inclou no només els ingressos 
publicitaris declarats per aquests agents radiofònics —l’entrada 
més important de recursos, evidentment, almenys en el sector 
privat—, sinó també els altres ingressos d’explotació que pu-
guin obtenir de la seva activitat, subvencions incloses. Alhora, 
quan es parla dels ingressos declarats per les empreses, s’esqui-
va la discussió sobre la validesa de la inversió estimada i contro-
lada per les institucions (Infoadex) respecte a la inversió real.

2.2. Univers de l’estudi

Per a l’elaboració de l’estudi econòmic del sector va caldre, 
en primer lloc, delimitar el cens bàsic d’empreses a tenir en 
compte. Es va partir de la relació d’empreses de l’Associació 
Catalana de Ràdio, que inclou totes les principals empreses 
privades de ràdio que operen a Catalunya. Aquesta llista va 
ser ampliada amb la informació pública disponible, sobretot 
en allò que fa referència a altres empreses vinculades amb els 
principals grups o cadenes de ràdio incloses a l’esmentada re-
lació, així com per les dues societats de titularitat pública del 
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sector amb cobertura autonòmica (Catalunya Ràdio SRG, 
SA i l’Agència de Comunicació Local, SA). 

Com a resultat d’aquesta tasca, s’ha treballat amb una 
llista que conté un total de 52 societats o empreses, de les 
quals s’ha obtingut informació econòmica i comptable en 
39 casos (per a més detalls, vegeu el quadre 5). Aquestes 
empreses s’han agrupat en les categories següents:

A. •	 Ràdios privades de Catalunya: societats mercantils 
de titularitat privada que operen en el mercat de la rà-
dio i que tenen la seva seu social a Catalunya. Aquestes 
empreses s’han classificat en els grups següents:

 A.1. De cobertura autonòmica
 A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya)
 A.3. Ràdios locals/comarcals/independents

B. •	 Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic: 
societats mercantils de titularitat pública que prove-
eixen serveis de ràdio per a l’àmbit del territori de tot 
Catalunya.
C. •	 Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalu-
nya (amb seu central a Madrid): societats mercantils de 
titularitat privada que operen en el mercat de la ràdio de 
Catalunya i que tenen la seva seu social a Madrid.

No s’han pres en consideració les emissores públiques 
de caràcter local o comarcal, per la impossibilitat de disposar 
de dades econòmiques suficients. Igualment, no s’ha fet cap 
estimació de la part del sector privat, del qual no es tenen da-
des fiables. Davant d’això, cal fer les consideracions següents:

A. Ràdios privades de Catalunya
A.1. De cobertura autonòmica: l’estudi cobreix 
exhaustivament aquest segment.
A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya): 
l’estudi cobreix exhaustivament el segment, 
però no s’hi inclou l’activitat comercial que es 
realitza directament per part de les empreses 
dominants (vegeu l’apartat C).
A.3. Ràdios locals/comarcals/independents: 
amb els instruments d’informació disponibles, 
l’abast de l’estudi és limitat, per la dificultat 
d’obtenir dades oficials. Això converteix en ar-
riscat valorar la seva aportació en termes eco-
nòmics al sector, tot i que pels estudis d’inversió 
publicitària anteriors, d’Enric Yarza, represen-
ten un volum molt reduït en el total.

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic: 
és complet en aquest segment de les de titularitat 
pública, però manquen les ràdios públiques d’abast 
municipal o comarcal. Com en el punt, anterior, els 
estudis de Yarza permeten valorar que la seva apor-

tació és igualment reduïda al conjunt de la ràdio a 
Catalunya.

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Cata-
lunya (seus centrals a Madrid): es dóna la informació 
com a referència, però caldria una anàlisi suplementà-
ria de la seva participació en el mercat català. També 
en aquest cas, cal valorar les estimacions de Yarza en 
els treballs esmentats.

Les dades econòmiques emprades en aquest estudi 
s’han obtingut dels comptes de les empreses, segons aparei-
xen en el SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), 
i corresponen a l’any 2007, si no s’indica el contrari.

3. Les fonts de finançament de la ràdio a 
Catalunya

Abans de presentar les xifres que descriuen econòmicament 
el sector radiofònic a Catalunya, sembla convenient fer refe-
rència als principals recursos disponibles per al finançament 
de l’activitat, essencialment la venda de publicitat —i ocasio-
nalment d’altres serveis i productes dels quals poden obtenir 
ingressos—, les aportacions públiques en forma de subven-
ció a entitats radiofòniques públiques o privades i, en el cas 
de les corporacions públiques, el recurs a l’endeutament. En 
els apartats següents es fa referència a allò que representen 
cadascun d’ells actualment a Catalunya i l’anàlisi de la fiabi-
litat de les estimacions en el cas de la publicitat.
 

3.1. Les estimacions sobre la inversió publicitària

L’avaluació de les dades sobre el volum que representa la 
despesa de les empreses en publicitat als mitjans i a la rà-
dio en concret no presenta diferències substancials, malgrat 
l’existència de dues iniciatives de control i mesura. 

Taula 1. Inversió publicitària total i en la ràdio a Espanya, 
segons Infoadex (2005-2008)

(Xifres en milions d’euros)

2005 2006 2007 2008

Total d’inversió 
estimada en mitjans
convencionals

6.720,7 7.306,9 7.985,1 7.102,5

Inversió estimada en 
ràdio 609,9 636,7 678,1 641,9

Font: Infoadex.
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En primer lloc, d’acord amb les dades de l’estudi amb 
més tradició, el d’Infoadex, l’evolució recent de la inversió pu-
blicitària en la ràdio a Espanya és la que expressa la taula 1 (en 
la pàgina anterior).

D’aquesta inversió, Infoadex considera que al voltant 
del 95% correspon a les tres grans empreses privades radio-
fòniques d’Espanya (Cadena SER, Cadena COPE i Onda 
Cero), sumant les aportacions en cadena i la de les emisso-
res que inclouen. 

Per la seva banda, l’estudi alternatiu a Infoadex pro-
mogut per Arce Media, amb el nom d’Índice de inversión 
publicitaria (i2p), xifrava lleugerament a la baixa el total 
d’ingressos publicitaris dels mitjans convencionals i de la 
ràdio, respecte al primer (taula 2).

Taula 2. Inversió publicitària total i en la ràdio a Espanya, 
segons Arce Media (2007-2008)

(Xifres en milions d’euros)

2007 2008

Total d’inversió estimada en mitjans 
convencionals 7.718 6.647,6

Inversió estimada en ràdio 648,8 596,2

Font: Arce Media: Índice de inversión publicitaria (i2p).

Per a l’any 2007, aquest índex i2p estimava que dels 
648,8 milions destinats a la ràdio a Espanya, corresponien 
a la ràdio d’abast estatal 313,9 milions, mentre que els al-
tres 334,8 milions anaven a la ràdio local i regional. Alhora, 
la ràdio generalista abastava el 63,8% de la inversió (413,8 
milions), i la temàtica, l’altre 36,2% (235 milions).

3.1.1. Inversió publicitària a la ràdio a Catalunya

Enric Yarza, amb les dades d’Arce Media, i seguint una meto-
dologia pròpia de càlcul que esdevé referència per al sector, en 
l’informe anterior sobre la ràdio xifrava per a l’any 2007 el vo-
lum publicitari de la ràdio de Catalunya en 75,4 milions d’euros 
(41,6 milions per a la generalista i 33,7 milions per a l’especia-
litzada). Això representava un increment notori sobre els anys 
anteriors: 70,1 milions el 2006 i 67,2 milions l’any 2005.2

Des d’un altre plantejament, en un estudi sobre el 
sector publicitari a Catalunya encarregat per la Generalitat 
de Catalunya als grups de recerca InCom (UAB) i UNI-

2. Per homogeneïtzar l’estudi amb les dades econòmiques 
disponibles, aquí es fa referència a l’any 2007. En el capítol següent, 
el mateix autor presenta les xifres d’estimació publicitària a la ràdio a 
Catalunya per al 2008.

CA (UPF),3 amb les dades de l’Enquesta anual de serveis 
que elabora l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
es corroborava pràcticament la xifra del 2005 (65,3 milions 
d’euros) que Yarza apuntava. 

No hi ha dades posteriors a 2005, però aquesta co-
incidència permet considerar que ambdues metodologies 
reflecteixen adequadament el volum de negoci publicitari 
de la ràdio a Catalunya. L’enquesta de l’Idescat recull la 
informació declarada per les empreses publicitàries de Ca-
talunya amb més de 10 treballadors, per la qual cosa abasta 
la part més important de la inversió publicitària al país.

Tot i que en volum representen una aportació 
reduïda a l’economia del sector, cal fer igual-
ment una referència a les dades dels ajuts, a 
l’hora d’establir les dimensions econòmiques 
de la ràdio a Catalunya

3.2. Les subvencions a la ràdio privada

El sector radiofònic ha estat exclòs tradicionalment dels siste-
mes d’ajuts econòmics als mitjans de comunicació, a Espanya 
i a Catalunya. D’ençà del 2005, però, la Generalitat de Catalu-
nya va estendre la seva política de foment de la llengua catala-
na —fins llavors exclusiva de la premsa escrita— a la ràdio, la 
televisió i els mitjans informatius digitals, en dues modalitats: 
ajuts a l’explotació (ajuts estructurals, amb un import que es 
calcula automàticament en relació amb les hores d’emissió en 
català) i ajuts a projectes específics per a la millora de la seva 
activitat. Tot i que en volum representen una aportació reduïda 
a l’economia del sector, cal fer igualment una referència a les 
dades dels ajuts, a l’hora d’establir les dimensions econòmiques 
de la ràdio a Catalunya (Veure Taula 3, a la pàgina següent). 

L’any 2005 van rebre ajuts a l’explotació 13 sol·licitants 
radiofònics,4 amb un import total de prop de 400.000 euros, 
amb unes quantitats que oscil·laven entre el màxim d’Ona 
Catalana de 103.000 euros i el mínim de 7.360 euros per a 
Ràdio Ciutat de Manresa (Styl FM). Paral·lelament, es van 
atorgar 460.000 euros a projectes, i el màxim beneficiari va ser 
Radiocat XXI (RAC 1 i RAC 105) amb 281.540 euros entre 
els diversos projectes presentats. 

Els prop de 860.000 euros de 2005 van augmentar 
l’any següent fins a 950.000 euros, distribuïts quasi equi-

3. Laura Bergés i Joan M. CorBella (dir.), 2008, El mercat publicitari a 
Catalunya i el finançament dels mitjans de comunicació 2006, InCom/
UNICA per a la Secretaria General de Comunicació i el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, inèdit.

4. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 28 de desembre de 2005.
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tativament entre els ajuts estructurals a l’explotació i per a 
projectes.5 Igual que el 2005, els ajuts a projectes de les em-
preses radiofòniques van representar el 5,78% dels ajuts als 
projectes de tots els mitjans en català. En la convocatòria 
de 2006, els beneficiaris dels ajuts automàtics van ser altre 
cop tretze cadenes i emissores, i Ona Catalana va repetir 
com a màxima beneficiària amb 96.811 euros. Pel que fa a 
projectes, la part principal dels ajuts va correspondre altre 
cop a Radiocat XXI, amb un total de 277.828 euros.

L’any 2007, l’import total dels ajuts al sector pràc-
ticament es va doblar respecte a l’anterior, ja que la xifra 
es va acostar als dos milions d’euros6 entre subvencions a 
l’estructura —amb unes xifres relativament semblants als 
anys anteriors— i a projectes —amb un salt econòmic molt 
important. Els primers van beneficiar un total de 16 cade-
nes i emissores, amb un import màxim per a Ona Catalana 
de 81.138 euros. I pel que fa a projectes, els grans benefici-
aris van ser Ona Catalana (600.000 euros), Radiocat XXI 
(399.960 euros) i el Grup Flaix (199.920 euros).

L’any 2008, els ajuts totals van minvar lleugerament, 
tot i que encara es van situar en el llindar dels dos milions 
d’euros d’aportació a l’economia de la ràdio a Catalunya. 
Els ajuts estructurals, en una xifra similar a l’any anteri-
or, van beneficiar 17 sol·licituds d’empreses radiofòniques,7 
mentre que era prevista una partida d’1.215.000 euros per 
als ajuts a projectes.

3.3. El finançament de les empreses 
públiques de ràdio a Catalunya

Com ja s’ha indicat, no hi ha dades disponibles de l’econo-
mia de les emissores públiques municipals de Catalunya, 

5. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 16 de gener de 2007.

6. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 11 de març de 2008.

7. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 21 de gener de 2009.

per la qual cosa en aquest apartat només es pot fer referèn-
cia a l’activitat de les emissores de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (Catalunya Ràdio i altres) i a 
l’Agència de Comunicació Local (COMRàdio). 

Ara bé, amb les xifres d’ambdues institucions ja es 
pot comprovar que l’aportació pública —directa o indirec-
ta— als mitjans públics té un pes molt important en la 
magnitud econòmica del sector radiofònic de Catalunya, 
en comparació amb l’aportació dels dos epígrafs anteriors, 
la publicitat i les subvencions a les empreses privades. Pel 
que fa la publicitat, a més, cal tenir en compte que la xi-
fra estimada per Yarza de 75,4 milions d’euros per al 2007 
inclou la inversió que van obtenir les cadenes públiques i 
les privades, juntament amb les empreses privades, i que, 
d’acord amb les dades que segueixen, podria estimar-se su-
perior al 20% del total. 

3.3.1. Catalunya Ràdio SRG SA

El conjunt de cadenes de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals va tenir el 2007 uns ingressos d’explo-
tació de poc més de 16 milions d’euros (taula 4), amb un 
increment del 10,8% respecte de l’any anterior. Aquests 
ingressos corresponen gairebé íntegrament a vendes netes 
(98,5%). Els ingressos, però, van representar pràcticament 
només una tercera part de les despeses d’explotació, per la 
qual cosa les pèrdues d’explotació van superar els 30 mili-
ons d’euros (Veure Taula 4 a la pàgina següent).

3.3.2. Agència de Comunicació Local, sa

Per la seva banda, l’Agència de Comunicació Local 
(COMRàdio) va obtenir (taula 5) el mateix any 2007 in-
gressos per un import superior als 10 milions d’euros, dels 
quals només un 11,6% corresponia a ingressos per vendes, 
i malgrat això va arrossegar una petita càrrega de pèrdues 
d’explotació (Veure Taula 5 a la pàgina següent).

Taula 3. Import total dels ajuts del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a la ràdio privada a Catalunya 
(2005-2008)

(Xifres en euros)

Modalitat d’ajut 2005 2006 2007 2008

Ajuts estructurals 398.442 486.787 584.793 536.362

Ajuts a projectes 460.030 462.476 1.356.560 1.215.000 (1)

Total 858.472 949.263 1.941.353 1.751.362

(1) Import previst en la convocatòria de 2008.

Font: Elaboració pròpia amb les dades publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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(de les quals disposem de dades) i d’abast català privades, 
tampoc no assoleixen les xifres de les cadenes espanyoles a 
Catalunya (Veure Taula 6, a la pàgina següent).

4.2. Ingressos d’explotació del sector 

Pel que fa als ingressos totals d’explotació (taula 7), d’acord 
amb les dades dels comptes de les empreses incloses en 
aquest estudi, l’any 2007 es xifraven en poc més de 70 mi-
lions d’euros, dels quals el sector públic no local aportava el 
38%; les emissores de les cadenes espanyoles, pràcticament 
una tercera part, i un 30% més corresponia a les emissores 
i cadenes d’abast català i local. 

Els ingressos per empleat són clarament su-
periors en la ràdio privada d’abast català i en 
els grups d’abast espanyol que no pas en el 
sector públic radiofònic

Si es contrasten aquestes xifres amb les d’ocupació 
laboral, els ingressos per empleat són clarament superiors 
en la ràdio privada d’abast català i en els grups d’abast es-
panyol que no pas en el sector públic radiofònic (Taula 7, a 
la pàgina següent).

4.3. Aportació de les vendes als ingressos 
d’explotació

En termes de vendes netes (de publicitat i altres serveis o pro-
ductes), el sector públic redueix la seva participació al 30% del 

Taula 4. Comptes d’explotació de Catalunya Ràdio SRG 
SA (anys 2006 i 2007)

(Xifres en euros)

2006 2007

Ingressos d’explotació 14.496.792 16.066.734

Vendes netes 14.347.409 15.821.888

Altres ingressos d’explotació 149.383 244.846

Despeses d’explotació 40.484.046 46.219.355

Pèrdues d’explotació 25.987.254 30.152.621

Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes anuals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Taula 5. Comptes d’explotació de l’Agencia de 
Comunicació Local, SA (anys 2006 i 2007)

(Xifres en euros)

2006 2007

Ingressos d’explotació 6.929.930 10.699.466

Vendes netes 1.569.390 1.241.285

Altres ingressos d’explotació 5.360.540 9.458.181

Pèrdues d’explotació 3.945.023 395.415

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Informa D&B, SA, SABI (Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos).

4. La dimensió econòmica del sector 
radiofònic de Catalunya

A partir de l’anàlisi dels comptes oficials de les empreses, i 
amb les reserves expressades en el punt 2, es poden presen-
tar els principals trets que configuren el sector radiofònic 
a Catalunya. Hem considerat especialment rellevants les 
dades que fan referència a ocupació laboral, ingressos d’ex-
plotació i participació de les vendes en aquests ingressos.

4.1. L’ocupació en el sector

Dels prop d’un miler de treballadors en plantilla a les empreses 
radiofòniques (taula 6), més de la meitat treballen en el sector 
públic. A aquesta xifra caldria, a més, sumar-hi els empleats 
de les emissores municipals, per la qual cosa en realitat podem 
considerar que aquest sector públic és, amb diferència, la princi-
pal borsa de força de treball en el sector. L’aportació més impor-
tant correspon a Catalunya Ràdio SRG, SA, amb una plantilla 
de 419 persones, que representa el 43% del total del sector.

Dels prop d’un miler de treballadors en plan-
tilla a les empreses radiofòniques, més de la 
meitat estan treballant en el sector públic. A 
aquesta xifra caldria, a més, sumar-hi els em-
pleats de les emissores municipals

D’altra banda, tot i l’increment de l’oferta de cadenes 
privades d’abast català, encara l’any 2007 les emissores de 
les grans cadenes estatals ocupaven més empleats que no 
pas elles, fins al punt que, sumant totes les emissores locals 
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Taula 6. Ocupats del sector de la ràdio a Catalunya (any 2007)(1)

Ocupats(2)

Nombre %

A. Ràdios privades de Catalunya   

A.1. De cobertura autonòmica 171 17,6

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 244 25,1

A.3. Ràdios locals/comarcals/independents 27 2,8

Total 442 45,4

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic   

Total 532 54,6

Total ràdio a Catalunya 974 100,0

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya (seus centrals a Madrid)   

Total 2.540  

(1) Dades de l’any 2007 (o bé del 2006, si no es disposa de la informació del 2007), segons cens d’empreses de la Taula 10.
(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 de les dades d’Informa D&B, SA, SABI (Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos).

Taula 7. Total d’ingressos d’explotació del sector de la ràdio a Catalunya (any 2007)(1)

Total d’ingressos d’explotació(2)

Euros %

A. Ràdios privades de Catalunya   

A.1. De cobertura autonòmica 19.219.674 27,3

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 22.787.312 32,4

A.3. Ràdios locals/comarcals/independents 1.520.011 2,2

Total 43.526.997 61,9

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic(3)   

Total 26.766.200 38,1

Total ràdio a Catalunya 70.293.197 100,0

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya (seus centrals a Madrid)   

Total 507.047.037  

(1) Dades de l’any 2007 (o bé del 2006, si no es disposa de la informació del 2007), segons cens d’empreses de la Taula 10.
(2) Total d’ingressos d’explotació de les empreses: vendes netes (publicitat i vendes de productes), subvencions i altres ingressos d’explotació. 
(3) En el grup de ràdios públiques, es comptabilitzen pèrdues d’explotació elevades (especialment a Catalunya Ràdio) que, com en el cas de les 
privades, no es comptabilitzen. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i de les dades d’Informa D&B, SA, SABI (Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos).
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total (taula 8), mentre que les emissores de cadenes espanyoles 
i les cadenes d’abast català i local es reparteixen pràcticament a 
parts iguals l’altre 70%. Per tant, també des d’aquesta perspec-
tiva el rendiment de vendes per empleat és clarament superior 
en el cas de la ràdio privada de Catalunya. Ara bé, cal afegir 
que la participació de Catalunya Ràdio en les vendes del sec-
tor públic és pràcticament del 93% (Taula 8).

En termes de vendes netes, el sector públic 
redueix la seva participació al 30% del total, 
mentre que les emissores de cadenes espanyo-
les i les cadenes d’abast català i local es repar-
teixen pràcticament a parts iguals l’altre 70%

En aquest punt, i malgrat el que s’ha apuntat en 
l’apartat 3, considerem obligat advertir de la desviació que 
es produeix entre l’anàlisi dels comptes de les empreses que 
presentem en aquest capítol i l’estimació de Yarza sobre els 
ingressos publicitaris del sector. La taula 9 ofereix aquesta 
comparació. La diferència entre el total de vendes netes de 
les emissores i cadenes i l’estimació dels ingressos obtinguts 
en concepte d’inversió publicitària s’explica per diversos 
motius, entre els quals destaquem els següents:

Taula 8. Total de vendes netes del sector de la ràdio a Catalunya (any 2007)(1)

Total de vendes netes(2)

Euros %

A. Ràdios privades de Catalunya   

     A.1. De cobertura autonòmica 17.961.259 32,0

     A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 19.615.607 35,0

     A.3. Ràdios locals/comarcals/independents 1.462.207 2,6

Total 39.039.073 69,6

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic   

Total 17.063.173 30,4

Total ràdio a Catalunya 56.102.246 100,0

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya (seus centrals a Madrid)  

Total 481.121.308  

(1) Dades de l’any 2007 (o bé del 2006, si no es disposa de la informació del 2007), segons cens d’empreses de la taula 10.
(2) 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 de les dades d’Informa D&B, SA, SABI (Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos).

D’una banda, cal tenir en compte que el total de 1. 
vendes netes de les emissores i ràdios de Catalunya 
se circumscriu a la informació obtinguda de 39 
societats, i no hem procedit a fer cap elevació o 
estimació dels ingressos que per aquest concepte 
podrien correspondre a la resta d’empreses del 
sector (de les quals no s’ha obtingut informació). 
Específicament, la informació amb la qual s’han fet els 
càlculs cobreix exhaustivament els segments del sector 
següents: ràdios privades de cobertura autonòmica, 
d’abast estatal (delegacions a Catalunya: no s’inclou 
l’activitat comercial realitzada directament per les 
empreses dominants dels grups o cadenes), i ràdios 
públiques d’abast autonòmic. Per contra, s’inclou molt 
poca informació d’empreses privades de ràdio local o 
comarcal i gens de les ràdios públiques locals.
D’altra banda, també s’han de tenir en compte les 2. 
diferències que poden existir en la comptabilització 
dels fluxos econòmics per part de les empreses. 
Així, a tall d’exemple per la seva importància en el 
sector, s’ha de tenir en compte la possible assignació 
d’ingressos per publicitat a empreses especialitzades 
en la gestió publicitària dels grups empresarials de 
la comunicació, les quals poden canalitzar de manera 
centralitzada els ingressos per campanyes realitzades 
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5. Conclusions

En primer lloc, cal assenyalar que aquest treball consti-•	
tueix una de les primeres aproximacions al coneixement 
del sector de la ràdio a Catalunya des d’una perspectiva 
econòmica. La manca d’una perspectiva temporal su-
ficient requereix tractar les dades amb prudència i, al 
mateix temps, aquest fet planteja l’oportunitat de fer 
un seguiment de la qüestió en el futur. A més a més, 
també cal remarcar que, sobre la base d’aquest enfo-
cament metodològic, es podria fer un diagnòstic molt 
més aprofundit de la realitat econòmica i financera 
d’aquest sector de la comunicació a Catalunya.
D’acord amb les dades elaborades i la seva anàlisi, el sec-•	
tor de la ràdio a Catalunya, des del punt de vista econò-
mic, presenta una estructura basada en tres pilars: 

En primer lloc, les cadenes públiques d’abast naci-
onal, que ocupen més de la meitat dels empleats del 
sector, però que limiten la seva captació d’ingressos 
per vendes al 30% del total, i amb una posició de pre-
domini clar de les emissores de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals (93% dels ingressos per 
vendes del sector públic de ràdio). El recurs a altres 

aportacions de diner públic o a l’endeutament els 
permet cobrir els costos d’explotació, que l’any 2007 
van representar més de 57 milions d’euros. 
En segon lloc, les cadenes privades d’abast espanyol, 
que ocupen una quarta part dels professionals de la 
ràdio a Catalunya, i que van obtenir a Catalunya prop 
de 23 milions d’euros d’ingressos d’explotació, dels 
quals 19,6 procedien de vendes (el 35% del total del 
sector a Catalunya). 
En tercer lloc, la ràdio privada d’abast català o lo-
cal. Les primeres, amb un 17% de la força laboral, 
acapararen el 32% dels ingressos per vendes (18 
milions d’euros), mentre que la ràdio local mante-
nia una proporcionalitat entre l’ocupació (2,8% del 
total) i la participació en les vendes (2,6%).

Els ingressos d’explotació de la ràdio a Catalunya as-•	
cendien l’any 2007 a un total de 70 milions d’euros, 
dels quals 56 eren procedents de vendes de publicitat i 
altres productes o serveis (amb les reserves expressades 
al punt 4 sobre la interpretació del significat d’aquestes 
xifres). 
L’aportació de les subvencions de la Generalitat de •	
Catalunya a empreses radiofòniques privades per a 
la promoció del català a les ones i el suport a l’espai 
comunicatiu català, tot i que va augmentar respec-
te als anys anteriors, representava el 2007 una xifra 
del 2,8% del total d’ingressos d’explotació del sector 
a Catalunya.
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Taula 9. Total de vendes netes del sector de la ràdio a 
Catalunya i total d’ingressos per publicitat (any 2007)(1)

Total

Total de vendes netes de les emissores i cadenes 
de Catalunya 56.102 €

Inversió publicitària estimada de la ràdio a 
Catalunya (radio local i distribuïda)(2) 75.400 €

Vendes netes / inversió publicitària 74,5%

 (1) Dades de l’any 2007 (o bé del 2006, si no es disposa de la 
informació del 2007), segons cens d’empreses de la taula 10.
(2) Dades de l’estudi de Yarza (2008b).

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) i de Yarza (2008b).

simultàniament a través de més d’un mitjà del mateix 
grup (premsa, ràdio, televisió, etc.).
Finalment, també cal indicar que la informació sobre la 3. 
inversió publicitària estimada de la ràdio a Catalunya és 
una aproximació al tema, per la qual cosa —tot i el valor 
reconegut d’aquesta font d’informació— cal prendre 
com a dada de referència que s’ha elaborat segons els 
criteris de comptabilització i d’estimació corresponents.
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7. Annex

Relació d’empreses sobre les quals s’ha fet l’estudi econò-
mic de la ràdio a Catalunya. Inclou la identificació oficial 
de l’empresa, el grup al qual pertany, i les dades declarades 
d’ingressos d’explotació i vendes netes

Taula 10. Total d’ingressos d’explotació i vendes netes del sector de la ràdio a Catalunya, per empreses (any 2007) 

nom empresa Grup Total d’ingressos 
d’explotació (1)

Total de vendes 
netes (2)

Any de
les dades

A. Ràdios privades de Catalunya    

A.1. De cobertura autonòmica 19.219.674 17.961.259  

Ens de Comunicacions, SL Ràdio Estel 64.413 64.413 2007

Flaix FM, SA Grup Flaix 657.520 607.873 2006

Grup Flaix Grup Flaix 2.459.782 2.002.594 2007

Ràdio Flaixbac, SA Grup Flaix 495.938 454.390 2006

Comunicacions Pla, SL Grupo Godó 49.288 49.288 2006

Ràdio El Masnou Maresme, SAU (extingida 
el 2008) Grupo Godó 187.713 0 2006

Ràdio i Televisió Sant Celoni, SLU (extingida 
el 2008) Grupo Godó 30.810 0 2007

Radiocat XXI, SLU Grupo Godó 8.924.455 8.432.946 2007

Radio Tele Taxi FM Radiodifusión, SA Radio Tele Taxi 3.804.150 3.804.150 2007

RM Radio, SA Radio Tele Taxi 2.545.605 2.545.605 2007

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 22.787.312 19.615.607  

Radio 13 de Catalunya, SAU COPE 1.811.791 1.718.117 2007

Editorial Catalana de Televisión y Radio COPE 54.091 0 2007

RKOR Radio, SLU Planeta 913.000 743.000 2007

Gironina de Ràdio, SAU (extingida el 2008) Unión Radio 153.380 108.931 2006

Ona Catalana, SAU (extingida el 2008) Unión Radio 2.240.000 1.355.000 2006

Radio Costa Brava, SAU (extingida el 2008) Unión Radio 33.195 510 2006

Radio España de Barcelona, SA Unión Radio 3.754.000 2.827.000 2007

Bergadana de Ràdio i Televisió, SLU 
(extingida el 2008) Unión Radio 58.890 6.022 2006

Ondas, SAU Unión Radio 27.000 0 2006

Ràdio La Cerdanya, SAU (extingida el 2008) Unión Radio 70.767 65.992 2006
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Nom empresa Grup
Total d’ingressos 
d’explotació (1)

Total de vendes 
netes (2)

Any de
les dades

Ràdio Olot, SL Unión Radio 501.220 352.223 2006

Ràdio Ripoll, SL Unión Radio 259.079 191.847 2007

Taelus, SL Unión Radio 1.732.266 1.725.055 2007

Club de Radio Terrassa, SA Ràdio Blanca 776.071 746.114 2007

Radio Club 25, SA Ràdio Blanca 2.639.836 2.594.181 2006

Radio Salud, SA Unidad Editorial 1.601.929 1.564.657 2006

Onda Ramblas, SA Vocento 6.068.841 5.616.958 2007

Onda Rambla Radio, SL Vocento 91.956 0 2007

A.3. Ràdios locals/comarcals/independents 1.520.011 1.462.207  

Ràdio Marina, SA Independent 567.683 560.612 2007

Ràdio Ciutat de Manresa, SL Ràdio i Televisió de 
Manresa 129.089 106.034 2007

Radio Terra Ferma de Lleida, SA Segre 625.520 600.066 2006

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SLU Cadena Pirenaica 197.719 195.495 2006

Total 43.526.997 39.039.073  

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast 
autonòmic    

 Catalunya Ràdio SRG, SA CCMA 16.066.734 15.821.888 2007

 Agència de Comunicació Local, SA 10.699.466 1.241.285 2007

Total ràdios públiques de Catalunya 26.766.200 17.063.173  

C. Ràdios privades d’abast estatal que 
operen a Catalunya (seus centrals a Madrid)    

Radio Popular, SA, Cadena de Ondas 
Populares Españolas COPE 106.798.058 104.735.146 2007

Uniprex, SAU Planeta 102.275.000 99.525.000 2007

Antena 3 de Radio, SA Unión Radio 30.619.000 17.459.000 2006

Sociedad Española de Radiodifusión, SA Unión Radio 249.624.000 242.216.000 2007

Radio Publi, SL Vocento 17.730.979 17.186.162 2007

Total ràdios privades d’abast estatal 507.047.037 481.121.308  

(1) Total d’ingressos d’explotació de les empreses: vendes netes (publicitat i vendes de productes), subvencions i altres ingressos d’explotació. 
(2) 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 de les dades d’Informa D&B, SA, SABI (Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos).
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CAPÍTOL  v

Des de l’any 2005 s’estudia la inversió publicitària de la ràdio a 

Catalunya. Per tant, aquesta és la quarta edició de l’estudi i les 

dades que a continuació es presenten fan referència a la inver-

sió publicitària del sector radiofònic a Catalunya de l’any 2008 i 

la seva comparança amb els anys anteriors.

Per enric yarza, director de Media Hotline.

La inversió publicitària
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1. esquema de l’estudi

L’objectiu d’aquest estudi és dimensionar els ingressos publi-
citaris de la ràdio a Catalunya. El procés de treball per a la 
consecució dels objectius s’ha realitzat de manera minuciosa 
buscant la màxima precisió possible de les dades.

Per a les xifres generals del conjunt del mercat, s’ha 
recorregut a les fonts públiques d’informació, en concret 
Arce Media, empresa dedicada al mesurament de l’activitat 
publicitària en els mitjans convencionals, a les xifres que 
publica la Societat General d’Autors i Editors i a les dades 
de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. Per 
a les dades específiques de Catalunya, s’ha contrastat la in-
formació a través de les mateixes emissores de ràdio. Han 
col·laborat en aquest estudi un total de 33 emissores tant 
de titularitat pública com privada, que representen el 93% 
de l’audiència de ràdio a Catalunya.

Finalment, Media Hotline, consultora especialitzada 
en mitjans de comunicació, ha aportat a l’elaboració de l’es-
tudi el seu coneixement i experiència sobre el mercat publici-
tari, per encàrrec de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya.

En l’estudi que es presenta a continuació, s’exposen 
dades del volum d’inversió publicitària de la ràdio a l’Es-
tat espanyol, del volum d’inversió publicitària de la ràdio 
a Catalunya, de la distribució d’aquest volum entre ràdio 
generalista i especialitzada i de la relació entre la inversió 
publicitària i l’audiència.

2. Inversió publicitària de la ràdio a 
l’estat espanyol 

La inversió publicitària de la ràdio en el conjunt de l’Estat 
espanyol, durant l’any 2008, ascendeix a 554 milions d’euros 
i representa una caiguda del 8,2% respecte a l’any 2007. 

La inversió publicitària de la ràdio en el con-
junt de l’Estat espanyol, durant l’any 2008, 
ascendeix a 554 milions d’euros i representa 
una caiguda del 8,2% respecte a l’any 2007

Gràfic 1. Evolució dels ingressos publicitaris de la ràdio a l’Estat espanyol (2002-2008)

Font: i2p, dades Arce Media, estimació Media Hotline.
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dueixen les inversions publicitàries perquè venen 
menys. Per això el 13,9% de caiguda de la inversió 
publicitària és la més alta de les crisis publicitàries 
sofertes.
La caiguda ha estat generalitzada a tots els sectors 2. 
de la inversió; només ha augmentat lleugerament el 
sector de la bellesa (+3,5%), en la resta de sectors la 
inversió publicitària ha baixat. 

Dins d’aquest escenari tan dolent de combinació 
de crisi econòmica, de consum i d’inversió publicitària, 
la ràdio és el mitjà que té el millor comportament, és el 
que menys inversió publicitària perd. Això és degut a 
tres motius fonamentals:

La1.  ràdio no té presència publicitària en el mercat de 
breus i classificats, tan important per a la premsa. 
La caiguda del mercat de breus i classificats, per a 
la premsa, ha estat del 34,6%, i la seva importància 
dins del volum total d’inversió és del 20%.
En el sector de més caiguda, immobiliària i cons-2. 
trucció, el pes de la ràdio enfront de la premsa és 
molt diferent. A la premsa aquest sector ha caigut 
un 45% i té una importància en el seu volum d’in-
versió del 8%. Aquest mateix sector a la ràdio ha 
caigut un 12,3% i només pesa un 4% en el total de la 
inversió publicitària.
En e3. ls altres sectors de més caiguda de la inversió 
publicitària, com són serveis públics i finances, la 
ràdio ha tingut un millor comportament per la seva 
importància en el mercat local, per això el conjunt 
del mercat ha caigut un 22%, i al mitjà radiofònic la 
caiguda ha estat del 17%.

Dels 554 milions d’euros d’inversió publicitària a 
la ràdio en el conjunt de l’Estat espanyol, el 33,2% es re-
alitza a través de publicitat en cadena i el 66,8% restant 
a través de l’àmbit regional i local. El 39,9% és a través 
d’emissores pertanyents a cadenes de ràdio i el 26,9% a 
través d’emissores regionals i locals independents. 

La participació publicitària de la ràdio en cadena 
baixa 0,4 punts l’últim any, perquè la publicitat en cade-
na té un pitjor comportament davant de la crisi.

En canvi, algunes emissores independents estan 
creixent i desenvolupant la seva audiència; aquest crei-
xement d’audiència, combinat amb la seva fortalesa na-
tural en els mercats locals, ha significat que en quatre 
anys la publicitat de les emissores independents ha gua-
nyat dos punts la seva participació. (Veure Gràfic 3, a la 
pàgina següent).

En els últims sis anys, la inversió publicitària de la 
ràdio ha estat sempre creixent. L’any 2003 va ser l’any que 
menys va créixer, solament un 2%, i l’any 2005 va ser quan 
més va créixer, un 11,1%. L’any 2008 és el primer any que 
la inversió publicitària de la ràdio decreix. (Veure Gràfic 1, 
a la pàgina anterior).

La ràdio ha estat el mitjà que menys ha caigut en la 
inversió publicitària: el conjunt del mercat ha decrescut un 
13,9%, la premsa ha descendit un 20,9%, la televisió ha 
baixat un 11,1%, i la ràdio, un 8,1%.

La ràdio ha estat el mitjà en el qual ha caigut 
menys la inversió publicitària

TV

Premsa

Revistes

Ràdio

Exterior

Dominicals

Cinema

Internet

Creixement 2008-2007
–13,9%

Gràfic 2. Evolució de la inversió publicitària en mitjans a 
l’Estat espanyol (2007-2008)

Font: i2p, dades Arce Media, estimació Media Hotline.
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En els últims vint-i-cinc anys, el mercat publicitari 
només ha tingut tres moments de caiguda de la inversió; 
la caiguda de l’any 2008 és la més important per dues 
raons:

Per la crisi econòmica. És la crisi més important dels 1. 
últims cinquanta anys; la gent ha deixat de consu-
mir; com que no es consumeix, no es ven; com que 
no es ven, la distribució compra menys productes 
als fabricants, i els fabricants, entre altres coses, re-
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3. Inversió publicitària de la ràdio a 
Catalunya

La inversió publicitària de la ràdio a Catalunya durant l’any 
2008, tant de ràdio local com distribuïda, ascendeix a 71,1 
milions d’euros. Aquesta xifra representa un decreixement 
del −5,6% respecte a l’any 2007. (Gràfic 4)

En els últims dos anys, la inversió publicitària de la 
ràdio a Catalunya té un millor comportament que a escala 

estatal. L’any 2007 el diferencial a favor de la ràdio a Ca-
talunya era de 1,8 punts percentuals superior a la mitjana 
nacional (5,7% de creixement). L’any 2008, any de recessió 
en la inversió publicitària, la ràdio al territori català va cau-
re 2,6 punts menys que la mitjana nacional. 

La ràdio a Catalunya pateix menys que a la resta 
d’Espanya, perquè són els mercats locals els que estant 
resistint millor la caiguda de la inversió publicitària. En 
moments de crisi, els anunciants busquen optimitzar la 

Gràfic 3. Distribució dels ingressos publicitaris per tipus de publicitat i cadena a l’Estat espanyol (2005-2008)

Font: i2p, dades Arce Media, estimació Media Hotline.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

24,9 23,5 26,5 26,9

41,3 43,1 39,9 39,9

33,8 33,4 33,6 33,2

2005 2006 2007 2008

Cadenes publicitat nacional Cadenes publicitat distribuida Emissores independents

76.000

74.000

72.000

70.000

68.000

66.000

64.000

62.000

16

12

8

4

0

–4

–8
2005 2006 2007 2008

67.200

4,3

75.353

71.1147,5

–5,6

Inversió (mil. €) % creixement

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 4. Evolució dels ingressos publicitaris de la ràdio a Catalunya (2005-2008)
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seva inversió publicitària de manera més eficient, per això en 
lloc de planificar la inversió publicitària arreu de l’estat, se-
leccionen zones d’interès local, i en aquesta selecció de zones 
Catalunya és important tant pel pes poblacional com per la 
capacitat de consum. Per tant, creix més la publicitat distribu-
ïda i local que la publicitat en cadena i, per això, Catalunya té 
un millor comportament que a la resta d’Espanya. (Gràfic 5)

3.1. Quotes de mercat

No obstant això, el comportament del creixement del mercat 
de la ràdio generalista i de la ràdio temàtica és diferent. La 
ràdio temàtica decreix més. A la ràdio generalista la borsa 
d’anunciants és més àmplia i dispersa, mentre que a la ràdio 
temàtica cada vegada es concentra més en pocs anunciants. 
Els quinze primers anunciants de la ràdio temàtica poden 
representar prop del 60% de la inversió publicitària d’aques-
tes emissores.

La ràdio generalista obté una inversió publicitària de 
40,3 milions d’euros que representen un decreixement del 
3,2% respecte a l’any anterior. Aquest petit descens no està 
concentrat en sectors determinats, sinó que és degut a la cai-
guda generalitzada del mercat motivada per la crisi econòmi-
ca i de consum.

La ràdio temàtica obté una inversió publicitària de 30,8 
milions d’euros, que representa un decreixement del 8,6% 
respecte a l’any 2007. Aquesta caiguda és motivada per la re-
tirada de la inversió publicitària de petits anunciants molt es-
pecialitzats en els sectors de la cultura, art i espectacle, perquè 
la crisi no els permet invertir. 

Com a conseqüència del menor decreixement de la 
inversió publicitària de la ràdio generalista que de la ràdio 

temàtica, es produeix una situació en la qual la quota de mer-
cat de la ràdio generalista creix en detriment de la quota de 
la ràdio especialitzada. En quatre anys, la quota de mercat de 
la ràdio generalista ha augmentat 3,9 punts. (Veure Gràfic 6, 
a la pàgina següent).

La ràdio generalista té un millor comportament 
que la ràdio temàtica

Des de fa tres anys la inversió publicitària de la ràdio 
temàtica està per sota de la de la ràdio generalista. És a dir, 
quan el mercat creix, la ràdio temàtica creix menys que la 
ràdio generalista, i quan el mercat cau, com és el cas d’aquest 
any 2008, la ràdio temàtica cau més que la ràdio generalista. 
Les explicacions d’aquest fenomen les hem de trobar en el 
mateix mercat publicitari: la ràdio generalista té una borsa 
d’anunciants àmplia i dispersa i recull inversió publicitària de 
tots els sectors de l’activitat productiva i de serveis. 

Per contra, la ràdio temàtica té una estructura d’in-
versió publicitària molt concentrada en pocs anunciants. Els 
anunciants petits estan desapareixent de les emissores temà-
tiques per falta de recursos i els anunciants importants estan 
retallant les inversions publicitàries; per això els resultats de 
creixement de la ràdio temàtica són inferiors a la ràdio gene-
ralista. (Veure Gràfic 7, a la pàgina següent).

L’audiència mitjana per emissora a la ràdio genera-
lista ha tingut sempre una tendència creixent, perquè el 
nombre d’emissores és estable i les inversions publicitàries 
creixien de manera important. En el darrer any, la peti-
ta caiguda de la inversió publicitària fa que la mitjana per 
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Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 5. Comparació del creixement de la inversió publicitària de la ràdio a escala estatal i Catalunya (2006-2008)
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Gràfic 6. Quotes de mercat a Catalunya (2005-2008)

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 7. Creixement d’ingressos publicitaris segons la tipologia d’emissores a Catalunya (2006-2008)

Font: Elaboració pròpia.
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emissora no creixi i es mantingui en els 4,4 milions d’euros 
per emissora. 

En la ràdio especialitzada la situació és diferent. En 
els últims anys els creixements eren molt moderats ja que 
creixia la inversió, però també creixia el nombre d’emisso-
res i, per tant, la mitjana era de creixement moderat.

En canvi, en aquest any 2008, la inversió publicitària 
és menor (per les causes que ja hem explicat) i el nombre 
d’emissores no creix. Consegüentment, la inversió mitjana 
per emissora baixa un 9,4% i se situa en 1,5 milions d’euros. 
(Veure Gràfic 8, a la pàgina següent).

3.2. Relació entre l’audiència i 
la inversió publicitària

Es dóna la circumstància que l’audiència i la inversió pu-
blicitària no són directament proporcionals. L’audiència de 
la ràdio està creixent a través de la ràdio temàtica per la in-
corporació d’oients a la ràdio musical. Això fa que la quota 
d’audiència de la ràdio generalista hagi descendit 2,4 punts 
en quatre anys a favor de la ràdio temàtica.

En canvi, el mercat publicitari s’està desenvolupant 
millor a la ràdio generalista que a la ràdio temàtica, per això 
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2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

20084.480 1.466-0,2% -9,4%

3.820 1.531

4.005 1.578+4,8% +3,1%

4.488 1.618-12,1% +2,5%

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 8. Inversió publicitària a Catalunya segons tipologia d’emissores (2005-2008)

Mitjana per emissora
Ràdio generalista Mitjana per emissora

Ràdio temàtica

la quota de la inversió publicitària en la ràdio generalista ha 
augmentat, en el mateix període, 3,7 punts. 

Aquesta contradicció de mercat no és nova, ha actuat 
així durant els últims quatre anys. Això fa que la relació en-
tre l’audiència i la inversió publicitària a la ràdio generalista 
tingui un índex per sobre de 100, en concret l’últim any un 
índex 119, és a dir, que rebi un 19% més d’inversió publici-
tària del que li correspon per la seva audiència.

Per contra, la relació entre l’audiència i la inversió pu-
blicitària a la ràdio temàtica és la contrària, l’índex se situa 
per sota de cent, en concret l’últim any un índex de 83. La 
inversió publicitària que sobra a la ràdio generalista és la in-
versió publicitària que falta a la ràdio temàtica (Veure Gràfic 
9, a la pàgina següent).

L’audiència i la inversió publicitària no són di-
rectament proporcionals. La ràdio generalista 
té més participació en la inversió publicitària 
que la que li correspon per la seva audiència

La inversió publicitària no té una relació causa-efecte 
directa segons l’audiència. Fins a l’any 2007, el conjunt de 
l’audiència anava baixant lleugerament, però el mercat pu-
blicitari creixia, i això feia que els ingressos per oient anes-
sin creixent, d’una manera més important a la ràdio gene-
ralista i d’una manera més moderada a la ràdio temàtica. 

L’any 2008 el conjunt de l’audiència es manté esta-
ble, però la inversió publicitària, com hem vist abans, cau 
significativament. Per tant, els ingressos per oient baixen, 
encara que de manera desigual. Els ingressos per oient a la 
ràdio generalista baixen un 6,5%. A la ràdio temàtica, els 
ingressos per oient baixen un 9,1%.  (Veure Taula 1, a la 
pàgina següent).

4. Conclusions 

La inversió publicitària de la ràdio a Catalunya du-•	
rant l’any 2008, tant de ràdio local com distribuïda, 
ascendeix a 71,1 milions d’euros. Aquesta xifra re-
presenta un decreixement del 5,6% respecte a l’any 
2007.

 Després de diversos anys de creixement, la inversió  ·
publicitària de la ràdio ha caigut a causa la crisi 
econòmica i de consum que ens envolta. 
Durant els últims anys, la inversió publicitària de  ·
la ràdio a Catalunya ha tingut un millor compor-
tament que a escala estatal. L’any 2007, quan el 
mercat era creixent, la inversió publicitària de la 
ràdio a Catalunya va augmentar 1,8 punts per so-
bre de la inversió estatal. L’any 2008, en un mercat 
en recessió, la caiguda de la inversió publicitària de 
la ràdio a Catalunya ha estat 2,8 punts inferior a la 
mitjana del conjunt de l’Estat.
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La ràdio •	 generalista té un comportament millor que la 
ràdio temàtica.

Perquè la borsa d’anunciants de la ràdio generalista  ·
és més àmplia i dispersa que a la ràdio temàtica.
En la ràdio temàtica, la borsa d’anunciants cada  ·
vegada es concentra més en pocs anunciants. Els 
quinze primers anunciants de la ràdio temàtica 
poden representar prop del 60% de la inversió pu-
blicitària d’aquestes emissores.
Això fa que encara que l’audiència de la ràdio te- ·
màtica pugi, com que la cartera d’anunciants és 
més petita, la relació entre audiència i publicitat es 
descompensi a favor de la ràdio generalista.

Inversió publicitària: ·
Decreixement del 3,2% per a la ràdio gene- -
ralista.
Caiguda del 8,6% per a la ràdio temàtica.  -

Participació en la inversió publicitària: ·
La ràdio generalista ja representa el 56,7% del  -
total d’inversió, 3,9 punts més que fa quatre 
anys.
La ràdio temàtica representa el 43,2% de la  -
inversió publicitària.

Mitjana per emissora: ·
La ràdio generalista ingressa 4,4 milions d’eu- -
ros per emissora.
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Gràfic 9. Evolució de la relació entre l’audiència i els ingressos publicitaris a Catalunya (2005-2008)

Font: Elaboració pròpia. 

Ingrés per oient

Mitjana Generalista Temàtica

2005 19,0 19,6 16,8

2006 19,9 21,1 16,9

2007 22,1 24,7 17,6

2008 20,6 23,1 16,0

Creixement

Mitjana Generalista Temàtica

4,7 7,7 0,6

11,1 17,1 4,1

–6,8 –6,5 –9,1

Taula 1. Evolució dels ingressos per oients, segons tipologia d’emissora a Catalunya (2005-2008)

Font: Elaboració pròpia. 
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La ràdio temàtica n’ingressa una tercera part,  -
1,6 milions d’euros per emissora.

Mitjana per oient: ·
22,1 euros per oient per a la ràdio generalista. -
16 euros per oient per a la ràdio temàtica. -

Primeres aproximacions a la inversió publicitària de •	
l’any 2009:

La situació de la inversió publicitària de l’any  ·
2009, lluny d’arreglar-se, ha empitjorat: en el pri-
mer trimestre de l’any la caiguda total de la inver-
sió publicitària ha estat del −27,8%, la caiguda més 
important dels últims deu anys. 
La ràdio segueix sent el mitjà que menys inversió  ·
publicitària perd: la caiguda a la ràdio ha estat del 
−19,8%, però és més del doble que la de l’any 2008.
L’estat anímic del mercat publicitari és baix, les  ·
previsions per al segon trimestre no milloren, i 
només una recuperació de la inversió publicitària 

en el segon trimestre podria fer millorar el resultat 
actual, encara que segur que el mercat publicitari 
tancarà l’any 2009 en una caiguda pitjor que la del 
darrer any.

5. Fonts consultades

Arce•	  Media, empresa dedicada al mesurament de 
l’activitat publicitària de tots els mitjans convencio-
nals, ocupació publicitària de l’any 2001 al 2007.
AIMC, associació del conjunt de la indústria publi-•	
citària dedicada a la investigació d’audiències de tots 
els mitjans de comunicació, audiències de l’any 2005 
al 2007 a Catalunya.
SGAE, Anuari de la Societat General d’Autors i •	
Editors dels últims quatre anys.
CMT•	 , Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
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Les emissores de ràdio, així com d’altres productes i serveis 

que utilitzen Internet com a canal de distribució sonora, estan 

cercant formes de proximitat amb la seva audiència, tant físi-

cament (amb la ubiqüitat del senyal) com «emotiva» (dotant a 

l’audiència d’eines de relació social que els hi permetin comu-

nicar-se tant amb la pròpia emissora com amb d’altres oients). 

D’altra banda, es comencen a intuir els primers moviments 

sòlids d’allò que, probablement, seran les bases dels nous mo-

dels de negoci construïts al voltant de la distribució sonora en 

general i de la música en particular, on la forma com es tracten 

els drets d’autor determinen (i determinaran) com s’establei-

xen les relacions comercials i comunicatives entre indústria, 

emissora i audiència.

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

2005SG00846).

Per xavier Ribes, professor titular del Departament de Comu-

nicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB i membre del Grup 

de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)*.
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Plantejament metodològic

L’aproximació a l’entorn de la ràdio catalana a Internet 2008 
s’ha fet aplicant el model dissenyat per a l’informe d’edicions 
anteriors amb algunes modificacions per adaptar-lo a la cons-
tant evolució del mitjà i aproximar-se a la realitat amb més 
cura. El model d’anàlisi es fonamenta en l’obtenció d’informa-
ció a partir de tres vies diferents: l’observació directa dels quasi 
300 espais web d’emissores catalanes catalogats per l’Observa-
tori de la Ràdio a Catalunya, l’anàlisi exhaustiva d’un total de 
37 bitcasters i la participació directa de les mateixes emissores. 

Les 37 bitcasters que componen l’univers de l’anàli-
si exhaustiva (d’on s’extreu la informació quantitativa per a 
aquest informe) es deriven dels grups de comunicació audi-
tats en l’Estudi General de Mitjans (EGM) Ràdio Catalunya 
2008: d’una banda, comptem amb les 33 emissores de ràdio 
incloses en l’EGM que tenen presència a Internet; 3 més cor-
responen a webs d’emissores no incloses a l’EGM, però que 
pertanyen a algun dels grups empresarials que tenen alguna 
altra emissora auditada (Gum FM, Radio Exterior de España 
i Rock & Gol); i, finalment, s’ha inclòs 1 bitcaster de distribu-
ció exclusiva per Internet (CatClàssica) que pertany a un dels 
grups de comunicació registrats per l’EGM. Així, la mostra ha 
quedat configurada per 40 Principales, Cadena 100, Cadena 
Dial, Cadena SER, Catalunya Informació, Catalunya Música, 
Catalunya Ràdio, CatClàssica, COMRàdio, COPE, Europa 
FM, Flaix FM, Gum FM, iCat fm, Kiss FM, M-80, Máxi-
ma FM, Ona FM, Onda Cero, Onda Rambla - Punto Radio, 
RAC 1, RAC 105, Ràdio 4, Radio 5 Todo Noticias, Ràdio 
Estel, Ràdio Flaixbac, Radio Intereconomía, Radio Marca, 
Radiolé, Radio Tele Taxi, RM Radio, RNE Radio Exterior 
de España, Radio 1 / RNE 1, Radio Clásica / RNE 2, Radio 
3 / RNE 3, Rock & Gol i Segre Ràdio. A cada element de 
la mostra se li ha aplicat una fitxa d’anàlisi. Les 16 variables 
d’observació existents en edicions anteriors, relacionades amb 
l’ús dels diferents elements multimèdia, la integració d’eines 
de comunicació, la difusió sincrònica i asincrònica dels con-
tinguts sonors o la presència de publicitat, enguany s’han vist 
incrementades amb 11 noves característiques que tracten 
d’aproximar-se a noves realitats, com són les xarxes socials, la 
necessitat de registrar-se per gaudir de tots els avantatges de 
la web o l’oferta de codi HTML o de widgets per facilitar la 
integració dels continguts sonors en blocs o pàgines d’inici. 

Aquestes fitxes d’anàlisi han generat les dades per fer les apre-
ciacions quantitatives que es presenten en aquest informe.

Cal esmentar que enguany ha entrat a formar part de 
la mostra una nova bitcasters: Radiolé. Malgrat aquesta in-
corporació, el nombre d’emissores analitzades ha passat de 
40 a 37, perquè els canals d’iCat fm (iCat Jazz, Mediterràdio, 
MusicAtles, TotCat), que en l’edició anterior es van consi-
derar bitcasters amb entitat pròpia, enguany s’han classificat 
com a canals dins d’iCat fm. Igualment, Xahrazad, el canal 
de veus femenines creat el juliol de 2008, queda integrat dins 
de les dades genèriques pertanyents a iCat fm.

En aquesta edició, s’ha estimat convenient que els 
professionals de les emissores esdevinguessin font de co-
neixement no objectivat per enriquir la visió global i quan-
titativa de l’anàlisi de realitat radiofònica. És per això que es 
va celebrar una reunió amb els programadors de les emis-
sores musicals catalanes1 en la qual es van tractar diferents 
aspectes relacionats amb les audiències, les tecnologies, el 
consum i la programació. D’aquesta trobada s’extreu la in-
formació qualitativa que s’esmenta en aquest treball.

1. Introducció

Durant l’any 2008 s’han produït diferents fets que han in-
fluït en el desenvolupament mundial de la ràdio a Internet. 
Però en podem destacar tres que considerem d’especial re-
llevància: la tendència a la ubiqüitat de la ràdio, la inclusió 
de les xarxes socials en les estratègies comunicatives de les 
bitcasters i les taxes sobre els drets d’autor.

1.1 Ubiqüitat

L’evolució de la ràdio a Internet s’ha centrat, en els diferents 
estadis de la seva implantació, en aspectes ben diferents. 
Així, en les fases primigènies, l’esforç tècnic per tal de po-
der capturar correctament el senyal analògic, digitalitzar-lo, 

1. En aquest grup de treball hi van participar Didier Auzy, del grup 
Flaix; Lluís Arté, de Cadena 100; Joan Barutel, d’Europa FM; Lluís 
Cuevas i Lucía Flores, d’iCat fm; Carles Gilibets, d’emissores Unión 
Radio Catalunya; Isidro Mendoza, de Kiss FM, i Joan Guilarte, de RAC 
105.
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comprimir-lo i distribuir-lo tan ràpid com fos possible, per 
tal d’aconseguir la màxima sincronia entre l’emissió conven-
cional i el flux d’Internet, centrava l’atenció dels desenvo-
lupadors. Igualment, aconseguir el major nombre d’usuaris 
concurrents amb l’amplada de banda disponible fou un dels 
principals reptes informàtics. Un cop assolits amb prou èxit 
aquests objectius tecnològics, l’èmfasi va recaure a aprofundir 
en les possibilitats addicionals que proporcionen les eines i 
els recursos de la comunicació en xarxa.

Hi ha tres fenòmens que han marcat el de-
senvolupament de les bitcasters durant el 
2008: la tendència a la ubiqüitat de la ràdio, 
la inclusió de les xarxes socials en les seves 
estratègies comunicatives i les taxes sobre 
els drets d’autor

Actualment, i sense descuidar els aspectes tècnics i co-
municatius esmentats, els responsables de les emissores s’abo-
quen en el transvasament dels productes, generats en el procés 
de construir la presència de la ràdio a Internet, cap a altres 
suports, plataformes i mitjans. Dit d’una altra manera: atès 
que les formes d’accedir a Internet es diversifiquen, la ràdio 
catalana pren cos en els diferents àmbits d’accés a la xarxa. 
Durant el 2008, s’ha detectat una tendència incipient per part 
de les emissores de ràdio amb presència a Internet a ocupar 
nous espais, a fer-se visibles a través de diferents dispositius 
i de fer-ho amb noves formes tècniques i expressives. Els te-
lèfons mòbils, les PDA o els netbooks esdevenen plataformes 
on la ràdio catalana va prenen posicions. Igualment, els canals 
de ràdio de la TDT esdevenen un altre sistema per treure el 
senyal radiofònic dels receptors habituals i acostar-los a l’oient. 
Catalunya Ràdio aprofita el sistema dual de la TDT per, quan 
fan partits del Barça, enviar el senyal de La transmissió d’en 
Puyal com a segon canal de so. D’aquesta manera, el telees-
pectador pot escollir entre escoltar els comentaristes de la pro-
gramació televisiva o escoltar el programa radiofònic a través 
del televisor. Cal comentar que es fa un esforç tècnic per tal de 
sincronitzar el so radiofònic amb les imatges de televisió.

Enguany s’ha llençat, en beta tancada,2 un projecte suec 
anomenat Spotify. Planteja una nova manera d’afrontar la 
distribució musical sota petició. Se sustenta en un model de 
negoci del tipus freemium: l’existència d’una versió gratuïta del 
servei es complementa amb serveis addicionals sols disponi-
bles per als usuaris de pagament. Tot i que alguns dels temes 
poden estar limitats geogràficament, compta amb l’ampli ca-

2. Es pot obtenir compte a Spotify sense necessitat d’invitació 
accedint directament a https://www.spotify.com/en/get-started.

3. http://www.oxxdigital.com/en.

tàleg de grans discogràfiques (EMI, Universal, Sony BMG, 
warner Music) i d’altres de més petites. Actualment proposa 
dues formes d’accés: una de gratuïta, on l’usuari està exposat 
a algun missatge publicitari, visual (es mostren banners en el 
reproductor) i sonor (cada tres o quatre cançons hi ha una fal-
ca d’uns 30 segons), i una modalitat de subscripció, en què per 
0,99 euros al dia per provar el servei o 9,99 euros mensuals es 
pot eliminar la publicitat, tant visual com sonora. Actualment, 
només està disponible per a Espanya, el Regne Unit, França, 
Suècia, Finlàndia i Noruega. 

Aquest servei musical en línia s’emmarca dins de la 
tendència del cloud computing, l’oferta de serveis i contin-
guts ubicats remotament. Les tres diferències fonamentals 
amb altres sistemes de distribució musical en línia «a la 
carta» són la possibilitat de seleccionar tant l’intèrpret com 
el tema concret, el fet de poder moure’s en la línia de temps 
de la cançó (pausa, avançar…) i, sobretot, el fet que compti 
amb el suport de la indústria discogràfica, bastant reticent 
fins ara a participar en iniciatives en què es distribuïssin els 
seus continguts «en obert» a través d’Internet.

Es comença a intuir que quan els dispositius mòbils 
tinguin accés al «núvol» de manera gratuïta (o molt econò-
mica) i des de qualsevol lloc (xarxes sense fils, GPRS…), la 
concepció de la ràdio musical convencional haurà de can-
viar radicalment enfront d’aquests tipus de competidors, 
que disposen d’un catàleg universal de grups i cançons que 
resulta accessible de manera ubiqua en temps i en espai.

De fet, es comercialitzen dispositius com ara 
l’OxxDigital,3 anunciat com el wiFi Internet RadioMusic 
Centre. Aquest aparell es connecta a les xarxes PAN (Personal 
Area Network) que una bona part d’usuaris té a casa seva pel fet 
de connectar-se a l’ADSL mitjançant un router amb caracte-
rístiques wiFi i registren i classifiquen més de 10.000 bitcasters 
d’arreu del món. L’usuari només ha d’engegar el seu «aparell 

Imatge 1. Vista frontal del reproductor Chumby
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de ràdio» (mentre la seva PAN està activa) i seleccionar en el  
«dial digital» qualsevol de les emissores mostrades que també 
pot cercar per país o categoria. Un altre salt de les bitcasters cap 
a dispositius aliens a l’ordinador el fa Pandora, que s’integra en 
un munt de dispositius com ara l’Squeezebox Boom de Lo-
gitech, l’ITC-IR1000B Internet Radio de Grace Digital, el 
reproductor Chumby o el Sonos Multi-Room Music System.4 
Aquests dispositius, però, només funcionen des de connexions 
a Internet fetes des de territori dels Estats Units ( Veure Imat-
ge 1, a la pàgina anterior).

1.2. Xarxes socials

Un dels fenòmens que en els darrers anys ha sacsejat el 
món virtual ha estat la consolidació dels espais on establir o 
mantenir xarxes socials, com són Facebook, MySpace, Hi5 
o Tuenti.5 Aquests espais han aconseguit atraure un gran 
nombre d’usuaris en molt poc temps.

L’ús de les xarxes socials (66,8%) superava, a 
finals de 2008, el del correu electrònic (65,1%), 
segons el darrer estudi de Nielsen

Tant és així que, segons un estudi recent de Nielsen 
(2009), l’ús de les xarxes socials superava, a finals de 2008, 
el del correu electrònic (66,8% contra el 65,1%). El mateix 
informe indica que el 2008 el creixement del nombre d’in-
ternautes espanyols que participen en les xarxes socials ha 
estat del 9,9%, sols superat per Alemanya (12%) i el Regne 
Unit (10,3%), i igualat per Itàlia (9,9%). Això ha fet que tres 
de cada quatre internautes espanyols estiguin integrats en al-
guna xarxa social (75%). És destacable, també, l’augment del 
temps que els usuaris passen connectats a aquestes xarxes: el 
consum ha crescut un 63% respecte de l’any anterior. Si ens 
fixem concretament en Facebook, l’increment de temps ha 
estat del 566%. Cal esmentar que pràcticament una tercera 
part dels internautes (el 29,9%) tenen compte a Facebook, 
xifra que supera l’índex de registrats a MySpace (el 22,4% 
dels usuaris d’Internet). A Inside Facebook6 comenten l’es-
pectacular creixement de Facebook arreu. Les xifres d’Espa-
nya mostren que el juliol de 2008 Facebook tenia registrats 
774.120 usuaris espanyols, xifra que suposa un creixement 
del 132%. Espanya es convertia en el vuitè país del món en 

4. Es poden veure aquests i altres dispositius de Pandora a la web 
<www.pandora.com/in-the-home>.

5. Les URL respectives d’aquestes webs són <facebook.com>, 
<myspace.com>, <hi5.com> i <tuenti.com>.

6. <www.insidefacebook.com>.

creixement percentual i l’onzè pel que fa a creixement absolut. 
Les dades de desembre de 2008 són espectaculars: el nombre 
d’usuaris espanyols a Facebook era de 2.300.000, la qual cosa 
suposa un creixement del 595% i, si estimem que la població 
espanyola és de 40 milions, s’obté una penetració del 5,75% 
sobre el total (Veure Taula 1, a la pàgina següent).

És per això que no ens ha d’estranyar que les emis-
sores de ràdio hagin incorporat les xarxes socials a les 
seves estratègies de comunicació. En el cas català, de les 
37 bitcasters analitzades, 25 tenen presència oficial a Fa-
cebook (67,57%), ja sigui de l’emissora, en general, o d’al-
gun programa, en particular. Cal dir, però, que el grau d’ús 
d’aquests espais per part de les emissores és molt dispar: hi 
ha qui manté i actualitza la informació de manera regular i 
fomenta la participació entre els oients i empra l’eina com 
un instrument dinamitzador; d’altres, en canvi, van crear 
l’espai, però no han generat ni promogut cap mena d’acti-
vitat ni d’actualització. 

1.3. Les tarifes dels drets d’autor

L’any 2007, el «recomanador» musical Pandora,7 incapaç 
de fer front al pagament de drets d’autor, va limitar els seus 
serveis als internautes nord-americans. L’agost del 2008 va 
anunciar que calculaven que el 70% dels beneficis estimats 
per al 2008 haurien de destinar-los al pagament de drets i 
que, per tant, esdevindria un projecte inviable econòmica-
ment. El cas de les bitcasters espanyoles no és tan dramàtic, 
però comencen a alçar-se veus preocupades. Tant les emis-
sores convencionals com les emissores en línia han d’abo-
nar taxes a tres entitats de gestió de drets: la Societat Ge-
neral d’Autors i Editors (SGAE),8 l’Associació de Gestió 
de Drets Intel·lectuals (AGEDI) i l’Associació d’Intèrprets 
i Executants (AIE).9 

L’any 2008 les emissores en línia espanyoles han ha-
gut d’assumir un cost en concepte de drets per a la SGAE 
que oscil·la entre el 6% i l’11% dels seus ingressos i està 
anunciat que aquest percentatge anirà augmentant un 
punt cada any. Igualment, l’AGEDI i l’AIE han cobrat 
una taxa que va del 2,35% al 5% dels ingressos totals de 
l’emissora.

Per poder entendre la tarifació de les entitats de ges-
tió de drets cal saber que les bitcasters ofereixen diferents ti-
pus d’accés als continguts protegits per drets d’autor. Cada 
modalitat d’accés suposa un cost diferent. Així, l’usuari 
d’una emissora a Internet pot accedir als continguts sonors 

7. <www.pandora.com>.

8. <www.sgae.es>.

9. L’AGEDI i l’AIE funcionen com un òrgan conjunt de recaptació 
d’artistes i productors. La seva web és <www.agedi-aie.es>.
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Taula 1. Llista dels 25 països amb creixement més ràpid d’usuaris de Facebook (febrer-juliol 2008)

País 08/02/08 29/07/08 Creixement Creixement %

Xile 106.960 2.456.480 2.349.520 2197

Veneçuela 137.100 1.073.080 935.980 683

Argentina 96.620 510.600 413.980 428

Colòmbia 777.960 2.691.760 1.913.800 246

Grècia 184.300 518.500 334.200 181

Perú 68.200 167.700 99.500 146

Itàlia 239.560 572.400 332.840 139

Espanya 333.040 774.120 441.080 132

Indonèsia 111.620 239.880 128.260 115

Bèlgica 258.340 519.280 260.940 101

Dinamarca 409.800 787.600 377.800 92

França 1.279.920 2.451.180 1.171.260 92

Suïssa 221.100 420.180 199.080 90

Panamà 105.620 195.880 90.260 85

Mèxic 648.360 1.098.360 450.000 69

Malàisia 296.700 492.100 195.400 66

Filipines 112.340 181.160 68.820 61

Rep. Dominicana 53.020 81.100 28.080 53

Alemanya 481.880 695.900 214.020 44

Austràlia 2.347.200 3.356.480 1.009.280 43

Índia 540.820 768.080 227.260 42

Israel 427.940 606.740 178.800 42

Líban 252.060 353.520 101.460 40

Pakistan 179.600 250.640 71.040 40

Font: Traducció de Tracking Facebook’s 2008 International Growth By Country, publicat a  
<http://www.insidefacebook.com/2008/07/29/tracking-facebooks-2008-international-growth-by-country>.

de quatre maneres diferents, derivades de la tecnologia de 
distribució (streaming o descàrrega) i del temps de consum 
respecte a l’accés (sincrònic o asincrònic). Aquestes formes 
de consum són l’escolta en directe, la selecció de continguts 
«a la carta», la descàrrega pròpiament dita i el podcast.

En línies generals, les tarifes de la Societat Gene-
ral d’Autors i Editors per a l’any 2008 en concepte de 

drets per comunicació pública eren del 9% dels ingres-
sos totals de l’emissora (amb un mínim de 277,43 euros 
mensuals per webs comercials) i de l’11% pel que fa a la 
«posada en disposició» (amb un mínim de 0,081 euros 
per obra descarregada). La taula de tarifes pot ajudar a 
comprendre la complexitat de la tarifació de la SGAE 
(Veure Taula 2, a la pàgina següent).
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Per la seva banda, l’AGEDI i l’AIE facturen el 
2,35% en concepte de comunicació pública i el 5% en cas 
d’emprar cançons en publicitat o en programes patroci-
nats.

Si s’exploten les possibilitats del mitjà, es pot 
donar el cas que una bitcaster no tingui ca-
buda dins de les categories pensades per les 
gestores de drets, fet que fa necessari pactar 
el pagament d’una manera individualitzada

Atès que les possibilitats a Internet són tan diverses, 
podem esmentar el cas de Rockola,10 una bitcaster espa-
nyola de creació recent (febrer 2008) i que, per les seves 
característiques, no té cabuda dins de les opcions previstes 
per la SGAE. A Rockola es pot seleccionar un artista, però 
no una cançó en concret; o es pot triar limitant les dates o 
establint un «estat d’ànim» tal com es fa a Musicovery.11 El 
seu creador, Joaquín Guzmán, comenta que, com que no 
hi ha una categoria ajustada al seu projecte, ha hagut de 
negociar l’import del pagament en concepte de drets. 

10. <www.rockola.es>.

11. Aquesta bistcaster francesa funciona des de juny de 2006 
(<musicovery.com>).

2. L’evolució de la ràdio catalana  
a la xarxa

2.1. L’accés a l’oferta radiofònica

Tant en l’accés de continguts «a la carta» que es produeix 
en streaming com en la descàrrega de documents, l’usua-
ri selecciona allò que vol escoltar. Per tant, el servei ofert 
de cara a l’interactor és pràcticament idèntic. Per les 
emissores, però, la diferència és substancial: tècnicament 
l’streaming exigeix més recursos al proveïdor (amplada 
de banda, transferència…) i, per tant, és més costós; 
d’altra banda, amb l’streaming l’usuari no s’apropia del 
fitxer sonor, és a dir, el document no queda emmagat-
zemat a l’ordinador de l’oient i, per tant, no podrà ser 
emprat per cap altre ús que no sigui l’escolta, sincrònica 
al moment de la petició. A més, amb l’streaming l’emis-
sora pot conèixer el nombre d’accessos a un document. 
Un altre aspecte a tenir present a favor de l’streaming 
és que les societats de gestió de drets poden autoritzar 
la distribució de certs continguts amb tecnologies stre-
aming sota el contracte de «comunicació pública» que, 
com hem comentat, són més econòmics que els de «po-
sada en disposició» requerits per realitzar una oferta en 
descàrrega. 

Taula 2. Tarifes SGAE 2008 per la música a Internet

Tarifa  
(sobre el total d’ingressos)

Mínim

Web comercial Web no comercial

Transmissió en directe* 6%

110,97 €/mes •	
(fins a 50.000 visites) 
277,43 €/mes •	
(entre 50.001 i 100.000 visites)
443,89 €/mes •	
(més de 100.000 visites)

Reducció de fins un 25% sobre la 
tarifa mínima

Streaming:
comunicació pública 9%

277,43 €/mes  •	
(fins a 100.000 visites)
443,89 €/mes •	
(més de 100.000 visites)

55,49 €/mes •	
(fins a 25.000 visites) 
110,97 €/mes •	
(entre 25.001 i 100.000 visites) 
277,43 €/mes •	
(més de 100.000 visites)

Descàrrega: 
disposició pública 11% 0,081 € per obra•	

* Les tarifes sobre programació automàtica tipus radiofònica (webcasting) s’apliquen segons la quantitat de temps de la transmissió en què 
s’utilitza el repertori musical: si no se supera el 10%, a la tarifa s’aplica un factor de correcció de 0,25; si el temps radiofònic amb ús del catàleg 
musical està entre el 10% i el 70%, s’aplica un factor corrector del 0,60; quan se supera el 70%, la correcció és d’1,00.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per la SGAE.
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Taula 3. Percentatge de bitcasters segons l’oferta de 
formes d’accés als continguts sonors (2008)

Streaming descàrrega

Consum 
sincrònic En directe 100% Descàrrega 45,95%

Consum 
asíncron A la carta 75,68% Podcast 51,35%

Univers: Mostra de 37 espais web d’emissores radiofòniques (2008).

Font: Elaboració pròpia. 

Les 37 emissores analitzades actuen com a bitcasters en 
directe, és a dir, distribueixen els continguts radiofònics «en 
viu» a través de la xarxa. De fet, tal com detectaven en edici-
ons anteriors, la raó de ser de les emissores a Internet, siguin 
de caràcter professional o amateur, és la difusió en directe 
de la seva programació. Pel que fa a l’oferta de continguts 
a la carta, s’observa un increment del 17,34% en el nom-
bre d’emissores amb aquest servei (del 58,33% al 75,68%). 
Igualment, la descàrrega augmenta en uns 7 punts (passa del 
38,89% al 45,95%). El percentatge d’emissores que ofereixen 
podcast pràcticament es manté (del 50% al 51,35%).

Pel que fa a l’accés a informació textual, s’observa un 
increment en el nombre d’emissores que informen l’oient 
a través dels RSS (+6,91%) o mitjançant alertes al mòbil 
(+7,88%). L’única possibilitat que minva és la de la subscrip-
ció a llistes de distribució (−2,93%). 

Taula 4. Evolució de les formes d’accés a la informació 
dels continguts oferts per les webs radiofòniques 

Tipus de consum 2007 2008 diferència

En directe 100,00 100,00 0,00

A la carta 58,33 75,68 17,34

Descàrrega 38,89 45,95 7,06

RSS 44,44 51,35 6,91

Podcast 50,00 51,35 1,35

Llistes de distribució 8,33 5,41 -2,93

Recepció mòbil 8,33 16,22 7,88

Univers: Mostra de 36 (2007) i 37 (2008) espais web d’emissores 
radiofòniques.

Font: Elaboració pròpia. 

Una de les particularitats detectades enguany és 
l’ús del telèfon mòbil com a plataforma per accedir al 
flux sonor de l’emissió en directe que es distribueix per 
Internet. Un exemple prou evident és que, tot i que la 
introducció del model iPhone en el mercat espanyol es 
produeix el juliol de 2008, a finals d’aquest any hi havia 
dues emissores (Cadena 100 des del 20 de novembre i 
RNE, amb Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Rà-
dio 4, Radio 5 i Radio Exterior, des del 30 de desembre) 
que oferien accessos directes al portal d’iTunes i a Apple 
Store per incorporar al telèfon i poder accedir des del 
mòbil a l’escolta del directe radiofònic.12 A banda d’això, 
hem comptabilitzat que 15 de les 37 emissores estudia-
des (40,54%) es poden escoltar a través del programari 
gratuït FStream. 

Imatge 2. Presència de Cadena 100 a iTunes

També s’han estrenat portals per a mòbils, com 
ara el de Catalunya Ràdio o el d’iCat fm13 (desembre de 
2008), on, des d’un dispositiu mòbil amb connexió a In-
ternet, l’usuari pot descarregar i escoltar un seguit d’àu-
dios o accedir a altres portals de mòbil de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, com ara el general de TV3 
o l’específic d’esports. 

Internet facilita l’ampliació de l’oferta radio-
fònica, la seva diversitat i l’especialització de 
continguts

A part de les diferents formes d’accedir-hi, Internet fa-
cilita que l’oferta radiofònica s’ampliï, es diversifiqui i s’espe-
cialitzi. Els canals temàtics de la versió en línia d’iCat fm en 

12. A finals de febrer de 2009, a més de Cadena 100 i RNE1, 6 bitcasters 
de les analitzades estaven oferint l’enllaç per a l’iPhone: 40 Principales, 
COPE, Europa FM, Flaix FM, Kiss FM i RAC 1.

13. <m.catradio.cat> i <m.icatfm.cat>, respectivament.
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són una bona mostra. Als canals de jazz, músiques del món, 
música mediterrània i música en català, s’hi ha afegit durant 
el 2008, tal com hem comentat anteriorment, el canal de veus 
femenines. Una altra proposta especialitzada, aquest cop amb 
web pròpia, ha estat Catclàssica,14 un espai nascut el febrer de-
rivat de l’emissora hertziana Catalunya Música. Aquest espai 
està dedicat exclusivament als intèrprets i compositors cata-
lans de música clàssica. Catclàssica segueix la filosofia d’iCat 
en tant que complementa els continguts musicals amb ma-
terial gràfic i textual que es presenta de manera sincrònica 
amb les peces que van sonant. 

També són un bon exemple de l’especialització de 
continguts i d’ampliació de l’oferta que permet Internet els 
programes setmanals sobre sardanes, Sarda.net i So de cobla, 
o l’especial de caràcter anual, La sardana de l ’any, tots tres 
integrats en el web de Catalunya Ràdio. Aquests progra-
mes són, doncs, continguts sonors produïts expressament 
per Internet.

Igualment, les iniciatives d’Scanner FM de «Prima-
vera Ràdio» (abril de 2008)15 o «Sonar Ràdio» (maig de 
2008)16 es presenten com a formes de concebre una emis-
sora musical especialitzada, nascudes a partir d’un esde-
veniment musical. Durant els dies que s’esdevenen les ac-
tuacions dels diferents festivals, la bitcaster funciona com 
a eina d’informació, amb entrevistes, horaris d’actuacions, 
anunci de la programació, retransmissió dels concerts, etc. 
La resta de l’any, però, continuen oferint música dels grups 
que han participat en la present edició o en edicions ante-
riors, i també programen altres propostes musicals similars, 
susceptibles de formar part del cartell del festival que s’està 
preparant.

Imatge 3. Oferta de canals de Scanner FM

2.2. Les eines de participació

L’oferta de fòrums de les bitcasters analitzades augmenta 
en més del 4%. El nombre de xats i enquestes, en canvi, 
es mostra lleugerament a la baixa (−3,6%) amb molta va-
riabilitat entre les webs que les feien servir l’any anterior. 

14. <www.catclassica.cat>.

15. <www.scannerfm.com/player/player_only_primavera_v0.2.htm>l.

16. <www.sonar.es/2008/esp/sonarradio.cfm>.

Dit d’una altra manera, molts espais que n’oferien el 2007, 
enguany ho han deixat de fer, i a l’inrevés. En aquest in-
forme hem incorporat l’observació de les votacions com 
a recurs de participació atès l’alt índex d’ús detectat 
(24,42%). Si calculem la dada específicament sobre les 
bitcasters musicals (que són les que fan servir les votacions 
com a recurs) observem que una de cada tres (33,33%) 
donen la possibilitat als seus visitants de votar les cançons 
que hi presenten.

 Cal destacar que més de la meitat de les bitcasters 
(51,35%) compta amb blocs propis vinculats a espais de 
l’emissora. Això suposa un increment del 9,68% respecte a 
l’any anterior.

Un altre aspecte que cal assenyalar és que la televisió 
i la premsa, tant en la seva modalitat convencional com en 
l’electrònica, estan integrant de manera habitual part del 
material que l’audiència els fa arribar en la confecció de 
la seva programació. Un dels exemples més evidents és la 
incorporació de fotografies fetes pels teleespectadors en els 
programes de meteorologia. La ràdio, que tradicionalment 
ha estat un mitjà amb força participació dels oients, està 
afegint continguts generats per l’usuari (User Generated 
Content - UGC) amb certa timidesa. Aquest interès d’inte-
grar i fer partícip l’oient a través dels continguts creats per 
ell comença a fer-se evident. De fet, algunes bitcasters van 
anunciar i realitzar canvis i renovacions importants als seus 
espais a Internet, fent explícit que l’objectiu de la renovació 
era acostar-se a l’audiència, dotar-la d’eines de participació 
(Ona FM, el gener; Cadena COPE, l’abril; i Máxima FM, 
el maig). 

Cal tenir present que, des dels inicis, la ràdio catalana 
ha posat a l’abast dels interactors les eines de comunicació 
pròpies d’Internet, com ara els xats o els fòrums, i que la 
participació de l’audiència ha estat prou bona. Però també 
podem recordar que iniciatives més innovadores, com ara 
la secció Micro Obert d’iCat fm, on l’usuari pot deixar un 
missatge de veu, no acaben de consolidar-se. Malgrat això, 
es detecta un increment en l’aposta per dotar l’usuari de 
canals que li permetin esdevenir proveïdor de continguts 
(10,66%). A més, les formes d’oferir aquesta participació 
són d’una gran diversitat. Així, Catalunya Ràdio, per exem-
ple, ha incorporat l’opció anomenada «en directe» al seu 
espai web on obre un canal de xat moderat a través del qual 
els oients poden intervenir mentre es transmet el programa 
en directe; sovint, els conductors del programa radiofònic 
es fan ressò d’alguna de les aportacions dels interactors i els 
fan partícips, ni que sigui indirectament, de l’esdevenir de 
l’emissió radiofònica; per la seva part, Cadena SER desti-
na un espai del seu web per publicar fotografies enviades 
pels seus usuaris. Una altra emissora que planteja opcions 
d’UGC és la COPE, i ho fa en un ventall prou ampli: dis-
posa d’una opció similar a Micro Obert d’iCat fm on, com 
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en un contestador automàtic, el visitant pot deixar enregis-
trat un missatge de veu, utilitza la fórmula clàssica de les 
«cartes al director», ofereix la possibilitat de ser «articulista 
d’opinió» enviant un text a través d’un formulari, que es 
publicarà si el consell editorial dóna el seu vistiplau, i fi-
nalment disposa d’una modalitat de col·laboració, anome-
nada Free, on els usuaris es poden oferir com a proveïdors 
d’informació del seu entorn més proper i intervenir com a 
corresponsals freelance. Aquesta darrera modalitat de par-
ticipació és de caire altruista, sense cap mena de compen-
sació econòmica.

Imatge 4. Vista parcial de la pàgina de «Colaboradores 
Free» de la Cadena COPE

Les sinergies entre ràdio hertziana i ràdio a In-
ternet i la incorporació de l’usuari com a proveïdor de 
continguts s’han concretat, també, en propostes com ara 
les del programa L’altra ràdio a l ’Escola de Ràdio 4, que 
a finals d’any va convocar el concurs de podcasts Sentits 
en 2 minuts.

Majoritàriament, però, les aportacions dels usuaris 
s’estan derivant cap a les opcions de comunicació electrò-
nica com ara els blocs o els fotoblocs, i queden separades 
de l’espai propi de l’emissora. També es detecta aquesta 
separació entre usuari i emissora en les comunitats vir-
tuals que es poden generar al voltant de les bitcasters. Tot 
i que Ràdio Flaixbac o Scanner FM17 les articulen en un 
entorn propi, creat expressament i integrat en el web, la 
resta d’emissores construeixen la seva comunitat virtual 
al voltant d’espais externs, com ara Facebook. Com hem 
comentat anteriorment, més de la meitat de les bitcasters 
analitzades (67,57%) són presents a Facebook, amb un 
grau d’activitat variable. 

17. Aquestes dues bitcasters també tenen presència a Facebook.

Taula 5. Evolució de les eines de comunicació en les 
webs radiofòniques 

(Percentatge)

eines de participació 2007 2008 diferència

Fòrum 47,22 51,35 4,13

Xat 33,33 29,73 −3,60

Enquesta 33,33 29,73 −3,60

Bloc 41,67 51,35 9,68

UGC 5,56 16,22 10,66

Votacions - 24,32 -

Univers: Mostra de 36 (2007) i 37 (2008) espais web d’emissores 
radiofòniques.

Font: Elaboració pròpia. 

Una altra aproximació a les comunitats virtuals per 
part de les bitcasters ha estat la presència de Flaix FM i Rà-
dio Flaixbac a Second Life,18 un entorn tridimensional que, 
a més de fomentar les xarxes socials, permet «visualitzar» el 
fenomen radiofònic. 

Una manera de donar difusió a l’emissora i establir 
una relació més propera amb l’interactor és permetre-li que 
pugui incorporar-la dins dels seus espais electrònics, com 
ara el seu escriptori, la seva web, el seu bloc, la seva pàgina 
d’inici o el seu telèfon mòbil. En aquest sentit, hem detec-
tat un increment en l’oferta de widgets, aptes per ser incor-
porats en les plataformes com ara Netvibes, iGoogle, Ope-
ra, windows Live, Apple DashBoard o l’escriptori actiu de 
windows Vista. Si bé l’any passat l’oferta d’aquest tipus 
de complement era testimonial, enguany s’ofereixen des 
de quasi una quarta part de les bitcasters (24,32%). Igual-
ment, tot i que amb menor nombre, hem trobat bitcasters 
(13,51%) que comparteixen el codi HTML per tal que un 
usuari amb certs coneixements pugui afegir l’emissora dins 
els continguts de les seves webs.

Una de les barreres que poden dificultar que l’índex 
de participació sigui més gran és que, en alguns casos, cal 
registrar-se com a usuari per poder accedir a certes eines. 
Tot i que totes les webs de les bitcasters estudiades poden 
ser visitades sense necessitat de registre previ, el 43,24% 
d’aquests espais demanen identificació per accedir a algun 
espai o servei concret. Dels espais que demanen registre, 
el 37,5% fan que l’usuari es registri omplint un formulari 
on se li requereixen dades personals (com a mínim, nom i 
cognom). A la resta de les webs (62,5%), el registre serveix 
per crear un identificador únic i personal i sols es demana 
un nom d’usuari (nick) i una contrasenya per poder dispo-
sar del servei ofert. 

18. <www.secondlifespain.com>.
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2.3. Publicitat

Pel que fa a l’ús de les webs com a plataforma publicitària, s’ha 
observat un augment prou considerable, almenys en el nom-
bre de webs que presenten anuncis gràfics en les seves pàgines. 
Així, el nombre de webs d’emissores catalanes amb publicitat 
ha passat del 61,11% al 75,68%, un increment del 14,56%. 
Es podria concloure d’aquesta dada que la confiança envers 
Internet com a mitjà publicitari, tant dels anunciants com dels 
responsables comercials de les emissores, s’ha enfortit. 

Les formes publicitàries, però, no han variat. Conti-
nuen sent bàsicament banners, estàtics o amb moviment, 
distribuïts pels laterals o, en menor grau, per l’interior de 
la pàgina. Algunes emissores han incorporat falques ra-
diofòniques específiques per als oients que es connecten 
a través d’Internet. Aquests missatges publicitaris sonen 
abans d’iniciar-se la petició feta per l’interactor: primer 
s’escolta la falca i, seguidament, s’inicia la reproducció 
del directe radiofònic o del document sol·licitat. Aques-
ta pràctica, habitual en espais de continguts audiovisuals, 
com ara les pàgines de televisions, està arribant a l’entorn 
de la ràdio.

S’aprecia un increment del 14,56% en el 
nombre de webs que incorporen publicitat. 
Les formes d’inserció publicitària, amb el 
banner com a màxim exponent, no varien

Si bé en els primers anys d’ocupació d’Internet per 
part dels diferents mitjans de comunicació les redaccions 
convencionals veien l’aventura virtual com a aliena al seu 
treball, en el millor dels casos, o, fins i tot, com un compe-
tidor més, actualment, com no podia ser d’altra manera, 
es pot parlar de polítiques unificades tant comercialment 
com comunicativa, que conflueixen en un producte únic, 
amb peculiaritats. Aquestes sinergies entre el mitjà a In-
ternet i el suport convencional es manifesten, per exemple, 
en la proliferació d’anuncis en la programació radiofònica 
en la qual s’informa l’oient d’alguna de les característiques 
de la bitcaster. Enguany s’han pogut escoltar falques on es 
«venia» el podcast d’una determinada emissora, s’animava 
a la participació en el xat o, simplement, es recordava la 
seva distribució a través de la xarxa.

2.4. La ràdio multimèdia

És evident que les emissores a Internet construeixen la 
seva imatge de marca basant-se tant en el producte sonor 
que li és propi com en la manifestació visual que exigeix 

la web. En aquesta construcció de marca radiofònica gua-
nyen importància les fotografies, els gràfics i el vídeo. 

Si bé totes les bitcasters analitzades fan ús d’imatges 
i gràfics, no totes incorporen el vídeo en el seu espai d’In-
ternet. Malgrat això, la presència de material audiovisual 
ha crescut el 32,13%, i ha passat de l’11,11% del 2007 
al 43,24%. La funció del vídeo en les diferents webs és 
molt diversa: en algunes emissores musicals s’utilitza per 
presentar videoclips dels cantants i dels grups que sonen 
a l’emissora; una altra de les utilitats detectades ha estat 
la retransmissió del directe de l’estudi des del qual s’està 
emetent el programa; hi ha algun cas, com ara Kiss FM, 
que a l’oferta radiofònica de l’emissora afegeix una oferta 
televisiva, en forma de canal de videoclips (Kiss TV).

Un dels serveis de l’anomenada web 2.0 que ha 
tingut força acollida entre els internautes experimentats 
(aquells que mantenen blocs o pàgines web pròpies) ha 
estat Twitter,19 una eina que facilita i agilitza la publica-
ció de missatges textuals curts. Només una bitcaster de 
les analitzades està emprant de manera efectiva Twitter: 
Radio Marca integra aquest servei en les seves pàgines 
aprofitant que des de la redacció d’informatius del grup 
l’utilitzen per publicar els titulars de les informacions que 
presenten al web del diari.20 

Imatge 5. Ús de Twitter en la bitcaster de Marca

Cal esmentar, però, que l’octubre de 2008, Movistar 
va deixar de donar suport i de comercialitzar el seu produc-
te Visual Radio, una de les propostes que unien el caràcter 
multimèdia i d’ubiqüitat d’accés a dues emissores musicals 
(40 Principales i M-80).

El relleu dels dispositius mòbils com a complement 
multimèdia del flux sonor el pren el portal per a mòbils 
d’iCat fm, que de ol de 2008 disposa d’una versió específica 
per als dispositius mòbils iPhone i iPod Touch.21 Aquest 
portal mostra informacions gràfiques i textuals sincronit-
zades amb l’emissió radiofònica. Per qüestions tècniques, 
de moment, no es pot escoltar l’emissió en directe des del 
mateix portal. 

19. <twitter.com>.

20. twitter.com/marcacom.

21. <m.icatfm.cat> i <m.icatfm.cat/iphone>, respectivament.
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Imatge 6. iCat fm a l’iPhone

3. Conclusions

Les •	 bitcasters catalanes s’estan adaptant a les innova-
cions que Internet ofereix amb prou eficàcia i rapide-
sa. Prova d’això són els premis rebuts des de diferents 
instàncies tant locals o nacionals com internacionals. 
Com a exemple, podem parlar dels premis Innova en 
la categoria de Ràdio que la Diputació de Barcelona 
va concedir a la web de Ràdio Berga i al podcasting 
de Ràdio Sabadell; de la distinció com a finalista als 
premis e-Tech, concedits per l’Associació d’Empreses 
de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), del web 
de Ràdio Banyoles, o la distinció d’Official Honoree que 
van atorgar a iCat fm en la dotzena edició dels Webby 
Awards o l’EPPY Award rebut per aquesta bitcaster 
com a millor emissora local. 
La presència de les emissores a Internet i a altres plata-•	
formes, com ara la TDT o els dispositius mòbils, facilita 
l’accés al consum radiofònic a les audiències que, d’al-
tra banda, també disposen d’una major oferta. Canals 
i programes temàtics, amb informació especialitzada i 
propera, en què s’utilitzi l’idioma de l’oient, poden resul-
tar factors determinants a l’hora d’escollir una emissora 
o una altra. Evidentment, qualsevol altre servei o valor 
afegit facilitarà l’elecció. I aquest valor afegit pot donar-
se a través de la xarxa i ser relativament econòmic.

En aquest entorn global de competència és lògic que •	
es desitgi que l’oient se senti part de l’emissora, que la 
senti seva. Es pot afavorir la vinculació emotiva de 
l’usuari amb l’emissora fent-lo partícip, ni que sigui 
de manera tangencial, de la producció de continguts 
que s’hi presenten. Així, la integració dels usuaris com 
a proveïdors de continguts, tant sonors com visuals, 
semblen una bona estratègia per fidelitzar els oients.
Atès que la quantitat d’oferta radiofònica que Inter-•	
net proposa fa inevitable la fragmentació de l’audi-
ència, l’especialització permet mantenir cohesionats 
conjunts d’oients molt ben definits, amb perfils molt 
clars, la qual cosa els dóna valor no per la quantitat 
d’individus que integren el grup, sinó per conèixer 
amb precisió com són. Aquesta tendència a l’especia-
lització de l’oferta radiofònica catalana a Internet no 
es pot mantenir a través de les ones. Per tant, sembla 
que Internet és el nucli que permet articular la fide-
litat d’una part de l’audiència. I hi ajudarà enorme-
ment el bagatge iniciat per les bitcasters catalanes en 
les anomenades xarxes socials.
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En aquesta segona edició de l’Informe sobre la ràdio a Catalunya 

obrim una secció dedicada a fer un cop d’ull a recerques, estudis, 

experiències, etc., que tinguin com a protagonista la ràdio local, 

mitjà que té un paper decisiu en la comunicació de proximitat, 

especialment quan, davant d’una situació de perill per a la po-

blació (incendis forestals, temporals de vent, inundacions…), les 

institucions públiques necessiten comunicar-se amb la societat 

per informar del que està succeint i com cal reaccionar. Un infor-

me del CAC fet públic el mes de març de 2009 posa de manifest 

la manca d’un modus operandi definit, un protocol d’actuació 

oficial al qual els mitjans de comunicació puguin dirigir-se per 

saber com reaccionar davant d’emergències. Aquest capítol de-

fensa el paper primordial que les ràdios de proximitat han d’as-

sumir quan es necessita transmetre un avís de manera ràpida, 

ordenada i concisa en situacions de risc.

Per Gerard Alonso Cassadó, secretari tècnic de l’Observatori 

de la Ràdio a Catalunya. 

Cròniques de la proximitat: El paper de la 

ràdio local en situacions d’emergència
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1. Introducció

Dijous 19 de març de 2009. El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) fa públic l’informe Presència d’avisos de 
servei públic arran del temporal de vent del 23 i 24 de gener, on 
es valora negativament el paper dels mitjans públics audi-
ovisuals dependents de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) arran de la informació difosa en-
torn del temporal de vent que va patir el país durant el cap 
de setmana del 24 i 25 de gener. En l’esmentat informe, el 
CAC conclou que els avisos de servei públic a la població 
durant aquell cap de setmana van ser insuficients i poc ac-
tualitzats, i els canals emprats no foren els idonis. Aquest 
informe, adreçat a l’opinió pública i particularment al presi-
dent de la CCMA, Albert Sáez, serveix per reflexionar sobre 
quin és el paper que han de tenir els mitjans de comunica-
ció en situacions de risc per a la ciutadania (inundacions, 
incendis, eventualitats climatològiques o, fins i tot, fuites 
de productes químics) i sobre l’actual estat de la qüestió a 
Catalunya: el sistema comunicatiu català està preparat per 
afrontar amb suficiència situacions d’excepcionalitat com 
la del gener de 2009? De qui és competència assegurar una 

comunicació fluida i eficaç entre l’Administració i la ciuta-
dania en aquests casos?

2. els mitjans de comunicació i els avisos 
a la població 

L’informe del CAC defineix un avís a la població proce-
dent d’un mitjà de comunicació com un «fragment d’una 
unitat informativa que conté una o més advertències o 
recomanacions a la població, sense perdre continuïtat, 
sobre un mateix tema i de la mateixa categoria» (CAC, 
2009) i distingeix entre tres tipus d’avisos. L’avís ins-
titucional directe, aquell que prové directament de les 
paraules d’un membre d’una institució pública que apa-
reix en pantalla, realitzant un insert. L’avís institucional 
indirecte, originari d’una institució pública o que hi fa 
referència, però que l’expressa un membre del mitjà de 
comunicació. I finalment, l’avís no institucional, proce-
dent exclusivament del mitjà de comunicació, sense fer 
esment a cap institució pública. No és difícil deduir que 
els avisos institucionals directes gaudeixen d’una major 
credibilitat i, per tant, són més eficaços a l’hora de trans-
metre una informació veraç a la població i establir un 
canal de comunicació sense intermediaris entre la insti-
tució pública i la ciutadania. Pel seu paper de prestadors 
d’un servei social, els mitjans de comunicació de titulari-
tat pública (estatals, autonòmics o locals) són els idonis 
per donar veu i visibilitat als portaveus de l’administra-
ció i les institucions en situacions d’emergència. Pel de-
legat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, «una de les 
tasques de l’Administració és vetllar per la seguretat dels 
ciutadans i, en aquest sentit, en situacions d’emergèn-
cia és bàsica i fonamental l’ajuda que en aquesta tasca 
poden prestar els mitjans de comunicació» (2009, p. 9). 
El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació de la Generalitat, Joan Saura, es manifesta en 
uns termes semblants: «En el moment d’una gran emer-
gència necessitem l’ajuda dels mitjans de comunicació 
per prioritzar els missatges de Protecció Civil per davant 

Imatge 1. Conseqüències del temporal de vent del 
passat 24 de gener de 2009 al carrer de les Moreres de 
Montornès del Vallès

Font: Ajuntament de Montornès del Vallès.
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de missatges no tan urgents, atesa la seva importància i 
la rapidesa amb la qual ens cal informar els ciutadans 
de quines són les mesures que cal prendre davant d’una 
emergència» (Oliveres, 2009, p. 8).

Imatge 2. Conseqüències del temporal de vent del 
passat 24 de gener de 2009 a Montblanc

Font: Protecció Civil de Montblanc. Unitat d’Emergències i Rescats.

3. La ràdio: el mitjà idoni per alertar la 
població 

L’esmentat informe del CAC tan sols avalua el nombre 
d’avisos de servei públic a la població emesos per al-
guns dels prestadors autonòmics de serveis audiovisuals 
de titularitat pública: els canals de televisió TV3 i 3/24 
i l’emissora generalista Catalunya Ràdio. No es recull, 
doncs, quin fou el paper que els mitjans de comunicació 
locals van tenir durant aquell cap de setmana, tot i que 
el mateix Rangel considera primordial el paper d’aquests 
en situacions de risc, especialment el de les emissores de 
ràdio de proximitat: «La ràdio és un mitjà que garanteix 
la immediatesa que una situació de risc requereix [...]. I 
quan aquest missatge arriba mitjançant un mitjà proper, 
com és el cas de la ràdio local, l’eficàcia de la seva difusió 
es multiplica, perquè a la rapidesa comunicativa de la 
ràdio s’afegeix l’empatia que genera el fet de rebre la in-
formació des d’aquells que són més propers a un mateix» 
(2009, p. 9). Aquesta empatia és, de fet, innata al mateix 
mitjà radiofònic, considerat —potser d’una manera més 
mitificada que reflexiva— el mitjà més càlid i proper a 
l’audiència per diversos motius: la «invisibilitat» d’emis-
sor i receptor, per exemple, situa ambdós actors de la 
comunicació en un mateix nivell durant la producció i 
recepció del missatge, a diferència de la televisió, on l’es-
pectador sí que pot veure l’emissor del missatge. 

Aquests aspectes semiòtics, però, superen els objec-
tius d’aquest capítol. Podem enunciar alguns dels actius 

que fan de la ràdio el mitjà idoni per a l’emissió d’avisos 
en situacions de risc per a la població: immediatesa, cre-
dibilitat, proximitat amb l’oient i idoneïtat en els usos de 
recepció. Aquest darrer factor és, segons el director gene-
ral de COMRàdio, Francesc Triola, la clau per situar el 
mitjà radiofònic al capdavant en situacions d’aquest tipus: 
«[la ràdio] ens permet una elaboració fàcil del missatge, la 
seva distribució i, sobretot, la seva recepció en els casos en 
els quals les emergències ens deixen sense subministra-
ment elèctric o les torres de telefonia es veuen afectades. 
Actualment, tots els vehicles disposen d’un receptor de 
ràdio que fa que aquest mitjà sigui el millor també per 
advertir de possibles perills en ruta i, sobretot, a l’interior 
de túnels». De tots els mitjans de comunicació d’emissió 
i recepció simultània, la ràdio és l’únic que pot prescindir 
de l’electricitat i que permet rebre l’avís in itinere, quel-
com imprescindible en situacions com aquestes.

El mateix Triola destaca la dificultat de consci-
enciar-se sobre quines són les reaccions i amb quines 
dificultats es troba la població davant de situacions 
d’emergència. Difícilment hom podrà aturar-se a cercar 
el missatge sobre com s’ha d’actuar o quines mesures ha 
d’adoptar; el missatge ha d’arribar a la població d’una 
manera unidireccional, amb fluïdesa i eficàcia, i la ràdio 
és el mitjà ideal per complir aquests requisits. Pel dele-
gat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, «la ràdio és 
un mitjà que garanteix la immediatesa que una situació 
de risc requereix i, a més, és un mitjà molt present a la 
nostra societat que permet arribar a molta gent, i en les 
situacions més diverses: a casa, a la feina, al transport…» 
(2009, p. 9). Per la seva banda, el conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, es 
manifesta d’una manera similar: «(…) davant d’una gran 
emergència, ens cal la transmissió ràpida de consells de 
prevenció i autoprotecció a la població. La ràdio, i en es-
pecial les emissores locals, són els mitjans que més s’ade-
qüen a aquesta característica» (Oliveres, 2009, p. 11).

4. La proximitat i territorialitat de les 
ràdios locals 

El conseller Saura remarca aquesta idoneïtat de les emis-
sores locals en el procés de transmissió d’aquest tipus de 
missatges: «L’adequació del públic de les emissores locals, 
pel que fa a la territorialitat, permet una major adequa-
ció dels missatges» (Oliveres, 2009, p. 11). Les ràdios de 
proximitat no tan sols tenen la capacitat d’emetre missat-
ges localitzats, sinó que, a més, compten amb la confiança 
de l’oient que valora l’empatia d’un emissor proper. I pels 
seus processos de producció, el mitjà radiofònic és con-
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siderablement assequible i, per tant, és present a molts 
dels ajuntaments i municipis de Catalunya. Per Francesc 
Triola, «la ràdio és un mitjà del qual molts municipis ja 
disposen. Serveix d’una manera molt especial en els plans 
d’emergència local, per la seva singularitat i focalització 
de l’avís». Els lligams que uneixen la major part de les 
emissores municipals catalanes amb els ajuntaments i les 
administracions públiques eviten, a més, que s’elaborin 
missatges confusos o alarmants, que puguin generar ac-
tituds il·lògiques o causades pel pànic.

Tanmateix, els mitjans de comunicació de proxi-
mitat i, en el cas que ens pertoca, les emissores locals 
poden i han d’estendre el seu paper més enllà del mo-
ment puntual en què succeeix l’emergència. Una pobla-
ció ben informada i previnguda sabrà reaccionar amb 
major eficàcia davant situacions excepcionals. En aquest 
sentit, Saura creu que «la funció transmissora de missat-
ges va més enllà del moment puntual en què s’ha produït 
l’emergència, ja que la programació de debats, entrevis-
tes i altres programes de caire divulgatiu ens ajudaran 
de cara a una major cultura, entre la població, dels riscos 
als quals estem exposats i sobre quines seran les millors 
mesures que cal adoptar» (Oliveres, 2009, p. 11). Per la 
seva naturalesa i les seves prioritats en la producció i 
programació de continguts, les ràdios locals poden aten-
dre unes necessitats que altres emissores, d’esperit co-
mercial, són incapaces d’assumir.

Imatge 3. Pas a nivell inundat del carrer de Barcelona 
a Salou, amb dos trens aturats a l’estació, afectats pel 
tall de les vies a causa d’una tempesta, setembre de 
2006

Font: elmundo.es; Jaume Sellart, EFE.

5. Un protocol d’actuació necessari 

Amb tot, arran dels fets naturals imprevistos del passat 
mes de gener als quals fèiem referència a l’inici d’aquest 

apartat, el Consorci de Comunicació Local (CCL), del 
qual formen part 120 emissores locals, es va posar en 
contacte amb el Departament d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalu-
nya per elaborar un protocol d’actuació, perquè, en casos 
d’emergència, les ràdios municipals puguin garantir una 
major eficàcia en la transmissió d’avisos a la població. 
Un cop es posi en marxa aquest protocol, tant la Ge-
neralitat com Protecció Civil, competència directa dels 
ajuntaments municipals, podran comptar amb les in-
fraestructures del CCL per emetre els seus missatges 
d’avís a la societat. COMRàdio, cadena pública de ràdio 
gestionada pel CCL, compta amb una tecnologia capaç 
de fer arribar nítidament a tot el territori aquelles in-
formacions procedents de l’Administració, així com de 
discriminar i singularitzar els avisos adreçats a la po-
blació. Des dels seus serveis centrals a Barcelona, s’emet 
un senyal satèl·lit que es redifon als 22 centres terrenals 
a Bellmunt, Berga, la Cerdanya, Collsuspina, el Garraf, 
Guardiola, Igualada, Lloret, Montserrat, Olot, Platja 
d’Aro, el Pont de Suert, Portbou, Ripoll, Sant Celoni, 
Solsona, Soriguera, Tortosa, Tremp, Valls, el Vendrell i 
Viella, així com als centres situats als túnels de Vallvi-
drera, el Garraf i el Cadí, fet que permet que el senyal 
pugui cobrir pràcticament la totalitat del territori català. 
No es pot obviar l’existència de zones fosques de cober-
tura, espais on les ones radioelèctriques no arriben o ho 
fan amb un senyal insuficient. En aquest sentit, el con-
seller Saura confirma que «el Govern treballa a través 
de la Secretaria General de Telecomunicacions perquè 
cada vegada hi hagi menys zones fosques de cobertura» 
(Oliveres, 2009, p. 11).

En el cas excepcional que el satèl·lit de redifusió 
de COMRàdio deixés de funcionar, la cadena disposa 
de cinc centres directes terrenals, situats a Collserola, 
la Mussara, Alpicat, Mollet i Rocacorba, que asseguren 
també la cobertura de la totalitat del territori i poden 
substituir sense problemes la difusió via satèl·lit. Tots 
aquests enllaços permeten discriminar i singularitzar els 
avisos destinats a poblacions concretes dins d’una zona 
determinada. Francesc Triola manifesta, en aquest sen-
tit: «Actualment estem fent una radiografia dels sistemes 
redundants d’emissió de les emissores municipals i, per 
part del CCL, estem donant cobertura complementària 
mitjançant desconnexions territorials via satèl·lit».

Un cop entri en funcionament aquest conveni de 
protocol, s’optimitzarà el modus operandi de les emisso-
res locals en situacions d’excepcionalitat com la del mes 
de gener de 2009, en la qual les diferents ràdios muni-
cipals van actuar seguint els seus propis criteris, sense 
uniformitat ni rigor operatiu. L’aprovació per part de 
la Generalitat d’aquest protocol suposa, doncs, un pas 
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endavant en la preservació de la seguretat ciutadana del 
nostre país.

6. Fonts documentals 

Consell de l’A•	 udiovisual de Catalunya. «Presència 
d’avisos de servei públic arran del temporal de vent del 
23 i 24 de gener». Informe 10/2009 (18 febrer 2009).

Oliveres, J•	 ordi. «La ràdio local, un servei als ciuta-
dans». Xarxa.Com, núm. 8 (juny 2009), pàg. 8.

— «Entrevista amb Joan Saura, conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació». Xarxa.Com, 
núm. 8 (juny 2009), pàg. 11.
Rangel•	 , Joan. «La informació és vital davant d’una 
emergència». Xarxa.Com, núm. 8 (juny 2009), pàg. 9.
Entrevista personal amb Francesc Triola, director ge-•	
neral de COMRàdio.
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cional de la FM, un dels fets més importants viscut pel sector 

durant aquest any. Una resolució no exempta de polèmica en-

tre els operadors. Altres fets destacables han estat, entre d’al-

tres, la desaparició del degà de la radiodifusió catalana, Teodor 

Garriga, la creació de l’Estatut de la informació i dels primers 

consells informatius de RTVE, la presentació del Llibre blanc de 

la ràdio local pública a Catalunya, el trasllat de RNE Catalunya 

a les instal·lacions del 22@ a Barcelona o la celebració dels 25 

anys d’història de Catalunya Ràdio. 

* Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 
2005SG00846).
Els autors d’aquest capítol volen agrair la col·laboració de Luis 
Segarra, editor de la Guía de la radio en España, en el procés de 
documentació. 

Per belén Monclús, professora ajudant del Departament de 

Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB i membre 

del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS)*; i Gerard 

Alonso Cassadó, secretari tècnic de l’Observatori de la Ràdio 

a Catalunya. 

Els fets més rellevants

Aquest capítol recull més de 270 fets i notícies relacionats amb 

la radiodifusió a Catalunya durant l’any 2008 de més d’un cente-

nar de fonts d’informació. L’àmplia quantitat de fets esmentats 

en les pàgines següents evidencia el bon estat de salut amb 

què compta el sector, capaç de generar anualment centenars 

de notícies sobre la seva activitat, fent visible la seva situació 

en el context comunicatiu català. La selecció d’esdeveniments 

segueix la mateixa filosofia que en la primera edició de l’Infor-

me, i es destaquen, entre d’altres, aquells fets relacionats amb 

aspectes econòmics, legals, judicials, socials, programàtics, de 

recerca i desenvolupament, corporatius i, amb especial aten-

ció, els commemoratius. L’any 2008 ha estat un període decisiu 

per al futur de la ràdio catalana: el mes de novembre, el Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya feia pública l’adjudicació de les 

83 freqüències de ràdio comercial previstes en el Pla Tècnic Na-
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Els fets més rellevants

2008
GeneR
02/01/2008

L’emissora•	  municipal de Sallent, Ràdio Sallent, inau-
gura els seus nous estudis i reprèn les emissions, des-
prés de dos mesos d’aturada forçosa a causa del desa-
llotjament de l’antic edifici per motius de seguretat.
Font: acn.

06/01/2008
La •	 subhasta de la campanya «Cap nen sense joguina» 
de Ràdio Barcelona - Cadena SER recapta més de 
23.000 €. En la seva 41a edició, una ploma de l’escrip-
tor Juan José Millás i una màscara del film El laberinto 
del fauno han estat els objectes més cobejats. El projec-
te global es tanca un mes més tard amb una recaptació 
total de 3.208.476 €. 
Font: Ràdio Barcelona - Cadena SER.

07/01/2008
La Cadena SER posa •	 en marxa el nou projecte del 
programa Hora 25, dirigit ara per Àngels Barceló, amb 
nous continguts i una estructura diferent de la de l’an-
terior etapa liderada pel desaparegut Carlos Llamas.
Font: Cadena Ser (15/11/07); InterMedios (núm. 309, 2008, p. 10). 

Ona FM estrena el seu nou portal web (www.onafm.•	
cat). Tindrà versions específiques per a Tarragona, 
Lleida, Girona i Andorra, descentralitzades de la web 
principal.
Font: Ona FM.

L’emissora municipal de Caldes de Malavella, Ràdio •	
l’Altell, es reestructura. Canvia de nom (passa a ano-
menar-se Caldes FM), de programació i trasllada la 
ubicació del seu centre emissor. 
Font: Comunicació21 (22/01/08).

11/01/2008
El programa •	 Persona i vida es trasllada de Ràdio Estel 
a Cadena COPE Catalunya.
Font: e-notícies (19/01/08).

Cadena SER •	 comença a realitzar desconnexions terri-
torials a les comarques de la Selva, la Garrotxa i el Baix 

Empordà. Mitja hora setmanal del programa L’hora 
L es destinarà a la realització de debats d’àmbit lo-
cal. Amb aquesta iniciativa, Cadena SER és la primera 
emissora que emet a Catalunya que realitza desconne-
xions comarcals.
Font: Vilaweb - El Punt Digital.

12/01/2008
Josep González Bayo és nomenat nou director de Rà-•	
dio Arenys. L’alcalde d’Arenys de Mar, Ramon Vinyes, 
fa públic un decret d’alcaldia en el qual s’estableixen 
les bases del procés que ha de concloure amb el dis-
seny de la nova empresa pública que gestionarà l’emis-
sora. Vinyes respon així a la polèmica generada arran 
de l’abolició de l’Organisme Autònom Local, que fins 
ara dirigia l’emissora municipal. Diverses entitats, com 
ara la Federació de Ràdios Locals de Catalunya o el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, van mostrar el 
seu rebuig a una mesura que ha suposat l’extinció del 
Consell d’Administració, el Consell de Direcció i el 
Consell General de Ràdio Arenys. 
Font: Ajuntament d’Arenys de Mar (25/02/08); FRLC. 

14/01/2008
El director de COMRàdio, Francesc Triola, entrega les •	
gravacions de totes les intervencions radiofòniques de 
l’antic ministre de Cultura, Jordi Solé Tura, al seu fill, 
Albert Solé. D’aquesta manera, l’emissora municipal 
de Barcelona s’uneix a l’homenatge que el Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona ret a Solé Tura. 
L’acte coincideix amb l’estrena del documental Buca-
rest, la memòria perduda, dirigit per Albert Solé sobre 
la malaltia del seu pare, afectat d’Alzheimer.
Font: COMRàdio.

15/01/2008
RTVE•	  tanca els comptes de l’any 2007 amb superà-
vit perquè rep una subvenció de 435 milions d’euros, 
segons anuncia el president de la Corporació RTVE, 
Luis Fernández, i recullen diverses revistes especialit-
zades. 
Font: RTVE; InterMedios (núm. 310, p. 7); Noticias de la Comunica-
ción (núm. 276, p. 8).
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16/01/2008
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya aprova l’in-•	
forme d’idoneïtat sobre les candidatures per formar 
part del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Font: CAC.

18/01/2008
El conseller delegat de Vocento, Belarmino García, •	
presenta als inversors del grup empresarial el pla estra-
tègic fins al 2010. Entre els objectius fixats per a Punto 
Radio, hi destaquen ampliar la seva cobertura geogrà-
fica, duplicar el nombre d’oients i entrar en rendibilitat 
durant el període 2010-2011.
Font: InterMedios (núm. 310, p. 1).

23/01/2008
Fernando Palacios és nomenat director de Radio Clá-•	
sica de RNE, en substitució de José Manuel Berea.
Font: RTVE (08/02/08); Agencia EFE.

25/01/2009
Albert Sáez, com a president, i Anna Balletbò, Edu-•	
ard Berraondo, Brauli Duart, Xavier Guitart, Roger 
Loppacher, Núria Llorach, Joan Manuel del Pozo, 
Marc Puig, Armand Querol, Àngela Vinent i Josep 
Viñeta, prenen possessió del càrrec com a nous mem-
bres del Consell de Direcció de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Finalitza així 
un procés envoltat de polèmica, després que el Comi-
tè de Professionals de Catalunya Ràdio i Televisió de 
Catalunya manifestés la seva disconformitat a l’apro-
vació de l’informe d’idoneïtat dels candidats per part 
del Consell de l’Audiovisual a Catalunya. El comitè 
de treballadors de la CCMA havia denunciat el pre-
sumpte partidisme en la llista de candidats presentat 
al CAC. L’acte de presa de possessió és presidit per 
l’Honorable President del Parlament de Catalunya, 
Sr. Ernest Benach, i compta amb la presència de per-
sonalitats importants de la política i la comunicació 
catalanes. 
Font: CCMA; Sindicat de Periodistes de Catalunya (10/01/08).

Imatge 1. Els membres del Consell de Direcció de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el 
dia de la presa de possessió dels seus càrrec al Parlament 
de Catalunya (25/01/08)

 
Els dotze consellers amb el president del Parlament de Catalunya, Sr. 
Ernest Benach.
Font: Parlament de Catalunya.

L’operador de xarxes Axión posa en funcionament •	
la primera web espanyola dedicada al Digital Radio 
Mondiale (DRM), www.drm.org.es.
Font: DRM España.

Canvis en l’organigrama de Ràdio Olot: Joel Tallant, •	
fins ara cap d’Informatius, assumeix la direcció de Pro-
grames; Albert Brossa substitueix Tallant com a cap 
d’Informatius, i Pere Farjas és nomenat cap d’Emis-
sions. 
Font: diaridegirona.cat (26/01/08).

28/01/2008
José•	  Manuel Vargas és nomenat nou conseller de-
legat de Vocento, en substitució de Belarmino 
García, que deixa el càrrec per motius personals. 
Font: ABC.es.
La •	 Federación Nacional de Radios y Televisiones 
de España (FARTE), presidida per Luis del Olmo, 
dóna a conèixer el nom dels guanyadors dels premis 
Micrófono de Oro 2008. En la categoria de ràdio 
són guardonats: Juan Ramón Lucas (RNE), Car-
les Francino (Cadena SER), la radiofórmula de la 
Cadena 100 (Cadena COPE), Carlos Alsina (Onda 
Cero) i Ana García Lozano (Punto Radio). La gala 
d’entrega dels premis se celebra el 19 d’abril a Pon-
ferrada.
Font: Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión 
(29/01/08); Guía de la radio (núm. 518, 2008).
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29/01/2008
Núria Coll, de Catalunya Ràdio, guardonada en la 15a •	
edició dels premis Consell Municipal de Benestar Social 
als Mitjans de Comunicació en la categoria radiofònica 
pel seu reportatge Quan a una persona li diuen escarabat. 
El programa Ones de dones, emès a Ràdio Gràcia, rep 
una menció especial en la mateixa categoria. El guardó 
és atorgat per l’Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona.

30/01/2008
Els catalans escolten la ràdio 104 minuts per persona •	
i dia, segons el Marco general de los medios en España 
2008, estudi anual de l’Asociación para la Investiga-
ción de Medios de Comunicación (AIMC). Aquesta 
xifra és lleugerament inferior a la mitjana espanyola de 
108 minuts per persona i dia.
Font: AIMC.

31/01/2008
El•	  secretari general de l’Associació Espanyola de Ra-
diodifusió Comercial (AERC), Alfonso Ruíz de As-
sín, és nomenat president de l’Associació Europea de 
Ràdios (AER).
Font: InterMedios (núm. 311, p. 9).

Sense data específica
Es•	  posa a la venda el llibre Estimades amigues, de Pietat 
Estany, encarregada durant vuit anys de respondre les 
cartes del programa El consultorio de Elena Francis cen-
surades pel règim. El llibre destaca la relació epistolar 
que s’establí entre Estany i aquelles oients que cercaven 
consell per a uns problemes que no eren aptes per ser 
emesos per la ràdio.
Font: Dèria Editors.

FebReR

01/02/2008
Joan Catà, Núria de José Gomar i Antoni Mascaró són •	
nomenats director de Programació, directora de Con-
tinguts i cap d’Emissions i d’Explotació de COMRà-
dio, respectivament. 
Font: COMRàdio.

04/02/2008
Ràdio•	  Barcelona celebra una edició especial de La 
ventana en homenatge al mític serial radiofònic Taxi 
Key, en antena durant 22 temporades al llarg dels anys 
cinquanta i seixanta.
Font: ELPAÍS.com (25/01/08); ElPeriódico.com; elmundo.es. 

Imatge 2. Quadre escènic de Ràadio Barcelona de 1949 
durant l’enregistrament del serial Taxi Key

Font: Imatges d’arxiu de Ràdio Barcelona - Cadena SER.

Ràdio Sant•	  Sadurní canvia de freqüència al 107.2 de 
la FM per adaptar-se a l’espectre radioelèctric fixat pel 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
Font: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (30/01/08).

06/02/2008
Manel•	  Borrell és guardonat amb el Premi Ciutat de 
Barcelona 2007 en la categoria de ràdio pel programa 
El balcó de Ràdio Barcelona - Cadena SER, atorgat 
per l’Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona.

Mor•	  Juan Antonio Fernández Abajo als 69 anys a Bar-
celona. Fernández Abajo desenvolupà gairebé tota la 
seva carrera professional a Ràdio Nacional d’Espanya, 
conduint programes com ara Radiogaceta de los deportes 
o Cataluña ahora.
Font: acn.

07/02/2008
El•	  Grupo Prisa tanca els comptes de 2007 amb un 
augment del benefici brut del 73,7%, 289 milions d’eu-
ros. Segons dades de l’empresa audiovisual que recullen 
les revistes especialitzades Noticias de la Comunicación 
i InterMedios, l’activitat radiofònica del grup creix un 
26,3% amb uns beneficis d’explotació de 101,79 mili-
ons d’euros.
Font: Grupo Prisa; Noticias de la Comunicación (núm. 277, 2008, p. 
20-26); InterMedios (núm. 311, 2008, p. 9).

11/02/2008
Ana•	  Maria Bordas és nomenada directora de Comuni-
cació de RTVE a Catalunya. Bordas va ser directora de 
Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya de 1999 a 2005. 
Font: Comunicació21.

13/02/2008
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals anun-•	
cia la supressió dels blocs electorals als mitjans públics 
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per tal de garantir la seva independència i adaptar les 
seves dinàmiques de funcionament als principals refe-
rents audiovisuals d’Europa. La informació no es pre-
pararà segons un repartiment del temps dedicat a cada 
partit proporcional a la representativitat parlamentà-
ria, sinó que «serà variable tenint en compte l’interès 
informatiu, així com el temps i l’ordre destinats a les 
diverses forces polítiques que s’hi presenten, que s’apli-
carà de manera flexible i segons l’actualitat». Els llargs 
espais electorals gratuïts també seran substituïts per 
falques radiofòniques de 30 segons, repartides durant 
els espais publicitaris de tota la programació de l’emis-
sora pública catalana. La mesura no satisfà inicialment 
els comitès de professionals de Catalunya Ràdio i Te-
levisió de Catalunya. 
Font: CCMA. 

14/02/2008
Finalitza•	  el termini per presentar sol·licituds per al concurs 
per a l’explotació comercial de 83 concessions de ràdio en 
FM, previstes en el nou Pla tècnic de la FM aprovat l’1 de 
setembre de 2007. El CAC anuncia la recepció de 1.288 
sol·licituds de 75 licitadors diferents, cadascun dels quals 
opta a un nombre variable de concessions. 
Font: CAC (27/02/2008).

15/02/2008
Mor•	  als 71 anys l’actriu de doblatge Glòria Roig a Bar-
celona. Germana de l’escriptora Montserrat Roig, inicià 
la seva carrera professional a Ràdio Barcelona i a Ràdio 
Nacional d’Espanya.
Font: 3cat24.cat; elPeriódico.cat (16/02/08). 

Catalunya•	  Música posa en marxa un nou canal de música 
clàssica catalana per Internet, Catclassica.cat.1

Font: CCMA.

20/02/2008
Els•	  usuaris del trajecte Madrid-Barcelona de l’AVE po-
den escoltar vuit canals diferents en el servei d’àudio: les 
quatre emissores de RNE i quatre temàtiques de música, 
literatura, geografia i cultura. 
Font: LAVANGUARDIA.es (15/02/08); ElPeriódico.com (18/02/08).

21/02/2008
Els•	  ingressos nets acumulats d’Uniprex (Onda Cero i 
Europa FM) arriben als 102,3 milions d’euros durant el 
2007, 2,6% més que en el període anterior, segons anun-
cia el Grupo Antena 3 i recull la premsa especialitzada. 
La filial radiofònica del grup també augmenta els benefi-
cis d’explotació en un 9,6%, que arriben als 22,9 milions 

1. www.catclassica.cat.

d’euros. 
Font: Expansión.com; Noticias de la Comunicación (núm. 278, 2008, p. 
18-19); InterMedios (núm. 312, 2008, p. 9).

22/02/2008
Josep•	  Pont pren possessió com a nou membre del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, en substitució de Núria 
Llorach, nomenada membre del Consell de Govern de 
la CCMA.
Font: Parlament de Catalunya.

L’emissora municipal de Cornellà, Ràdio Cornellà •	
(104.6 FM) inicia els actes de celebració del seu 25è 
aniversari. 
Font: Ràdio Cornellà.

23/02/2008
Ràdio•	  Argentona s’integra a la Xarxa Audiovisual del 
Maresme (XAM), agrupació que cerca la major proxi-
mitat possible en les informacions de la multiplatafor-
ma audiovisual MaresmeDigital TV.
Font: Diari de Mataró.

26/02/2008
L’Observatori de la Ràdio a Catalunya organitza la •	
jornada Els reptes de la ràdio en el nou entorn multimè-
dia a la Casa de la Convalescència de Barcelona per 
encàrrec de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) 
i amb el suport de la Unió Europea de Radiodifusió 
(UER). La trobada compta amb la participació de 
professionals destacats de diverses emissores europe-
es, com ara Alain Massé, director executiu de la SRF 
(França); Brett Spencer, director d’Interactivitat de la 
BBC Radio Five Live (el Regne Unit); Michael Mu-
llane, director de Radio News, Sport and Media de 
la UER (Suïssa), o Mats Akerlund, director de New 
Media de la SR (Suècia).
Font: Observatori de la Ràdio a Catalunya (l’OBS).2

El programa •	 La tertulia de la mujer d’Onda Rambla, 
presentat per Txus Borrell, guanya els I Premis Milà 
de Periodisme per la Igualtat de Gènere en la cate-
goria de ràdio, atorgats per la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya.
Font: Europa Press; 3cat24.cat.

27/02/2008
L’•	 emissora municipal de Terrassa, Ràdio Municipal 
Terrassa, celebra el 10è aniversari.
Font: COMEmissores.

2. A www.l-obsradio.cat es poden visionar les diferents taules 
rodones. 

UAB informe radio CTP.indd   152 3/9/09   21:16:15



••••  153 

Pantone  1807 M     T. Negra     T. Mixta

Els fets més rellevants

28/02/2008
La•	  Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura 
(FUNDACC) fa públiques les primeres dades d’audièn-
cies i consums culturals d’El baròmetre de la comunicació i 
la cultura, corresponents a la primera onada de 2008.3

Font: FUNDACC.

29/02/2008
Vocento•	  anuncia que Punto Radio ha obtingut uns in-
gressos de 23,98 milions d’euros durant l’any 2007, fet 
que suposa una millora del 31,3% respecte de l’any 2006, 
encara que els seus resultats d’explotació han disminuït 
un 29%, segons recullen diverses revistes especialitzades. 
Font: elEconomista.es; Noticias de la Comunicación (núm. 278, 2008, p. 
26-30), InterMedios (núm. 313, 2008, p. 2, 9).

El•	  Periodista Xavier Solà rep el premi Estrella d’Euro-
pa per la contribució a l’europeisme del seu programa El 
suplement a Catalunya Ràdio, atorgat per l’Associació de 
Diplomats de Cursos de la Unió Europea (ADICEC).
Font: europa.eu.

MARÇ

02/03/2008
Mor•	  Joan Grífols a l’edat de 60 anys. Grífols, vicepresi-
dent de la Televisió de Cardedeu, va ser un dels fundadors 
i impulsors de Ràdio Cardedeu l’any 1980.
Font: lamalla.cat: Comunicació21 (04/03/08).

03/03/2008
El•	  Departament d’Economia i Finances tanca el procés 
de refinançament del deute de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, una operació que permetrà a la 
Generalitat estalviar-se 1,6 milions d’euros anuals. 
Font: Generalitat de Catalunya.

El•	  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
concedeix en concepte de subvencions 2.009.873 euros 
durant el 2007 a ràdios privades en català i a projectes en 
català d’emissores privades.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; DOGC 
(núm. 5.091, p. 21365).

L’informe•	  Zenith Vigía de l’empresa Zenith Media pre-
veu que el creixement en inversió publicitària a Espanya 
creixerà un 5,2% al llarg de l’any 2008. Segons les previsi-
ons del panell, el creixement de la ràdio serà del 4,1%.4

Font: elmundo.es; InterMedios (núm. 313, 2008, p. 11).

3. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic. 

4. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.

05/03/2008
Infoadex•	  presenta els resultats de l’Informe sobre la in-
versió publicitària 2007. Segons aquest estudi, la inver-
sió publicitària en el sector radiofònic5 ha estat de 678,1 
milions d’euros l’any 2008, un 6,50% més que el 2006 i 
2,76 punts per sota del total dels mitjans convencionals 
(9,26%, 7.983,6 milions d’euros el 2007). Del total de la 
inversió en mitjans convencionals el 2007, la ràdio obté el 
8,5% enfront del 43,4% de la televisió, i redueix un 0,4% 
el seu pes sobre el total respecte del 2006. Infoadex con-
sidera que el mercat publicitari ha canviat la seva dinàmi-
ca desacceleradora dels dos darrers exercicis amb aquest 
creixement de 9,2 punts respecte al 2006.
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 278, 2008, p. 32-36).

Xifres en milers d’euros.
Font: Infoadex (2008).

Suplements
133,5€ (2%)

Cinema
38,4€ (0%)

Televisió
3.467 € (44%)

Diaris
1.894,4€ (24%)

Revistes 721,8€
(9%)

Exterior 568€
(7%)

Internet 482,4€
(6%)

Ràdio 678,1€
(8%)

Gràfic 1. Inversió publicitària en mitjans convencionals 
a Espanya (2007)

09/03/2008
Les•	  emissores que emeten a Catalunya presten espe-
cial atenció en la seva programació a la jornada d’elec-
cions generals.

11/03/2008
Mor•	  la periodista logronyesa Mabel Alberola als 45 
anys a Barcelona. Alberola va treballar gran part de la 
seva carrera a la ràdio catalana i destaca la seva tasca en 
l’equip de producció de La radio de Julia6 a Onda Cero. 
Font: elcorreodigital (12/03/08).

5. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.

6. Programa conduït per la periodista Julia Otero l’any 1999 a Onda 
Cero. 
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12/03/2008
La•	  Corporación RTVE tanca l’any 2007 amb un 
superàvit de 18,4 milions d’euros, segons anuncia el 
president de la corporació pública, Luis Fernández, i 
recullen diverses revistes especialitzades. RTVE obté 
433,6 milions d’euros en concepte de subvenció públi-
ca durant l’exercici econòmic del 2007 i té unes despe-
ses ordinàries de 1.182,3 milions. 
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 278, 2008, p. 12); 
InterMedios (núm. 314, 2008, p. 6). 

14/03/2008
La•	  Diputació de Barcelona entrega els Premis de 
Comunicació Local corresponents a l’any 2007. Els 
programes Ona poètica: Salvador Espriu, 22 anys de la 
seva mort, de Ràdio Arenys, i El basar d e la cultura, de 
Montcada Ràdio, obtenen el guardó Rosalia Rovira, 
mentre que la web de Ràdio Berga i el podcasting de 
Ràdio Sabadell s’alcen amb els dos premis Innova cor-
responents a la categoria de ràdio. 
Font: Butlletí Setmanal (núm. 156, 19/03/08), Diputació de Barce-
lona; Comunicació21.

19/03/2008
El•	  CAC fa públic l’Informe específic de pluralisme a la te-
levisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions gene-
rals de 2008. L’Informe analitza quins són els temes que 
més han aparegut, la distribució del temps de notícia 
entre els diferents actors polítics i el nou format de 30 
segons dels espais de propaganda electoral, entre altres 
qüestions. Entre els espais estudiats, hi ha els magazins 
informatius de Catalunya Ràdio i COMRàdio.
Font: CAC.

20/03/2008
Mor•	  el periodista radiofònic Alejo García als 71 anys a 
Màlaga, la veu que va anunciar la legalització del PCE 
l’any 1977. García va desenvolupar la major part de 
la seva carrera a Ràdio Nacional d’Espanya i va ser el 
creador del programa Directo directo a l’emissora pú-
blica estatal.
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 278, 2008, p. 11).

26/03/2008
El•	  Consell de l’Audiovisual de Catalunya es reuneix a 
Igualada amb els prestadors de ràdio i de televisió de 
l’Anoia i de l’Alt Penedès per analitzar conjuntament 
les necessitats i els compromisos d’aquestes comarques 
respecte del sector de l’audiovisual. 
Font: CAC.

Pilar•	  Martín és nomenada directora de Radio 1 de 
RNE, en substitució de Francisco Fernández Oría. 

Elena Sánchez és nomenada nova defensora de l’es-
pectador, l’oient i l’usuari de mitjans interactius de 
RTVE. Aquest càrrec, creat a finals de 2007, substi-
tueix l’Oficina del Defensor del Telespectador i del 
Radiooient, el titular de la qual era Manuel Alfonso 
Erausquin.
Font: RTVE; Noticias de la Comunicación (núm. 278, 2008, p. 14).

29/03/2008
L’emissora municipal de l’Hospitalet de l’Infant, •	
Ràdio l’Hospitalet de l’Infant, celebra el seu 20è 
aniversari. 
Font: radiohospitalet.cat.

30/03/2008
Mor Anna Palà als 40 anys a Vilassar de Mar. Palà, •	
cap d’Informatius de Televisió de Mataró, inicià la seva 
carrera professional a Ràdio Rubí i Vilassar Ràdio.
Font: 3cat24.cat (31/03/08).

AbRIL

04/04/2008
El•	  Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de 
Barcelona desestima el recurs interposat per la Cade-
na COPE contra el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya on reclamava la nul·litat de l’acord 192/2005, 
de 19 de desembre, en el qual el CAC constatava que 
les empreses concessionàries sota la marca comercial 
COPE havien vulnerat els límits constitucionals en 
l’exercici legítim dels drets fonamentals a la llibertat 
d’expressió i d’informació amb relació a uns determi-
nats continguts emesos en els programes La mañana i 
La linterna de la COPE.
Font: CAC (10/04/2008); InterMedios (núm. 315, 2008, p. 10). 

La periodista Pepa •	 Fernández rep de la Diputació de 
Lleida el Premi Turístic Internacional Pica d’Estats 
per una sèrie de quatre edicions del seu programa 
No es un día cualquiera de Ràdio Nacional d’Espa-
nya, emeses des de Cervera els dies 7 i 8 de juliol de 
2007. 
Font: Lleidatur.com - Patronat de Turisme de les Terres de Lleida. 

05/04/2008
Jordi•	  Tardà torna a dirigir el seu programa Tarda Tardà 
a iCat fm, després de romandre tres mesos absent per 
malaltia.
Font: AVUI.cat.

Mor •	 Joan Pomar a l’edat de 68 anys a Sant Esteve Ses-
rovires. Pomar va ser director dels mitjans de comuni-
cació municipals de Sant Esteve Sesrovires entre 1987 
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i 2004, i un dels impulsors de les primeres emissions de 
la ràdio municipal de Sant Esteve l’any 1987.
Font: lamalla.cat (06/04/08).

07/04/2008
El •	 CAC inicia l’anàlisi de les ofertes presentades al 
concurs d’adjudicació de les 83 concessions de ràdio 
en freqüència modulada. El nombre d’empreses sol-
licitants que es mantenen a concurs, després de l’ex-
clusió de tres candidatures per manca d’acreditació o 
defectes insalvables, és de 71. Aquests licitadors han 
presentat un total de 1.185 sol·licituds. 
Font: CAC.

L’emissora municipal de Cerdanyola del Vallès, Cerda-•	
nyola Ràdio, celebra el seu 25è aniversari.
Font: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

09/04/2008
El•	  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
atorga a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès una 
concessió per a la prestació del servei públic de radi-
odifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüències, segons publica el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya. L’emissora municipal de Sant 
Cugat del Vallès va començar les seves emissions l’any 
1989.
Font: DOGC (núm. 5.107, p. 27090-27091); cugat.cat.

11/04/2009
La web•	  d’iCat fm rep una menció d’honor en la ca-
tegoria de Ràdio dels webby Awards, considerats 
els Oscar d’Internet, que atorga l’Acadèmia Inter-
nacional de les Arts i les Ciències Digitals des de 
l’any 1996.
 Font: The webby Awards; iCat fm; AVUI.cat. 

 
14/04/2008

S’entreguen•	  els guardons corresponents a la V edició 
dels Premis de Periodisme Esportiu atorgats per la Se-
cretaria General de l’Esport de la Generalitat de Cata-
lunya. Entre els guardonats, hi destaquen: el programa 
Radio R, de RAC 1, pel millor treball de ràdio de l’any 
2007; la secció «Les sense nom» del programa Tot gira, 
de Catalunya Ràdio, amb el guardó pel foment de l’es-
port femení en ràdio, i el programa Catalunya futbol, de 
Radio Marca Barcelona, pel foment de l’esport base o 
amateur en ràdio. 
Font: Generalitat de Catalunya.

Catalunya•	  Ràdio inaugura a l’espai central de l’Illa Di-
agonal de Barcelona l’exposició «Vols veure la ràdio del 
futur?». Es tracta d’un recorregut pel passat, present 
i futur del mitjà radiofònic que serveix per comme-

morar el 25è aniversari de l’emissora pública catalana, 
celebrat el 20 de juny.
Font: CCMA; InterMedios (núm. 315, 2008, p. 10).

15/04/2008
El•	  Govern de la Generalitat distingeix amb la Creu 
de Sant Jordi la locutora i periodista gironina Franci-
na Boris «en reconeixement a la gran importància de 
la seva contribució a la difusió de la llengua catalana, 
tant des de les ones com de la promoció en un sentit 
ampli».
Font: DOGC (núm. 5.113, p. 29.749).

Imatge 3. Entrega de la Creu Sant Jordi a la locutora i 
periodista gironina Francina Boris (15/04/2008)

D’esquerra a dreta: Francina Boris; el conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, Hnble. Sr. Joan Manel Tresserras, i el president de la 
Generalitat, Molt Hnble. Sr. José Montilla.
Font: Generalitat de Catalunya.

Ràdio•	  Associació de Catalunya anuncia els guanyadors 
dels VIII Premis Ràdio Associació de Catalunya. En-
tre els guardonats hi destaquen: Toni Clapés (RAC 
1); els programes Hi havia una vegada, de Ràdio Ta-
radell; Serendípia, de COMRàdio, i Generació estrella, 
de Ràdio Cassà, i la conversió de Ràdio Sant Cugat 
en la productora pública multimèdia cugat.cat. L’en-
trega de premis té lloc el 8 de maig a la Torre Agbar 
de Barcelona.
Font: Ràdio Associació de Catalunya.

Surt•	  al mercat «40 Móvil by Orange», la marca de 
l’emissora 40 Principales en telefonia mòbil. Se-
gons l’acord entre la Cadena SER i l’operador de 
telecomunicacions Orange del 3 d’abril de 2008, 40 
Principales proporcionarà d’una manera continu-
ada i periòdica continguts exclusius per als clients 
d’Orange que accedeixin al portal wap «40 Móvil 
by Orange». 
Font: ELPAÍS.com (03/04/08); InterMedios (núm. 315, 2008, p. 11). 
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16/04/2008
El•	  Grupo Prisa fa efectiva l’entrada del fons 3i a Uni-
ón Radio. Quatre mesos més tard de signar l’acord, 
el fons britànic de capital de risc passa a tenir un 
8,14% de la societat de capçalera de la Cadena SER, 
que seguirà controlada majoritàriament pel Grupo 
Prisa (73,49%) i pel Grupo Godó (18,37%). L’entra-
da de 3i ajudarà a l’expansió d’Unión Radio a Amè-
rica Llatina i al mercat hispà dels Estats Units. 
Font: Expansión.com; Noticias de la Comunicación (núm. 279, 2008, p. 
7); InterMedios (núm. 316, 2008, p. 9). 

L’equip•	  del programa Problemes domèstics, de Cata-
lunya Ràdio, encapçalat pel periodista Manel Fuen-
tes, presenta el llibre Problemes domèstics: Per què no 
dominem el món?, editat per Columna.
Font: catradio.cat.

El programa •	 Cabaret elèctric d’iCat fm obté el Premi 
FAD, atorgat pel Foment de les Arts i del Disseny a 
les persones o entitats que han fet aportacions valu-
oses a la vida social i cultural del país. 
Font: CCMA.

17/04/2008
La•	  divisió radiofònica del Grupo Prisa incrementa 
els seus ingressos publicitaris en un 5,4% durant el 
primer trimestre de 2008, especialment gràcies al 
seu negoci internacional, ja que l’activitat publicità-
ria a les emissores espanyoles de Prisa va augmentar 
tan sols un 0,8%, segons anuncia el grup multimèdia 
i recullen diverses revistes especialitzades. 
Font: Grupo Prisa; Noticias de la Comunicación (núm. 279, 2008, p. 
12, p. 16-20); InterMedios (núm. 316, 2008, p. 2, 9).

Nieves•	  Goicoechea pren possessió com a secretaria 
d’Estat de Comunicació del Govern. Goicoechea 
desenvolupava la seva tasca professional a la redac-
ció de la Cadena SER, on havia estat responsable de 
l’àrea de Nacional de l’emissora. 
Font: Gobierno de España.

Eloi Roca •	 és nomenat nou director de Calafell Rà-
dio, en substitució del desaparegut Miquel Roso. 
Font: Ajuntament de Calafell.

18/04/2008
Els professionals de la informació de RTVE aproven •	
en referèndum el primer Estatut de la informació de la 
història del servei públic estatal de ràdio i televisió. La 
consulta compta amb la participació del 52,3% dels 
professionals de l’ens públic, dels quals el 70,8% vota 
a favor del document. L’Estatut desenvolupa un codi 
deontològic per a tots els programes informatius de 
RTVE, permet als treballadors discrepar davant una 
informació que hagi violat aquest codi o els princi-

pis de servei públic i garanteix així «la independèn-
cia dels informadors, l’objectivitat i la veracitat dels 
continguts».
Font: RTVE.

Mor Antonio Martínez Piñero als 86 anys a Bada-•	
lona. Martínez Piñero va ser el primer locutor de 
EAJ 39 Radio Badalona, posteriorment Ràdio Mi-
ramar i actualment COPE Miramar. 
Font: elTOTBadalona; Guía de la radio (núm. 529, 2008).

Ràdio Sant•	  Sadurní reinicia les seves emissions re-
gulars després de cinc mesos d’aturada. Després de 
diversos projectes frustrats, l’alcalde de Sant Sadurní 
d’Anoia, Joan Amat, espera que aquesta nova etapa 
suposi «la consolidació definitiva de l’emissora». 
Font: el3devuit.com.

22/04/2008
El•	  programa La claqueta, de Radio Marca, rep el 
Premi Especial del Jurat dels Premis Sant Jordi de 
Cinema, atorgats per Ràdio Nacional d’Espanya. 
Font: RTVE.

Representants•	  de la Federació de Ràdios Locals de 
Catalunya i la Xarxa d’Emissores Municipals de 
València es reuneixen a Amposta amb la finalitat 
de trobar punts en comú per encetar diferents col-
laboracions.
Font: FRLC.

23/04/2008
Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya inaugura •	
oficialment els seus nous estudis a Barcelona, ubi-
cats al nou edifici 22@, al carrer de Roc Boronat, 
núm. 127. L’acte d’inauguració és presidit per l’al-
calde de la Ciutat Comtal, Jordi Hereu, i el presi-
dent de la Corporació RTVE, Luis Fernández. La 
inauguració de la nova seu de RNE Catalunya co-
incideix amb el nomenament de Montserrat Melià 
com a directora de l’emissora pública estatal a Ca-
talunya en substitució d’Antoni Vidal, que s’acull a 
la prejubilació pactada en l’expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) de RTVE. El Consell d’Admi-
nistració de la Corporació de RTVE aprofita la cita 
per reunir-se per segon cop a la seva història a Bar-
celona; entre els temes a tractar hi ha el futur de 
Ràdio 4.
Font: RTVE; Vilaweb - El Punt Digital (22/04/08).
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Imatges 4, 5 i 6 Façana i instal·lacions de la nova seu 
de RNE a Catalunya situada al districte barceloní 22@ 
(23/04/2008)

Font: RTVE. 

Font: Guía de la radio (núm. 530, 2008).

Font: Guía de la radio (núm. 530, 2008).

La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cul-•	
tura (FUNDACC) fa públic el nomenament de Joan 
Sabaté com a director general de l’entitat que impulsa 
El baròmetre de la comunicació i la cultura.
Font: FUNDACC; Comunicació21; InterMedios (núm. 316, 2008, 
p. 2).

Les emissores municipals de Cerdanyola del Vallès, •	
Cerdanyola Ràdio, i de Taradell (Osona), Ràdio Tara-

dell, celebren el seu 25è aniversari.
Font: FRLC; Ràdio Taradell.

24/04/2008
El•	  Grupo Antena 3 anuncia que la seva divisió ra-
diofònica, Uniprex (Onda Cero i Europa FM), obté 
uns beneficis d’explotació de 4,9 milions d’euros en el 
primer trimestre de 2008, un 18,3% menys que en el 
mateix període de l’any anterior. Com recull la revis-
ta especialitzada InterMedios, el grup de comunicació 
destaca el creixement d’Europa FM, que augmenta els 
seus ingressos en un 33,9% respecte al mateix període 
de l’any anterior. 
Font: InterMedios (núm. 316, 2008, p. 10).

25/04/2008
Rosa•	  Cullell és nomenada per unanimitat directora ge-
neral de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
després de dos mesos d’intenses negociacions polítiques. 
Font: CCMA; Noticias de la Comunicación (núm. 280, 2008, p. 10); 
InterMedios (núm. 316, 2008, p. 5).

El•	  Sindicat de Periodistes de Catalunya guanya les 
eleccions sindicals a COMRàdio.
Font: Federación de Sindicatos de Periodistas (28/02/08); Comuni-
cació21 (02/05/08).

26/04/2008
Kiss•	  FM inaugura els seus nous estudis a Barcelona, si-
tuats al carrer d’Aragó, on s’ubicava l’antiga seu d’Ona 
Catalana, i actualment estaven ocupats de manera pro-
visional per Ràdio Nacional d’Espanya.
Font: Comunicació21 (18/01/08).

L’emissora•	  municipal de Sant Julià de Llor i Bonmatí 
(la Selva), Ràdio Bonmatí, inicia les seves emissions al 
107.1 de la FM de Girona.
Font: Ràdio Bonmatí; Guía de la radio (núm. 536, 2008).

28/04/2008
La•	  Cadena COPE estrena un nou portal a Internet7 
amb una major interactivitat amb l’usuari.
Font: cope.es.

29/04/2008
L’AIMC•	  fa públiques les dades acumulades de l’EGM 
corresponent a la primera onada de 2008.8

Font: AIMC.

El•	  CAC es reuneix a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 
Lleida amb els prestadors de serveis de ràdio i tele-

7. www.cope.es.

8. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic.
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visió, pública i privada, de les Garrigues, el Segrià, el 
Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i la Segarra per tal 
d’analitzar-ne conjuntament les necessitats i els com-
promisos en matèria audiovisual.
Font: CAC.

Pilar•	  López, directora de Ràdio Cubelles entre els anys 
1981 i 1984, recull el II Premi Micròfon d’Or que en-
trega anualment la ràdio municipal de Cubelles.
Font: Diari de Cubelles (01/05/08).

30/04/2008
Catalunya•	  Ràdio signa un conveni de col·laboració 
amb la Universitat Ramon Llull que reforça la promo-
ció d’accions conjuntes en el context de la Universitat 
d’Estiu Ramon Llull 2008.
Font: Universitat Ramon Llull.

El•	  bloc d’iCat fm dirigit i escrit pel periodista Jordi 
Cervera, guanya el XXXIII Premi Vila de Martorell al 
millor bloc literari.
Font: diaridegirona.cat (03/05/08); Vilaweb - El Punt Digital 
(04/05/09).

Sense data específica
La Universitat de Girona posa en marxa la ràdio en •	
línia Girona Campus,9 una iniciativa dels estudiants 
de Publicitat i Relacions Públiques que compta amb el 
suport del Consell Social de la Universitat. 
Font: Universitat de Girona. 

MAIG

01/05/2008
La•	  ràdio municipal de Caldes de Montbui, Ràdio Cal-
des, conclou el seu contracte de gestió amb la produc-
tora Promocions Audiovisuals 3 i Acció, SL. L’Ajunta-
ment de Caldes anuncia una nova etapa amb l’objectiu 
d’assolir la programació i producció de l’emissora amb 
personal propi. 
Font: VallèsOriental.com (02/05/08).

Lara•	  López i Diego Manrique són nomenats directora 
i director adjunt de Ràdio 3 de RNE, respectivament. 
López substitueix en el càrrec Javier Díez.
Font: RTVE.

02/05/2008
La•	  Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la In-
formació del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques convoca un concurs per adjudicar 

9. Podeu escoltar Girona Campus a <http://www.udg.edu/
gironacampus/Alacarta/tabid/9390/language/ca-ES/Default.aspx>.

l’elaboració de 180 estudis radioelèctrics en tot el terri-
tori català per un import de 540.000 euros. D’aquests 
estudis, 91 corresponen a Ponent, a l’Alt Pirineu i a la 
Vall d’Aran.
Font: Generalitat de Catalunya.

05/05/2008
El•	  Departament de Governació i Administracions 
Públiques anuncia la voluntat de construir 19 noves 
torres arreu de Catalunya per solucionar les mancances 
en els serveis de telecomunicacions. 
Font: Generalitat de Catalunya.

El•	  Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) posa 
en funcionament el sistema de tramesa d’informació i 
de documentació per via telemàtica eaCat, una plata-
forma que té l’objectiu de facilitar i agilitzar les comu-
nicacions amb els prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual de Catalunya. 
Font: CAC (15/05/08).

El•	  Festival Sónar 2008, en coproducció amb Scanner 
FM, posa en marxa la ràdio per Internet Sónar Ràdio, 
a la qual es pot accedir a través de la web oficial del 
festival (www.sonar.es).
Font: scannerFM.com (06/05/08).

07/05/2008
Radio•	  Marca inicia les seves emissions en TDT per a 
tot l’Estat espanyol. Fins ara, tan sols es podia escoltar 
en algunes comunitats autònomes.
Font: TeleDigital.es (30/05/08).

La•	  segona onada de 2008 del panell Zenith Vigía d’in-
versió publicitària presenta unes dades menys opti-
mistes que la primera onada presentada a principis de 
març. Segons les noves previsions, la inversió publici-
tària en mitjans convencionals creixerà al llarg de 2008 
un 3,8% enfront del 5,2% que preveia l’onada anterior. 
En ràdio,10 el creixement serà del 2,1%, aproximada-
ment la meitat de les previsions de la primera onada 
(4,1%).
Font: marketingnews.es (13/05/08); InterMedios (núm. 317, 2008, 
p. 11).

08/05/2008
El•	  Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals ratifica Oleguer Sarsanedas com 
a director de Catalunya Ràdio, càrrec que ocupa des de 
juliol del 2005.
Font: CCMA.

10. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.
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Máxima•	  FM inaugura la remodelació de la seva pàgi-
na web (www.maxima.fm) amb una major possibilitat 
d’interacció amb l’usuari.
Font: Máxima FM; Los40.com.

09/05/2008
El•	  periodista Adolf Beltran és guardonat pels II Pre-
mis ACPC - Premsa Comarcal de Periodisme pel re-
portatge La Perpinyà amagada, emès a El matí de Ca-
talunya Ràdio. 
Font: ACPC; catradio.cat (13/05/08).

L’emissora•	  municipal de Caldes d’Estrac (el Maresme), 
Caldetes Ràdio, celebra el seu 10è aniversari. 
Font: COMEmissores.

12/05/2008
La•	  Federació de Ràdios Locals de Catalunya i l’empre-
sa Mundoabuelo signen un conveni de col·laboració 
per promoure una campanya de conscienciació social 
per evitar accidents i millorar la qualitat de vida de les 
persones grans o discapacitades.
Font: FRLC.

13/05/2008
El•	  Consell de l’Audiovisual de Catalunya renova per 
deu anys la concessió de quatre llicències de FM de la 
Cadena COPE a Catalunya: dues a la ciutat de Bar-
celona (COPE, 102.0 FM, i Cadena 100, 100.0 FM), 
una a Manresa (COPE, 92.7 FM) i una a Tarragona 
(COPE, 93.5 FM).
Font: CAC.

La•	  inversió publicitària en mitjans convencionals es 
redueix un 8,1% respecte al primer trimestre de 2007, 
segons l’Estudi i2p d’inversió publicitària corresponent 
al primer trimestre de 2008, elaborat per l’empresa 
Media Hotline en col·laboració amb la companyia de 
control de la inversió publicitària Arce Media. Les da-
des d’aquest informe evidencien que la davallada en 
la ràdio11 és considerablement inferior (−2%), enfront 
reduccions considerables d’altres mitjans com ara In-
ternet (−18,7%) o la premsa escrita (−12,8%).
Font: InterMedios (núm. 317, 2008, p. 1, 11).

14/05/2008
Vocento•	  anuncia que les seves pèrdues augmenten en 2 
milions d’euros en el primer trimestre del 2008, segons 
recull la revista especialitzada InterMedios. Els ingres-
sos de la ràdio (Punto Radio) se situen en 5,5 milions 

11. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.

d’euros, un 24,4% menys que al primer trimestre de 
l’any anterior.
Font: InterMedios (núm. 318, 2008, p. 2, 20).

L’emissora municipal de Manlleu, Ràdio Manlleu, ce-•	
lebra el seu 25è aniversari. 
Font: Ràdio Manlleu; Ajuntament de Manlleu; FRLC.

15/05/2008
Catalunya•	  Ràdio i la Fundació CIDOB signen un 
conveni de col·laboració per promoure la formació de 
periodistes que es dediquin a la informació internacio-
nal i d’especialistes en aquest àmbit perquè millorin el 
seu discurs radiofònic.
Font: Fundació CIDOB.

Vador•	  Lladó, presentador del programa Fricandó matiner, 
de RAC 105, és guardonat amb el premi GoliAD a la 
millor iniciativa de ràdio atorgat pels estudiants de Publi-
citat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliva.
Font: Universitat Abat Oliva.

16/05/2008
La web•	  d’iCat fm és guardonada amb el premi Inter-
net EPpy Award 2008 com a millor web de ràdio local 
del món. 
Font: catradio.cat; iCat fm.

17/05/2008
Durant•	  els dies 17 i 18 de maig se celebra a Cerda-
nyola del Vallès una nova edició de la fira anual del 
radioaficionat merca-HAM, organitzada per Ràdio 
Club del Vallès.
Font: merca-HAM Radio.

18/05/2008
El•	  programa d’òpera Gran gala de Ràdio 4 celebra 40 
anys en antena amb un programa especial en directe 
des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Font: RNE Catalunya.

19/05/2008
Federico•	  Jiménez Losantos, director del programa 
Las mañanas de la Cope, i César Vidal, director de La 
linterna, renoven els seus contractes amb la Cadena 
COPE per una temporada més.
Font: cope.es.

20/05/2008
La Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació •	
de la Generalitat de Catalunya i la Federació de Rà-
dios Locals de Catalunya (FRLC) presenten el Llibre 
blanc de la ràdio local pública a Catalunya. El document, 
encarregat a la FRLC pel III Congrés de la Ràdio Mu-
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nicipal, esdevé una radiografia exhaustiva de la ràdio 
municipal al nostre país amb la voluntat d’esdevenir un 
referent sobre els mínims indispensables per fer ràdio, 
i aposta fermament per la plena professionalització del 
sector.
Font: FRLC (15/05/08).

L’Associació•	  Catalana de Ràdio (ACR) presenta una 
denúncia davant la Generalitat de Catalunya amb el 
nom de 149 emissores que emeten de manera il·legal 
en territori català. L’ACR exigeix que s’invalidin les 
ofertes que algunes d’aquestes emissores han presentat 
per optar al concurs d’emissores de freqüència modu-
lada. 
Font: ACR. 

RTVE•	  estrena un nou portal multimèdia12 que com-
plementa l’oferta informativa de Televisió Espanyola i 
de Ràdio Nacional d’Espanya. En aquest espai, el grup 
públic ofereix els seus programes actuals i el seu arxiu 
històric audiovisual. L’acte de presentació és emès en 
directe a través de la mateixa web, de Radio 5 Todo 
Noticias i del canal televisiu 24 Horas. 
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 279, 2008, p. 8; núm. 280, 
2008, p. 7); InterMedios (núm. 318, 2008, p. 22). 

El•	  Grupo Prisa ven la seu de Ràdio Barcelona al carrer 
de Casp de Barcelona a la societat Longshore, pro-
pietat de la inversora immobiliària Drago Real State 
Partners.
Font: elEconomista.es; Noticias de la Comunicación (núm. 280, 2008, 
p. 11).

21/05/2008
El•	  Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
aprova un conveni de col·laboració amb l’Agència 
Tributària de Catalunya per gestionar el cobrament 
dels deutes que s’hagin produït per sancions als pres-
tadors, públics i privats, de serveis de comunicació 
audiovisual. També autoritza els canvis accionarials 
de la societat Comit Audiovisual (anteriorment ano-
menada Coordinadora de Mitjans), concessionària de 
sis llicències de DAB, perquè considera que la variació 
s’ha fet per necessitats de finançament de la societat 
i perquè els quatre socis de Coordinadora de Mitjans 
que s’havien compromès individualment a mantenir 
la seva participació (Premsa d’Osona, Prensa Lerida-
na, Hermes Comunicació i Edicions Intercomarcals) 
són els accionistes actuals.
Font: CAC; InterMedios (núm. 319, 2008, p. 9).

L’actor•	  i locutor Constantino Romero clou el Fòrum 
Publiradio 2008 a la Facultat de Ciències de la Co-
municació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

12. www.rtve.es.

organitzat pel Grup d’Investigació i Innovació Docent 
de la UAB Publiradio i el Consell Social. 
Font: UAB (16/05/08).

22/05/2008
Jaume•	  Gilibert és nomenat president del Consell Ge-
neral del Consorci Local i Comarcal de Comunicació. 
Gilabert substitueix en el càrrec Josep Pont.
Font: Comunicàlia.

26/05/2008
La•	  Cadena SER recupera la versió catalana del pro-
grama Parlar per parlar, estrenada originàriament l’oc-
tubre de 1990 amb Gemma Nierga i que el setembre 
de 1999 va passar a emetre’s a tot l’Estat en castellà. El 
programa passa, doncs, a partir d’aquesta data, a tenir 
de dues versions que s’emeten en simultani, una per a 
Catalunya, presentada per Raquel Atúria, i l’altra, per a 
la resta de l’Estat espanyol, amb Cristina Lasvignes. 
Font: Cadena SER Catalunya (23/05/08). 

27/05/2008
La•	  Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual premia 
el programa Barreja’t amb mi de Ràdio Cubelles per 
fomentar la diversitat cultural.
Font: CAC.

28/05/2008
Mor•	  als 60 anys Miquel Diumé, exdirector de Ràdio 
Nacional d’Espanya a Girona i tresorer de la província 
de Girona del Col·legi de Periodistes.
Font: Comunicació21 (29/05/08); ElPeriódico.com (29/05/08).

S’estrena•	  el documental Després del mur al Mercat de 
l’Audiovisual de Catalunya (MAC) 2008 dedicat a 
la memòria del periodista Lluís Diumaró, primera 
veu de Ràdio 7 Vallès i presentador d’informatius de 
TVC.
Font: Audiovisual MAC; Comunicació21.

29/05/2008
L’Observatori de la Ràdio a Catalunya organitza a •	
Granollers, en el marc del Mercat de l’Audiovisual 
de Catalunya, la jornada Dos anys de vigència de la 
llei de l ’audiovisual a Catalunya, que compta amb la 
participació del conseller i portaveu del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Rafael Jorba; el 
director de les emissores de Catalunya Ràdio, Ole-
guer Sarsanedas; el secretari de l’Associació Catalana 
de Ràdio (ACR), Francesc Robert; el gerent del Con-
sorci de Comunicació Local (CCL), Miquel Bonas-
tre; el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
Josep Carles Rius, i el president de la Federació de 
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Ràdios Locals de Catalunya (FRLC), Manel De Ra-
mon. La moderació de la taula va a càrrec de la cate-
dràtica de comunicació audiovisual de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Rosa Franquet, directora de 
projectes del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi 
(GRISS). 
Font: Observatori de la Ràdio a Catalunya (l’OBS).13

Imatge 7. Jornada Dos anys de vigència de la llei de 
l’audiovisual de Catalunya, celebrada en el MAC 08’ 
(29/05/2008)

D’esquerra a dreta: Sr. Miquel Bonastre, gerent del CCL; Sr. Francesc 
Robert, secretari de l’ACR; Sr. Rafael Jorba, conseller i portaveu del 
CAC; Sra. Rosa Franquet, directora de Projectes del GRISS (UAB); Sr. 
Oleguer Sarsanedas, director de Catalunya Ràdio; Sr. Josep Carles Rius, 
degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i Sr. Manel de Ramon, 
president de la FRLC.

Font: MAC; InterMedios (núm. 318, 2008, p. 22).

Sense data específica
Abertis•	  realitza proves des de Collserola de la nova versió 
DAB+ per conèixer la qualitat de la codificació AAC+ 
en diferents graus de compressió, provar les emissions 
en sorround i de diversos serveis avançats (EPG, Sly-
deshow, BwS, TPEG), i valorar la recepció en diferents 
àmbits (rural, urbà, mòbil) i amb diferents receptors.
Font: InterMedios (núm. 319, 2008, p. 10). 

JUny

01/06/2008
Alfons•	  Schwartz és nomenat director d’Onda Cero 
Lleida, en substitució de Ramón Redondo.
Font: Onda Cero Catalunya.

02/06/2008
COMRàdio•	  i el Consolat de Colòmbia a Barcelona 
signen un acord per divulgar la cultura colombiana a 

13. A www.l-obsradio.cat es pot visionar la jornada. 

Catalunya i afavorir la integració al país dels nouvin-
guts d’aquest col·lectiu.
Font: LatinCOM; Comunicació21. 

04/06/2008
El•	  CAC es reuneix amb els prestadors de serveis de 
ràdio i de televisió, pública i privada, de les Terres de 
l’Ebre (el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la 
Terra Alta) per tal d’analitzar conjuntament les neces-
sitats i els compromisos dels concessionaris de serveis 
audiovisuals d’aquest territori. El CAC també auto-
ritza la transmissió de la propietat de la concessió de 
l’emissora de ràdio de la Jonquera a Onda Rambla.
Font: CAC (05/06/08); InterMedios (núm. 320, 2008, p. 10).

05/06/2008
L’Hospitalet•	  de l’Infant acull una trobada de directors i 
responsables de ràdios municipals amb l’objectiu d’in-
tercanviar experiències i debatre sobre les problemàti-
ques de les emissores. La jornada és organitzada per la 
Federació de Ràdios Locals de Catalunya.
Font: FRLC (27/05/08).

06/06/2008 
Directors•	  i caps d’informatius de les principals emisso-
res municipals de Catalunya es reuneixen a Vilafranca 
del Penedès per participar en la primera trobada d’in-
formatius de la ràdio municipal, «Infolocal», organit-
zada pel Consorci de Comunicació Local.
Font: COMEmissores (04/06/08).

Es•	  publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya (DOGC) les bases reguladores per al procés 
de concessió de subvencions a projectes que consoli-
din i fomentin l’espai català de comunicació. Hi poden 
concórrer emissores de ràdio i televisió digital terrestre 
(TDT) en català o en aranès, de titularitat privada. 
Font: DOGC (núm. 5.147, p. 43.595).

08/06/2008
El•	  director de RNE, Santiago González, fa públic els 
nomenaments de Francisco Medina com a cap d’Infor-
matius, i de Benigno Moreno com a cap de Programes, 
de l’emissora pública. Substitueixen respectivament en els 
seus càrrecs Mamen del Cerro i José Ángel Esteban.
Font: RTVE.

09/06/2008
L’Ajuntament•	  de Palau-solità i Plegamans anuncia el tan-
cament de la seva emissora municipal. La Direcció Gene-
ral de Cultura de la Generalitat havia comunicat dies enre-
re que Ràdio Palau té pendent de sol·licitar des de 2001 la 
inspecció tècnica de les seves instal·lacions. La mesura de 
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l’alcaldessa, Mercè Pla, genera protestes entre els treballa-
dors de l’emissora i diverses associacions i grups polítics.
Font: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Neix el portal web Argentona •	 Comunicació que inte-
gra els dos mitjans de comunicació municipals, Ràdio 
Argentona i la revista Cap de Creus.
Font: FRLC (09/06/2008).

10/06/2008
Mor als 99 anys a Teià (el Maresme) el degà de la radi-•	
odifusió a Catalunya i president d’honor de Ràdio As-
sociació de Catalunya, Teodor Garriga. Garriga, nas-
cut a l’antiga vila de Gràcia (09/06/1909), de formació 
autodidacta, va arribar al món de la ràdio a comença-
ments dels anys trenta a Ràdio Associació de Catalunya 
(RAC), on va ser un dels directors d’aquesta històrica 
emissora durant la Guerra Civil. Va retransmetre, entre 
altres fets històrics, l’enterrament del president de la Ge-
neralitat Francesc Macià. Es va exiliar a França a finals 
de la Guerra Civil espanyola fins al 1963, quan va retor-
nar a Catalunya. L’any 1983 va ser nomenat president 
d’honor de Ràdio Associació de Catalunya, també era 
soci d’honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
i va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi (1984) i la 
Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona (2001), 
entre altres reconeixements. 
Font: Radio Associació de Catalunya; 3cat24.cat; elPeriódico.cat; 
AVUI.cat; Vilaweb.

Imatge 8. Teodor Garriga, president d’honor de Ràdio 
Associació de Catalunya

Font: Ràdio Associació de Catalunya, SCCL.

11/06/2008
Abertis•	  Telecom acorda la compra del 65% de la partici-
pació de TDF a Axión, operador de xarxes de transport 
i difusió de senyal audiovisual, per 104 milions d’euros.
Font: Abertis.

13/06/2008
L’Associació•	  de Donants de Sang i el Banc de Sang 
i Teixits de Girona reconeix la tasca informativa i de 
divulgació dels mitjans municipals Ràdio i TV Blanes 
lliurant a les directores dels dos mitjans sengles diplo-
mes acreditatius.
Font: diaridegirona.cat.

14/06/2008
El•	  Govern de la Generalitat autoritza la compra d’Ona 
Catalana per part de la Cadena SER, d’acord amb l’in-
forme vinculant presentat pel Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya.
Font: Generalitat de Catalunya.

Tarragona•	  Ràdio rep per part del Banc de Sang i Tei-
xits de Catalunya una distinció per la seva difusió ha-
bitual de totes aquelles accions que promouen la do-
nació de sang.
Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 
18/06/2008

El•	  CAC presenta l’informe La paritat de gènere a la 
ràdio i la televisió públiques, realitzat per la consultoria 
Ecos, sobre la paritat de gènere a TV3, el 33 i Ca-
talunya Ràdio. Les conclusions principals són que els 
homes monopolitzen els espais d’informació, els pro-
grames de no-ficció, els de ficció i la publicitat. L’única 
categoria en què les dones tenen més presència que els 
homes és quan apareixen persones nues o seminues en 
la publicitat.
Font: CAC.

20/06/2008
Catalunya Ràdio celebra el seu 25è aniversari •	 amb una 
programació especial de les sis del matí a la una de la 
matinada, i amb un acte central al Teatre Nacional 
de Catalunya que aplega 1.500 persones durant les 
deu representacions de l’espectacle «Catalunya Ràdio, 
25 anys», amb la participació de l’actor Josep Maria 
Pou i una cinquantena de professionals de la història 
de l’emissora pública catalana. Amb motiu d’aquesta 
celebració, Catalunya Ràdio posa en marxa una pàgi-
na web especial.14 El 26 de setembre l’ONCE dedica 
el cupó extraordinari del divendres per commemorar 
els primers 25 anys d’història de Catalunya Ràdio i 
TV3. 
Font: catradio.cat; Vilaweb (27/05/08); 3cat24.cat (18/09/08).

14. http://lanostrahistoria.catradio.cat.
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Imatge 9. Acte de commemoració dels 25 anys de 
Catalunya Ràdio al TNT (20/06/2008)

Font: Catalunya Ràdio.

COMRàdio i el Consolat de la República Domini-•	
cana a Barcelona signen un acord de col·laboració per 
promoure la cultura del país i la integració dels seus 
ciutadans a la cultura catalana a través de la programa-
ció de l’emissora.
Font: LatinCOM; Comunicació21.

24/06/2008

L’emissora municipal de Valls (Alt Camp), Ona Valls, •	
celebra el seu 10è aniversari. 
Font: Guía de la radio (núm. 539, 2008)

25/06/2008
Mor•	  als 36 anys el periodista Josep Maria Cortada, 
Xaneta, fundador dels mitjans de comunicació muni-
cipals de Cerdanyola del Vallès, Cerdanyola Ràdio, Riu 
Sec i Cerdanyola.info.
Font: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

26/06/2008
El•	  baròmetre de la comunicació i la cultura fa públiques 
les dades d’audiència de la segona onada de 2008.15

Font. FUNDACC.

27/06/2008
Antoni •	 Bassas anuncia als oients d’Els matins de Ca-
talunya Ràdio que abandona la direcció del programa 
després de 14 anys en antena. El periodista català 
presenta per darrer cop el programa el 18 de juliol 
de 2008, data en què finalitza el seu contracte amb 
l’emissora pública. Bassas al·lega «una falta d’acord 

15. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic.

amb la direcció de l’emissora» i tenir «punts de vista 
diferents sobre com ha de ser el programa». La no-
tícia genera certa polèmica entre la societat política 
catalana. El 8 de setembre el programa comença una 
nova etapa sota la direcció i presentació de la perio-
dista catalana Neus Bonet, fins llavors cap de progra-
mes de Catalunya Ràdio.
Font: elPeriódico.com (27/06/08; 28/06/08; 29/06/08); LAVAN-
GUARDIA.es (18/07/08; 27/06/08); ELPAÍS.com; AVUI.cat; elmun-
do.es; ABC.es (02/07/08).

Imatge 10. El periodista català Antoni Bassas

Font: Comunicació21 (arxiu).

La Junta General d’Accionistes •	 de Radio Popular, SA 
aprova els comptes de 2007 amb uns beneficis, abans 
d’impostos, de 5.200.000 €.
Font: Ecclesia Digital.

28/06/2008
Els•	  ingressos de Radio Popular arriben als 105,4 
milions d’euros al 2007, fet que representa un crei-
xement del 8,6% respecte de l’any anterior, segons 
anuncia la cadena radiofònica i recull la revista es-
pecialitzada InterMedios. Els beneficis abans d’im-
postos el 2007 van caure un 30% respecte de l’exer-
cici 2006.
Font: Ecclesia Digital; InterMedios (núm. 321, 2008, p. 1).

30/06/2008
Elisenda•	  Malaret, Esteve Orriols i Josep Pont prenen 
possessió com a membres del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya. Pont renova el càrrec que ja ocupava des 
del 20 de febrer en substitució de Núria Llorach que 
acabava ara el mandat.
Font: Parlament de Catalunya.

La•	  tercera onada de l’Informe Zenith Vigía de l’em-
presa Zenith Media preveu que la inversió publicitària 
en el sector radiofònic podria caure un 1,9% al llarg de 
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l’any 200816 respecte al 2007. La caiguda serà, segons 
l’estudi, més accentuada per al conjunt global de tots 
els mitjans de comunicació, amb una mitjana del 6,7%. 
Els pronòstics anteriors per al 2008 auguraven creixe-
ments positius tant per al sector radiofònic com per al 
conjunt de mitjans espanyols.
Font: InterMedios (núm. 321, 2008, p. 10).

Els beneficis d’explotació d’•	 Uniprex augmenten un 
0,6% respecte al primer semestre del 2007 i se situ-
en en 12,72 milions d’euros, segons anuncia el Grupo 
Antena 3 i recull la revista especialitzada InterMedios. 
El grup destaca el creixement d’Europa FM, que in-
crementa els seus ingressos un 19,6% respecte al ma-
teix període de l’any anterior.
Font: Grupo Antena 3; InterMedios (núm. 323, 2008, p. 9-10).

JULIOL

01/07/2008
La•	  Generalitat concedeix la llicencia d’emissió defini-
tiva a Constantí Ràdio (el Tarragonès) i Nova Ràdio 
Tossa (la Selva), que fins ara funcionaven amb una lli-
cència provisional.
Font: Generalitat de Catalunya.

Entra•	  en vigor l’acord de col·laboració entre l’Asocia-
ción Española de Radiodifusión Comercial (AERC) 
i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) per 
la utilització de les obres del repertori de la SGAE 
entre els associats de l’AERC i la lluita contra l’emis-
sió il·legal de cançons, que vulnera els drets d’au-
tor. L’acord es mantindrà fins al 31 de desembre de 
2012.
Font: SGAE; Noticias de la Comunicación (núm. 283, 2008, p. 5).

02/07/2008
L’AIMC•	  fa públiques les dades d’audiència de la sego-
na onada de l’EGM Catalunya 2008.17 
Font: AIMC. 

Remedios•	  Villa és nomenada nova directora de Radio 
5 Todo Noticias. Villa substitueix Juan Izquierdo en 
el càrrec. 
Font: RTVE.

06/07/2008
Manel Fuentes rep la Ganxa d’Or, guardó atorgat pels •	
raiers de la Pobla de Segur (el Pallars Jussà), per la di-

16. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.

17. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic.

fusió del llenguatge raier en el seu programa Problemes 
domèstics a Catalunya Ràdio. 
Font: AVUI.cat (07/07/08).

07/07/2008
Mario Beut és homenatjat pel Col·legi de Publicitaris i •	
Relacions Públiques de Catalunya per la seva trajectò-
ria professional. El periodista d’Arenys de Mar va ser 
pioner en el món de la ràdio, la televisió i el doblatge, 
i compta amb el Premio Ondas, entre altres reconei-
xements. 
Font: CPRPC; ElPeriódico.com (24/07/08). 

La•	  Direcció General de Comunicació i Serveis de Difu-
sió Audiovisuals comunica a l’Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta (Barcelona) la resolució de reserva provisio-
nal de freqüència per a la seva emissora municipal. 
Font: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

08/07/2008
COMRàdio•	  signa un acord amb el Consolat de Xile a 
Barcelona per difondre la cultura xilena a través de les 
ones de l’emissora municipal. 
Font: LatinCOM; Comunicació21 (09/07/08).

09/07/2008
El•	  programa Llegir per sentir de Ràdio Vilafranca obté 
el premi Pàgines Hertzianes atorgat per la revista Fa-
ristol i el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. El 
premi reconeix l’atenció als llibres i als autors que es 
dediquen a la literatura infantil i juvenil.
Font: CLIJCAT; rtvvilafranca.cat.

11/07/2008
iCat fm presenta un nou portal web adaptat a l’iPhone •	
que permet visualitzar els continguts que s’estan eme-
tent en antena en aquell moment. L’emissora públi-
ca es converteix així en la primera emissora de ràdio 
multiplataforma que permet seguir els seus continguts 
per la freqüència modulada, per Internet, per telefonia 
mòbil a través del portal wAP, per la TDT i per la 
TDT interactiva amb terminals mhp, amb la qual cosa 
facilita la interactivitat amb l’usuari. 
Font: catradio.cat.

14/07/2008
iCat•	  fm estrena el canal de música Xahrazad18 que 
ofereix una selecció de les millors veus femenines del 
món. 
Font: CCMA; catradio.cat.

18. www.xahrazad.cat.
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16/07/2008
Es constitueixen els primers consells informatius de •	
RTVE amb l’objectiu de garantir el control intern, la 
independència editorial i la independència dels pro-
fessionals dels serveis informatius de l’ens públic. El 
Consell de RNE compta amb nou vocals, el de TVE 
amb tretze i el d’iRTVE amb tres. 
Font: RTVE. 

Imatge 11. Constitució del Consell Informatiu de RNE 
(16/07/2008)

El president de la CRTVE, Luis Fernández, amb els nou vocals del 
Consell d’Informatius de RNE.
Font: RTVE.

Domènec•	  Sesmil és nomenat vicepresident del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, en substitució de Jaume 
Serrats, que el mes de juny acabava el seu mandat.
Font: CAC (17/07/08).

L’emissora•	  municipal de Sarrià de Ter, Ràdio Sarrià, 
celebra el seu 25è aniversari amb l’emissió d’un pro-
grama especial. 
Font: Ràdio Sarrià.

21/07/2008
Infoadex•	  presenta les dades d’inversió publicitària en 
mitjans corresponents al primer semestre de 2008.19 
Segons aquest estudi, la inversió cau un 6,5% respecte 
al primer semestre de 2007, i tots els mitjans perden 
publicitat excepte Internet i els canals temàtics de tele-
visió. La ràdio xifra els seus ingressos en 343,5 milions 
d’euros i pateix un decreixement del 3,3%.
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 283, 2008, p. 34-35).

19. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.

23/07/2008
El•	  CAC anuncia que accepta les al·legacions de dues 
de les empreses, Radio, SL i Tumbo de Privilegios, SL, 
inicialment excloses del concurs per a l’explotació co-
mercial de 83 concessions de ràdio en freqüència mo-
dulada i que van presentar recursos d’alçada. El nom-
bre de licitadors a concurs queda en 73.
Font: CAC.

La•	  divisió radiofònica del Grupo Prisa augmenta un 3,7% 
el seu volum de negoci en el primer semestre de l’any 
2008 respecte al primer semestre de 2007. Segons el grup 
multimèdia, aquest creixement radica en la incorporació 
d’Iberoamericana Radio Chile. A Espanya, els ingressos 
per publicitat arriben als 141,64 milions d’euros, un 1,1% 
menys que en el mateix període de l’any anterior.
Font: Grupo Prisa; Noticias de la Comunicación (núm. 283, 2008, p. 
14-19); InterMedios (núm. 323, 2008, p. 1-2, 9).

24/07/2008
Arce•	  Media i Media Hotline fan públiques les dades de 
l’Estudi i2p d’inversió publicitària relatives al primer se-
mestre de 2008 que evidencien una caiguda de la inver-
sió publicitària en mitjans d’un 10,1% respecte al primer 
semestre de 2007. Els ingressos publicitaris del sector 
radiofònic ascendeixen als 314 milions d’euros, un 5,5% 
menys que en el mateix període de l’any anterior.
Font: InterMedios (núm. 323, 2008, p. 1).

25/07/2008
COMRàdio•	  signa un acord amb el Consolat del Perú 
a Barcelona per fomentar la integració dels nouvinguts 
del Perú amb una programació centrada en la música 
llatina i catalana. Els continguts s’emetran a través del 
punt 882 de l’OM.
Font: LatinCOM; Comunicació21 (29/07/08).

28/07/2008
Sergi•	  Fernàndez és elegit nou director de l’emissora 
pública Ràdio Sant Sadurní (Barcelona).
Font: Vilaweb - El Punt Digital (31/07/08). 

31/07/2008
Els ingressos de la divisió radiofònica de •	 Vocento arriben 
als 12,3 milions d’euros en el primer semestre de 2008, 
un 17,72% menys que en el mateix període de 2007, se-
gons anuncia el grup de comunicació i recull la premsa 
especialitzada. Segons Vocento, l’extraordinari rendiment 
publicitari de Protagonistas (Punto Radio) en els primers 
tres mesos de 2007 explica aquesta davallada. 
Font: elEconomista.es; InterMedios (núm. 323, 2008, p. 10).

Darrera•	  emissió del programa Clásicos populares de 
RNE després de 32 anys en antena. La jubilació 
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anticipada del seu director, Fernando Argenta, acollit 
voluntàriament a l’ERO de l’ens públic, propicia la 
desaparició del programa de la graella de la cadena 
pública. 
Font: RTVE. 

Sense data específica

Segons•	  recull la publicació InterMedios, el CAC sol-
licita al Departament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat que prengui les mesures que 
correspongui en relació amb les 149 emissores de ràdio 
il·legals que emeten en territori català sense cap llicèn-
cia habilitant.
Font: InterMedios (núm. 321, 2008, p. 9). 

AGOST

05/08/2008
L’emissora•	  Ràdio Sabadell celebra el seu 75è aniversari. 
Font: Ràdio Sabadell. 

08/08/2008
Les•	  emissores que operen a Catalunya inicien una co-
bertura informativa especial amb motiu de la celebra-
ció dels Jocs Olímpics a Pequín. 

09/08/2008
L’emissora municipal de Deltebre, Ràdio Delta, cele-•	
bra el seu 25è aniversari.
Font: Ràdio Delta; Vilaweb - El Punt Digital (07/08/08). 

18/08/2008
Mor•	  Esteve Aubó i Mallol a l’edat de 75 anys a Mont-
fullà (el Gironès). Aubó va ser un dels personatges 
destacats de Ràdio Girona a la dècada dels anys cin-
quanta. 
Font: Vilaweb - El Punt Digital (07/09/08). 

18/08/2008
La•	  Universitat Catalana d’Estiu (UCE) ret homenat-
ge a Joaquim Maria Puyal i li atorga el Premi Canigó 
que distingeix les persones compromeses amb els Pa-
ïsos Catalans.
Font: UCE; Vilaweb - El Punt Digital (05/08/08); e-notícies 
(19/08/08). 

22/08/2008
L’emissora municipal de Sitges, Ràdio Maricel, celebra •	
el seu 20è aniversari. 
Font: Guía de la radio (núm. 547, 2008)

30/08/2008
Mor el periodista valencià Vicente Marco a l’edat de •	
92 anys a Madrid. Marco va ser el fundador de Car-
rusel deportivo a Cadena SER l’any 1954, i el 1999 va 
ser guardonat amb el Premi Ondas per la seva carrera 
radiofònica. 
Font: Cadena SER. 

SeTeMbRe

01/09/2008
S’inicia la nova temporada radiofònica. •	
La•	  corporació pública de RTVE estrena nova imatge 
corporativa.
Font: RTVE (29/08/08).

Imatge 12. Nou logotip de RNE (01/07/2008)

Font: RTVE.

La•	  productora de continguts locals Antena Local passa 
a fer-se càrrec de la programació esportiva de COM-
Ràdio. Antena Local donarà continuïtat als programes 
ja existents i assumirà tant el personal com la gestió de 
continguts.
Font: COMRàdio; InterMedios (núm. 325, 2008, p. 10).

02/09/2008
Mor Esther Buendía als 25 anys a Kenya. Buendía •	
era la corresponsal de Ràdio Barcelona al Baix Llo-
bregat.
Font: Ràdio Barcelona - Cadena SER.

11/09/2008
L’Audiència•	  Nacional inicia el judici contra el pre-
sumpte membre dels GRAPO José Antonio Ramón 
Teijelo, acusat de la col·locació d’una bomba a la seu 
de la Cadena COPE a Barcelona el 5 d’agost de 1998. 
L’1 d’octubre, l’Audiència Nacional absol Teijelo per-
què té «dubtes per trobar el vincle causal que pogués 
relacionar l’acusat amb l’acció de col·locar l’artefacte 
explosiu» atribuït al grup terrorista GRAPO. 
Font: Europa Press.
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12/09/2008
RNE•	 , la cadena COPE i la cadena SER signen un 
acord per potenciar l’ona mitjana a través de la tecno-
logia digital DRM a Espanya. 
Font: cope.es; elmundo.es (15/09/08); Noticias de la Comunicación

(núm. 283, 2008, p. 5); InterMedios (núm. 324, 2008, p. 22). 

13/09/2008
La•	  Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de 
España entrega els premis Antena de Oro 2008 en un 
acte celebrat a Aranjuez. Entre els guardonats a l’apartat 
de ràdio, hi destaca la periodista catalana Gemma Nierga, 
directora i presentadora de La ventana a Cadena SER.
Font: diariovasco.com; Cadena SER. 

16/09/2008
Scanner•	  FM, Ràdio Pica i Radio Gladys Palmera 
acorden compartir el dial 96.6 de la FM a Barcelo-
na per convertir aquesta freqüència en un referent de 
les músiques independents a través d’una programació 
musical variada i oberta de 24 hores. 
Font: Scanner FM; Guía de la radio (núm. 551, 2008).

17/09/2008
Joan•	  Vila i Triadú és nomenat nou director general del 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació (CLCC) 
en substitució de Josep Maria Torrent, cessat el mes de 
juliol. Aquest càrrec porta implícit el de director gene-
ral de Comunicàlia, l’empresa pública que gestiona les 
activitats del consorci. 
Font: Comunicàlia; InterMedios (núm. 324, 2008, p. 20).

Jaume•	  Aymar és nomenat nou director de Ràdio Estel, 
en substitució d’Octavi Sánchez. Aymar és doctor en 
Història i compaginarà la seva tasca docent a la Universi-
tat Ramon Llull amb la direcció de l’emissora i la rectoria 
de la parròquia de Sant Francesc d’Asís de Badalona.
Font: Europa Press; Ecclesia Digital (18/09/08); InterMedios (núm.

325, 2008, p. 9).

23/09/2008
L’Asociación•	  para la Investigación de Medios de Co-
municación (AIMC) i Interactive Advertising Bureau 
(IAB) presenten el Llibre blanc de mesurament d’audi-
ències digitals, on s’estableixen els principis fonamentals 
que han de regir el mesurament d’audiències a Inter-
net.
Font: AIMC; InterMedios (núm. 325, 2008, p. 11).

25/09/2008
Pepa•	  Benéitez és nomenada directora de Radio Exterior 
de España de RNE, en substitució d’Eduardo Moyano. 
Font: RTVE.

26/09/2008
La Federació Catalana d’Handbol premia per sego-•	
na vegada Ràdio Sabadell pel seu seguiment i difusió 
d’aquest esport en la 22a edició de la Festa de l’Hand-
bol Català, celebrada a Balsareny (el Bages).
Font: Ràdio Sabadell.

29/09/2008
La quarta onada de l’informe •	 Zenith Vigía de l’empre-
sa Zenith Media preveu que la inversió publicitària en 
mitjans durant l’any 2008 podria caure un 9,2% respecte 
de l’any anterior. Es preveu que el descens de la inversió 
en el sector radiofònic serà del 5,9% el 2008.20 Les pre-
visions dels panelistes són clarament negatives i eviden-
cien una davallada històrica superior a la de 1993.
Font: InterMedios (núm. 325, 2008, p. 1).

La Diòcesi d’Urgell nomena Maria Marín Rosa nova •	
directora de Ràdio Principat en substitució de Carles 
Rivas Marra. 
Font: viurealsprineus.cat.

30/09/2008
El •	 Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) pu-
blica la fusió per absorció d’Uniprex, SAU; Compañía 
Tres Mil Ochocientas, SLU; Grupo Universal de Emi-
soras Radio Amanecer, SAU; La Veu de Lleida, SLU; 
Radio Alamedilla, SAU; Radio Tormes, SAU; Unión 
Ibérica de Radio, SAU, i Ornadit, SLU. La societat 
única resultant passa a anomenar-se Uniprex, SAU.
Font: BORME (núm. 186, p. 31.256); InterMedios (núm. 325,

2008, p. 10).

El•	  Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomuni-
cació de Catalunya (COETTC) homenatja Catalunya 
Ràdio en la VII Diada de les Telecomunicacions a Ca-
talunya per l’esforç innovador de l’equip tècnic i directiu 
de l’emissora pública durant els seus primers vint-i-cinc 
anys en antena. Durant la jornada es van lliurar els VII 
Premis Excel·lència a les Telecomunicacions, on el pro-
grama Digitals de COMRàdio, dirigit per Mònica Ló-
pez, va obtenir el guardó a l’Excel·lència a la Comunica-
ció i Divulgació de les TIC a la categoria de ràdio. 
Font: CCOETTC; catradio.cat (02/10/08).

OCTUbRe

01/10/2008
El Consell d’Administració de la •	 CRTVE aprova el 
pressupost del 2009 dotat amb 1.097 milions d’euros, el 

20. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.

UAB informe radio CTP.indd   167 3/9/09   21:16:19



168  •••• Informe sobre la Ràdio a Catalunya, 2008

Pantone  1807 M     T. Negra     T. Mixta

50% dels quals serà aportat pel Govern central. Aquest 
pressupost preveu una reducció en les despeses de 99 
milions d’euros, fet que suposa un estalvi del 8,3% res-
pecte al 2008.
Font: RTVE.

02/10/2008
Es•	  presenta l’estudi Usos i actituds dels immigrants 
davant els mitjans de comunicació, elaborat pel Grup 
de Recerca en Tecnologia, Comunicació, Ciutadania 
i Participació (TECCIP) de la Facultat de Comu-
nicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull 
(URL) amb el finançament del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya. L’estudi posa en relleu que «els 
immigrants residents a Catalunya fan un ús margi-
nal dels mitjans audiovisuals en català». Pel que fa al 
consum radiofònic, l’estudi alerta que «la ràdio és un 
mitjà que s’utilitza menys que la televisió, però, en 
qualsevol cas, el consum de ràdios estrangeres (que 
es poden rebre per l’antena parabòlica o per Internet) 
és sempre superior al de les cadenes autòctones». Se-
gons les dades del Baròmetre recollides en aquest es-
tudi, els immigrants prefereixen la ràdio musical i les 
emissores més escoltades són: 40 Principales, Cadena 
Dial i Flaix FM.
Font: CAC (07/10/08). 

Joan•	  Maria Morros és nomenat cap d’informatius de 
RAC 1 i RAC 105, en substitució d’Isaac Salvatierra, 
que passa a editar l’informatiu 14/15. Morros coordi-
nava fins ara el magazín El món a RAC 1 sota la direc-
ció de Jordi Basté.
Font: Radiocat XXI.

03/10/2008
Jordi•	  Carillo és nomenat nou director de Canal Blau 
Ràdio, en substitució de Xavier Abelló.
Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

09/10/2008
La•	  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) nomena Carles Pérez com a defensor de 
l’audiència de Catalunya Ràdio i TV3. Pérez serà la 
primera persona que encapçalarà aquesta responsabili-
tat, inspirada en la figura de l’Ombusdsman suec. Carles 
Pérez compta amb una llarga trajectòria com a perio-
dista en premsa, ràdio i televisió, actualment realitza 
l’espai cultural TR3SC i és professor de la Facultat de 
Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. 
Font: CCMA; 3cat24.cat.

11/10/2008
El•	  bloc de Jordi Cervera a iCat fm rep el Premi Blocs 

Catalunya al millor bloc cultural. Es tracta de la pri-
mera edició d’aquests guardons organitzats per l’Asso-
ciació STIC.CAT (Societat de Tecnologia i Coneixe-
ment) que tenen com a objectiu la promoció de l’ús de 
les noves tecnologies en català.
Font: STIC.CAT; catradio.cat.

13/10/2008
L’Assemblea•	  Anual de Directors de la Cadena SER 
se celebra a Tarragona del 13 al 18 d’octubre. Entre 
els continguts a debatre, hi destaquen la ràdio musi-
cal, la importància de la investigació de continguts, 
la innovació tecnològica i els nous reptes de la ca-
dena privada. El conseller delegat d’Unión Radio i 
de la SER, Augusto Delkáder, anuncia que un dels 
projectes immediats d’Unión Radio és l’expansió als 
Estats Units on volen implantar-se en els deu princi-
pals estats, entre ells, Los Angeles, Nova York, Chica-
go i Texas, aprofitant l’augment de població hispana. 
Unión Radio ja compta amb emissores a Miami i Los 
Angeles.
Font: SER Tarragona & Ràdio Barcelona (11/10/08); ELPAÍS.com 
(16/10/08; 18/10/08; 19/10/08); LAVANGUARDIA.es (18/10/08).

La•	  directora general de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Cullell, en de-
claracions a e-notícies, anuncia que Catalunya Ràdio ha 
arribat a un acord amb Llucià Ferrer per rescindir el 
seu contracte amb l’emissora pública. 
Font: e-notícies. 

14/10/2008
Ondas•	  Media, SA, empresa dedicada a la transmissió 
de mitjans per satèl·lit a Europa, arriba a un acord co-
mercial amb BMw Group per instal·lar receptors de 
ràdio per satèl·lit als vehicles BMw venuts a Europa a 
partir del 2012. Aquest acord s’afegeix als que Ondas 
Media ja ha tancat amb Nissan i Infiniti pel mateix 
objectiu.
Font: Ondas Media. 

16/10/2008
El•	  Grupo Prisa anuncia que els ingressos publicitaris 
de la divisió radiofònica en els primers nou mesos de 
2008 es mantenen en alça gràcies a la incorporació 
d’Iberoamericana Radio Chile. A Espanya, els ingres-
sos publicitaris de les emissores del grup ascendeixen a 
192,45 milions d’euros, un 1,7% menys que en el ma-
teix període de 2007.
Font: Grupo Prisa; Noticias de la Comunicación (núm. 284, 2008, p. 
16-19); InterMedios (núm. 326, 2008, p. 9-10).
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17/10/2008
La•	  inversió publicitària als mitjans durant els primers 
nou mesos de 2008 ascendeix a 4.991,2 milions d’eu-
ros, un 11,3% menys que durant el mateix període de 
2007, segons l’Estudi i2p d’inversió publicitària de Me-
dia Hotline i Arce Media. La inversió en el mitjà radi-
ofònic21 és de 441,3 milions d’euros, un 6,9% inferior 
al període gener-setembre de 2007.
Font: InterMedios (núm. 326, 2008, p. 1).

20/10/2008
El•	  programa Minoria absoluta de RAC 1 i el director de 
Ràdio Puig-reig (el Berguedà), Josep Genescà, reben 
el Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya en l’apartat de ràdio i de comunicació de 
proximitat, respectivament. 
Font: Generalitat de Catalunya.

El•	  Consell Comarcal de la Garrotxa contracta les 
obres de millora del repetidor de Santa Magdalena, 
operatiu des dels anys setanta. L’augment de potèn-
cia de 5,5 a 25 kw i la millora de la seguretat de les 
instal·lacions costaran més de 219.000 euros, el seu 
finançament va a càrrec de la Generalitat de Catalu-
nya a través del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques i del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya.
Font: AVUI.cat; diaridegirona.cat. 

24/10/2008
El Consell de Govern de la Corporació Catalana de •	
Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprova el pressupost 
per a l’any 2009 en 481 milions d’euros, dels quals 
més del 63% són coberts per la Generalitat de Ca-
talunya. La CCMA preveu que Televisió de Catalu-
nya i Catalunya Ràdio obtinguin 130 milions d’euros 
d’ingressos per publicitat durant el 2009 i prioritzarà 
les inversions en TDT i la distribució de continguts 
multiplataforma.
Font: CCMA. 

Se•	  celebra el IV Congrés de la Ràdio Local Pública 
durant els dies 24 i 25 d’octubre a la Torre Agbar de 
Barcelona. La trobada, organitzada per la Federació 
de Ràdios Locals de Catalunya, té com a eixos temà-
tics les estratègies de màrqueting per fer la ràdio local 
més visible, la dignificació de la professió, l’adequació 
entre els oients i el producte radiofònic i el rol de 
la ràdio com a mitjà d’integració per als nouvinguts. 
Entre les conclusions de la trobada, hi destaca que 

21. Per consultar dades específiques de la inversió publicitària 
radiofònica a Catalunya, vegeu el capítol V.

el futur de la ràdio local passa per la recerca de nous 
formats a partir de l’ús de les noves tecnologies. 
Font: FRLC; Comunicació21 (19/09/08; 07/10/08).

Radio•	  Tele Taxi rep el Premi Llorer per la seva inversió 
en actuacions que milloren l’actualització i agilitació 
dels seus serveis, atorgat pel sector turístic de Lloret 
de Mar. 
Font: diaridegirona.cat (25/10/08).

25/10/2008
TV3•	  sincronitza el seu senyal d’àudio amb el de Cata-
lunya Ràdio a través de la TDT per les transmissions 
de Joaquim Maria Puyal referents als partits del FC 
Barcelona de la Lliga i de la Copa del Rei que emet la 
televisió pública catalana. 
Font: catradio.cat (24/10/08). 

28/10/2008
Luis del Olmo dóna a conèixer els guardonats amb els •	
Premios Protagonistas 2008. El jurat de la 12a edició 
dels premis reconeix en la categoria de ràdio Antoni 
Bassas, com un dels comunicadors «més influents de 
la ràdio a Catalunya». La cerimònia de lliurament es 
du a terme l’1 de desembre al Palau de Congressos de 
Barcelona. 
Font: Onda Rambla - Punto Radio. 

29/10/2008
Ràdio•	  Barcelona - Cadena SER anuncia els guardo-
nats en la 55a edició dels Premios Ondas. En la cate-
goria de ràdio, els premiats són: la redacció d’Esports 
de Cadena SER, pel millor tractament informatiu, 
en aquest cas per la seva cobertura de l’Eurocopa i 
dels Jocs Olímpics de Pequín; Pepa Fernández, per 
la seva trajectòria professional; Canal Sur Radio, pels 
seus vint anys de servei públic continuat als oients 
andalusos; Atrévete, de Cadena Dial, per la innovació 
tecnològica; Las voces del secuestro, de Radio Caracol, 
pel millor programa iberoamericà; The diary of Leanne 
wolfe, de RTE One d’Irlanda, pel millor programa 
internacional de ràdio; Mercedes Benz, millor falca de 
ràdio; Señora Rushmore, millor equip creatiu de pu-
blicitat en ràdio; Aquarius i Caja Madrid, millor cam-
panya de ràdio, i Orange, menció especial del Jurat. 
La cerimònia de lliurament té lloc el 20 de novembre 
al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i és retransme-
sa per Cuatro. 
Font: Premios Ondas, Ràdio Barcelona - Cadena SER.

El•	  CAC autoritza la transmissió de la concessió de 
l’emissora adjudicada a Urgellesa de Ràdio i Televisió 
a la Seu d’Urgell a Onda Rambla. L’òrgan regulador 
considera que l’operació no vulnera les garanties de 
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pluralisme i control de les concentracions de mitjans 
audiovisuals vigents.
Font: CAC.

El •	 Baròmetre de la comunicació i la cultura fa públiques 
les dades d’audiència de la tercera onada de 2008.22

Font. FUNDACC.

30/10/2008
L’Academia•	  de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de 
España sol·licita a Nacions Unides declarar el 30 d’octu-
bre com a Dia Mundial de la Ràdio per homenatjar així la 
històrica emissió radiofònica de la Guerra dels mons d’Or-
son wells l’any 1938 a la CBS. Enguany el famós radi-
odrama celebra el seu 70è aniversari i les emissores cata-
lanes i espanyoles recreen el programa per commemorar 
aquesta data i donar suport a la petició de l’Academia. 
Font: Academia Española de la Radio (AER); ELPAÍS.com 
(26/10/08).

COMRàdio•	  esdevé l’emissora oficial de la 14a edició 
del Saló Manga a l’Hospitalet de Llobregat. L’emissora 
barcelonina emet programes en directe des de la Farga 
durant els dies 30 i 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre. 
D’altra banda, el director del programa de l’emissora 
municipal barcelonina Tots x tots, Siscu Baiges, rep el 
premi a la trajectòria periodística del III Memorial 
Joan Gomis, atorgat per Cristianisme i Justícia i Pau, 
Fundació per la Pau, Fundació Cultura de Pau i les 
revistes Foc Nou i El Ciervo.
Font: COMRàdio; Justícia i Pau.

31/10/2008
El•	  Consell de Ministres acorda modificar el pressu-
post d’explotació pel 2008 de l’ens públic RTVE fins a 
un import total de 15.795.000 euros per finançar així 
l’ERO de la radio i televisió pública espanyola. 
Font: Presidencia del Gobierno (la-moncloa.es).

Sense data específica
La•	  revista Noticias de la Comunicación presenta en el 
seu número 284 un informe especial sobre els resultats 
econòmics de les quatre companyies de ràdio espa-
nyoles principals (Cadena SER, Onda Cero, Cadena 
COPE i Punto Radio) durant l’any 2007. Les propi-
etàries de les quatre empreses tanquen l’exercici amb 
un volum de negoci agregat de 462,23 milions d’euros, 
dels 491 milions totals estimats del sector. Aquesta xi-
fra representa un augment del 14,1% respecte a l’any 
2006.
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 284, 2008, p. 32-67).

22. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic.

Movistar deixa de comercialitzar el servei Visual Ra-•	
dio de Los 40 Principales i M80 Radio.
Font: Guía de la radio (núm. 554, 2008). 

L’emissora municipal de l’Hospitalet de Llobregat, •	
Ràdio L’Hospitalet, inicia les seves emissions a través 
de la TDT.
Font: Europa Press. 

El programa •	 Va de cine de Ràdio 4 celebra 25 anys en 
antena.
Font: RNE Catalunya. 

nOveMbRe

05/11/2008
L’Ajuntament•	  de Barcelona inclou iCat fm en el Mapa 
de Recerca i Innovació de Barcelona. El mapa forma 
part de les accions de promoció de l’Ajuntament per 
donar a conèixer les capacitats i el potencial de la Ciu-
tat Comtal en la recerca i el desenvolupament. 
Font: catradio.cat. 

06/11/2008
L’Asociación para la Investigación de Medios de Co-•	
municación (AIMC) celebra doble aniversari: l’AIMC 
compleix 20 anys d’existència i el seu Estudio general de 
medios (EGM) celebra 40 anys d’història.
Font: AIMC.

Des d’avui i fins al 28 de novembre, Ràdio Puig-reig •	
organitza la 18a edició de Fòrum 10 Comunicació.
Font: Ràdio Puig-reig; FRLC.

07/11/2008
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) fa •	
pública l’adjudicació de les 83 freqüències de ràdio co-
mercial en FM previstes en el Pla Tècnic Nacional de 
la FM.23 Per primera vegada a Catalunya i a la resta 
de l’Estat espanyol, un organisme regulador indepen-
dent del poder executiu adjudica mitjançant concurs 
l’explotació de freqüències de ràdio privada. L’adjudi-
cació no queda exempta de controvèrsia entre el sec-
tor radiofònic, els mitjans de comunicació i els partits 
polítics catalans. Durant les setmanes següents, tant 
el procés d’adjudicació com les reaccions a la resolució 
del CAC van tenir un gran impacte en els mitjans de 
comunicació, inclosa la denúncia del CAC a la fiscalia 
i als Mossos d’Esquadra per la localització d’un micrò-
fon ocult a la seu del Consell on es va decidir la polè-

23. Per a més informació, vegeu el capítol I, dedicat al mapa 
radiofònic, on es detalla l’adjudicació de les 83 freqüències de ràdio 
comercial en FM.
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mica concessió de freqüències, l’atac amb pedrades a 
les seves instal·lacions o les concentracions de protesta 
davant la seva seu. Malgrat el suport del govern català, 
el 19 de novembre el president del CAC, Josep Maria 
Carbonell, compareix per petició pròpia davant el Par-
lament de Catalunya per donar explicacions sobre el 
procés adjudicatari.
Font: CAC (07/11/08; 10/11/08; 19/11/07); LAVANGUAR-
DIA.es (14/11/2008; 20/11/08); 3cat24.cat (14/11/08): AVUI.cat 
(14/11/08; 18/11/08; 198/11/08); ElPeriódico.com (08/11/2008; 
12/11/08); elmundo.es (14/11/08; 23/11/08); Público.es (14/11/08); 
ABC.es (09/11/08).

El•	  periodista Enric Pujol és homenatjat en la VIII 
Edició dels Premis Ciutat de Tarragona de Comuni-
cació per la seva trajectòria professional de 38 anys a 
RNE Tarragona. Els premis són convocats per l’Em-
presa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tar-
ragona. 
Font: Ajuntament de Tarragona (05/11/08); Vilaweb - El Punt Di-
gital (05/11/08). 

09/11/2008
Mor•	  Francesc Noguer a l’edat de 73 anys. Noguer, re-
gidor de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles entre 
1987 i 1991, va ser un dels impulsors de l’emissora mu-
nicipal Ràdio Banyoles. 
Font: diarididegirona.cat (11/11/08).

11/11/2008
La•	  divisió radiofònica de Vocento veu reduïts els seus 
ingressos en un 17,4% en els primers nou mesos de 
2008 respecte al mateix període de l’any anterior, se-
gons informa el grup de comunicació. Amb tot, els 
beneficis nets de Vocento se situen en 73,7 milions 
d’euros, un 8,3% més que durant el període gener-
setembre de 2007.
Font: Vocento; InterMedios (núm. 328, 2008, p. 9).

La ràdio municipal d’Arenys de Munt, Ràdio Arenys •	
de Munt, celebra el seu 25è aniversari.
Font: Ràdio Arenys de Munt.

12/11/2008
El•	  Consell Assessor de RTVE a Catalunya convoca la 
primera edició dels Premis Miramar de Ràdio i Tele-
visió per promocionar i difondre els valors de l’experi-
mentació i la innovació entre els estudiants més joves 
i facilitar el descobriment de nous talents de l’audio-
visual. 
Font: RTVE - TVE Catalunya; Comunicació21 (28/10/08). 

El portal web de Ràdio •	 Banyoles24 rep el Premi E-Tech 
al millor web corporatiu i també el Premi Excel·lència 

24. www.radiobanyoles.cat.

pel seu tractament lingüístic, atorgats per l’Associació 
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AEN-
TEG). 
Font: Forum E-Tech; Ràdio Banyoles.

13/11/2008
L’actual •	 COPE Miramar celebra el seu 75è aniversari. 
El 13 de novembre de 1933 s’inauguraven oficialment 
les emissions de Ràdio Badalona, EAJ 39, nom inicial 
de l’emissora.
Font: COPE Barcelona.

14/11/2008
El•	  president de la Corporació RTVE, Luis Fernández, 
és escollit a Ginebra com a nou membre del Consell 
Executiu de la Unió Europea de Radiodifusió.
Font: RTVE.

Cadena SER posa en marxa •	 Hora 25 global. L’espai 
s’inclou dins l’edició dels divendres de l’informatiu 
Hora 25 conduït i dirigit per la periodista catalana Àn-
gels Barceló. El nou espai és un pas més en l’expansió 
en castellà del grup Unión Radio a Espanya, els Estats 
Units i l’Amèrica Llatina a través de 500 emissores i 
fomenta la participació d’analistes i blocaires de tot el 
món. 
Font: Cadena SER (16/10/08).

El•	  periodista de la Cadena COPE, Federico Jiménez 
Losantos, condemnat a indemnitzar Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) amb 60.000 euros per un 
article publicat al diari El Mundo l’octubre de 2008. 
La jutgessa considera que l’article és una «intromissió 
il·legítima en l’honor d’ERC». El partit català anuncia 
que destinarà aquests diners a entitats que promouen 
l’ús de la llengua catalana.
Font: 3cat24.cat; elPeriódico.cat; e-notícies (14/11/08; 16/11/08). 

21/11/2008
L’emissora•	  municipal de Vilassar de Dalt, Ràdio Vilas-
sar de Dalt, celebra el seu 20è aniversari.
Font: Ajuntament de Vilassar de Dalt.

24/11/2008
El Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalu-•	
nya, Joan Manel Tresserras, i el director de l’Obser-
vatori de la Ràdio a Catalunya (l’OBS), Josep Maria 
Martí, presenten la primera edició de l’Informe sobre 
la ràdio a Catalunya, 2006-2007. L’Informe, elaborat 
per l’OBS del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi 
(GRISS) de la Universitat Autònoma de Barcelona, és 
una radiografia el més exacte possible de la realitat de 
la radiodifusió catalana amb estudis sobre el mapa ra-
diofònic analògic i digital, la programació, el consum 
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radiofònic, la inversió publicitària, el desenvolupa-
ment de la ràdio catalana a Internet i un recull dels 
fets més destacats viscuts pel sector. Des de la cons-
titució de l’OBS, l’abril 2007, l’Informe sobre la ràdio 
a Catalunya, 2006-2007 és el primer projecte de re-
cerca encarregat pel sector públic i privat català, que 
té un caràcter anual i que compta amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya. L’Informe es pot con-
sultar a la web de l’OBS: www.l-obsradio.cat.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya & Observatori de la Ràdio a Catalunya - UAB. 

Imatge 13. Presentació de l’Informe sobre la ràdio a 
Catalunya, 2006-2007 al Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
(24/11/2008)

D’esquerra a dreta: el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Hble. Sr. Joan Manel Tresserras, i el director de l’Observatori de la 
Ràdio a Catalunya, senyor Josep Maria Martí.
Font: Comunicació21. 

Se celebren les VII Jornades de Comunicació del 24 al •	
28 de novembre a Reus, organitzades per Punt 6 Rà-
dio. Entre els continguts a debatre, hi destaquen l’estat 
de salut dels informatius, Internet, l’entreteniment te-
levisiu i el desplegament de la TDT.
Font: Punt 6 Ràdio.

25/11/2008
Abertis•	  Telecom inverteix 2,7 milions d’euros per di-
gitalitzar el seu centre de control de Barcelona, la torre 
de Collserola, que dóna cobertura a 5 milions de per-
sones. L’empresa està en ple procés d’adaptació de les 
seves infraestructures a la TDT.
Font: Abertis Telecom.

26/11/2008
El•	  Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprova la reorganitza-
ció de l’equip directiu del grup d’emissores de Catalunya 
Ràdio, que comporta nous nomenaments i reformes a 

programes, informatius, esports, comunicació i la crea-
ció de l’àrea d’estratègia. Santi Carreras és nomenat di-
rector de programes, en substitució de Neus Bonet, ac-
tualment al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio. 
Frederic Porta és el nou subdirector de Programes. 
Agustí Esteve és nomenat director d’Informatius, en 
substitució de Jordi Lucea, que passa a dirigir el por-
tal de notícies 3cat24, i Marta Prat, fins ara cap d’In-
ternacional, passa a ser la subdirectora d’Informatius 
i coordinadora de l’emissora Catalunya Informació. 
Jordi Iturria és el nou director d’Esports. El periodis-
ta Josep Sanz esdevé cap de Gabinet i Comunicació, 
la fins ara Àrea de Comunicació i Públics. De la re-
forma organitzativa, en destaca la creació de l’Àrea 
d’Estratègia, sota la direcció de Marc Vicens, fins ara 
coordinador musical d’iCat fm, que té competències 
en R+D, noves tecnologies, recerca de nous talents 
i incorpora els departaments d’audiències, màrque-
ting i promoció. Lucía Flores s’incorpora a l’emissora 
pública com a editora de Programació i Continguts 
Musicals d’iCat fm, en substitució de Vicens. I Jaume 
Masdeu és nomenat delegat de Catalunya Ràdio a 
Brussel·les. 
Font: CCMA.

Luis del Olmo rep la Medalla d’Honor de la Ciutat de •	
Barcelona a càrrec de l’alcalde Jordi Hereu. 
Font: Ajuntament de Barcelona.

28/11/2008
El periodista Joan Armengol, de Ràdio Estel, rep el •	
Micròfon d’Or per la seva dilatada promoció de l’es-
port, atorgat per l’Associació Catalana de Dirigents de 
l’Esport. 
Font: Ajuntament d’Igualada; anoiadirari.cat (03/12/08).

29/11/2008
Catalunya Ràdio, Joan Barril i Àngels Barceló reben el •	
Premi APEI Catalunya 2008 pel seu 25è aniversari i 
per les seves tasques professionals, respectivament. Els 
guardons són atorgats per l’Associación Profesional 
Española de Informadores de Prensa, Radio y Televi-
sión (APEI-PRTV).
Font: CCMA; Comunicació21 (03/12/08).

deSeMbRe

01/12/2008
El•	  director de l’emissora municipal de les Planes, Ràdio 
Les Planes, dimiteix per discrepàncies amb l’equip de 
govern. Bernat Manchado el substitueix com a director. 
Font: diaridegirona.cat (06/12/08). 
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04/12/2008
El Col·legi de Periodistes de Catalunya entrega a Mer-•	
cè Conesa el Premi Ofici de Periodista 2008 per exer-
cir la professió «amb gran compromís i rigor». Conesa 
ha treballat a diversos mitjans com ara La Vanguardia, 
Ràdio Olot, Avui i El Periódico. 
Font: Periodistes.org. 

La Federació de Ràdios Locals de Catalunya celebra •	
la jornada Eines per a la ràdio local al Vendrell sobre els 
processos de legalització de les ràdios municipals. Se-
gons dades de la Subdirecció General d’Ordenació de 
l’Espai de Comunicació Audiovisual de la Generalitat 
de Catalunya, de les 259 emissores municipals exis-
tents a Catalunya, 186 no tenen completats els tràmits 
de legalització.
Font: FRLC (27/11/08, 09/12/08); Comunicàlia.

05/12/2008
Catalunya•	  Ràdio i Catalunya Informació inicien les 
seves emissions per TDT amb una cobertura del 90% 
de la població.
Font: catradio.cat.

09/12/2008  
Cadena•	  100 presenta una aplicació gratuïta que permet 
emetre l’emissora musical a través de l’iPhone 3G, ex-
clusiu de Movistar, i de l’iPod Touch. A més d’escoltar 
l’emissió en directe, els usuaris poden accedir a altres 
continguts i esdeveniments exclusius en directe. L’apli-
cació funciona en llocs amb cobertura 3G o wi-Fi.
Font: cope.es.

Silvia Espinosa presenta la seva tesi doctoral •	 Les lo-
cutores de ràdio a Catalunya 1924-1939. El treball de 
recerca recupera part de la història de Ràdio Girona, 
fins ara desconeguda, com ara l’entrada de les tropes 
franquistes a l’emissora i la demostració que l’emissora 
gironina va continuar emitint durant la Guerra Civil. 
Espinosa, professora associada del Departament de 
Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB, 
descobreix en la seva tesi doctoral la locutora Maria 
Tersa —de 96 anys i que viu a Barcelona—, testimoni 
excepcional dels fets, ja que, durant la Guerra Civil, 
Francina Boris, la primera veu de Ràdio Girona, havia 
estat traslladada a Ràdio Barcelona. 
Font: Universitat Autònoma de Barcelona; Col·legi de Periodistes 
de Catalunya.

10/12/2008
Ràdio Girona celebra el seu 75è aniversari amb un se-•	
guit d’actes commemoratius durant els sis mesos pos-
teriors.
Font: Ràdio Girona - Cadena SER. 

11/12/2008
L’AIMC fa públiques les dades d’audiència de la ter-•	
cera onada de l’EGM Catalunya 2008.25

Font: AIMC. 

COMRàdio presenta el •	 Llibre d’estil de les emissores 
municipals com un recurs per unificar criteris i presen-
tar un model de llengua compartit que garanteixi el 
nivell de qualitat lingüística d’un mitjà públic. 
Font: lamalla.cat. 

13/12/2008
La Generalitat de Catalunya i la Federació de Ràdios •	
Locals de Catalunya (FRLC) es comprometen a llui-
tar contra l’existència d’emissores il·legals que tapen les 
freqüències locals, com a pas previ a la legalització de 
totes les emissores municipals. Segons la FRLC, de les 
259 emissores locals que hi ha a Catalunya, gairebé el 
72% encara estan per legalitzar, ja que primer han de 
fer els tràmits de legalització. 
Font: FRLC.

14/12/2008
Mor Joaquim Paulo i Salas a l’edat de 54 anys. Paulo va •	
ser un dels promotors i fundadors de l’emissora muni-
cipal d’Esparreguera, Ràdio Esparreguera.
Font: COMEmissores (15/12/08).

15/12/2008
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Con-•	
sell Comarcal del Gironès signen un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència a la co-
marca.
Font: CAC.

16/12/2008
La•	  Generalitat de Catalunya aprova atorgar conces-
sions per la prestació del servei públic de radiodifusió 
als ajuntaments de Malgrat de Mar, Montesquiu, Sant 
Feliu de Guíxols, Cadaqués, Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant. Aquests ajuntaments disposaven de la con-
cessió provisional de l’emissora i, després de l’aprovació 
del projecte tècnic de l’emissora i de la inspecció tèc-
nica corresponent, obtenen l’atorgament definitiu de 
la concessió. 
Font: DOGC (núm. 5295, 13/01/2009, p. 1517-1525).

Mor•	  Josep Manel Aguilar a l’edat de 62 anys a Vila-
franca del Penedès. Aguilar va col·laborar amb Antena 
3 Penedès, Cadena SER i Ràdio Vilafranca.
Font: el3devuit.cat (20/12/08).

25. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic.
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L’emissora municipal de Cap de Creus, Ràdio Cap de •	
Creus, celebra el seu 25è aniversari. 
Font: diaridegirona.cat.

18/12/2008
Antoni•	  Serra Ramoneda és nomenat nou president de 
la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura 
en substitució de Salvador Cardús. 
Font: FUNDACC.

19/12/2008
Catalunya•	  Ràdio estrena portal per a telèfons mòbils26 
on es poden escoltar tots els àudios de l’emissora. Ofe-
reix un complet servei de ràdio a la carta, una secció de 
descàrregues de continguts per personalitzar el mòbil, 
alertes per seguir l’actualitat informativa, una secció 
de participació en els programes, un cercador de pro-
grames i àudios i enllaços al portal mòbil d’iCaf fm 
(m.icatfm.cat) i a la resta d’espais mòbils de la CCMA 
(m.tv3.cat i m.elsesports.cat). 
Font: CCRTV Interactiva. 

20/12/2008
El•	  programa Versió RAC 1 rep el Premi Òmnium Cul-
tural 2008 en la categoria de ràdio en el marc de la 
58a Nit de Santa Llúcia, Festa de les Lletres Catalanes. 
El guardó és atorgat per l’associació cultural Òmnium 
Cultural. 
Font: Òmnium Cultural; Comunicació21 (21/12/08).

23/12/2008
El•	  programa L’altra ràdio a l ’escola de Ràdio 4, en col-
laboració amb el Departament d’Educació de la Ge-
neralitat i Podcatalà, convoca la primera edició del 
concurs de podcasts Sentits en 2 minuts.
Font: L’altra ràdio. 

24/12/2008
Els•	  consells d’administració de Ràdio Olot, SA i 
d’Olot Televisió, SL remodelen els seus òrgans direc-
tius. Joel Tallant és nomenat nou director de Ràdio 
Olot, en substitució de Francesc Rubió, nomenat nou 
gerent corporatiu i d’expansió de les dues empreses.
Font: Comunicàlia.

31/12/2008
El•	  Sindicat de Periodistes de Catalunya i els mitjans de 
comunicació catalans condemnen l’atemptat d’ETA a 
les instal·lacions de l’EITB i de diverses delegacions 
d’altres mitjans de comunicació a Bilbao.
Font: Europa Press; CCMA.

26. m.catradio.cat.

Sense data específica
L’informe•	  Especial Resumen 2008 del número 286 de 
la revista Noticias de la Comunicación preveu un des-
cens important en el volum de negoci de les empreses 
de comunicació espanyoles, afectades pel «crac iniciat 
el passat mes de setembre». L’informe afirma que la 
tendència a la baixa ja es preveia observant les xifres 
corresponent a l’any 2007, que ja registraven un des-
cens del volum de negoci agregat del sector del 3,3% 
respecte de l’any anterior.
Font: Noticias de la Comunicación (núm. 286, p. 38-39).

Fonts documentals

Totes les pàgines web indexades a continuació s’han con-
sultat entre els mesos de gener i març de 2009. 

3cat24 - 3cat24.cat (http://www.3cat24.cat)•	
ABC.es - ABC •	 (http://www.abc.es)
Abertis Telecom (http:///www.abertistelecom.com)•	
Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión •	
(http://www.academiatv.es)
Academia Española de la Radio (AER) (http://www.•	
radiofonistas.org)
Agència Catalana de Notícies (acn)  •	
(http://www.noticies.net/webACN/index.do)
Agencia EFE (http://www.efe.com)•	
Agencia Europa Press (Europa Press)  •	
(http://www.europapress.es)
Ajuntament d’Arenys de Mar •	
(http://www.arenysdemar.cat)
Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es)•	
Ajuntament de Calafell (http://www.calafell.org)•	
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  •	
(http://www.cerdanyola.info)
Ajuntament d’Igualada (http://www.igualada.cat)•	
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta (http://www.•	
santiscle.cat)
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia •	
(http://www.santsadurni.cat)
Ajuntament de Tarragona (http://www.tarragona.cat)•	
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  •	
(http://www.vilanova.cat)
Ajuntament de Vilassar de Dalt  •	
(http://www.vilassardedalt.org)
Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) •	
(http://www.premsacomarcal.com)
Associació Catalana de Ràdio •	
Asociación para la Investigación de Medios de Comu-•	
nicación (AIMC) (http://www.aimc.es)
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Els fets més rellevants

Audiovisual MAC (http://www.audiovisualmac.cat)•	
AVUI.cat - Avui•	  (http://www.avui.cat)
Cadena SER (http://www.cadenaser.com)•	
catradio.cat - Catalunya Ràdio (http://www.catradio.•	
cat)
CCRTV Interactiva (http://www.interactiva.cat)•	
Cerdanyola.info - El diari digital de l ’Ajuntament de •	
Cerdanyola del Vallès (http://www.cerdanyola.info)
cope.es - Cadena COPE (http://www.cope.es)•	
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Cata-•	
lunya (CPRPC) (http://www.colpublirp. com)
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomuni-•	
cació de Catalunya (COETTC) (http://www.coettc.
cat)
COMEmissores (http://www.comemissores.cat)•	
COMRàdio (http://www.comradio.com)•	
Comunicació21•	  (http://www.comunicacio21.com)
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) (http://•	
www.cac.cat)
Comunicàlia (http://www.comunicalia.cat)•	
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals •	
(CCMA) (http://www.ccma.cat)
cugat.cat - Ajuntament de Sant Cugat (http://www.•	
cugat.cat)
Dèria Editors  •	
(http://www.geocities.com/deriaeditors)
Diari de Cubelles •	 (http://diaridecubelles.blogspot.com)
diaridegirona.cat - Diari de Girona •	
(http://www.diaridegirona.cat)
Diaridemataró.cat - Diari de Mataró  •	
(http://www.diaridemataro.cat)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya•	  (DOGC) 
(http://www.gencat.net/dogc)
diariovasco.com •	 (http://www.diariovasco.com)
Diputació de Barcelona. Butlletí Setmanal (https://•	
www.diba.es/prem)
directe!cat •	 (http://www.directe.cat)
DRM España (http://www.drm.org.es)•	
Ecclesia Digital•	  (http://revistaecclesia.com)
el3devuit.com  - El 3 de Vuit - El setmanari del Penedès•	  
(http://www.el3devuit.com)
elcorreodigital - Diario de Vizcaya y Álava•	  (http://www.
elcorreodigital.com)
elEconomista.es - El economista•	  
(http://www.eleconomista.es)
elmundo.es - El Mundo•	  (http://www.elmundo.es)
ELPAÍS.com - El País•	  (http://www.elpais.com) 
elPeriódico.cat - El Periódico de Catalunya•	  (http://www.
elperiodico.cat)
elPeriódico.com - El Periódico •	 (http://www.elperiodico.
com)
El Punt Digital •	 (http://vilaweb.cat/elpunt/)

elTOTBadalona•	  (http://www.eltotdigital.com)
e-notícies•	  (http://www.e-noticies.com)
Expansión.com - Expansión •	 (http://www.expansión.
com)
europa.eu - El Portal de la Unión Europea (http://•	
europa.eu)
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)
Forum E-tech - Fòrum de Noves Tecnologies de les •	
Comarques de Girona (http://www.forumetech.com)
Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura •	
(FUNDACC) (http://www.FUNDACC.org)
Fundación CIDOB (Centro de Investigación de Re-•	
laciones Internacionales y Desarrollo) (http://www.
cidob.org)
Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat)•	
Gobierno de España (http:www.la-moncloa.es)•	
Grupo Antena 3 (http://www.grupoantena3.com)•	
Grupo Prisa (http://www.prisa.com)•	
Guía de la radio•	  (http://www.guiadelaradio.com)
iCat fm (http://wwww.icatfm.cat/quisom.html)•	
InterMedios•	  (http://intermedios.com)
Justícia i Pau (http://www.justiciaipau.org)•	
L’altra ràdio (http://www.altraradio.cat)•	
lamalla.cat (http://www.lamalla.cat)•	
LatinCOM (http://www.latincomradio.com)•	
LAVANGUARDIA.es –La Vanguardia•	 – (http://www.
lavanguardia.es)
Los40.com (http://www.los40.com)•	
Lleidatur.com - Patronat de Turisme de les Terres de •	
Lleida (http://www.lleidatur.com)
Merca - HAM Radio (http://www.mercaham.com)•	
Noticias de la Comunicación •	 (http://www.noticom.es)
Observatori de la Ràdio a Catalunya (L’OBS) (http://•	
www.l-obsradio.cat)
Òmnium Cultural (http://nitdesantalluicia.omnium.•	
cat)
Ona FM (http://www.onafm.cat)•	
Parlament de Catalunya (http://www.parlament.cat)•	
Periodistes.org - Col·legi de Periodistes de Catalunya •	
(http://www.periodistes.org)
Presidencia del Gobierno (http://www.la-moncloa.es)•	
Público.es•	  (http://www.publico.es)
Punto Radio (http://www.puntoradio.com)•	
Ràdio Associació de Catalunya •	
(http://www.radioassociacio.com)
Ràdio Barcelona - Cadena SER •	 (http://www.cadenaser.
com)
Ràdio Bonmatí (http://radiobonmati.net)•	
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Ràdio Banyoles (http://www.radiobanyoles.cat)•	
Ràdio Cornellà•	
Ràdio l ’Hospitalet de l ’Infant  •	
(http://www.radiohospitalet.cat)
Ràdio Puig-reig (http://www.radiopuig-reig.net)•	
Ràdio Sabadell (http://www.radiosabadell.fm)•	
Ràdio Sant Cugat (http://www.radiosantcugat.cat)•	
Ràdio Taradell (http://www.radiotaradell.net)•	
Radio Televisión Española (RTVE) (http://www.rtve.es)•	
rtvvilafranca.cat - Diari multimèdia de l ’Alt Penedès•	  
(http://www.rtvvilafranca.cat)
scannerFM.com - scanner FM•	  

(http://www.scannerfm.com)
Sindicat de Periodistes de Catalunya •	
(http://www.sindicat.org)
Societat General d’Autors i Editors (SGAE) (http://•	
www.sgae.es) 

STIC.CAT - Associació STIC.CAT (Societat de •	
Tecnologia i Coneixement) (https://www.stic.cat)
TeleDigital.es - Tele Ditigal y Satélite Infos (http://•	
www.teledigital.es)
The webby Awards (http://www.webbyawards.com)•	
Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.•	
cat)
Universitat Abat Oliva (http://www.uao.es)•	
Universitat Catalana d’Estiu (UCE) (http://www.uce.•	
cat)
Universitat de Girona (http://www.udg.edu)•	
Universitat Ramon Llull (http://www.url.edu)•	
Vilaweb•	  (http://www.vilaweb.cat)
viurealspirineus.cat (http://www.viurealspirineus.cat)•	
Vocento (http://www.vocento.com)•	
XARXA.COM - La Revista de la Comunicació Local•	  
(http://www.xarxacom.cat)
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