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En l’edició de l’any passat d’aquest Informe, no solament 
donàvem unes primeres impressions sobre l’impacte que 
estava provocant la crisi econòmica en el sector radiofònic, 
sinó que, sobretot, n’oferíem algunes dades significatives. 
La baixada dels ingressos publicitaris, de les subvencions i 
de les ajudes va obligar, ja aleshores, els operadors públics 
i privats a fer estalvis i a reestructurar el seu sistema pro-
ductiu. D’altra banda, enregistràvem símptomes d’alarma 
provocats no solament per la sospita de la profunditat del 
problema, sinó també per la seva extensió. En aquest sentit, 
recollíem estimacions i estudis prospectius internacionals 
que ens indicaven que no estàvem davant d’un problema 
conjuntural, ans al contrari, que calia que ens preparéssim 
per a una onada depressiva de llarga durada. 

Ha passat un any des de la redacció de l’Informe; les 
dades que aportem en aquesta edició referides a l’exercici 
econòmic del 2010, i també les previsions que fan alguns 
autors a partir dels resultats dels mesos que portem d’en-
guany, validen les tesis més pessimistes existents.

La situació en els països desenvolupats no és ho-
mogènia; l’Estat Espanyol i Catalunya estan a la cua de 
la recuperació. Es constata, per exemple, que, pel que fa 
a la inversió publicitària, ens estem allunyant de manera 
preocupant del que és la tendència general a Europa, on la 
regressió dels ingressos d’aquesta mena és menor i, en tot 
cas, sembla que ja s’està a punt d’invertir el signe negatiu. 
Certament, segons PricewaterhouseCoopers,1 en el perío-
de 2011-2015, el conjunt dels mitjans de comunicació al 
continent creixeran pel que fa a publicitat en una mitjana 
de 5,7 punts per any; aquest augment no serà homogeni, ja 
que, per exemple, la ràdio només ho farà un 3,5%, però en 
tot cas deixarà de recular. 

Com ja hem dit, a casa nostra el problema té una 
altra dimensió; les dades que s’ofereixen en aquest Informe 
posen en evidència que 2010 va ser un mal any, ja que la 
reculada de la inversió publicitària va ser important i, tot i 
que les coses poden canviar una mica, les estimacions que 

1. Le Figaro (14/6/2011).

fan els experts indiquen que, durant l’any en curs, els in-
gressos poden baixar encara més.

Després d’aquesta introducció poc positiva, relacio-
nada amb un dels problemes ara mateix centrals del sector 
radiofònic català, la resta del relat d’aquest Informe, sense 
arribar a ser dramàtic, intenta fer una valoració raonable 
dels estralls que està provocant la situació econòmica sobre 
l’estructura i les estratègies a curt i mitjà termini d’aquesta 
indústria cultural.

La dècada 2000-2010 no podia acabar pitjor per a la 
ràdio de Catalunya; el sector privat i el públic, atesa la cru-
esa de la situació, es plantegen com a estratègia immediata 
que cal seguir la de la simple supervivència; això vol dir 
reducció de costos, ajustos de personal, externalització de 
determinades activitats més marginals, etc., en un procés 
que es va iniciar el 2010 i que seguirà al llarg de 2011.

Pel que fa als operadors, les cobertures i les freqüèn-
cies, l’estructura del sistema radiodifusor a Catalunya, tal 
com posa de nou en evidència el Mapa de freqüències i 
emissores, està clarament descompensada a favor d’un sec-
tor públic que depèn de les diferents administracions que 
li donen suport (Generalitat, diputacions i ajuntaments); la 
realitat és que aquestes institucions es troben ara submer-
gides en un procés de retallada de despeses i valoració dels 
serveis que ofereixen, la qual pot afectar les funcions i la 
configuració que tindran en el futur les xarxes públiques.

Per la seva banda, el sector privat català, una part del 
qual també rep subvencions públiques genèriques i espe-
cífiques, continua tenint com a principal font d’ingressos 
la publicitat, i això fa que hagi patit i pateixi com ningú 
les conseqüències de la baixada de la inversió. S’enfronta, a 
més, a agents que operen en el sistema radiofònic al marge 
de la Llei o a d’altres que, simplement, li fan la competèn-
cia deslleial i contribueixen al seu afebliment precisament 
en uns moments que són crítics per a la seva supervivència. 
Certament, les emissores il·legals constitueixen una trista 
realitat per al sistema radiofònic espanyol i català; les lleis, 
els decrets i els reglaments promulgats per l’Estat o la Ge-
neralitat no n’han impedit la proliferació: alguns estimen 

PReSenTACIÓ
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que n’hi ha 3.000 a Espanya2 i un nombre important a Ca-
talunya3 i sembla que no hi ha manera de deturar aquesta 
il·legalitat permanent que està prou identificada, tot i que 
des de 2007 la Direcció General de Ràdio i Televisió de la 
Generalitat de Catalunya ha iniciat expedients contra 109 
emissores que emetien sense llicència.4

Pel que fa al tema recurrent del doble finançament 
del sector públic, la normativa de limitació del temps 
d’emissió de publicitat promulgada pel CAC el 2010, tam-
poc no sembla que de moment hagi aconseguit resoldre 
el tema de la competència deslleial; almenys aquesta és la 
percepció majoritària que tenen els operadors privats. Es 
tracta d’un problema de fons que afecta una bona part de 
la ràdio europea i, malgrat el temps que fa que es va iniciar 
la liberalització de l’explotació de l’espectre radiofònic, les 
autoritats europees no han acabat de trobar el desllorigador 
d’una situació llargament denunciada. Els responsables de 
la CEE excusen la seva ineficiència per la dificultat que 
suposa la diversitat de situacions que es troben en els dife-
rents països del continent.

Com dèiem, el relat de la situació del sector radiofò-
nic català, tot i que se centra en la incidència de la crisi eco-
nòmica, no pot perdre de vista altres aspectes importants 
que en el decurs del darrer any han acabat de fer-se evi-
dents. Un d’ells és que el sistema radiofònic català presenta 
una clara diferenciació de l’oferta de programació en relació 
amb el conjunt de l’Estat. On això es fa més evident és en la 
ràdio generalista: per exemple, de les tres primeres cadenes 
que emeten aquest tipus de programació a casa nostra, dues 
ho fan totalment en català, i, el que és més important, una 
d’elles, RAC1, és privada.

La varietat d’oferta pot ser la causa que, a Catalunya, 
l’audiència de la ràdio generalista hagi crescut; algunes in-
vestigacions veuen una tendència de consolidació del con-
sum a partir de la creença que els oïdors perceben que hi ha 
una oferta diferenciada i de qualitat. Aquest fet també pro-
voca que els anunciants reforcin la seva inversió en les ca-
denes i emissores que emeten aquest tipus de programació. 

L’augment de la ràdio generalista no suposa pas que 
hagi baixat la qualitat ni la quantitat de la ràdio musical, 
ans al contrari: els rànquings posen en evidència la com-
petència existent i com, en general, les ofertes tenen en 
compte l’evolució de les demandes i també dels gustos dels 
oients; el problema rau en el fet de la incidència impor-
tant que ha suposat i suposa Internet en les estratègies dels 
operadors de xarxes radiofòniques musicals, un problema 
que ja ha estat tractat en edicions anteriors de l’Informe. 

2. Vegeu la cronologia al final de l’Informe.

3. És important, en aquest aspecte, consultar la web de l’ACR on es 
publiquen la majoria de les emissores il·legals existents a Catalunya.

4. Vegeu la cronologia al final de l’Informe.

Les aportacions que fem enguany, com a conseqüència del 
monitoratge fet sobre un grup important d’emissores ca-
talanes, té a veure amb la seva capacitat de connectar amb 
les xarxes socials i amb el que s’anomena social media. És 
en aquest aspecte que es comença a detectar la capacitat 
innovadora d’alguns operadors que aconsegueixen èxits al 
Facebook i desenvolupen eines de participació com són els 
blocs, els fòrums i les enquestes.

Tot i que sabem que la situació econòmica regressi-
va no ha acabat, també els operadors públics i privats són 
conscients que no poden esperar que bufin bons vents per 
encarar els reptes que planteja l’entorn digital i, en parti-
cular, Internet. En aquest sentit, algunes iniciatives dels 
operadors i de les empreses fan pensar que la sortida de la 
crisi permetrà recuperar el temps perdut, ja que malgrat la 
situació crítica es comencen a buscar oportunitats.

Pensem que el bienni 2011-2012 serà de grans tur-
bulències i canvis per al sector radiofònic català. El que 
ningú no sap és l’abast que tindran i com modificarà la seva 
estructura; en tot cas les properes edicions de l’Informe in-
tentaran fer-ne el relat.

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

Membre del Grup de Recerca en Imatge,  
So i Síntesi5 de la UAB

5.  Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 
2009SGR1013). 



CAPÍTOL  I

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

gica i digital terrestre a Catalunya. Pel que fa a les transmissions 

en freqüència modulada (FM), presentem, agrupades per co-

marques i freqüència d’emissió, totes les ràdios públiques, pri-

vades i del tercer sector que estaven en funcionament a Cata-

lunya el mes de desembre de 2010. Pel que fa a la ràdio digital 

es comptabilitza l’oferta residual en digital audio broadcasting 

(DAB) i el nombre de ràdios presents als múltiplexs televisius 

de la televisió digital terrestre (TDT). És la primera vegada que 

es fa un estudi sobre quantes emissores de ràdio es poden es-

coltar en la TDT catalana i per quantes freqüències transmeten.

Per Cinto niqui, professor associat del Departament de Co-

municació Audiovisual i Publicitat I de la UAB, i Luis Segarra, 

editor de La guía de la radio en España.

Mapa de la radiodifusió  

analògica i digital (2010)
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Tot i l’increment en la recepció de la ràdio digital, gràcies 
als múltiplexs de la televisió digital terrestre (TDT), on 
es poden escoltar 59 emissores en unes 525 freqüències, 
l’oferta radiofònica hertziana de l’any 2010 segueix arribant 
als oïdors majoritàriament mitjançant les dues bandes ana-
lògiques tradicionals: la de freqüència modulada (FM) i la 
d’ona mitjana (OM). 

Segons el nostre estudi, fet el mes de desembre de 
2010, 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 414: 239 de públiques (57,8%), 
103 del tercer sector (25%) i 72 de privades (17,2%). En 
comparació amb les dades de l’any anterior, es detecta un 
descens de 10 emissores. El sector públic és el que ha patit 
una reducció més significativa, perquè han deixat d’emetre 
temporalment una desena d’emissores municipals.

Com en anys anteriors, entre les 239 emissores de 
gestió pública podem fer quatre divisions ben clares: les 5 
emissores de Ràdio Nacional d’Espanya, les quatre progra-
macions de Catalunya Ràdio, que surten en FM, COM-
Ràdio i el conjunt de ràdios municipals, format per 229 
emissores amb programació pròpia, 8 menys que l’any an-
terior —de les 235 que hi ha. Dels 947 municipis catalans, 
una quarta part tenen emissora municipal pròpia. 

L’any 2010 deixen de funcionar 11 emissores muni-
cipals: Ràdio Bruc, Ràdio 010, Ràdio Sant Fruitós, Monis-
trol Ràdio, Ràdio Sant Climent, Ràdio Sant Cebrià, Ràdio 
Ullastrell, Ràdio Alp, Ona Jove, Ràdio Alcoletge i Ona 
Riudoms. Ràdio Súria ha deixat de fer programació pròpia, 
però continua transmetent, connectada a COMRàdio. I 
Ràdio Santa Cristina es connecta a la programació de Xtra 
FM. La crisi econòmica ha provocat que alguns munici-
pis hagin tancat temporalment les seves emissores. Així, el 
2010 només apareixen tres emissores municipals: Fòrum 
FM, de Sant Adrià de Besòs, i Ràdio Breda i Ràdio Lla-
vaneres, que reprenen l’activitat. Les emissores municipals 
Ràdio Vilablareix i Ràdio Santa Coloma de Farners han 
deixat de transmetre la programació privada La Radioacti-
vitat, una oferta que segueix oferint-se a Internet. Pel que 
fa als canvis de nom de les emissores municipals, esmentem 
els de Ràdio Granollers (ex Ràdio 7 Vallès), Quart FM (ex 
Ràdio Quart Hot 101), Ràdio Gramenet - Latin COM (ex 
Grama Ràdio) i Ona Malgrat (ex Ràdio Malgrat).

L’any 2010 es poden escoltar 72 ràdios privades que 
emeten una programació pròpia en FM. Tret de nou casos, 
totes pertanyen a alguna cadena de radiodifusió. El nom-
bre total de ràdios privades s’ha mantingut estable respecte 
de l’any 2009. Els canvis observats al sector privat són els 
següents: Joy FM, de TV Costa Brava, comença a eme-
tre; Onda Melodía, del Grupo Antena 3, apareix als di-
als de Girona i Lleida; Zeta Ràdio, de la Bisbal, passa a 
ser gestionada per Kiss FM, des de Girona; EsRadio, que 
l’any 2009 emetia sense llicència administrativa a la FM 
de Tarragona i Barcelona, ha deixat d’emetre, després de 
la intervenció de l’Administració catalana, i Ràdio Inter i 
Interpop també han deixat d’emetre irregularment des de 
Barcelona. Quatre emissores privades canvien de nom i de 
programació: Amb2 FM (ex Mola FM), Hit 103 Ràdio 
Valls (ex Ràdio Valls, associada a RAC105), Ràdio Lleida 
(ex Ràdio Segre) i UA1 (ex Ràdio Lleida FM). 

El recompte de la FM l’any 2010 es completa amb 
103 ràdios diferents del tercer sector, entre les anomenades 
ràdios lliures, ràdios de districte i de barri, emissores religi-
oses, ràdios escolars i educatives, ràdios culturals o associa-
tives, emissores penitenciàries, estacions llatines, emissores 
esotèriques, fórmules musicals i ràdios que segueixen un 
model de programació privat sense regularitzar. La xifra 
del 2010 coincideix amb la de l’any anterior perquè, tot 
i que l’Administració ha tancat durant l’any 2010 diver-
sos punts emissors des d’on transmetien algunes emissores 
sense concessió, es produeixen el mateix nombre de baixes 
que d’altes, una vintena. 

Durant el 2010 desapareixen les emissores del tercer 
sector següents: Cadena Élite Manresa, Ràdio Evolució, 
Ràdio Marianao, RAT La Cirereta, AVM Radio, Radio 
Gladis Palmera —que segueix a Internet—, Kiero Radio, 
Antena 2000 Radio, La Nueva FM, Frecuencia Musical, 
Radio Bètulo, Radio Linea IV, Éxito Radio, Fem Radio, 
Energy FM, Radio Now, Caribe FM Stereo, Radio Sha-
lom de Palau, Radio Golfa i Ràdio Pardinyes. No obstant 
aquestes baixes, durant el mateix període també es detecta 
l’aparició de vint emissores en aquest sector. De barri: Rà-
dio Sant Josep, Ràdio Horta Guinardó, Radio Voz Buen 
Pastor, Pubilla Radio, Can 10 FM i Torrente FM. Llatines: 
Latino FM, Tropicana FM, La Mega Tarragona, La Super 
Estación Latina. Culturals: Vaughan Radio (dedicada a fer 
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classes d’anglès en televisió i ràdio), Sonrisa FM i ABN 
FM Cultural Station. Religioses: Radio Kairos i Elim Ste-
reo. Lliures: Radio Ska i Radio RSK, que reinicia les seves 
emissions. Musicals: Fórmula Hit i Radio Pimiento. I Som 
Ràdio, una emissora que ofereix programació generalista 
al Barcelonès, sense concessió, per dues freqüències. Tres 
emissores del tercer sector canvien de nom: Cooltura FM 
(ex Cool FM), Radio Pinsania (ex Radio Korneta) i Ràdio 
Contrapunt (ex Altiva Ràdio). 

Amb les altes i baixes esmentades, segueixen sent 
vàlides les xifres incloses en l’estudi de l’Informe de l’any 
passat «Mapa de la radiodifusió analògica i evolució histò-
rica del tercer sector (1979-2009)». Així, de les 103 ràdios 
del tercer sector, una vuitantena ofereixen una programació 
ben diferent de la de la ràdio pública i privada. Represen-
ten, aproximadament, un 78% del total d’aquest grup. Hi 
ha un predomini clar de la tipologia cultural, gairebé una 
tercera part del total. La vintena d’emissores que seguei-
xen un model de programació proper al de la ràdio privada 
suposa un 22%. Dins d’aquest segon conjunt hi ha dues 
tipologies dominants: la fórmula musical i la llatina. Són 
emissores força actives que neixen, moren i reneixen en di-
ferents indrets, que no tenen cap mena de relació amb el 
territori des d’on transmeten i en alguns casos fan de falses 
cadenes radiofòniques.

Cal recordar que la posició de l’Observatori sobre el 
tema del tercer sector va ser expressada en la Jornada con-
vocada fa més d’un any per la Secretaria de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta posició es pot re-
sumir en dos punts fonamentals:

•	 En el calaix del «tercer sector», s’hi amaga una va-
rietat tipològica d’emissores que tenen objectius i 
interessos contradictoris. El grup més actiu que vol 
aprofitar-se d’aquesta nomenclatura és el de les falses 
ràdios comercials que trenquen les regles del joc.

•	 Mentre no es treguin aquestes falses ràdios comerci-
als del grup del tercer sector, no es podrà solucionar 
el problema que tenen les emissores educatives, cul-
turals, de barri, etc.

En ona mitjana, com durant els darrers anys, el 2010 
es poden escoltar 15 emissores diferents: 3 de públiques 
i 12 de privades. Només una emissora, Latin COM 882, 
transmet una programació diferent de la que es pot sinto-
nitzar simultàniament pel seu canal de FM. L’únic canvi 
important és el produït el mes de febrer de 2010, quan 
Ràdio Terrassa deixa d’oferir programació pròpia. Inici-
alment repetia el senyal de la cadena SER i des de l’1 
de març comença a radiar la programació de Kiss FM, 
l’emissora principal dels propietaris actuals de Ràdio Ter-

rassa, Radio Blanca, SA. Els darrers dies de 2010, l’es-
tació de Terrassa ha reduït la potència d’emissió i algun 
dia repeteix la programació de Kiss FM, i d’altres, la de 
Hit FM, la segona emissora d’aquest grup radiofònic es-
panyol. Fins ara, Hit FM no tenia presència a la FM de 
Catalunya.

Al dial de FM de Catalunya, 414 emissores 
transmeten un mínim de programació prò-
pia: 239 de públiques (57,8%), 103 del tercer 
sector (25%) i 72 de privades (17,2%). 
El nombre total de freqüències diferents en 
ús a totes les comarques catalanes en el dial 
de FM és de 896: 581 de públiques (64,8%), 
194 de privades (21,6%) i 121 del tercer sec-
tor (13,5%)

El nombre total de freqüències diferents en ús a totes 
les comarques catalanes en el dial de FM —sense comp-
tar les 36 que es fan servir a dins d’alguns túnels— s’ha 
incrementat en deu respecte a les de l’any anterior, i s’ha 
arribat a la xifra de 896: 581 de públiques (64,8%), 194 de 
privades (21,6%) i 121 del tercer sector (13,5%). Pel que fa 
a les freqüències de la ràdio pública, Ràdio Nacional d’Es-
panya completa el seu repetidor d’Igualada, amb Radio 5 
Todo Noticias, i el de Solsona, amb Radio Clásica, Radio 
3 i Radio 5 Todo Noticias. COMRàdio incorpora a la seva 
xarxa de FM els repetidors de Guardiola de Berguedà i 
Portbou-Colera. Cal puntualitzar, també, que l’emissora 
pública Aragón Radio ha deixat d’emetre des del centre 
emissor d’Alpicat i Mont Caro, perquè va traslladar els seus 
equips repetidors a territori aragonès.

En la banda d’OM, el repartiment de les freqüències 
és el mateix que el dels tres últims anys: un 45,4% (10 fre-
qüències) 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. 
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Quadre 1. Distribució geogràfica de les emissores de freqüència modulada (desembre 2010). Les xifres entre 
parèntesis inclouen les freqüències d’emissió a l’interior dels túnel.

Comarca nombre de freqüències

Públiques Privades Del tercer sector Total

Alt Penedès 8 1 2 11

Anoia 18 2 0 20

Bages 20 14 1 35

Baix Llobregat 19 0 3 22

Barcelonès 16 (25) 23 (31) 46 85 (102)

Berguedà 13 0 1 14

Garraf 13 (18) 12 (20) 3 28 (41)

Maresme 34 4 2 40

Osona 21 11 1 33

Vallès Occidental 16 0 17 33

Vallès Oriental 18 1 7 26

TOTAL FREQÜÈNCIA BARCELONA 196 (210) 68 (84) 83 347 (377)

Alt Camp 8 2 0 10

Baix Camp 13 8 4 25

Baix Ebre 16 11 1 28

Baix Penedès 14 2 2 18

Conca de Barberà 8 0 0 8

Montsià 6 1 0 7

Priorat 10 0 0 10

Ribera d’Ebre 8 1 0 9

Tarragonès 9 7 11 27

Terra Alta 2 0 1 3

TOTAL FREQÜÈNCIA TARRAGONA 94 32 19 145

Alt Empordà 19 5 1 25

Baix Empordà 24 8 2 34

Cerdanya 10 (14) 12 0 22 (26)

Garrotxa 17 (18) 5 1 23 (24)

Gironès 18 16 7 41

Pla de l’Estany 1 0 1 2

Ripollès 16 5 0 21

Selva 28 5 0 33
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Comarca Nombre de freqüències

Públiques Privades Del tercer sector Total

TOTAL FREQÜÈNCIA GIRONA 133 (138) 56 12 201 (206)

Alt Urgell 13 4 0 17

Alta Ribagorça 18 2 0 20

Garrigues 3 0 0 3

Noguera 25 0 0 25

Pallars Jussà 11 2 0 13

Pallars Sobirà 10 4 0 14

Pla d’Urgell 3 0 0 3

Segarra 0 0 0 0

Segrià 29 19 7 55

Solsonès 12 0 0 12

Urgell 3 0 0 3

Vall d’Aran 30 (31) 7 0 37 (38)

TOTAL FREQÜÈNCIA LLEIDA 158 (159) 38 7 203 (204)

TOTAL FREQÜÈNCIA CATALUNYA 581 (601) 194 (210) 121 896 (932)

 
Font: Elaboració pròpia. 

1.1. Cadenes radiofòniques dels grups 
empresarials privats que operen a 
Catalunya en FM i OM (2010)

Dels grups radiofònics privats existents a finals de l’any 
2010, vuit basen el seu negoci en el mercat de Catalunya i 
set tenen interessos comercials a tot l’Estat espanyol. En el 
moment de fer l’estudi, tret del Grup Flaix, el GrupCat de 
Comunicació i Ràdio Marina, SA, totes les empreses amb 
concessions de llicències radiofòniques disposen de nego-
cis relacionats amb la premsa escrita o amb canals de te-
levisió i es poden considerar multimèdia. Cal precisar que 
Ràdio i Televisió de Manresa, SA tenia la seva concessió de 
Montserrat llogada al Grupo Intereconomía.

Només hi ha 9 emissores locals comercials inde-
pendents, amb llicència de FM, que no pertanyen a cap 
cadena radiofònica: Ràdio Vic, d’Osonenca de Ràdio i 
TV; El 9 FM, a Vic, de Premsa d’Osona; Ràdio Aran, 
d’Aranesa de Ràdio i TV (que opera tres freqüències); 

Imagina Ràdio, de Tortosa, del diari La Veu de l ’Ebre; 
Ràdio Valira, a la Seu d’Urgell, amb estudis al Principat 
d’Andorra, on disposa d’una altra freqüència; Amb2 FM, 
del Grup Mola, amb una llicència a Terrassa (89,4 MHz), 
però transmetent des de Sabadell en una altra freqüència; 
Joy FM, de TV Costa Brava; Hit 103 Ràdio Valls, de Rà-
dio i Televisió de la Catalunya Nova, i UA1, de l’empresa 
editora Grup SIMALRO.

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 nou emissores locals comercials 
independents, amb llicència de FM, que no 
pertanyen a cap de les trenta cadenes radi-
ofòniques, gestionades pels quinze grups de 
comunicació
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Quadre 2. Cadenes radiofòniques dels grups empresarials privats que operen a Catalunya i nombre real de freqüències 
analògiques en OM i FM (desembre 2010)

GRUPS PRIVATS de COMUnICACIÓ deL 
MeRCAT eSPAnYOL

PRISA Radio —abans Unión Radio— (Grupo 
Prisa i Grupo Godó) 
51 emissores

•	 Cadena SER Catalunya, 18 emissores: Ràdio 

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

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

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

Osona, SER Costa Brava, SER la Garrotxa, SER 

la Selva, Ràdio Ebre, Ràdio Móra d’Ebre, SER 

Tarragona i Ràdio Pirineus.

•	 40 Principales, 11 emissores: Barcelona, 

Catalunya Central, Garraf, Vic, Girona, Ripoll, 

Reus, Ebre, Ràdio Costa Brava, Puigcerdà i 

Lleida.

•	 Cadena Dial, 7 emissores: Barcelona, Garraf, 

Girona, Lleida, Salou, Ebre i Catalunya Central. 

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

Tarragona.

•	 Máxima FM, 1 emissora: Barcelona.

•	 Radiolé, 1 emissora: Barcelona.

•	 Ona FM, 10 emissores: Manresa, Barcelona, 

Maçanet de Cabrenys, Figueres, Olot, Girona, 

Ripoll, el Vendrell, Tarragona i Lleida.

Radio Popular, SA
17 emissores

•	 Cadena COPE, 11 emissores: Miramar, Reus, 

Lleida (OM i FM), Figueres, Manresa, Barcelona, 

la Cerdanya, Girona, Lleida i Tarragona.

•	 Cadena 100, 5 emissores: Barcelona, Lleida, 

Reus i Girona 97.4 + 103.8 (provisionalment a 

Girona fa servir dues freqüències).

•	 Rock&Gol, 1 emissora: Barcelona.

Grupo Antena 3 (Uniprex)
15 emissores

•	 Onda Cero Radio, 7 emissores: Barcelona 

(OM i FM), Penedès, Calella, Girona, Lleida i 

Tarragona.

•	 Europa FM, 6 emissores: Barcelona, Sitges, 

Girona, Lleida, Vielha i la Mussara.

•	 Onda Melodía, 2 emissores: Girona i Lleida.

Vocento (Punto Radio) 
10 emissores 

•	 Punto Radio, 9 emissores: Vilanova i la Geltrú, 

Centre, Barcelona, Girona, la Molina, Girona, 

Lleida, Tortosa i Tarragona.

•	 Onda Rambla Música, 1 emissora: Figueres.

Grupo Radio Blanca, SA
3 emissores 

•	 Kiss FM, 3 emissores: Terrassa (OM), Barcelona i 

la Bisbal (des de Girona).

Unidad Editorial (Unedisa-Recoletos)
3 emissores 

•	 Radio Marca, 3 emissores: Barcelona, Garraf i 

Tortosa. 

Grupo Intereconomía
2 emissores 

•	 Radio Intereconomía, 2 emissores: Barcelona 

i Manresa, només aquesta, llogada a 

RTV Manresa, disposa de concessió 

administrativa.

GRUPS PRIVATS de COMUnICACIÓ 
CATALAnS d’ABAST nACIOnAL

Grupo Godó
28 emissores 

•	 RAC1, 17 emissores: Igualada, Barcelona, 

Sitges, Tavèrnoles, Sant Celoni, Castell 

d’Aro, Puigcerdà, Olot, Rocacorba, Ripoll, 

Lloret de Mar, la Seu d’Urgell, Tremp, 

Sort, Lleida, Sant Carles de la Ràpita i 

Tarragona.

•	 RAC105, 11 emissores: Montserrat, 

Barcelona, Tavèrnoles, Castell d’Aro, 

Puigcerdà, Olot, Banyoles, Ripoll, Alpicat, la 

Mussara i Tortosa.
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2. estat de la radiodifusió digital 
terrestre 

Tal com ja vam apuntar en l’Informe sobre la Ràdio a 
Catalunya 2006-2007, «el consum massiu de ràdio di-
gital es troba a Internet, bé sigui en directe o a la carta, 
i no a les bandes de radiodifusió. Tot ordinador multi-
mèdia connectat a Internet és un receptor de ràdio i un 
“emissor” en potència. Els nous receptors de ràdio IP, 
que es connecten mitjançant Wi-Fi a les línies ADSL, 
són una altra alternativa per poder triar mitjançant 
uns menús senzills entre unes deu mil emissores de 
tot el món. De moment, la ràdio digital distribuïda per 
Internet està guanyant, en audiència i en nombre, la 
transmissió en qualsevol de les modalitats de radiodi-
fusió hertziana, que encara són ben desconegudes per 

la immensa majoria de persones: la banda de radiodifu-
sió d’àudio digital (DAB), els múltiplexs de la televisió 
digital terrestre (TDT) i la ràdio via satèl·lit. Aquests 
tres sistemes estan en funcionament a Catalunya. De 
moment, encara no s’ha fet cap prova en la quarta mo-
dalitat: el digital radio mondiale (DRM), a les bandes 
d’ona mitjana, llarga i curta» (Niqui, Segarra, Fábregas, 
2008, p. 11-12).

La ràdio distribuïda per Internet guanya, en 
audiència i en nombre, la transmesa en qual-
sevol de les modalitats digitals de radiodifu-
sió hertziana terrestre: TDT, 59 emissores, i 
DAB, 16

Grupo TeleTaxi
23 emissores 

•	 Radio TeleTaxi, 14 emissores: Montserrat, 

Barcelona, Sant Pere de Ribes, Tavèrnoles, la 

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

la Mussara, el Vendrell, Sort i Tortosa. En 

aquestes dues últimes localitats transmetia, 

dins del Pla Pilot, per unes freqüències que 

finalment no li van ser assignades. Les dues 

freqüències que fan servir des de l’any 2009 no 

tenen concessió.

•	 Radio RM, 9 emissores: Montserrat, Barcelona, 

Mataró, Calella, Tavèrnoles, Maçanet de 

Cabrenys, Alt Empordà, Platja d’Aro i Lloret de 

Mar.

Grup Flaix
16 emissores 

•	 Flaix FM, 7 emissores: Montserrat, Barcelona, 

Garraf, Collsuspina, Girona, Lleida i Ebre.

•	 Ràdio Flaixbac, 9 emissores: Montserrat, 

Barcelona, Montgròs, Vic, Tossa d’Alp, 

Rocacorba, Lleida, la Mussara i Tortosa.

Cadena Estel
12 emissores 

•	 Ràdio Estel, 9 emissores: Barcelona, 

Montserrat, Osona, Tossa d’Alp, Rocacorba, 

Alpicat, la Mussara, Tortosa i Sant Pere de 

Ribes.

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

Tossa d’Alp, Alpicat (Segrià).

GRUPS PRIVATS de COMUnICACIÓ 
SUPRACOMARCALS 

GrupCat de Comunicació
8 emissores 

•	 Gum FM, 8 emissores: la Molina, la Seu d’Urgell, 

Pont de Suert, Sort (2 freqüències), Bossòst i 

Vielha (2 freqüències). 

Ràdio Marina, SA
2 emissores

•	 Ràdio Marina, 1 emissora: Blanes.

•	 Top Ten Ràdio, 1 emissora: Calella.

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió (1)

1 emissora 

•	 Pròxima FM, 1 emissora pròpia: Tossa d’Alp. 

També ofereix la seva programació per 

Pròxima Lleida, del Grup Segre, des de l’any 

2009.

(1) Cadena Pirenaica té la seu al Principat d’Andorra.  
Font: Elaboració pròpia.
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Freqüència Múltiplex Bitrate emissora

11 B 
218,64 MHz FU-E

192 kbit/s RADIO 1 / RNE 1

224 kbit/s RADIO CLÁSICA 
RNE

192 kbit/s RADIO 3 / RNE 3

160 kbit/s RADIO EXTERIOR 
DE ESPAÑA

160 kbit/s M-80

Nota: Totes les emissores van ser monitoritzades amb un receptor DAB 
Perstel 201, al centre de Barcelona i al sud de Tarragona a finals de 2010. 
A causa de la baixa potència de transmissió i dels problemes d’entrada 
del senyal DAB dins de les cases, no sempre es poden escoltar totes les 
emissores que encara transmeten en aquesta vella modalitat digital. 
Les cadenes públiques i privades estatals han hagut de fer una despesa 
econòmica sense obtenir cap benefici, perquè no hi ha oients.
 Font: DAB Barcelona (desembre 2010).

El DAB és una modalitat de difusió, basada en la 
compressió MPEG-2, que no té sentit mantenir, perquè hi 
ha noves modalitats del sistema, com ara el DAB+, basades 
en una norma de compressió millor, a més de tecnologies 
alternatives, com ara el DRM+ (digital radio mondiale). 

Gairebé una dècada després del llançament de la ràdio 
digital a l’Estat espanyol, el Govern sembla que vol reactivar 
el trànsit cap als nous sistemes de transmissió, respectant les 
actuals concessions de ràdio digitals, en OM i FM. La Ley 
General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), aprova-
da el 18 de març de 2010, pel Ple del Congrés, inclou una 
disposició transitòria que obliga a aprovar, en el termini d’un 
any i mig, un pla tècnic per a la digitalització integral del 
servei de radiodifusió sonora terrestre. En el moment de fer 
aquest informe encara no s’ha fet públic aquest pla tècnic. 
Caldrà veure quina tecnologia de radiodifusió digital terres-
tre s’acabarà imposant en el futur a Europa.

2.2. Radiodifusió a la televisió 
digital terrestre (TdT)

Pel que fa a la ràdio digital transmesa dins dels múltiplexs 
de la televisió digital terrestre (TDT), s’ha notat un in-
crement en el seu ús i en la seva oferta, a causa del gran 
nombre de receptors posats en funcionament durant els úl-
tims anys, com a conseqüència de l’apagada de la televisió 
analògica, que es va fer el mes d’abril de 2010.

L’any 2007, dins dels múltiplexs de la televisió digital 
terrestre, en algunes zones de Catalunya es podien escoltar 
16 emissores: 7 eren públiques i 9 eren privades. Tres anys 
després, l’oferta radiofònica ha crescut notablement.

L’any 2010, a la TDT catalana hi ha una oferta de 59 
emissores de ràdio diferents: 32 ràdios públiques (54,3%), 24 
ràdios privades (40,6%) i 3 del tercer sector (5,1%). El nombre 

2.1. Ràdio en digital audio broadcasting (dAB)

De l’any 2007 ençà, la transmissió radiofònica en digital 
audio broadcasting (DAB) ha anat de baixa. El 2007 a Ca-
talunya es mantenien actius tres centres emissors en DAB. 
Estaven en funcionament 8 múltiplexs DAB, la qual cosa 
suposava 48 canals, repartits, a parts iguals, entre el sector 
públic i el privat. 

Les llicències de ràdio digital terrestre atorgades als 
grups privats catalans de comunicació no s’han activat mai. 
El grup d’emissores de Catalunya Ràdio va deixar d’emetre 
en DAB el 4 de novembre de 2008 quan va tancar el darrer 
transmissor, el de Collserola. El centre emissor de Roca-
corba en DAB va deixar de funcionar. Per tant, dels tres 
centres emissors que estaven en funcionament —Collsero-
la, la Mussara i Rocacorba—, radiant 8 múltiplexs el 2007, 
s’ha passat a finals de l’any 2010 a poder escoltar només 3 
múltiplexs estatals —FU-E, MF-I i MF-II— emesos des 
dels centres emissors de Collserola, a Barcelona, i la Mus-
sara, per a l’àrea de Tarragona. El total d’emissores que es 
poden escoltar és de 17: 5 de públiques, de Ràdio Nacional 
d’Espanya —totes les del grup, tret de Ràdio 4—, i 12 de 
privades, pertanyents als set grups radiofònics estatals pre-
sents a la FM catalana.

Quadre 3. Emissores que transmeten en DAB (desembre 
2010)

Freqüència Múltiplex Bitrate emissora

8 A 
195,936 
MHzw

MF2

160 kbit/s CADENA SER

160 kbit/s ONDA CERO

160 kbit/s KISS FM

160 kbit/s EUROPA FM

160 kbit/s ABC PUNTO 
RADIO

160 kbit/s ONDA MELODÍA

10 A 
209,936 MHz MF1

192 kbit/s RADIO 1 / RNE 1

192 kbit/s RADIO 5 TODO 
NOTICIAS

160 kbit/s CADENA COPE

160 kbit/s RADIO 
INTERECONOMÍA

160 kbit/s RADIO MARCA 
DIGITAL

160 kbit/s EL MUNDO RADIO
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de freqüències actives als múltiplexs de Catalunya és de 525. 
La seva distribució segueix així: 273 freqüències per a la ràdio 
privada (52%: 218 d’abast estatal, 46 d’abast català, 4 d’abast 
supracomarcal i 5 d’abast local), 221 per a la ràdio pública 
(42,1%, 22 de les quals corresponien a emissores municipals), 
i 31 per a les emissores del tercer sector de la FM (5,9%).

L’any 2010, l’oferta radiofònica en TDT a Catalu-
nya es reparteix de la manera següent. Es poden escoltar 
32 emissores públiques: 4 de Ràdio Nacional d’Espanya 
(Radio 1, Radio Clásica, Radio 3 i Radio 5 Todo Noticias); 
4 de Catalunya Ràdio (Catalunya Ràdio, iCat FM, Catalu-
nya Informació i Catalunya Música); IB3 Ràdio (Balears); 
COMRàdio, i 22 emissores municipals. 

Passant als grups privats de comunicació, del mercat 
espanyol n’hi ha set presents a la TDT de Catalunya: PRI-
SA Radio —abans Unión Radio— (Cadena SER Catalu-
nya, més Ràdio Manresa, 40 Principales, Cadena Dial i Ona 
FM - Ràdio Olot); Grupo Antena 3 (Uniprex) (Onda Cero 
Radio, Europa FM i Onda Melodía), Unidad Editorial 
(Unedisa-Recoletos) (Radio Marca), Grupo Intereconomía 
(Radio Intereconomía), Libertad Digital (esRadio), Radio 
Popular (Cadena COPE) i Vocento (Punto Radio i Onda 
Rambla Música). El conjunt d’empreses radiofòniques de 
l’Estat opera 12 cadenes. Tots els grups esmentats, tret de Li-
bertad Digital, també són presents a la FM catalana. L’única 
empresa espanyola que no té presència en cap múltiplex de la 
TDT catalana és el Grupo Radio Blanca (Kiss FM).

La meitat dels grups privats radiofònics catalans 
d’abast nacional en FM tenen presència a la TDT: el Gru-
po Godó (RAC1 i RAC105) i el Grupo TeleTaxi (Radio 
TeleTaxi i Radio RM). Es poden escoltar, per tant, 4 ca-
denes radiofòniques catalanes. Els dos grups absents a la 
TDT del país són el Grup Flaix i la Cadena Estel. 

Els grups privats de comunicació supracomarcal pre-
sents en algun múltiplex de la TDT són tres, que operen 4 
emissores: el Grup Mola (Mola FM i Amb2 FM); Ràdio 
i Televisió de Manresa (Styl FM) i la Cadena Pirenaica de 
Ràdio i Televisió (Pròxima FM). D’aquest conjunt, tenen 
presència en la FM, però no en la TDT: el GrupCat de 
Comunicació (Gum FM) i Ràdio Marina, SA (Ràdio Ma-
rina i Top Ten Ràdio). 

Pel que fa als grups locals privats d’abast local, n’hi 
ha tres, amb un total de 5 emissores actives a la TDT: TV 
Costa Brava ( Joy FM, Joy 24 i Joy SomReggae), Grup Se-
gre (Segre Ràdio) i Imagina Ràdio.

Finalment, cal ressenyar que 3 emissores del ter-
cer sector radiofònic de la FM catalana, com que no te-
nen llicència d’emissió, també estan presents a l’oferta 
radiofònica de la TDT. D’aquestes emissores, 2 tenen 
un nombre molt elevat de freqüències en TDT: Vaug-
han Radio, l’emissora que fa classes d’anglès, amb 18 
freqüències, i Radio María, l’estació religiosa, amb 12 
freqüències. La tercera ràdio, Cooltura FM, té una fre-
qüència a Barcelona.

Quadre 4. Grups públics i emissores que transmeten en els múltiplexs de la televisió digital terrestre i nombre de 
freqüències (desembre 2010)

eMISSOReS PÚBLIQUeS LOCALS 
(MUnICIPALS), 22.

•	 Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio 

L’Hospitalet, Ràdio Sellarès, Ràdio Mollet, 

RAP 107, Ràdio Montornès, Ràdio Silenci, 

Mataró FM, Noucinc.2 (Terrassa), Canal Blau, 

Ràdio Cubelles, Ràdio Vilafranca, Ràdio 3 

de 8 (prevista), Nova Ràdio Lloret, Empordà 

Ràdio, Ràdio L’Escala, Ràdio Ripoll, Ona Valls, 

Tarragona Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona La 

Torre i Ràdio Sant Pere i Sant Pau.
 
Font: Elaboració pròpia a partir de www.tdt1.com.

GRUP PÚBLIC de COMUnICACIÓ eSTATAL

•	 Ràdio Nacional d’Espanya, 88: Radio 1, 22; 

Radio Clásica, 22; Radio 3, 22; Radio 5 Todo 

Noticias, 22.

 
GRUPS PÚBLICS de COMUnICACIÓ d’ABAST 
CATALÀ

•	 Catalunya Ràdio, 88: Catalunya Ràdio, 22; iCat 

FM, 22; Catalunya Informació, 22; Catalunya 

Música, 22.

IB3 Ràdio (Balears), 22.

COMRàdio, 1. 
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3. Conclusions

Segons el nostre estudi, el nombre total de freqüències di-
ferents en ús a totes les comarques catalanes en el dial de 
FM ascendeix a 896: 581 públiques (64,8%), 194 privades 
(21,6%) i 121 del tercer sector (13,5%). Respecte de l’any 
passat, la dada global es manté en una xifra similar. 

El nombre total d’emissores que emeten una progra-
mació pròpia en FM, durant tot el dia o en franges diàries, 
és de 414: 239 de públiques (57,8%), 103 del tercer sector 
(25%) i 72 de privades (17,2%). El nombre total no difereix 
gaire de l’any anterior; el sector que ha tingut una lleugera 
pèrdua és el de les emissores municipals, probablement a 
causa de la crisi econòmica que impedeix a alguns ajunta-
ments poder finançar el seu mitjà de comunicació de pro-
ximitat. Dels 947 municipis existents a Catalunya, el 25% 
tenen emissora municipal i 229 ofereixen una programació 
pròpia.

Algunes emissores privades estatals que l’any 2009 
havien aparegut al dial de Barcelona sense llicència admi-
nistrativa —Radio Inter i Interpop, del Grupo Intereco-
nomía, i esRadio— durant l’any 2010 han deixat d’emetre 
sota la pressió de l’Administració catalana. El nombre de 
ràdios del tercer sector es manté estable, perquè amb les 

accions impulsades per l’Administració una vintena han 
deixat d’emetre, però han començat a emetre uns altres 
projectes que sumen el mateix nombre.

Dels grups radiofònics privats existents a finals de 
l’any 2010, vuit basen el seu negoci en el mercat de Catalu-
nya i set tenen interessos comercials a tot l’Estat espanyol. 
Només hi ha 9 emissores locals comercials independents, 
amb llicència de FM, que no pertanyen a cap de les 30 
cadenes radiofòniques. 

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 con-
cessions al sector radiofònic privat. La gran majoria de lli-
cències van ser atorgades a les empreses que ja transmetien 
per aquestes freqüències dins del Pla Pilot que va començar 
l’any 2003. Si a finals de l’any passat hi havia 24 freqüèn-
cies de FM, a 12 comarques, que encara estaven pendents 
de seguir els dictàmens del CAC, a finals de l’any 2010 el 
nombre de canals pendents de regularització és menor: 13 
canals, a 7 comarques.

Pel que fa a la banda d’OM, la situació es manté igual 
que els darrers anys: es poden escoltar 15 emissores dife-
rents, 3 de públiques i 12 de privades. El repartiment de les 
freqüències és el mateix que els últims anys: un 45,4% (10 

GRUPS PRIVATS de COMUnICACIÓ deL 
MeRCAT eSPAnYOL

•	 PRISA Radio —abans Unión Radio— 

(Grupo Prisa i Grupo Godó), 68: Cadena 

SER Catalunya, 22 –més Ràdio Manresa—; 40 

Principales, 22; Cadena Dial, 22; Ona FM, 1 —

Ràdio Olot.

•	 Grupo Antena 3 (Uniprex), 48: Onda Cero 

Radio, 22; Europa FM, 22; Onda Melodía, 22.

•	 Unidad editorial (Unedisa-Recoletos), 22: 

Radio Marca, 22.

•	 Grupo Intereconomía, 21: Radio 

Intereconomía, 21.

•	 Libertad digital, SA, 21: esRadio, 21.

•	 Radio Popular, SA, 20: Cadena COPE, 20.

•	 Vocento (Punto Radio), 18: Punto Radio,16; 

Onda Rambla Música, 2.

GRUPS PRIVATS de COMUnICACIÓ 
CATALAnS d’ABAST nACIOnAL

•	 Grupo Godó, 40: RAC1, 20; RAC105, 20.

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

3.

GRUPS PRIVATS de COMUnICACIÓ 
SUPRACOMARCAL

•	 Grup Mola, 2: Mola FM, 1; Amb2 FM, 1.

•	 Ràdio i Televisió de Manresa, 1: Styl FM, 1.

•	 Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió(1), 
1: Pròxima FM, 1.

(1) Cadena Pirenaica té la seu al Principat d’Andorra.  
Font: Elaboració pròpia a partir de www.tdt1.com.

Quadre 5. Grups privats i emissores que transmeten en els múltiplexs de la televisió digital terrestre i nombre de 
freqüències (desembre 2010)
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freqüències) per al sector públic i un 54,6% (12 freqüèn-
cies) per al privat. El fet destacat ha estat la compra de 
Ràdio Terrassa pel Grupo Radio Blanca, que ha suposat la 
desaparició d’aquella programació local, perquè la freqüèn-
cia ha passat a transmetre la programació musical de Kiss 
FM o Hit FM. 

El volum de la ràdio digital que transmet dins dels 
múltiplexs de la televisió digital terrestre comença a ser 
considerable, a causa del gran nombre de receptors posats 
en funcionament com a conseqüència de l’apagada de la 
televisió analògica el mes d’abril de 2010. A finals de l’any 
2010, en TDT a Catalunya es poden escoltar 59 emisso-
res diferents: 32 ràdios públiques (54,3%), 24 ràdios pri-
vades (40,6%) i 3 del tercer sector (5,1%). El nombre de 
freqüències actives als múltiplexs de la TDT és de 525: 
273 freqüències, la ràdio privada (52%); 221, la ràdio pú-
blica (42,1%), i 31, les emissores del tercer sector de la FM 
(5,9%).

Les emissions en DAB estan en via morta, amb no-
més 16 emissores estatals en funcionament, emeses des 
dels centres transmissors de Barcelona i Tarragona.
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5. Mapa radiofònic analògic de 
Catalunya

Actualitzat el 31 de desembre de 2010.

5.1. Consideracions prèvies

•	 Altes i novetats. Les noves freqüències i els canvis de 
nom i freqüència en cada comarca s’han marcat en ne-
greta.

•	 Concurs de 2008. El Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, el 7 de novembre de 2008, segons l’Acord nú-
mero 174 d’aquell any, va fer pública l’adjudicació de 
83 noves concessions al sector privat. La gran majoria 
van ser atorgades a les empreses que ja transmetien per 
aquestes freqüències dins del Pla Pilot que va comen-
çar l’any 2003. S’ha posat en negreta, cursiva i Comic 
Sans quan la ràdio que ocupa una de les freqüències 
atorgades no pertany a l’empresa privada que ha ob-
tingut 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 considerar-se com una orientació. En el cas de les 
emissores amb concessió administrativa, s’indica la po-
tència concedida. En el cas de les que no la tenen, és 
impossible conèixer-la amb exactitud, atès que escapen 
a tot control. És molt freqüent que les que emeten amb 
potències reduïdes, quan n’informen, l’exagerin per no 
semblar «massa petites», i les que emeten amb potèn-
cies superiors també és freqüent que declarin potències 
inferiors perquè no resultin «massa cridaneres». A les 
concessions municipals, freqüentment se’ls assignen 
potències molt petites que, en el cas que es respectes-
sin, les faria passar desapercebudes en un dial saturat. 
A les emissores municipals de la llista, quan hi apa-
reixen dues potències, primer hi figura la concedida i, 
després, la que en teoria utilitzen.

•	 Tercer sector (TS). L’anomenat tercer sector engloba, 
bàsicament, emissores sense concessió administrativa. 
Dins d’aquesta categoria, s’han definit les subcategori-
es següents: lliures, escolars i educatives, penitenciàries, 
culturals, religioses, de barri i de districte, internacio-
nals, megafonia en FM, llatines, esotèriques, fórmules 
musicals i del tercer sector que segueixen un model de 
programació de la ràdio privada sense tenir llicència 
(Fórmula musical TS i Model privat TS). 

•	 Municipals de districte. Algunes emissores de la ciutat 
de Barcelona s’autodefineixen com a «municipals de dis-
tricte». Aquesta és una figura legalment inexistent atès 
que cada municipi només pot disposar d’una concessió 
que, en el cas de Barcelona, és el 91.0 de Freqüència Bar-



••••  19 Mapa de la radiodifusió analògica i digital (2010)

celona que utilitza com a pròpia COMRàdio. En aquest 
treball les catalogarem com a emissores de districte.

•	 COMRàdio. Es defineix com a «emissora pública». Si 
ho analitzem des del punt de vista de la titularitat i el 
finançament, 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 consi-

derarem com a pública. La seva xarxa d’emissores té 
unes característiques especials, perquè es basa en emis-
sores municipals amb la seva identitat i programació. 
Tot i així, comptarem com a pròpies Freqüència Barce-
lona, Freqüència Lleida, Freqüència Girona i Freqüèn-
cia Camp de Tarragona, que depenen dels ajuntaments 
respectius.

5.2. Ona mitjana

Freqüència emissora estudis Centre emissor Watts Cadena

540 Onda Cero Barcelona Badalona 50.000 Onda Cero

576 Radio 5 Todo Noticias 
/ RNE Barcelona Palau-solità i 

Plegamans 100.000 RNE

612 Radio 1 / RNE Lleida Alcoletge 10.000 RNE

666 Ràdio Barcelona Barcelona Sant Boi de Llobregat 50.000 SER

693 Radio 1 / RNE Tortosa Tortosa 10.000 RNE

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

783 COPE Miramar Barcelona Badalona 50.000 COPE

801 Radio 1 / RNE Girona Campllong 10.000 RNE

828 Kiss FM / Hit FM (1) Terrassa Terrassa 2.000 SeR

855 Radio 1 / RNE Reus Reus 20.000 RNE

882 COMRàdio (2) Barcelona Palau-solità i 
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 Radio 5 Todo Noticias 
/ RNE 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 Radio 5 Todo Noticias 
/ RNE Reus Reus 20.000 RNE

1.413 Radio 5 Todo Noticias 
/ RNE 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) És l’antiga EAJ 25 Ràdio Terrassa.
(2) Concessió a Sabadell. S’identifica com a Latin COM amb una programació diferenciada de la FM.
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5.3. 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

103.1 SER Penedès-Garraf Vilafranca del Penedès 1.200 SER

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

107.0 Ona Bitlles Sant Pere de Riudebitlles 50 Municipal

107.2 Ràdio Sant Sadurní Sant Sadurní d’Anoia 50 Municipal

107.6 Ràdio Gelida Gelida 27/50 Municipal

107.7 Ràdio Mediona Mediona 50/200 Municipal

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

107.9 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 els 90.1 MHz.

ANOIA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.9 iCat FM Igualada CCMA

89.4 Radio 1 / RNE Igualada 2.000 RNE

90.0 Montbui Ràdio Santa Margarida i els Monjos 50 Municipal

90.9 Radio Clásica / RNE Igualada 2.000 RNE

91.3 Ràdio Piera Piera 20/50 Municipal

91.4 COMRàdio Santa Margarida i els Monjos COMRàdio

91.6 Ràdio Masquefa (1) Masquefa 50 Municipal

92.2 Onda Rambla Centre Igualada 2.000 Punto Radio

97.9 COMRàdio Igualada 2.000 COMRàdio

99.2 Catalunya Ràdio Igualada CCMA

101.1 RAC1 Igualada 2.000 RAC1

101.8 Radio 5 Todo noticias / Rne Igualada Rne

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
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

105.1 Radio 3 / RNE Igualada 2.000 RNE

106.9 Ràdio 4 / RNE Igualada 2.000 RNE

107.2 Ràdio Altiplà Calonge de Segarra 25 Municipal

107.7 Ràdio Nova Vilanova del Camì 50/250 Municipal

107.9 Ràdio Masquefa Masquefa 50 Municipal

(1) Ex 107.9.

BAGES

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.1 COMRàdio Montserrat 2.000 COMRàdio

88.5 Radio TeleTaxi Montserrat 2.000 RTT-RM

88.9 Ràdio Zènit Sant Vicenç de Castellet 50/250 Municipal

90.0 Ràdio Santpedor Santpedor 50/1.000 Municipal

90.3 Radio Clásica / RNE Montserrat RNE

91.5 Ràdio TV Artés Artés 50/100 Municipal

91.7 40 Principales Catalunya 
Central Manresa 4.000 40 Principales

92.7 COPE Manresa Manresa 4.000 COPE

93.7 Ràdio Estel Montserrat 1.000 Ràdio Estel

94.3 Radio 1 / RNE 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

98.8 Radio 5 Todo Noticias / RNE 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

103.8 Ràdio 4 / RNE Montserrat 2.000 RNE

104.4 Ona FM (2) Manresa Ona FM
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

104.8 RAC105 Montserrat 2.000 RAC105

105.4 Ràdio RM 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 Monestir de Montserrat Montserrat 10 Religiosa

107.4 Ràdio Centre Sant Salvador de Guardiola 50 Municipal

107.6 Ràdio Sallent Sallent 50 Municipal

107.8 Ràdio Moià Moià 50 Municipal

107.8 Ràdio Súria FM (3) 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.
(3) Connectada les 24 h a COMRàdio.

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 Martorell (1) Martorell 150/250 Municipal

91.2 Ràdio Sellarés (2) Viladecans 34 Municipal

91.6 El Prat Ràdio El Prat de Llobregat 500 Municipal

94.4 Som Ràdio Baix Llobregat Model privat TS

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
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

101.2 Papiol FM El Papiol 50 Municipal

103.9 Atlántida FM Castelldefels Cultural

104.6 Ràdio Cornellà Cornellà Llobregat 500 Municipal

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

107.0 Ràdio Corbera Corbera de Llobregat 10/100 Municipal

107.0 Ràdio Torrelles (3) Torrelles de Llobregat 50/200 Municipal

107.1 Ràdio Despí Sant Joan Despí 250 Cultural

107.6 Ràdio Cervelló (4) Cervelló 50 Municipal

107.8 Ràdio Pallejà Pallejà Municipal

107.9 Ràdio Abrera Abrera 50 Municipal

(1) Ex 100.3.
(2) Municipal mancomunada de Gavà i Viladecans.
(3) Freqüència assignada 98.3.
(4) Ex 107.4.

BARCELONÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC1 (1) Barcelona 20.000 RAC1

87.7 RAC1 Túnel de Vallvidrera RAC1

88.0 Ràdio Sant Josep L’Hospitalet de Llobregat de barri

88.3 Radio 1 / RNE Barcelona Collserola 100.000 RNE

88.5 Radio Primavera Santa Coloma de Gramenet Escolar

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

89.1 Radio Marca Barcelona (3) Barcelona 20.000 Radio Marca

89.3 Radio Algarabía (4) Barcelona 200 Cultural

89.4 Ràdio Gaudí Santa Coloma de Gramenet Escolar

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

90.3 Radio Kairos Sant Adrià de Besòs Religiosa

90.5 M-80 Radio Barcelona 8.000 M-80 Radio

90.8 Radio Unión Catalunya Barcelona 3.000 Model privat TS

91.0 Freqüència Barcelona Barcelona 1.000 COMRàdio/Municipal

91.0 Freqüència Barcelona Túnel de Vallvidrera COMRàdio/Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

91.4 Contrabanda FM Barcelona 500 Lliure

91.6 Aula Ràdio Barcelona 120 Escolar

91.6 Ràdio Trinitat Vella Barcelona De barri

91.6 Ràdio Urgell Barcelona Escolar

91.6 Ràdio Horta-Guinardó Barcelona de barri

92.0 Catalunya Informació Barcelona Collserola 20.000 CCMA

92.0 Catalunya Informació Túnel Vallvidrera 40 CCMA

92.0 Catalunya Informació Túnel de la Rovira CCMA

92.3 Cooltura FM (5) Barcelona Cultural

92.5 iCat FM Barcelona Collserola CCMA

92.5 iCat FM Túnel de Vallvidrera CCMA

92.5 iCat FM Túnel de la Rovira CCMA

92.8 Vaughan Radio Barcelona escolar

93.0 Radio Clásica / RNE Barcelona Collserola 100.000 RNE

93.2 Onda Paz Barcelona Religiosa

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

93.9 40 Principales Barcelona 8.000 40 Principales

94.2 Som Ràdio Barcelona Model privat TS

94.4 Ràdio Ciutat de Badalona Badalona 158/200 Municipal

94.6 COMRàdio (7) Esplugues de Llobregat 150 COMRàdio

94.6 Ona de Sants-Montjuïc Barcelona 200 De barri

94.9 Europa FM Barcelona 20.000 Europa FM

95.2 Latino FM esplugues de Llobregat Llatina

95.5 Kiss FM (8) Barcelona Terrassa 20.000 Kiss FM

96.0 Radiolé (9) 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 (14-00 h) Barcelona 150 Lliure

96.6 Radio Bronka (00-14.00 h) Barcelona 150 Radio Lliure

96.6 Amb2 FM (10) Barcelona Grup Mola

96.9 Ràdio Barcelona 2 Barcelona 8.000 SER

97.2 RKM Barcelona Religiosa

97.7 Radio TeleTaxi (11) Santa Coloma de Gramenet 20.000 RTT-RM
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

97.7 Radio TeleTaxi Túnel de Vallvidrera RTT-RM

98.0 BBC World Service L’Hospitalet de Llobregat 20 Cultural

98.0 Radio Pimiento Barcelona Fórmula musical TS

98.0 Fòrum FM Sant Adrià de Besòs Municipal

98.1 Ràdio Desvern Sant Just Desvern 100/200 Municipal

98.3 Radio Intereconomía Barcelona Intereconomía

98.6 Radio 3 / RNE Barcelona Collserola 100.000 RNE

99.0 Radio 5 Todo Noticias / RNE Barcelona Collserola 20.000 RNE

99.4 Cadena Dial Barcelona Barcelona 8.000 Cadena Dial

99.7 Ona Mar Badalona 500 Model privat TS

99.7 Radio Florida L’Hospitalet de Llobregat 125 De barri

100.0 Cadena 100 Barcelona Barcelona 20.000 Cadena 100

100.3 La Bomba Barcelona Llatina

100.4 Districte 9 Ràdio Barcelona De districte

100.5 Ràdio Ciutat Vella Barcelona De barri

100.8 Ràdio 4 / RNE Barcelona Collserola 100.000 RNE

101.2 Ràdio Pomar Badalona Model privat TS

101.5 Catalunya Música Barcelona Collserola 8.000 CCMA

101.5 Catalunya Música Túnel de Vallvidrera 40 CCMA

101.5 Catalunya Música Túnel de la Rovira CCMA

102.0 COPE Barcelona Barcelona 20.000 COPE

102.5 Alternativa Barcelona (12) Barcelona 600 De districte

102.5 Radio La Mina Sant Adrià de Besòs Cultural

102.8 Catalunya Ràdio Barcelona Collserola 100.000 CCMA

102.8 Catalunya Ràdio Túnel de Vallvidrera 40 CCMA

102.8 Catalunya Ràdio Túnel de la Rovira CCMA

103.2 Sants 3 Ràdio Barcelona 125 De barri

103.5 Ona FM Barcelona 20.000 Ona FM

103.5 Ona FM Túnel de Vallvidrera Ona FM

103.8 Rock&Gol Barcelona Rock&Gol

104.2 Máxima FM Barcelona 20.000 Máxima FM

104.5 Radio Bronka Barcelona 600 Lliure

104.7 Barcelona Latina FM Barcelona 1.000 Llatina
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

105.0 RAC105 Barcelona 20.000 RAC105

105.0 RAC105 Túnel de Vallvidrera RAC105

105.3 R. France Internationale Barcelona Internacional

105.7 Flaix FM (13) Barcelona 20.000 Grup Flaix

105.7 Flaix FM Túnel de Vallvidrera Grup Flaix

106.1 Ràdio Flaixbac (14) Barcelona 20.000 Grup Flaix

106.1 Ràdio Flaixbac Túnel de Vallvidrera Grup Flaix

106.3 Radio María (15) Barcelona Religiosa

106.6 Ràdio Estel Barcelona 20.000 Ràdio Estel

106.9 Radio Kanal Barcelona Barcelona 150 Model privat TS

106.9 Cooltura FM Cultural

107.1 Ràdio Bona Nova Barcelona Religiosa

107.1 Radio RSK Barcelona 25 Lliure

107.1 Radio Voz Buen Pastor Barcelona de barri

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

107.7 Ràdio Gràcia Barcelona 400 De districte

107.8 Radio Modelo Barcelona 15 Penitenciària

107.8 Pubilla Ràdio L’Hospitalet de Llobregat de barri

(1) Concessió al Masnou.
(2) Concessió i estudis a Mataró i centre emissor a Collserola.
(3) Concessió a Sabadell.
(4) Ex 89.4
(5) Ex Cool FM.
(6) Concessió a Granollers.
(7) És l’antiga Ràdio Estudi Esplugues que l’Ajuntament manté les 24 hores connectada a COMRàdio.
(8) Concessió i estudis a Terrassa, centre emissor a Collserola.
(9) Concessió a Martorell.
(10) Ex Mola FM.
(11) Concessió a Rubí, estudis a Santa Coloma de Gramenet i centre emissor a Collserola.
(12) Ex 102.4.
(13) Concessió a Terrassa a 105.6.
(14) Concessió a Sant Feliu de Llobregat.
(15) Ex 106.4.
(16) Ex Grama Ràdio.

 
BERGUEDÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.6 iCat FM Guardiola Berguedà 200 CCMA

89.5 Catalunya Ràdio La Figuerassa CCMA

90.1 Catalunya Ràdio Guardiola Berguedà 200 CCMA

90.6 Ràdio Pinsania (1) Berga Lliure

90.9 COMRàdio Puig-reig 250 COMRàdio
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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 (2) La Pobla de Lillet 50 Municipal

98.0 COMRàdio Guardiola de Berguedà COMRàdio

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) Ex Radio Korneta.
(2) Té assignada la freqüència de 107.4 MHz.

GARRAF

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC1 Túnel Garraf RAC1

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 europa FM Sitges - Sant Pere de Ribes 2.000 Kiss FM

91.0 Freqüència Barcelona Túnel Garraf Municipal 
COMRàdio

91.2 RAC105 Sant Pere de Ribes 2.000 RAC105

91.9 Catalunya Música Sant Pere de Ribes 250 CCMA

92.0 Catalunya Informació Túnel Garraf CCMA

92.7 RNE 5 Sant Pere de Ribes RNE

93.3 iCat FM Sant Pere de Ribes 200 CCMA

93.5 Onda Cero Barcelona Túnel Garraf Onda Cero Radio

94.1 RAC1 RAC1

94.7 Catalunya Informació Sant Pere de Ribes CCMA

94.7 Catalunya Informació Túnel Garraf CCMA

95.2 Radio Clásica / RNE Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

95.6 Catalunya Ràdio Sant Pere de Ribes 250 CCMA

95.6 Catalunya Ràdio Túnel del Garraf CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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 Radio 3 / RNE Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

97.7 Radio TeleTaxi 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 4.000 Municipal

100.9 Ràdio Marca (1) Montgròs 2.000 Radio Marca

Adjudicada a Publicacions Penedès, SA

101.3 RNE 1 Sant Pere de Ribes RNE

101.9 Radio TeleTaxi Sant Pere de Ribes 2.000 RTT-RM

102.8 Catalunya Ràdio Túnel Garraf CCMA

104.5 RAC1 Sitges 1.200 RAC

104.7 Nova FM Vilanova i la Geltrú 15 Cultural

105.0 RAC105 Túnel Garraf RAC105

105.2 Ràdio Olivella Olivella Cultural

105.7 Flaix FM Túnel Garraf Grup Flaix

106.1 Ràdio Flaixbac Túnel Garraf Grup Flaix

106.3 Ràdio 4 / RNE Sant Pere de Ribes 2.000 RNE

107.2 Ràdio Ribes Sant Pere de Ribes 50 Municipal

107.5 Ràdio Cubelles Cubelles 50/600 Municipal

107.8 Ràdio Maricel Sitges 150 Municipal

(1) Té previst anomenar-se Ràdio 3 de 8.

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 Ràdio RM 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
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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 Ràdio RM 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

95.3 Ràdio Vallalta (1) Sant Iscle de Vallalta 125 Municipal

96.2 Top Ten Ràdio Calella 250 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

100.5 Clap FM Mataró Cultural

101.0 Duba FM Argentona Cultural

102.4 Onda Cero Radio Calella 250 Onda Cero

103.1 Catalunya Informació Cabrils 500 CCMA

103.9 iCat FM Calella 200 CCMA

104.6 Ràdio Argentona Argentona 50 Municipal

105.4 iCat FM Cabrils 200 CCMA

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 Ona Malgrat (2) Malgrat de Mar 150 Municipal

107.4 Ràdio Santvi Sant Vicenç de Montalt 50 Municipal

107.5 Ràdio Vallalta (1) Sant Iscle de Vallalta 125 Municipal

107.6 Ràdio Canet Canet de Mar 50 Municipal

107.7 Ràdio Palafolls Palafolls 50/80 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.8 Ràdio Llavaneres Sant Andreu de Llavaneres 40 Municipal

107.9 Ràdio Calella Calella 150 Municipal

(1) Provisionalment emet en proves a 95.3 i 107.5 MHz.
(2) Ex Ràdio Malgrat.

OSONA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.9 iCat FM Collsuspina 5.000 CCMA

88.7 Ràdio RM 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 Ràdio Vic

91.8 RAC105 Tavèrnoles (els Munts) 2.000 RAC105

92.3 SER Osona Vic 2.000 SER

92.8 El 9 FM Santuari dels Munts 2.000 El 9 FM

93.2 Ràdio Flaixbac Vic 2.000 Grup Flaix

93.5 Ràdio Escola Vedruna Tona Escolar

94.5 Catalunya Informació Collsuspina 5.000 CCMA

95.7 COMRàdio Collsuspina 2.000 COMRàdio

96.2 Catalunya Ràdio Tavèrnoles (els Munts) CCMA

97.9 Radio Clásica / RNE Collsuspina 5.000 RNE

98.4 Ràdio estel Collsuspina 2.000 Ràdio estel

99.2 Radio 1 / RNE Collsuspina 5.000 RNE

99.7 Catalunya Ràdio Collsuspina 5.000 CCMA

100.5 Catalunya Música Collsuspina 5.000 CCMA

101.2 RAC1 Tavèrnoles (els Munts) 2.000 RAC1

102.0 Catalunya Música Tavèrnoles (els Munts) CCMA

103.1 Radio 3 / RNE Collsuspina 5.000 RNE

103.8 Catalunya Informació Tavèrnoles (els Munts) CCMA

104.7 Ràdio 4 / RNE Collsuspina 5.000 RNE

105.3 Radio TeleTaxi 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
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.1 Ràdio Troka Prats de Lluçanès Municipal

107.4 Ràdio Ona Torellò 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

88.1 Sonrisa FM Sabadell Lliure

89.4 Ràdio Terrassa 
INACTIVA 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 2000 Polinyà Lliure

90.1 Ràdio Castellar Castellar del Vallès 15/150 Municipal

90.1 Radio Kaos Terrassa 60 Lliure

90.8 Ràdio Vila Viladecavalls 50 Municipal

91.3 Ripollet Ràdio Ripollet 150/500 Municipal

91.4 Ràdio Trama Sabadell Lliure

91.5 Cugat Ràdio Sant Cugat del Vallès 150/250 Municipal

91.7 Ràdio Palau Palau-solità i Plegamans 50 Municipal

92.8 Amb2 FM (2) Sabadell Grup Mola 

94.6 Ràdio Sabadell Ràdio Sabadell 500 Municipal

95.2 Ràdio Municipal de Terrassa Terrassa 500 Municipal

96.2 ABn FM Cultural Station Castellar del Vallès Cultural

96.7 Can 10 FM Sabadell 2.000 Cultural

98.0 Ràdio 7 (Ràdio adventista) 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

101.3 Torrente FM Sabadell de barri

103.2 Radio Inter Montcada i Reixac Intereconomía

103.2 Ràdio Polinyà Polinyá Municipal

104.5 H Ràdio - Hostafranchs Ràdio Sabadell 300 De barri
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

104.6 Montcada Ràdio Montcada i Reixac 100/125 Municipal

104.6 Euro Top FM Terrassa 25 Fórmula musical TS

105.3 Cerdanyola Ràdio Cerdanyola del Vallès 125 Municipal

106.4 Ràdio Sentmenat Sentmenat Cultural

106.4 Radio María Terrassa Religiosa

107.0 Ràdio Santa Perpètua Santa Perpètua de Mogoda 150 Municipal

107.1 Matadepera Ràdio Matadepera 10/200 Municipal

107.8 Ràdio Rellinars Rellinars Municipal

107.9 Radio Amistad (3) Castellar del Vallès Religiosa

(1) Té assignada la freqüència de 90.9 MHz.
(2) Té assignada pel CAC 89.4 MHz a Terrassa / Ex Mola FM. 
(3) Centre emissor a Badalona

VALLÈS ORIENTAL

Freqüència emissora Població Watts Cadena

90.2 iCat FM Sant Celoni 250 CCMA

90.7 Ràdio Cardedeu Cardedeu Cultural

91.2 Ràdio Montornès Montornès del Vallès 150/200 Municipal

91.3 COMRàdio Sant Celoni 500 COMRàdio

91.5 Ràdio Vitamènia Santa Maria de Palautordera 50 Municipal

92.7 Aktiva Radio (1) La Roca del Vallès Penitenciària

94.2 Catalunya Informació Sant Celoni 250 CCMA

94.2 Ràdio Vallromanes Vallromanes 20/50 Municipal

96.3 Ràdio Mollet del Vallès Mollet del Vallès 500 Municipal

97.2 Catalunya Ràdio Sant Celoni 250 CCMA

98.0 Ràdio Vilamajor Sant Antoni de Vilamajor Cultural

99.7 Radio Ska Granollers Ràdio lliure

99.7 Rap 107 Parets del Vallès Municipal

100.4 Emissora de la RAM (2) Cardedeu Megafonia

100.4 Ràdio La Llagosta La Llagosta 150 Municipal

102.5 RAC1 Sant Celoni 500 RAC1

103.2 Ràdio Circuit Montmeló Megafonia

103.9 Catalunya Música Sant Celoni 250 CCMA

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

107.2 Ona Codinenca Sant Feliu de Codines 25/50 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.2 Rap 107 Parets del Vallès 82/400 Municipal

107.4 Ràdio Silenci La Garriga 50/250 Municipal

107.6 Ràdio Granollers (3) 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) Ex Ràdio Contrapunt.
(2) Megafonia de la residència d’Avis Maranatha. 
(3) Ex Ràdio 7 Vallès.

GIRONA

ALT EMPORDÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 Catalunya Música Portbou 250 CCMA

87.8 Onda Rambla Música Figueres Punto Radio

88.7 Ràdio Cap de Creus Cadaqués 50 Municipal

89.6 COMRàdio Portbou-Colera COMRàdio

90.8 Catalunya Música Maçanet de Cabrenys CCMA

91.6 Catalunya Informació Cadaqués CCMA

92.7 Catalunya Ràdio Portbou 250 CCMA

93.5 Radio RM Maçanet de Cabrenys RTT-RM

93.7 Catalunya Música Cadaqués 20 CCMA

97.5 Ràdio RM RTT-RM

99.0 iCat FM Portbou CCMA

99.4 Catalunya Informació Maçanet de Cabrenys CCMA

101.1 Ràdio Cabanes Cabanes 50 Municipal

102.8 iCat FM Maçanet de Cabrenys CCMA

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 Xtra FM

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

107.3 Ràdio Vilafant Vilafant 50 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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

107.9 Ona Vilamalla 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 Ràdio RM Platja d’Aro RTT-RM

89.6 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 RAC105 Castell d’Aro 1.200 RAC105

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 (1) Pals 500 Fórmula musical TS

94.1 Catalunya Informació Calonge 600 CCMA

95.6 Joy FM (2) S’Agaró 600 TV Costa Brava

96.3 R. Costa Brava 40 Principales 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 Ràdio 4 / RNE Palafrugell 1.000 RNE

99.2 iCat FM Calonge 600 CCMA

99.9 RAC1 Castell d’Aro 600 RAC1

100.4 Catalunya Música Palafrugell 200 CCMA

101.0 Radio Clásica / RNE Palafrugell 1.000 RNE

101.3 Xtra FM Sant Feliu de Guíxols Xtra FM

101.3 Kiss FM (3) La Bisbal d’empordà Kiss FM 

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
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

103.0 Radio 1 / RNE Palafrugell 1.000 RNE

103.3 Radio María Costa Brava Religiosa

103.7 Ràdio Santa Cristina (4) 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 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) Va començar a emetre des de Sant Boi de Llobregat. 
(2) Ex Kiss FM.
(3) Ex Zeta Radio.
(4) Connectada a Xtra FM.

CERDANYA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 RAC1 Puigcerdà 1.200 RAC1

88.4 Catalunya Música La Molina 250 CCMA

88.4 Catalunya Música Túnel del Cadí CCMA

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

89.8 Ràdio Pirineus Puigcerdà 1.200 SER

90.3 Radio TeleTaxi La Molina - Tossa 1.200 RTT-RM

90.8 Ràdio 4 / RNE La Molina 1.000 RNE

91.4 RAC105 Puigcerdà 1.200 RAC105

92.0 COPE La Cerdanya Puigcerdà 1.200 COPE

93.4 Onda Rambla Girona La Molina Punto Radio

93.3 Amb2 FM Tossa d’Alp 1.200 Grup Mola

94.2 COMRàdio Puigcerdà-Alp 1.200 COMRàdio

94.8 Catalunya Informació La Molina 200 CCMA

94.8 Catalunya Informació Túnel del Cadí CCMA

96.1 Ràdio Flaixbac Tossa d’Alp 1.200 Grup Flaix

97.0 Radio Clásica / RNE La Molina 1.000 RNE

99.1 40 Principales Puigcerdà-Tossa 1.200 40 Principales

100.4 iCat FM La Molina 200 CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

100.4 iCat FM Túnel del Cadí CCMA

104.0 Radio 1 / RNE La Molina 1.000 RNE

104.4 Ràdio Principat Tossa d’Alp 1.200 Ràdio Estel

105.3 Catalunya Ràdio La Molina 250 CCMA

105.3 Catalunya Ràdio Túnel del Cadí CCMA

106.6 Flaix FM Girona Puigcerdà 1.200 Grup Flaix

107.1 Ràdio Bellver (2) Bellver de Cerdanya 50 Municipal

107.9 Ràdio Puigcerdà Puigcerdà Municipal

(1) Estudis al Principat d’Andorra.
(2) El municipi és a la província de Lleida.

GARROTXA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.5 Catalunya Ràdio Olot 200 CCMA

88.5 Catalunya Ràdio Túnel de Bracons CCMA

91.5 Catalunya Ràdio Montagut CCMA

92.1 RAC105 Olot 500 RAC105

92.9 COMRàdio Olot 500 COMRàdio

93.8 Radio 1 / RNE Olot 500 RNE

94.2 Radio TeleTaxi Olot 500 RTT-RM

94.7 Radio Clásica / RNE 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

99.2 iCat FM Montagut CCMA

100.3 RAC1 Olot 500 RAC1

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 Ràdio 4 / RNE Olot 500 RNE

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

107.6 Ràdio La Vall Les Preses 50 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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 Tropicana FM Girona Llatina

88.9 iCat FM Rocacorba 2.500 CCMA

88.9 Onda Rambla Girona Girona 10.000 Punto Radio

89.4 COPE Girona (1) Rocacorba 10.000 COPE

90.4 Onda Cero Girona Girona 1.200 Onda Cero R.

91.1 Radio Clásica / RNE Rocacorba Girona 70.000 RNE

91.9 RAC105 Banyoles-Girona 10.000 RAC105

92.7 Freqüència Girona Girona 500 COMRàdio

93.3 Radio 1 / RNE Rocacorba Girona 70.000 RNE

94.0 Radio 5 Todo Noticias / RNE Rocacorba Girona 10.000 RNE

94.4 Ràdio Girona FM (2) Girona 10.000 SER

95.1 Cadena dial Girona (3) Girona 10.000 Cadena dial

95.9 Radio 3 / RNE Rocacorba Girona 70.000 RNE

96.3 América FM Salt Llatina

96.7 Catalunya Música Rocacorba 5.000 CCMA

97.7 Ràdio Salt Salt 50/500 Municipal

97.4 Cadena 100 Girona (4) Rocacorba Girona 10.000 Cadena 100

Adjudicada a Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat, SL

97.9 Radio María Girona Religiosa

98.5 Ona FM Girona 10.000 Ona FM

98.9 Onda Melodía (5) Rocacorba Girona 10.000 Onda Melodía

99.6 Flaix FM Girona Girona 10.000 Grup Flaix

100.1 RAC1 Rocacorba 10.000 RAC1

100.7 Ràdio Flaixbac Rocacorba Girona 10.000 Grup Flaix

101.0 Quart FM (6) Quart 50 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

101.3 Kiss FM Girona Kiss FM

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 Cadena 100 Girona (4) Girona Cadena 100

104.2 Son Latino Girona Girona Llatina

104.5 elim Stereo Girona Religiosa

104.8 Loca FM Girona Model privat TS 
(Loca FM)

105.1 Radio TeleTaxi Rocacorba Girona 10.000 RTT-RM

105.7 Llagostera Ràdio Llagostera 25/150 Municipal

106.2 Ràdio 4 / RNE Rocacorba Girona 70.000 RNE

106.8 Europa FM Rocacorba Girona 10.000 Europa FM

107.5 Ràdio Vilablareix Vilablareix 15 Municipal

107.5 Ràdio Circuit Tancat Girona Penitenciària

107.7 Ràdio Celrà Celrà 50 Municipal

107.9 Ràdio Sant Gregori Sant Gregori 25 Municipal

(1) Antiga Cadena 100 Figueres.
(2) Concessió a Roses, antiga SER Empordà i M-80 Radio a Figueres.
(3) Ex M-80 Radio.
(4) Com que ha de deixar d’emetre al 97.4, actualment i de manera provisional ho fa al 97.4 i al 103.8 MHz.
(5) Ex Cadena Dial Girona.
(6) Ex Ràdio Quart - Hot 101.

PLA DE L’ESTANY

Freqüència emissora Població Watts Cadena

94.8 Ona Pau Banyoles Religiosa

107.3 Ràdio Banyoles Banyoles 150/250 Municipal

RIPOLLÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 iCat FM Camprodon CCMA

87.7 RAC1 Ripoll 400 RAC1

88.8 Catalunya Informació Ripoll 200 CCMA

90.1 Catalunya Informació Ribes de Freser CCMA

90.6 Ràdio Ripoll Ripoll 4.000 Ona FM
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

91.0 COMRàdio Ripoll 400 COMRàdio

91.4 iCat FM Ripoll 200 CCMA

92.6 Catalunya Ràdio Camprodon CCMA

94.9 40 Principales Ripoll 400 40 Principales

95.3 Catalunya Ràdio Ripoll 200 CCMA

96.7 iCat FM Ribes de Freser CCMA

97.6 Radio TeleTaxi Ripoll 400 RTT-RM

98.7 Live FM (1) 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 RAC105 Ripoll 400 RAC105

105.8 Catalunya Música Ripoll 200 CCMA

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

107.9 Ràdio Camprodon Camprodon 10/80 Municipal

(1) Antiga Ràdio Campdevànol. Té assignada la freqüència de 107.8 MHz.

SELVA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.6 RAC1 Lloret de Mar 500 RAC1

88.5 Catalunya Ràdio Arbúcies 20 CCMA

89.0 RAC105 Lloret de Mar 500 RAC105

90.2 Nova Ràdio Lloret Lloret de Mar 93/100 Municipal

90.7 Catalunya Ràdio Sant Hilari Sacalm 200 CCMA

91.6 Ràdio Santa Coloma (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

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



40  •••• Informe sobre la Ràdio a Catalunya, 2010

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

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 Radio Marina

101.1 Selva FM Riells i Viabrea 50 Municipal

101.2 iCat FM Lloret de Mar 200 CCMA

103.7 Ràdio RM Lloret de Mar RTT-RM

104.4 Catalunya Informació Arbúcies 20 CCMA

104.6 Catalunya Ràdio Lloret de Mar 200 CCMA

105.2 Catalunya Música Lloret de Mar 200 CCMA

105.5 Catalunya Informació Sant Hilari Sacalm CCMA

105.8 Ràdio DOS 84 Hostalric 10 Municipal

106.6 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

107.6 Ràdio Arbúcies Arbúcies Municipal

107.8 Nova Ràdio Tossa Tossa de Mar 12 Municipal

107.9 Caldes FM Caldes de Malavella 50 Municipal

107.9 Ràdio Breda Breda Municipal

(1) Ex La Radioactivitat.

LLEIDA

ALT URGELL

Freqüència emissora Població Watts Cadena

90.2 iCat FM Oliana CCMA

90.9 iCat FM Les Valls de Valira CCMA

91.4 Catalunya Informació Cogulló Organyà 200 CCMA

92.9 RAC1 La Seu d’Urgell 1.200 RAC1

95.6 Catalunya Informació Les Valls de Valira CCMA

96.4 Gum FM Pirineus La Seu d’Urgell Gum FM

96.5 Catalunya Música Les Valls de Valira CCMA

96.9 Catalunya Ràdio Oliana CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

98.1 Radio Valira La Seu d’Urgell 1.200 Ràdio Valira

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

104.6 Catalunya Ràdio Les Valls de Valira CCMA

105.0 Ràdio Principat La Seu d’Urgell 1.200 Ràdio Estel

107.2 Ràdio Seu La Seu d’Urgell 150 Municipal

ALTA RIBAGORÇA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.2 Radio 1 / RNE El Pont de Suert 300 RNE

88.6 Catalunya Informació Arbúcies 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 Boí CCMA

93.9 Gum FM Pirineus Boí 50 Gum FM

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

94.9 Radio Clásica / RNE El Pont de Suert 300 RNE

95.4 Catalunya Ràdio Boí 20 CCMA

96.8 Radio 3 / RNE El Pont de Suert 300 RNE

98.0 Catalunya Informació Vilaller CCMA

99.3 Gum FM Pirineus El Pont de Suert 250 Gum FM

101.2 Catalunya Música Vilaller CCMA

102.9 Catalunya Informació El Pont de Suert 200 CCMA

104.7 Catalunya Ràdio Vilaller CCMA

104.9 Ràdio 4 / RNE El Pont de Suert 300 RNE

105.5 Catalunya Música Boí CCMA

105.9 iCat FM El Pont de Suert CCMA

107.4 Ràdio Alta Ribagorça El Pont de Suert 50 Municipal
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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

89.3 iCat FM Bellmunt d’Urgell CCMA

89.5 Catalunya Ràdio Artesa de Segre CCMA

90.2 Catalunya Música Balaguer 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

96.2 Catalunya Ràdio Bellmunt d’Urgell 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

102.0 Catalunya Música Bellmunt d’Urgell CCMA

103.8 Catalunya Informació Bellmunt d’Urgell 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

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. 
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PALLARS JUSSÀ

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.1 COMRàdio Tremp COMRàdio

89.8 Radio TeleTaxi Tremp 400 RTT-RM

92.0 Catalunya Ràdio Senterada CCMA

93.2 iCat FM Castell de Mur CCMA

93.6 Catalunya Informació Senterada CCMA

97.4 Catalunya Música Castell de Mur CCMA

97.5 iCat FM Senterada CCMA

98.8 RAC1 Tremp 400 RAC1

100.5 Catalunya Informació Castell de Mur CCMA

102.0 Catalunya Música Senterada CCMA

103.0 Catalunya Ràdio Castell de Mur CCMA

107.1 Emissora municipal de la Pobla 
de Segur La Pobla de Segur 50 Municipal

107.4 Ràdio Tremp - La Veu de la 
Conca 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, S.A. (Segre Ràdio)

90.1 RAC1 Sort 400 RAC1

90.6 Ràdio 4 / RNE Soriguera 20.000 RNE

91.1 Radio TeleTaxi (1) Sort RTT-RM

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 Radio 5 Todo Noticias / RNE Soriguera 20.000 RNE

99.9 Radio 1 / RNE Soriguera 20.000 RNE

103.6 Radio Clásica / RNE Soriguera 20.000 RNE

105.5 iCat FM Soriguera 1.000 CCMA

106.4 Radio 3 / RNE Soriguera 20.000 RNE

(1) Abans, dins del Pla Pilot, sortia per 90.1 MHz. En aquesta freqüència emet sense concessió.
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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 Ràdio 4 / RNE Alpicat-Lleida 80.000 RNE

88.8 Emissora parroquial de 
Llardecans Llardecans Religiosa

88.9 Catalunya Ràdio Almacelles CCMA

89.2 Radio Clásica / RNE Alpicat-Lleida 80.000 RNE

89.7 Catalunya Ràdio Almenar 200 CCMA

89.8 Radio TeleTaxi (1) Alpicat 1.200 RTT-RM

90.3 RAC1 Lleida 4.000 RAC1

90.6 Loca FM Lleida Model privat TS 
(Loca FM)

90.8 Radio Ona One Lleida Penitenciària

91.1 Catalunya Ràdio Puigdevall CCMA

91.5 Ràdio Principat Alpicat 4.000 Ràdio Estel

91.9 Catalunya Música Alpicat 2.500 CCMA

92.6 40 Principales Lleida 1.000 40 Principales

93.4 Ràdio Lleida (2) Lleida 4.000 SER

93.7 Catalunya Música Almacelles CCMA

94.1 Onda Cero Lleida Lleida 4.000 Onda Cero Radio

94.6 Radio 1 / RNE Alpicat-Lleida 80.000 RNE

94.9 Energía FM Lleida Llatina

95.2 Freqüència Lleida Lleida 500 COMRàdio

95.6 Catalunya Informació Puigdevall CCMA

96.0 Cadena 100 Lleida 4.000 Cadena 100



••••  45 Mapa de la radiodifusió analògica i digital (2010)

Freqüència Emissora Població Watts Cadena

96.5 Emun FM, Alguaire (3) Alguaire Municipal

97.0 Catalunya Informació Alpicat 2.500 CCMA

97.4 COPe Lleida (4) Lleida 4.000 COPe

97.8 Radio 3 / RNE Alpicat-Lleida 80.000 RNE

98.1 Sonora FM Lleida Fórmula musical TS

98.4 RAC105 (5) Alpicat 1.200 RAC105

99.2 Ona FM (6) Lleida 1.200 Ona FM

99.0 Catalunya Música Almenar 200 CCMA

99.7 Onda Melodía (7) Lleida 4.000 Onda Melodía

100.2 Onda Rambla Lleida (8) Lleida Punto Radio

100.7 Catalunya Ràdio Alpicat 5.000 CCMA

101.3 Cadena Dial Lleida Lleida 4.000 Cadena Dial

101.6 Radio María Lleida Religiosa

101.7 Catalunya Informació Almacelles CCMA

102.2 M-80 Radio Lleida 4.000 M-80 Radio

102.7 Europa FM Lleida 4.000 Europa FM

103.0 iCat FM Almenar CCMA

103.1 iCat FM Puigdevall CCMA

103.2 iCat FM Almacelles CCMA

103.6 Próxima FM Lleida 4.000 Grup Segre

104.1 Flaix FM Lleida 4.000 Grup Flaix

104.5 UA 1 (9) Lleida 4.000 Privada

105.2 Catalunya Informació Almenar 200 CCMA

105.2 Ràdio Flaixbac Lleida 4.000 Grup Flaix

105.6 Catalunya Música Puigdevall CCMA

106.1 iCat FM Alpicat CCMA

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

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 (2) Rosselló de Segrià 12 Municipal

107.7 Emun FM Almenar (2) Almenar 10 Municipal
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

107.9 Alpicat Ràdio Alpicat 10/20 Municipal

107.9 Ràdio Almacelles Almacelles 50 Municipal

(1) Concessió a Tàrrega.
(2) Ex Segre Ràdio.
(3) Les emissores municipals Ràdio Alguaire, Ràdio Rosselló, Ràdio Almenar i Emun FM Albesa fan una programació pròpia sota el nom d’Emun 
FM Ràdio.
(4) Ex 99.7 MHz.
(5) Concessió a Miralcamp.
(6) Concessió a Cervera. 
(7) Ex COPE Lleida.
(8) Concessió a Balaguer. 
(9) Ex Ràdio Lleida FM.

SOLSONÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.2 COMRàdio Solsona 500 COMRàdio

89.0 Radio 1 / RNE Solsona 1.000 RNE

89.7 Catalunya Música Solsona 200 CCMA

92.4 Radio Clásica / Rne Solsona Rne

92.7 Radio 5 Todo Noticias / RNE Solsona Rne

93.1 iCat FM Solsona CCMA

93.7 Ràdio 4 / RNE Solsona 1.000 RNE

96.1 Catalunya Ràdio Solsona 250 CCMA

99.5 Radio 3 / Rne Solsona Rne

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

87.6 Catalunya Informació Pic de l’Orri CCMA

87.7 Radio Clásica / RNE Baqueira 1.000 RNE

88.2 Gum FM Pirineus Bossòst 250 Gum FM
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

Adjudicada a SER, SA / Bossòst

88.6 Catalunya Música Pic de l’Orri CCMA

89.0 iCat FM Portilló CCMA

89.0 Radio 3 / RNE Baqueira 1.000 RNE

89.5 Catalunya Ràdio Vielha CCMA

90.0 Radio 1 / RNE Vielha 100 RNE

91.0 Ràdio Aran Baqueira 1.200 Ràdio Aran

91.7 COMRàdio Vielha 400 COMRàdio

92.2 Radio 1 / RNE Baqueira 1.000 RNE

92.8 Catalunya Música Baqueira 1.000 CCMA

93.3 Ràdio 4 / RNE Baqueira 1.000 RNE

93.9 Gum FM Pirineus Vielha 1.200 Gum FM

94.4 Radio 1 / RNE Bossòst 500 RNE

95.0 Catalunya Informació Vielha CCMA

95.4 Catalunya Ràdio Pic de l’Orri CCMA

96.2 Radio Clásica / RNE Vielha 100 RNE

97.2 Vielha 400

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

97.6 Catalunya Ràdio Baqueira 1.000 CCMA

97.6 Catalunya Ràdio Túnel de Vielha CCMA

98.4 Catalunya Informació Baqueira 1.000 CCMA

98.0 Catalunya Informació Portilló 200 CCMA

99.3 europa FM Vielha 1.200 europa FM

100.0 iCat FM Vielha CCMA

100.3 Ràdio Aran Vielha Ràdio Aran

100.5 Radio Clásica / RNE Bossòst 500 RNE

101.2 Catalunya Música Portilló 200 CCMA

102.3 Ràdio 4 / RNE Bossòst 500 RNE

102.6 Ràdio 4 / RNE Vielha 100 RNE

103.0 Ràdio Aran Vielha-Baqueira 400 Ràdio Aran

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

103.4 iCat FM Baqueira CCMA

104.4 Radio 3 / RNE Vielha 100 RNE
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

104.7 Catalunya Ràdio Portilló 200 CCMA

105.2 Radio 3 / RNE Bossòst 500 RNE

105.5 Catalunya Música Vielha CCMA

105.5 iCat FM Pic de l’Orri CCMA

106.0 Ràdio Aran Bossòst 250 Ràdio Aran

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

101.8 Flaix FM (1) Valls 1.000 Grup Flaix

103.3 Hit 103 Ràdio Valls (2) Valls 400 RAC105

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 (3) 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) Ex Ràdio Valls associada a RAC105.
(3) Té assignada la freqüència de 107.3 MHz. 

BAIX CAMP

Freqüència emissora Població Watts Cadena

88.0 iCat FM La Mussara 2.500 CCMA

88.8 Ràdio 4 / RNE La Mussara 40.000 RNE

89.3 RAC105 (1) La Mussara 4.000 RAC105

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 Radio Clásica / RNE La Mussara 40.000 RNE

91.8 Radio 5 Protecció Civil / RNE Vandellós 100 RNE
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

92.4 Cadena Dial Costa Daurada (2) Reus-Salou 1.200 Cadena Dial

92.9 Radio TeleTaxi La Mussara 4.000 RTT-RM

94.0 Radio 5 Todo Noticias / RNE La Mussara 40.000 RNE

94.5 Radio 3 / RNE La Mussara 40.000 RNE

99.5 Radio María La Selva del Camp Religiosa

99.8 Punt 6 Ràdio (3) Reus 50 Cultural

100.2 Catalunya Ràdio La Mussara 5.000 CCMA

100.6 Ràdio Estel La Mussara 4.000 Ràdio Estel

101.4 40 Principales Reus 4.000 40 Principales

102.1 Loca FM La Selva del Camp Model privat TS 
(Loca FM)

102.7 Europa FM La Mussara 4.000 Europa FM

104.5 Catalunya Informació La Mussara 2.500 CCMA

105.4 Catalunya Música La Mussara 5.000 CCMA

105.8 Freqüència Camp de Tarragona La Mussara (4) 10 COMRàdio / 
Municipal 

106.5 Radio 1 / RNE 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) Ex M-80 Radio Camp de Tarragona.
(2) També s’identifica com a COMRàdio Salou.
(3) Correspon a la concessió municipal a Castellvell del Camp, sota gestió privada.
(4) 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 Ràdio 4 / RNE Mont Caro 30.000 RNE

93.2 Cadena Dial Ebre (1) Tortosa 1.200 Cadena Dial

94.2 RAC105 Tortosa 1.000 RAC105

95.7 Ràdio ebre SeR Tortosa 1.000 SeR

96.0 Antena Caro Roquetes 50 Municipal

96.6 Radio Clásica / RNE Mont Caro 30.000 RNE

98.0 Onda Rambla Tortosa Tortosa 500 Punto Radio

98.5 Catalunya Informació Mont Caro 2.500 CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

99.0 COMRàdio Mont Caro 500 COMRàdio

99.6 Radio 3 / RNE Mont Caro 30.000 RNE

101.9 Ràdio Ebre - Cadena SER Tortosa 2.000 SER

102.5 Catalunya Música Mont Caro 2.500 CCMA

102.9 Flaix FM Ebre Deltebre Tortosa 1.000 Grup Flaix

103.3 Ràdio Tortosa Tortosa 150 Municipal

103.9 Imagina Ràdio Tortosa 1.000 Imagina Ràdio

104.3 Radio 1 / RNE Mont Caro 30.000 RNE

104.6 Cam Ràdio Camarles 50 Municipal

104.9 iCat FM Mont Caro 2.500 CCMA

105.6 R. Ebre - 40 Principales Tortosa 2.000 40 Principales

106.0 Radio TeleTaxi (2) Tortosa 500 RTT-RM

106.4 Loca FM Ebre Model privat TS 
(Loca FM)

106.7 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) Abans, dins del Pla Pilot, sortia per 103.9 MHz. En aquesta freqüència emet sense concessió.

BAIX PENEDÈS

Freqüència emissora Població Watts Cadena

87.7 iCat FM El Vendrell 200 CCMA

88.5 Radio TeleTaxi El Vendrell RTT-RM

91.2 Maná Radio (1) El Vendrell Religiosa

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

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 Bellvei 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 (2) L’Arboç 50 Municipal

107.0 Ràdio Cunit Cunit 50 Cultural

107.1 Ràdio El Vendrell El Vendrell 150 Municipal

107.6 Ràdio Domenys Sant Jaume dels Domenys Municipal

107.9 Calafell Ràdio Calafell 15/200 Municipal

(1) Ex 91.4.
(2) Té assignada la de 107.3 MHz. 

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 Bárbara 50/250 Municipal

101.0 RAC1 Sant Carles de la Ràpita 500 RAC1

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.

PRIORAT

Freqüència emissora Població Watts Cadena

89.4 Catalunya Informació Falset CCMA
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

90.0 Catalunya Ràdio Ulldemolins CCMA

92.2 Catalunya Música Falset 250 CCMA

93.8 Catalunya Ràdio Falset 250 CCMA

95.5 Catalunya Informació Ulldemolins CCMA

99.8 iCat FM Ulldemolins CCMA

102.0 Catalunya Música Ulldemolins CCMA

104.9 iCat FM Falset CCMA

106.7 Ràdio La Vilella Alta La Vilella Alta 50 Municipal

107.6 Ràdio Falset Falset 50/500 Municipal

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

102.8 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

92.1 Latina Estéreo Tarragona Llatina

93.5 COPE Tarragona Tarragona 4.000 COPE

94.8 La Mega Tarragona Tarragona Llatina

95.0 Ràdio Costa Daurada Creixell Cultural

95.3 Onda Cero Tarragona Tarragona 4.000 Onda Cero Radio

95.7 La Super estación Latina Tarragona Llatina

95.9 Éxito Radio Tarragona Esotèrica
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Freqüència Emissora Població Watts Cadena

96.1 M-80 Radio (1) Tarragona 4.000 M-80 Radio

96.7 Tarragona Ràdio Tarragona 500 Municipal

97.1 Ona FM Tarragona 4.000 Ona FM

97.7 SER Tarragona (2) Tarragona 500 SER

97.9 Constantí Radio Constantí 35/40 Municipal

98.3 Ràdio Morell El Morell 50 Municipal

99.2 RAC1 Tarragona 4.000 RAC1

101.0 Ràdio Sant Pere i Sant Pau Tarragona De barri

102.3 Ràdio La Canonja La Canonja Municipal

102.9 Bonavista Ràdio (3) Tarragona De barri

104.0 Antena Nord - Ràdio Sant 
Salvador Sant Salvador Municipal

105.1 Tot Música Tarragona F.Musical TS

106.1 Loca FM Tarragona Model privat TS 
(Loca FM)

106.8 Fórmula Hit (4) Tarragona Fórmula musical 
TS

107.0 Ona La Torre Torredembarra 50 Municipal

107.4 Altafulla Ràdio Altafulla 50 Municipal

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

107.9 Ràdio FM La Pobla Mafumet 50 Municipal

(1) Ex Radiolé Tarragona.
(2) Concessió a Cambrils. 
(3) Irregular.
(4) Ex Radio Intereconomía.
(5) Fa connexions amb Punto Radio. 

TERRA ALTA

Freqüència emissora Població Watts Cadena

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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6. Mapa radiofònic digital en televisió digital terrestre de Catalunya

Actualitzat el 31 de desembre de 2010, a partir de les dades del web www.tdt1.com.

BARCeLOnA
BARCELONA

emissora Mux MHz

COMRàdio 26 514

Ràdio Ciutat de Badalona 26 514

Ràdio L’Hospitalet 26 514

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Onda Rambla 48 690

Cooltura FM 48 690

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio Clásica / RNE 64 818

Radio 3 / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

Radio Marca 66 834

esRadio 66 834

Vaughan Radio 66 834

Cadena SER 67

40 Principales 67 842

Cadena Dial 67 842

Onda Cero Radio 69 858

Emissora Mux MHz

Europa FM 69 858

Onda Melodía 69 858

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

emissora Mux MHz

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Radio TeleTaxi 36 594

Radio RM 36 594

E Radio 36 594

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Ràdio Sellarés 46 674

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio Clásica / RNE 64 818

Radio 3 / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

Radio Marca 66 834

esRadio 66 834

Vaughan Radio 66 834

Cadena SER 67 842

40 Principales 67 842
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Emissora Mux MHz

Cadena Dial 67 842

Onda Cero Radio 69 858

Europa FM 69 858

Onda Melodía 69 858

GRANOLLERS

emissora  Mux MHz

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Ràdio Mollet del Vallès 40 626

Rap 107 40 626

Ràdio Montornés 40 626

Ràdio Silenci 40 626

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio Clásica / RNE 64 818

Radio 3 / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

Radio Marca 66 834

esRadio 66 834

Vaughan Radio 66 834

Cadena SER 67 834

40 Principales 67 834

Cadena Dial 67 834

Emissora Mux MHz

Onda Cero Radio 69 858

Europa FM 69 858

Onda Melodía 69 858

IGUALADA

emissora Mux MHz

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Onda Rambla - Punto Radio 37 602

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio Clásica / RNE 64 818

Radio 3 / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

Radio Marca 66 834

esRadio 66 834

Vaughan Radio 66 834

Cadena SER 67 842

40 Principales 67 842

Cadena Dial 67 842

Onda Cero Radio 69 858

Europa FM 69 858

Onda Melodía 69 858
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MANRESA

emissora Mux MHz

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Styl FM 49 698

Ràdio Manresa 49 698

40 Principales Catalunya Central 49 698

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio Clásica / RNE 64 818

Radio 3 / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

Radio Marca 66 834

esRadio 66 834

Vaughan Radio 66 834

Cadena SER 67 824

40 Principales 67 824

Cadena Dial 67 824

Onda Cero Radio 69 858

Europa FM 69 858

Onda Melodía 69 858

MATARÓ

emissora Mux MHz

Mataró Ràdio 24 498

Emissora Mux MHz

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

Radio Marca 66 834

esRadio 66 834

Vaughan Radio 66 834

Cadena SER 67 842

40 Principales 67 842

Cadena Dial 67 842

Onda Cero Radio 69 858

Europa FM 69 858

Onda Melodía 69 858

SABADELL

emissora Mux MHz

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554
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Emissora Mux MHz

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Onda Cero Radio 34 578

Europa FM 34 578

Onda Melodía 34 578

Mola FM 39 618

Amb2 FM 39 618

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Radio TeleTaxi 45 666

Noucinc.2 Ràdio (Municipal 
Terrassa) 45 666

Radio RM 45 666

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

Radio Marca 66 834

esRadio 66 834

Vaughan Radio 66 834

Cadena SER 67 842

40 Principales 67 842

Cadena Dial 67 842

Onda Cero Radio 69 858

Europa FM 69 858

Onda Melodía 69 858

VIC

emissora Mux MHz

Punto Radio 27 522

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Onda Cero Radio 34 578

Europa FM 34 578

Onda Melodía 34 578

Catalunya Música 44 658

iCat FM 44 658

IB3 Ràdio 44 658

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

VILANOVA

emissora Mux MHz

Punto Radio 27 522

Canal Blau Ràdio 30 546

Ràdio Ribes 30 546
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Emissora Mux MHz

Ràdio Cubelles 30 546

Ràdio Vilafranca 30 546

Ràdio 3 de 8 (prevista) 30 546

Radio Clásica / RNE 31 554

Radio 3 / RNE 31 554

RAC1 33 570

RAC105 33 570

Cadena COPE 34 578

Radio María 34 578

Onda Cero Radio 34 578

Europa FM 34 578

Onda Melodía 34 578

Catalunya Música 44 558

iCat FM 44 558

IB3 Ràdio 44 558

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Catalunya Ràdio 61 794

Catalunya Informació 61 794

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

GIRONA

GIRONA

emissora Mux MHz

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Emissora Mux MHz

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

RAC1 36 594

RAC105 36 594

Cadena SER 38 610

40 Principales 38 610

Cadena Dial 38 610

Radio Clásica / RNE 45 666

Radio 3 / RNE 45 666

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

Catalunya Ràdio 60 786

Catalunya Informació 60 786

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

BLANES

emissora Mux MHz

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586
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Emissora Mux MHz

RAC1 36 594

RAC105 36 594

Cadena SER 38 610

40 Principales 38 610

Cadena Dial 38 610

Nova Ràdio Lloret 42 642

Radio Clásica / RNE 45 666

Radio 3 / RNE 45 666

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

Catalunya Ràdio 60 786

Catalunya Informació 60 786

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

FIGUERES

emissora Mux MHz

Empordà Ràdio 26 514

Ràdio L’Escala 26 514

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

RAC1 36 594

Emissora Mux MHz

RAC105 36 594

Cadena SER 38 610

40 Principales 38 610

Cadena Dial 38 610

Radio Clásica / RNE 45 666

Radio 3 / RNE 45 666

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

Catalunya Ràdio 60 786

Catalunya Informació 60 786

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

OLOT

emissora Mux MHz

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

RAC1 36 594

RAC105 36 594

Cadena SER 38 610

40 Principales 38 610

Cadena Dial 38 610
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Emissora Mux MHz

Radio Clásica / RNE 45 666

Radio 3 / RNE 45 666

Ràdio Ripoll 51 714

Ràdio Olot 51 714

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

Catalunya Ràdio 60 786

Catalunya Informació 60 786

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

PALAFRUGELL

emissora Mux MHz

Joy FM 25 506

Joy 24 H 25 506

Joy Somreggae 25 506

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

RAC1 36 594

RAC105 36 594

Cadena SER 38 610

40 Principales 38 610

Emissora Mux MHz

Cadena Dial 38 610

Radio Clásica / RNE 45 666

Radio 3 / RNE 45 666

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

Catalunya Ràdio 60 786

Catalunya Informació 60 786

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

LLEIDA

LLEIDA

emissora Mux MHz

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Radio Clásica / RNE 49 698

Radio 3 / RNE 49 698

Segre Ràdio 50 706

Segre Éxits FM 50 706
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Emissora Mux MHz

Próxima FM 50 706

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

RAC1 53 730

RAC105 53 730

Catalunya Ràdio 58 770

Catalunya Informació 58 770

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

BALAGUER

emissora Mux MHz

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Segre Ràdio 48 690

Próxima FM 48 690

Radio Clásica / RNE 49 698

Radio 3 / RNE 49 698

Catalunya Música 52 722

Emissora Mux MHz

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

RAC1 53 730

RAC105 53 730

Catalunya Ràdio 58 770

Catalunya Informació 58 770

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

LA SEU D’URGELL 

emissora Mux MHz

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Radio Clásica / RNE 49 698

Radio 3 / RNE 49 698

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

RAC1 53 730

RAC105 53 730
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Emissora Mux MHz

Próxima FM 55 746

Catalunya Ràdio 58 770

Catalunya Informació 58 770

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

VIELHA

emissora Mux MHz

Punto Radio 32 562

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

Radio Clásica / RNE 49 698

Radio 3 / RNE 49 698

Catalunya Música 52 722

iCat FM 52 722

IB3 Ràdio 52 722

RAC1 53 730

RAC105 53 730

Catalunya Ràdio 58 770

Catalunya Informació 58 770

Radio Nacional / RNE 64 818

Emissora Mux MHz

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

TARRAGONA

TARRAGONA

emissora Mux MHz

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

Catalunya Música 36 594

iCat FM 36 594

IB3 Ràdio 36 594

Punto Radio 40 626

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

RAC1 51 714

RAC105 51 714

Radio TeleTaxi 54 738

Radio RM 54 738

Cooltura FM 54 738

Ona Valls 54 738

Tarragona Ràdio 54 738

Ràdio Montblanc 54 738

Ona La Torre 54 738

Ràdio Sant Pere i Sant Pau 54 738
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Emissora Mux MHz

Radio Clásica / RNE 57 762

Radio 3 / RNE 57 762

Catalunya Ràdio 59 779

Catalunya Informació 59 779

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

REUS

emissora Mux MHz

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

Catalunya Música 36 594

iCat FM 36 594

IB3 Ràdio 36 594

Punto Radio 40 626

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

RAC1 51 714

RAC105 51 714

Radio Clásica / RNE 57 762

Radio 3 / RNE 57 762

Catalunya Ràdio 59 778

Catalunya Informació 59 778

Emissora Mux MHz

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858

TORTOSA

emissora Mux MHz

21 FM 34 578

Imagina Ràdio 34 578

Cadena COPE 35 586

Radio María 35 586

Onda Cero Radio 35 586

Europa FM 35 586

Onda Melodía 35 586

Catalunya Música 36 594

iCat FM 36 594

IB3 Ràdio 36 594

Punto Radio 40 626

Cadena SER 47 682

40 Principales 47 682

Cadena Dial 47 682

RAC1 51 714

RAC105 51 714

Radio Clásica / RNE 57 762

Radio 3 / RNE 57 762

Catalunya Ràdio 59 778

Catalunya Informació 59 778

Radio Nacional / RNE 64 818

Radio 5 Todo Noticias / RNE 64 818
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Emissora Mux MHz

Radio Intereconomía 66 834

esRadio 66 834

Radio Intereconomía 68 850

esRadio 68 850

Radio Marca 69 858

Vaughan Radio 69 858



CAPÍTOL  II

En l’entorn digital, el punt de partida en el disseny de la graella 

continua sent l’oferta de continguts de l’antena convencional. 

Ara bé, comencen a despuntar algunes propostes específica-

ment en línia, mentre s’incrementa la crida a la participació de 

l’audiència a través de les xarxes socials. Tot i així, les emissores 

radiofòniques generalistes i també les temàtiques han man-

tingut estratègies similars a les de la temporada passada. En 

l’àmbit de la comunicació radiofònica local, destaquen com a 

assumptes preferents l’interès per la llengua catalana i l’esport 

com a eines d’integració i cohesió social. 

Per Maria Gutiérrez, professora titular del Departament de 

Comunicació Audiovisual i de Publicitat I de la UAB.

La programació radiofònica  

i la transversalitat de la participació 

en el contínuum radiofònic
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Aquest capítol presenta les dades més significatives de l’anà-
lisi de l’oferta de continguts radiofònics de les emissores i/o 
cadenes amb programació generalista i també de les temàti-
ques especialitzades. La metodologia difereix en un cas i en 
l’altre. La varietat de continguts i la cerca d’una audiència 
heterogènia, factors clau en el model generalista, requereixen 
una exploració basada en l’observació dels gèneres progra-
màtics, dels formats i de les temàtiques tractades.1 

En el cas de les generalistes, atès que l’anàlisi de les 
graelles s’ha fet sobre l’oferta de continguts que s’emeten a 
les freqüències de la ciutat Barcelona, s’utilitzarà el terme 
emissora per distingir la programació que s’emet per OM i 
FM. Seguint els paràmetres de la tipologia de programa-
ció i l’abast de les seves emissions analògiques, la mostra 
d’emissores analitzades és la següent:

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

Amb programació en cadena i local:
•	 COPE OM i COPE FM
•	 Onda Cero OM i Onda Cero FM
•	 Onda Rambla - Punto Radio
•	 RADIO 1 / RNE1 
•	 SER OM i SER FM

Pel que fa a les temàtiques, es mostren la tipologia 
d’especialitzacions i les novetats principals de la tempo-
rada. El tercer àmbit abordat és la ràdio local, un sector 
també atent a la innovació i important en l’ecosistema ra-
diofònic català. Atesa la seva complexitat, l’abordament és 
global i destaca les activitats principals generades des de les 
plataformes de distribució de continguts i les més signifi-

1. Una definició breu dels gèneres programàtics apareix recollida 
en informes anteriors. Les abreviatures també es mantenen i són les 
següents: IN (Informació), IN/EN (Infoentreteniment), ES (Esport), 
MU (Música), CU (Cultura), HU (Humor), PA (Participació), EN 
(Entreteniment), RE (Religió), CO (Concurs), NF (Infantil) i el nou JU 
(Juvenil), adreçat a aquest target. 

catives d’algunes emissores. En tots els casos, a banda de 
l’audició, la informació disponible als sites corporatius i a 
algunes publicacions del sector ha estat fonamental. 

1. Una visió panoràmica del model de 
programació generalista

Enguany, una de les novetats més destacades és la presèn-
cia de les principals emissores i/o cadenes catalanes i es-
panyoles amb un model de programació generalista a les 
xarxes socials, la qual cosa ha reforçat la participació de 
l’oient de manera transversal en el conjunt de l’oferta radi-
ofònica. Aquesta estratègia no s’ha traduït en un augment 
de programes gestionats des del gènere Participació, que 
suposa delimitar a un punt horari i a una freqüència la pre-
sència de l’oient com a agent actiu, sinó que la demanda 
de participació s’ha estès d’una manera generalitzada en el 
contínuum radiofònic. 

La presència de les principals emissores i/o 
cadenes generalistes a les xarxes socials ha 
reforçat la participació de l’oient en el con-
junt de l’oferta radiofònica

Cada emissora i/o cadena ha desenvolupat la seva 
pròpia tàctica que, bàsicament, va des de la creació d’un 
únic grup Facebook, que es podria qualificar de corporatiu, 
a la definició d’un perfil per programa. Pel que fa al Twit-
ter, les diferències són més acusades, ja que hi ha des de 
qui encara no s’hi ha incorporat fins a qui ja té un compte 
corporatiu. Tot i així, la tendència que s’està estenent és la 
subscripció per programa, amb l’excepció dels informatius 
d’actualitat2. 

Des de la perspectiva de la participació en línia, Ca-
talunya Ràdio continua disposant de les eines més desen-
volupades amb un «[...] nou web adaptat a la realitat 2.0 
que ofereix elements d’interactivitat i està preparat per 

2. Per a més informació veure capítol VI d’aquest mateix Informe. 
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compartir continguts a les xarxes socials».3 Entre les op-
cions que ofereix el portal, hi ha l’anomenat «En directe», 
una via per la qual els oients poden intervenir en línia en el 
decurs del programa, ja sigui responent a la pregunta for-
mulada per l’animador o al comentari d’un altre oient com 
interpel·lant directament sobre el que ha succeït en antena. 
Tots els ciberoients poden seguir aquest diàleg sense haver 
d’elaborar un perfil. És un espai obert de participació. 

Com ha afectat l’oferta de continguts la incorporació 
d’aquestes eines? Tal com ja s’ha avançat, no ha suposat 
un augment del gènere programàtic Participació, sinó l’in-
crement de l’efecte crida a la majoria de programes. Tot 
i que la via telefònica continua sent la fórmula habitual 
de sentir la veu de l’oient participant, la lectura del correu 
electrònic, de la frase al mur de Facebook, etc., ha esdevin-
gut un element que constantment s’incorpora a l’emissió 
del programa. Cal ressaltar que a vegades la participació 
de l’audiència no respon a una sol·licitud expressa des de la 
producció, sinó que és una reacció espontània a allò que pot 
estar succeint a l’estudi, per exemple, una opinió davant les 
respostes d’un convidat o una proposta de pregunta. També 
cal remarcar la presència als sites d’enquestes sobre temes 
d’actualitat, el resultat de les quals s’incorpora a l’antena. 

S’observa, doncs, un enfortiment de la presència de 
la marca radiofònica a Internet. A més d’ampliar les vies 
de participació, es detecta una tendència a la producció de 
continguts exclusivament dissenyats per a la distribució 
en línia. A l’oferta de Catalunya Ràdio, pionera també en 
aquest àmbit amb Sardanes, un contenidor amb dos pro-
grames, So de cobla i Sardana.net, cal afegir-hi SER historia, 
Play basket i Play fútbol, que atén específicament la dimen-
sió internacional d’aquesta modalitat esportiva, a cadenaser.
com, i Agrocope i De rosca, especialitzat en handbol a cope.es. 

Un altre aspecte que afecta el vessant qualitatiu és 
l’humor com a tàctica en el tractament d’una bona part 
dels continguts radiofònics. Aquesta fórmula s’ha inserit 
amb força als magazins d’Infoentreteniment de matí i de 
tarda. Aquesta estratègia transversal introdueix una pers-
pectiva còmica que alleugera un contínuum conformat per 
macroprogrames, però que al mateix temps demana una 
major complexitat en els guions, ja sigui perquè s’han de 
crear personatges ficticis o parodiar algú o perquè s’han de 
construir esquetxos. 

Des de la perspectiva del gènere programàtic, en-
guany desapareixen Concurs, únicament programat a les 
ràdios d’àmbit català, i Juvenil, a les d’àmbit estatal amb 
desconnexió, on s’introdueix Opinió. Aquesta novetat no 
altera l’homogeneïtat que continua dominant l’oferta radi-
ofònica generalista actual, ja que algunes de les estratègies 

3. <http://www.naciodigital.cat/canaldigital/noticia/12843/catalunya/
radio/estrena/nou/web>.

aplicades han accentuat encara més la presència dels gène-
res Informació i Infoentreteniment en algunes emissores 
i/o cadenes. 

Una altra novetat és l’abandonament del model de 
programació generalista de Ràdio 4. Ara ha adoptat un for-
mat pròxim a la radiofórmula musical amb un alt índex de 
continguts musicals que administra des del projecte Cata-
lunya Exprés, que pren el nom a un programa emblemàtic 
per a l’emissora. De la mateixa manera que aquest últim, la 
música en català és l’eix temàtic d’aquesta nova proposta. Tot 
i així, ha mantingut el magazín matinal A quatre bandes i el 
magazín del vespre Cel obert, a més d’alguns altres programes 
clàssics de la seva graella com ara La taverna del llop i L’al-
tra ràdio, i a més incorpora microcàpsules informatives sobre 
tendències, medi ambient i tecnologia, entre d’altres. 

2. L’oferta generalista de les ràdios 
d’àmbit català

Amb el canvi de model de Ràdio 4, aquesta temporada 
l’oferta generalista de les ràdios catalanes se circumscriu a 
dues emissores públiques, Catalunya Ràdio i COMRàdio, i 
a una de privada, RAC 1 (vegeu la taula 1). El 2010, les no-
vetats més destacades estan relacionades amb l’enfortiment 
dels gèneres Infoentreteniment i Música. 

Pel que fa a Infoentreteniment, totes tres emissores 
han aplicat un ascens mitjà d’aproximadament 2 punts 
percentuals. El gènere continua mantenint la seva posició 
de líder a RAC1 davant d’Informació, mentre que, a les 
emissores públiques, es manté a la segona posició. A cada 
emissora, les estratègies dissenyades han estat diferents i, 
lògicament, han tingut conseqüències diverses: 

•	 A Catalunya Ràdio, la reestructuració de les franges 
compreses entre les 06.00 i les 14.00 hores dels dies 
feiners ha provocat l’increment d’Infoentreteniment. 
La incorporació del periodista Manel Fuentes a la di-
recció d’El matí de Catalunya Ràdio ha suposat, en pri-
mer lloc, l’ampliació horària del programa, que torna a 
finalitzar a les 12 hores. En segon lloc, ha desaparegut 
el gènere Humor, representat per Problemes domèstics, 
que ha esdevingut una secció del magazín matinal. 
Aquest programa, idea original de Manel Fuentes, ha 
estat present a la graella de l’emissora des de la tem-
porada iniciada el setembre de 2006. En paral·lel, s’ha 
estrenat Tot és molt confús (Pere Mas), un magazín 
d’Infoentreteniment amb dosis significatives d’humor, 
que ha substituït l’únic concurs que emetia l’emissora 
amb la consegüent desaparició del gènere.

•	 A COMRàdio, el reforçament del Infoentreteniment 
ha estat conseqüència de dues accions que han afectat 
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l’oferta del cap de setmana. La primera, el canvi de 
gènere de Digues COM i Com viure en un galliner, es-
pecialitzats en educació i família i gestionats la passa-
da temporada des del gènere Informació i, la segona, 
l’estrena del nou magazine Eureka que dura una hora 
més que el seu antecessor. 

•	 A RAC 1, la requalificació del programa del cap de 
setmana Misteris com a Infoentreteniment ha estat la 
causa de l’increment del gènere. A més, de dilluns a 
divendres, arran la desaparició Minoria absoluta s’ha 
modificat el segment comprès entre les 12.00 i les 
14.00 hores. Aquesta reestructuració, que ja es va ini-
ciar la temporada passada quan es va donar entitat 
com a programa a La segona hora, ha incorporat a 
l’antena La competència, un xou humorístic dirigit i 
presentat per Òscar Dalmau i Òscar Andreu.

 

Infoentreteniment continua guanyant espai 
a les graelles generalistes de les ràdios d’àm-
bit català

La Música com a gènere programàtic és patrimoni 
de les emissores de titularitat pública. Tot i que ambdues 
n’han incrementat la presència, l’ascens més significatiu es 

detecta a COMRàdio (8,7 punts percentuals), mentre que 
a Catalunya Ràdio és menor (1,6 punts). Tot i aquesta dife-
rència, ambdues emissores han aplicat l’estratègia de la re-
conversió del gènere sobre dos programes que es mantenen 
en antena. Així, Buda club (COMRàdio), a la matinada dels 
dies feiners, deixa de ser Participació, i Geografia humana 
(Catalunya Ràdio), a l’emissió de les matinades del cap de 
setmana, deixa de ser Entreteniment. 

L’anàlisi de les graelles evidencia que la titularitat no 
és un factor determinant a l’hora de dissenyar-les. Si bé hi 
ha plena coincidència sobre els dos gèneres que apuntalen 
l’oferta, Informació i Infoentreteniment, no passa el ma-
teix sobre el tercer. Mentre que RAC 1 i Catalunya Ràdio 
aposten per Esport, COMRàdio ho fa per Música.

2.1. Continuïtat en l’interès 
per Infoentreteniment

Aquest és l’únic gènere que ha incrementat la seva presèn-
cia a totes tres emissores, fet que ha consolidat la tendència 
ja apuntada la temporada passada. A més, a RAC 1 Info-
entreteniment es continua mantenint com a primer gènere, 
mentre que a Catalunya Ràdio i COMRàdio segueix sent 
el segon, darrere Informació. Pel que fa a la seva ubicació, 
mentre que de dilluns a divendres ocupa les franges de matí 

Taula 1. Disseny de la programació en relació amb el gènere programàtic (temporades 2008-2010). 

(% sobre el total setmanal de cada emissora)

Catalunya Ràdio COMRàdio RAC 1

2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010

IN 37,7 40,2 40,6 36,5 25,2 23,0

IN/EN 26,2 28,9 22,4 25,1 29,3 31,5

ES 15,9 15,6 7 8,1 27,1 27,1

MU 3,0 4,6 7,6 16,3 - -

CU 3,9 3,3 6,6 4,4 - -

HU 2,7 - - - 5,5 5,5

PA 5,5 6,9 15,8 9,6 7,2 7,2

CO 2,7 - - - - -

EN 2,2 - - - 5,7 5,7

RE 0,2 0,5 - - - -

Font: Elaboració pròpia.
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i tarda a totes tres emissores, no passa el mateix durant el 
cap de setmana. Així, mentre que entre les 09.00 del matí i 
les 12.00 del migdia concorre l’oferta d’Infoentreteniment 
de totes tres, a la resta de la jornada la presència del gènere 
depèn de cada emissora. 

Una característica significativa dels programes gesti-
onats des del gènere és el seu caràcter de contenidor, ja que 
engloba diferents assumptes que es poden abordar amb 
un estil més o menys informatiu i/o col·loquial. Aquesta 
circumstància origina una clara associació a tres bandes: 
segment horari, títol de programa i temàtica variada. 

Són diverses les novetats d’aquesta temporada. La 
primera afecta al prime time dels dies feiners amb la rees-
tructuració del programa El matí a Catalunya Ràdio des-
prés que Manel Fuentes n’assumís la direcció. Una de les 
conseqüències d’aquesta estratègia és l’homogeneïtzació de 
l’oferta entre les 06.00 i les 12.00 hores amb COMRàdio 
(El dia a la COM, amb Jordi Duran) i RAC 1 (El món a 
RAC1, amb Jordi Basté). 

La segona novetat és l’estrena al llarg de la setmana 
d’alguns títols a les emissores públiques. Cal recordar que 
l’augment del gènere a la privada obeeix al canvi de gènere 
d’un programa que porta en antena diverses temporades. 
Els nous títols són: 

•	 El secret, dirigit per Sílvia Cóppulo, a les tardes de 
Catalunya Ràdio. Amb aquesta incorporació, tam-
bé augmenta l’interès pels temes de l’actualitat, una 
perspectiva poc utilitzada per l’anterior magazín de 
tarda (Hem de parlar).

•	 Eureka, dirigit per Mònica López, a COMRàdio, és el 
nou magazín del matí del cap de setmana que té com a 
eix temàtic la ciència i la tecnologia. Aquest enfocament 
no ha de resultar estrany si es té en compte que la seva 
directora ho era la temporada passada del programa in-
formatiu especialitzat Digitals, que també versava sobre 
aquesta temàtica i s’emetia dissabte a la tarda. 

Una tercera novetat en relació amb el gènere és l’am-
pliació de temàtiques abordades des d’Infoentreteniment. 
Des de la ciència i la tecnologia, fruit del nou magazín 
Eureka, fins a l’educació (Digues COM, a COMRàdio), la 
família (Com viure a un galliner, a COMRàdio) i les cièn-
cies ocultes (Misteris, a RAC 1), totes han servit per incre-
mentar el volum d’assumptes gestionats des d’aquest gè-
nere híbrid, com a conseqüència de la seva adscripció a un 
altre gènere. Fins ara, la tipologia se circumscrivia a variat, 
aplicada als magazins de matí i als magazins de tarda, la 
gastronomia (Tapes variades, a Catalunya Ràdio) i la famí-
lia (Eduqueu les criatures, a Catalunya Ràdio). 

Aquest gènere continua sent apreciat en l’àmbit de la 
redifusió, i en són els millors exemples El visitant (Cata-

lunya Ràdio) i el muntatge resum de Via lliure i RAC1n-
centrat (RAC 1), els dos primers ubicats a la matinada i 
l’últim a la tarda vespre del dissabte. Aquesta estratègia ha 
continuat sent desestimada per COMRàdio. 

2.2. Informació: actualitat i 
temàtiques especialitzades

Aquest gènere programàtic continua liderant l’oferta de les 
ràdios públiques al llarg de la setmana, mentre que a la 
ràdio privada només ho aconsegueix els dies feiners. Des 
d’una perspectiva quantitativa, la seva presència ha descen-
dit a COMRàdio (3,5 punts) i a RAC 1 (2,2 punts); per 
contra, a Catalunya Ràdio ha pujat 2,5 punts. La manera 
com s’ha reflectit a la graella també difereix. Mentre que 
la davallada a COMRàdio incideix exclusivament sobre el 
cap de setmana (13,5 punts), a RAC 1 es reparteix al llarg 
de la setmana (3,9 punts el cap de setmana i 1,5 els dies 
feiners). Pel que fa a l’ascens a Catalunya Ràdio, aquest és 
més alt els dies feiners (3,2 punts) que el cap de setmana 
(1,2 punts).

Des d’una perspectiva qualitativa (vegeu les taules 2 i 
3), les alteracions més significatives es localitzen en l’àmbit 
de la ràdio pública. El descens detectat a la ràdio privada 
obeeix a un canvi de gènere del programa Misteris, la qual 
cosa implica la desaparició de l’única temàtica especialitza-
da que emetia RAC 1. Així, el 23% de presència del gènere 
al llarg de la setmana es refereix exclusivament a l’actuali-
tat. Pel que fa a les públiques, es detecta que, mentre que 
l’estratègia de Catalunya Ràdio reforça l’índex de la temà-
tica actualitat, a COMRàdio la reducció afecta el conjunt 
dels continguts informatius. 

L’ampliació del temps de durada dels radiodia-
ris que s’emeten els dies feiners juntament amb el canvi 
d’adscripció temàtica de L’oracle, ara tipificat com a actua-
litat, són els factors que argumenten, d’una banda, l’ascens 
del gènere, i de l’altra, l’enfortiment de l’actualitat com a 
eix temàtic informatiu a Catalunya Ràdio. L’estratègia de 
COMRàdio afecta el conjunt de continguts informatius 
del cap de setmana. Pel que fa als títols, ha estrenat Pai-
satges humans, un programa en format de reportatge, que 
aborda assumptes variats. Ara bé, la desaparició de l’edició 
de dissabte de L’entrevista i de Notícies vespre produeix una 
davallada a l’àmbit de l’actualitat, mentre que la reducció 
a una única edició de L’aperitiu de boca en boca4 (gastro-
nomia) i Retrats (entrevista personal), la desaparició de 
Digitals (magazín de la tarda de dissabte sobre ciència i 
tecnologia) i Fes natura (magazín sobre medi ambient) i 
el canvi de gènere de Digues COM i Com viure en un galli-

4. El seu director, Jordi Estadella, va morir a final de la temporada. 
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ner han provocat un descens dels continguts informatius 
especialitzats. L’estratègia de COMRàdio ha provocat la 
desaparició d’algunes temàtiques especialitzades com ara 
l’educació i l’escola i la davallada de la ciència i la tecno-
logia que ara només emet Catalunya Ràdio. Enguany, la 
història és l’única temàtica especialitzada present a totes 
dues emissores i el cap de setmana continua sent el perí-
ode preferent per a l’emissió d’aquest tipus de programes.

Entre les 20.00 i les 24.00 hores dels dies feiners se 
situa la mitjana més alta de presència d’Informació (68% 
sobre el total de la franja) en el conjunt de la setmana, men-
tre que aquesta posició durant el cap de setmana l’ocupa el 
segment horari comprès entre les 13.00 i les 16.00 hores 
(50,9%). La competitivitat directa afecta fonamentalment 
l’oferta de continguts d’actualitat els dies feiners. Ara bé, 
mentre que les emissores públiques tendeixen a distribuir 
al llarg de la jornada els continguts de caire informatiu, 
la ràdio privada els concentra al matí, entre les 06.00 i les 
10.00 hores, i a la franja nit, de 20.00 a 24.00 hores.

2.3. Esport i el seu ascens al cap de setmana

Si algun gènere s’associa a un període d’emissió, aquest és 
Esport, que monopolitza les tardes del cap de setmana a 
Catalunya Ràdio, COMRàdio i RAC 1. Tot i així, la seva 
presència presenta divergències significatives a totes tres 

emissores, ja que mentre que les públiques ofereixen edi-
ció dissabte i diumenge dels magazins esportius, la priva-
da únicament ho fa diumenge. Ara bé, la transmissió dels 
partits del Barça i l’Espanyol poden interrompre l’emissió 
habitual si tenen lloc fora dels horaris establerts dels pro-
grames esportius. 

En termes generals i des d’una perspectiva quantita-
tiva, l’índex més alt l’assoleix la privada RAC 1, seguida de 
Catalunya Ràdio i COMRàdio. Encara que aquesta última 
ha aplicat una pujada d’un 1,1 punt percentual, la incidèn-
cia del gènere dista molt de les altres dues ràdios, que han 
mantingut valors similars als de la temporada passada (ve-
geu la taula 1).

Els dies feiners, COMRàdio i RAC 1 han mantin-
gut la seva oferta. Així, a la primera continua el programa 
estrenat la temporada passada, Què has dinat (Sergi Mas), i 
a la segona 100 metres, el noticiari del migdia, Primer toc, al 
vespre, i Tu diràs ( Joan M. Pou), el magazín de matinada. 
Per contra, Catalunya Ràdio ha reduït la presència d’Es-
port (1,7 punts), perquè ha eliminat el programa de segui-
ment de l’actualitat esportiva del migdia i ha inclòs aquests 
continguts en el corresponent radiodiari. Però, des d’una 
perspectiva qualitativa, les modificacions de Catalunya Rà-
dio resulten força significatives. En primer lloc, estrena Ca-
talunya vespre esports (de 20.00 a 21.00 hores) que, a banda 
de substituir l’edició vespre de L’esport al punt, amplia el 
temps dedicat al gènere. En segon lloc, ha deixat d’emetre 

Taula 2. La informació especialitzada segons període setmanal (temporada 2009-2010)

dies feiners* Cap de setmana**

Actualitat Temàtiques especialitzades 
pròpies Actualitat Temàtiques especialitzades 

pròpies

Catalunya
Ràdio 42,0 (+4,6) Autoajuda: 4,2 (+0,4) 

Història: 0,8 (=)
12,0
 (+1,3)

Entrevista personal: 2,1 (+0,1)
Ciència i tecnologia: 5,7 (=)
Solidaritat: 1,9 (=)
Història: 1,9 (=)

COMRàdio 30,8 (−8,1) Humanitari: 11,5 (−1,8) 14,1
 (−1)

Gastronomia: 1,9 
Variat: 1,9 (-5,9)
Municipi: 1,9 (=)
Història: 1,9 (=)

RAC 1 29,9 (=) - 4,6
(−0,9)

Font: Elaboració pròpia. 
* Percentatge sobre la programació total de dilluns a divendres.
** Percentatge sobre la programació total del cap de setmana.
( ) Diferència en punts percentuals respecte de la temporada 2008-2009.
(=) Indica que es manté el mateix índex.
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Els millors anys de la nostra vida (de 23.00 a 01.00 hores), 
que ha estat substituït per El club de la mitjanit (Pere Esco-
bar, de 00.00 a 01.30 hores). Ambdues accions incideixen 
en el capítol de la competitivitat directa, però en diferents 
àmbits: mentre que el programa vespre coincideix en part 
amb Primer toc, de RAC 1, el segon busca competir amb 
els magazins esportius de les ràdios d’àmbit estatal amb 
desconnexió, atès el seu nou horari. Aquest canvi suposa 
l’abandonament de la confrontació directa amb Tu diràs, de 
RAC 1, que inicia la seva emissió a les 23.00 hores. 

Catalunya Ràdio lidera el cap de setmana (33,3%) 
després d’aplicar una pujada de 3,4 punts percentuals, se-
guida molt a prop de RAC 1 (31,3%), que manté el ma-
teix valor de la temporada passada. COMRàdio també ha 
incrementat la presència del gènere (3,8 punts) reforçant 
l’edició de dissabte de COM esports competició, que ha pas-
sat d’una a tres hores, però la seva estratègia segueix altres 
directrius. En primer lloc, el valor assolit (18,9%) dista 
dels obtinguts per les altres dues emissores, i en segon lloc, 
l’esport local rep una atenció especial amb la participació 
de les emissores consorciades a l’última hora d’emissió de 
l’edició del diumenge de COM esports competició. Des de la 
perspectiva dels assumptes abordats, Catalunya Ràdio ha 
aprofitat l’increment per ampliar la durada del magazín Tot 
gira amb la inclusió de noves seccions sobre l’esport bizarre, 
l’aventura i la muntanya, entre d’altres. 

Quant a les modalitats esportives, el futbol continua 
sent la preferent seguida del bàsquet. La importància del 
gènere Esport és molt alta, atès que, de dilluns a divendres, 
la programació es pot veure alterada si alguns dels equips 
catalans de primera línia participen en competicions in-
ternacionals. Lluny de provocar els mateixos efectes sobre 
l’emissió, puntualment el motor també sembla que rep una 
atenció especial.

2.4. Els altres gèneres programàtics: 
Participació, Música i Cultura

A excepció de Participació, que l’ofereixen les tres emisso-
res i sobre el qual es parlarà més endavant, es constata la 
coincidència en la programació dels gèneres Música i Cul-
tura entre les públiques, mentre que la privada manté l’ex-
clusivitat d’Entreteniment (La segona hora) i Humor, amb 
l’estrena de La competència (amb Òscar Dalmau i Òscar 
Andreu). Cal recordar que aquests dos últims gèneres s’han 
deixat d’emetre a Catalunya Ràdio aquesta temporada. 

Entreteniment i Humor són patrimoni de la 
ràdio privada

La presència del gènere Participació a totes tres 
emissores no s’ha d’interpretar en clau de competitivi-
tat directa, ja que cadascuna l’ofereix en diferent horari i 
període. D’entrada, cal aclarir que tot i que el gènere ha 
minvat 6,2 punts a COMRàdio, l’emissora continua sent 
la que n’assoleix l’índex més alt de presència al llarg de la 
setmana, a més de ser l’única que compta amb diversos 
programes i aborda diverses temàtiques. Pot semblar una 
incongruència que COMRàdio continuï liderant la pro-
gramació del gènere Participació, malgrat la significativa 
davallada; ara bé, cal recordar que la causa és el canvi de 
gènere de Buda club, ara Música, un programa que provo-
cava la intervenció de l’audiència d’01.00 a 05.00 hores de 
dilluns a divendres.

La temporada 2010, COMRàdio tanca la jornada de 
dilluns a divendres amb La nit, l’actualitat del dia amb for-
mat de tertúlia amb personalitats del món de la política i 
l’economia en el qual és clau la col·laboració dels oients, i 
l’obre amb COM llevar-se, una producció de Mataró Ràdio, 
on el bon humor és la consigna principal per a la interven-
ció de l’audiència. Durant el cap de setmana, ha estrenat 
Quedem a la ràdio, una producció de Calafell i Ràdio Te-
levisió Vilafranca, que ha integrat la temàtica single en les 
graelles de les ràdios d’àmbit català i amb la qual l’emissora 
esdevé l’única que ofereix Participació durant el cap de set-
mana. 

Els dies feiners, Catalunya Ràdio a primera hora de 
la matinada presenta La nit dels ignorants (d’01.30 a 04:00 
hores), mentre que RAC1 emet Tot és possible entre les 
14.30 i les 16.00 hores. Ambdós programes, ja degans en 
l’oferta radiofònica d’àmbit català, es proposen com a es-
pais d’intercanvi d’informació, però també d’objectes, entre 
els oients. L’únic moment de competitivitat directa es dóna 
durant la matinada, ja que la redifusió d’un muntatge re-
sum del programa de la privada coincideix amb l’última 
hora de l’emissió de la pública. 

Pel que fa a les vies de participació, a tots aquests 
programes el telèfon continua sent fonamental, encara que 
el correu electrònic i la vehiculació a través de les xarxes so-
cials estigui guanyant terreny. Tot i així, l’entrada en directe 
de la veu de l’oient participant enriqueix el discurs sonor 
dels programes. 

Música i Cultura són gèneres que només emeten les 
emissores públiques el cap de setmana. Tot i aquesta co-
incidència, s’observen diferents estratègies pel que fa a la 
ubicació i el tarannà dels programes. En relació amb els 
continguts musicals, aquests s’han incrementat a totes dues 
emissores en proporcions diferents i, lògicament, els efectes 
provocats també han estat divergents. Catalunya Ràdio ha 
aplicat un augment d’1,6 punts com a conseqüència del 
canvi de gènere de Geografia humana, que emet músiques 
d’estils variats les matinades de dissabte a diumenge i de 
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diumenge a dilluns. La resta de l’oferta, constituïda per 
Memòria selectiva (entrevistes a intèrprets) i Mans (sarda-
na), roman invariable. Cal recordar que el grup d’Emisso-
res de Catalunya, al qual pertany Catalunya Ràdio, compta 
amb el canal especialitzat en música i cultura iCat fm, al 
qual es desvien molts dels assumptes que la generalista no 
aborda. 

El canvi de gènere de Buda club és l’origen de l’aug-
ment de Música (8,6 punts) a COMRàdio. Amb aques-
ta estratègia, encara que manté el nom del programa, 
l’emissora canvia el rumb de la matinada que ara es resol 
mitjançant el format de música a la carta. La incidència 
del gènere està força equilibrada al llarg de la setmana, 
tot i que el període cap de setmana presenta un índex 
percentual més alt (17,2%) que els dies feiners (15,2%). 
També la varietat de títols i estils és major a l’emissió de 
dissabte i diumenge, per bé que la situació horària con-
tinua sent la matinada. Així, continuen en antena Bad 
Music (producció de Ràdio L’Hospitalet), Música.Cat 
(producció de Ràdio Manlleu) i L’altra cara de la lluna, 
programes en els quals la base és la música produïda a 
Catalunya, ja sigui jazz-blues o la que col·loquialment es 
qualifica d’independent. L’emblemàtic Boulevard (músi-
ca francesa) continua també en antena aquesta tempo-
rada. 

Dels tres gèneres programàtics que comparteixen les 
emissores públiques, Cultura és el que assoleix els percen-
tatges més baixos de presència: el 3,3% a Catalunya Ràdio 
i el 4,4% a COMRàdio, amb programes, tots ells, ubicats al 
cap de setmana. Els continguts culturals en forma de pro-
grama propi continuen tenint poc ressò a totes dues emis-
sores i, majoritàriament, se circumscriuen a la programació 
del cap de setmana. A COMRàdio, la novetat destacada 
és Exquisit, una producció de Ràdio Televisió de Vilafran-
ca que s’emet diumenge a la nit, que substitueix Icult.com. 
Amb aquesta estratègia minva en general la presència del 
gènere Cultura (2,2 punts), al mateix temps que desapareix 
de l’emissió dels dies feiners. Des de la perspectiva de les 
temàtiques, l’oferta es regeix per les mateixes directrius de 
temporades passades. Així, el cinema (La finestra indiscre-
ta, a Catalunya Ràdio), el còmic i la cultura popular (Més 
enllà de la vinyeta i Amunt i avall, tots dos a COMRàdio), 
l’agenda cultural (Tr3sc, a Catalunya Ràdio, i Exquisit, a 
COMRàdio) continuen sent els assumptes culturals pre-
ferents. 

Els continguts culturals en forma de progra-
ma propi se circumscriuen a la programació 
del cap de setmana de les emissores públi-
ques

3. Les ràdios generalistes d’àmbit 
estatal amb desconnexions locals

Pel que fa a gèneres programàtics, el disseny de la graella 
d’aquestes emissores i/o cadenes es continua fonamentant, 
per ordre de presència, en Informació, Infoentreteniment i 
Esport. Enguany, ha augmentat la mitjana global dels tres 
gèneres en 1,9 punts percentuals, en part conseqüència del 
retorn de COPE OM al model de programació generalista 
(vegeu la taula 3). 

De fet, l’abandonament de l’emissió de la temàtica 
esportiva Rock & Gol per part de COPE OM és una de 
les novetats més destacades de la temporada. Cal recordar 
que, des de la temporada 2005-2006, la tarda, el vespre i 
la nit a COPE OM estaven ocupades per la temàtica es-
portiva. Lògicament, aquest canvi ha produït una davallada 
del gènere Esport (6,6 punts) i la desaparició de Música. 
Enguany, aquest gènere queda circumscrit a Onda Ram-
bla - Punto Radio, que l’augmenta, perquè transforma en 
programa diari el clàssic Cocodril club, i a la pública RNE. 
Aquesta última assoleix l’índex més alt (4,8%) de l’oferta 
i també presenta una major varietat d’estils gràcies a pro-
grames com ara Música sobre la marxa (clàssica), Con tres 
acordes (variada de qualitat) i Voces con swing. 

Una altra novetat també relacionada amb COPE és 
la incorporació del gènere Opinió (0,9%) a COPE FM. 
De fet, és la consolidació d’una tendència present en altres 
temporades, però que en aquesta assoleix categoria de pro-
grama i és subratllada des del títol Tertúlia política, dimarts, 
i Tertúlia societat, dimecres. El debat i la tertúlia són dos gè-
neres periodístics força presents a la programació de la ca-
dena COPE, ja sigui estatal o en desconnexió. Justament és 
en aquest àmbit d’emissió en el qual s’integra Opinió com a 
gènere programàtic en tant que s’identifica amb nom propi 
dins de la graella. 

Pel que fa a la resta de gèneres (vegeu la taula 4), En-
treteniment ha consolidat la seva posició i ha mantingut els 
mateixos programes i horaris de la temporada passada; Hu-
mor continua sent patrimoni de la Cadena SER, i Religió 
roman invariable respecte de la temporada passada. Per con-
tra, Participació ha minvat la seva presència en el conjunt de 
l’oferta com a conseqüència, principalment, de la desaparició 
de l’edició de dilluns de Parlar per parlar (SER FM) i de 
la reducció de la durada de Momentos (COPE FM). Tots 
dos programes pertanyen a la programació en desconnexió. 
La resta de propostes es mantenen en índexs similars a la 
temporada passada. Les qüestions de caire personal conti-
nuen sent l’eix temàtic principal, ja sigui per explicar afers de 
caràcter íntim (Momentos, a COPE FM; Hablar por hablar, 
a SER OM, i Parlar per parlar, a COPE FM), consultar el 
tarot (Gabinete Iris i Consultorio Luz, a Onda Cero OM), 
proposar temes de converses (La parroquia del monaguillo, 
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a Onda Cero OM) o abordar aspectes de la vida dels sin-
gles (La vida en singular, a Onda Rambla - Punto Radio). 
La franja matinada continua sent l’horari predilecte per a 
l’emissió d’aquest tipus de programes, la majoria produïts 
des de Catalunya a excepció d’Hablar por hablar i La parro-
quia del monaguillo. 

RNE continua apostant per Cultura com un gène-
re que distribueix al llarg de la setmana i amb l’objectiu 
d’abordar diferents temàtiques. Així, els dies feiners asso-
leix un índex del 4,6%, fruit de l’emissió d’El ojo crítico, un 
magazín sobre actualitat cultural, i de l’emissió la matinada 
de dilluns de La estación azul, sobre poesia i literatura en 
general. El cap de setmana, amb un 4%, el dedica al cinema 
amb De película. Justament ha estat el cinema la temàtica 
més afectada en aquesta temporada amb la desaparició a la 
Cadena SER de Lo que yo te diga, un programa ja clàssic en 
l’oferta de continguts culturals radiofònics. S’han mantin-
gut altres propostes com ara La hora extra (Cadena SER), 
sobre actualitat cultural el cap de setmana, i Punt de lli-
bre (SER FM), en l’àmbit de la desconnexió local. També 
la proposta d’Onda Rambla - Punto Ràdio incideix en la 
programació local amb el magazín d’actualitat cultural del 
cap de setmana De la terra a la lluna.

La redifusió de programes complets o dels seus 
muntatges resum és una estratègia poc utilitzada per les 
emissores i/o cadenes d’àmbit estatal amb desconnexions. 
Tot i així, s’han detectat algunes novetats com ara La sexta 
luna, a Onda Rambla - Punto Radio; Hablar por hablar i 
Si amanece nos vamos, a SER OM, i La tecnoesfera, Tot és 

comèdia, Què feu que dormiu i Els millors moments d’Especia-
listas secundarios, a SER FM. Totes aquestes són propostes 
de diferent índole que únicament tenen en comú la seva 
ubicació al cap de setmana. 

3.1. Continuïtat en els gèneres 
pilars de les graelles

L’oferta d’aquestes emissores i/o cadenes es continua disse-
nyant des de la primacia d’Informació, Infoentreteniment i 
Esport sobre la resta de gèneres programàtics. Enguany, la 
mitjana global de tots tres arriba al 88,6%, després d’haver 
augmentat 1,9 punts percentuals. 

Percentualment, la majoria de les ràdios han optat 
per una estratègia conservadora, tal com mostra la taula 3. 
L’excepció és COPE OM, que ha enfortit el gènere Infor-
mació (14,6 punts) com a conseqüència de les tres accions 
següents: 

•	 La recuperació de l’emissió del magazín nocturn de 
la cadena La linterna i de l’informatiu especialitzat 
en salut La rebotica, finalitzada la seva vinculació a 
Rock&Gol. Aquesta operació ha implicat, alhora, el 
descens global d’Esport (6,6 punts), tal com s’observa 
a la taula 3. 

•	 L’estrena del magazín de matinada Noche de cometas, 
que aborda assumptes diversos, com la crítica cine-
matogràfica, des d’una perspectiva catòlica. Aquest 

Taula 3. Classificació dels principals gèneres a les programacions generalistes de les ràdios estatals (temporades 2008-2010)

(% sobre el total setmanal de cada emissora)

Informació Infoentreteniment esport

2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010

COPE OM 33,7 48,3 20,7 26,2 27,3 20,7

COPE FM 45 46,5 21,2 21,1 15,4 15,1

ONDA CERO OM 42,2 42,0 31,5 30,3 16,6 17,0

ONDA CERO FM 35,7 35,7 29,8 29,8 16,8 16,7

ONDA RAMBLA - PUNTO 
RADIO 41,1 40,6 40 38,6 14,9 14,5

RNE 46,7 46,7 27,0 27,0 11,0 11,0

CADENA SER OM 40,8 43,2 32,1 30,7 16,1 17,4

CADENA SER FM 36,9 37,4 36,5 35,0 14,6 17,8

Font: Elaboració pròpia.
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programa ha substituït La Luna en COPE, un maga-
zín d’Infoentreteniment, fet que ha provocat, alhora, 
la davallada d’aquest gènere durant el cap de setmana 
(8,7 punts). 

•	 L’estrena de l’edició nit del radiodiari La palestra del 
fin de semana. Aquesta novetat també ha incidit sobre 
la presència del gènere Informació a COPE FM, que 
ha vist incrementat el seu índex 2,5 punts.

A les graelles de les generalistes d’àmbit es-
tatal i en desconnexió, Informació, Infoentre-
teniment i Esport continuen sent els gèneres 
preferents

Des d’una perspectiva qualitativa en l’àmbit dels 
principals gèneres, la novetat més destacada ha estat la 
marxa de la cadena COPE de Federico Jiménez Losantos, 
director del magazín La mañana, i de César Vidal, respon-
sable del magazín de la nit La linterna, per liderar el nou 
projecte radiofònic esRadio, que a Catalunya no disposa de 
freqüència analògica. Tot i que els títols s’han mantingut, 
la incorporació d’Ignacio Villa, fins al moment director en 
cap dels informatius de la cadena, a la direcció del mati-
nal, i de Juan Pablo Colmenarejo, fins ara responsable de 
Noticias mediodía, d’Onda Cero, al nocturn han comportat 
modificacions en el tractament i l’estil d’ambdós magazins. 
Una altra novetat registrada en l’àmbit dels magazins noc-
turns és el canvi en la direcció de De costa a costa (Onda 

Rambla - Punto Radio), que ara assumeix la periodista 
Pepa Sastre, fet que incrementa la presència femenina en 
l’àmbit dels magazins informatius, fins ara només repre-
sentada per Àngels Barceló (Hora 25, a la Cadena SER).

3.1.1. el lideratge d’Informació

Informació continua sent el gènere que obté l’índex més 
alt a totes les emissores i/o cadenes, i la seva repercussió 
és més acusada els dies feiners amb una mitjana del 46,5% 
enfront del cap de setmana, moment en què a penes arri-
ba al 33%. Hi ha, però, altres diferències segons el període 
setmanal. De dilluns a divendres, la presència del gènere 
es pot qualificar d’homogènia en tant que els percentatges 
oscil·len entre el 51,5% de COPE FM i el 41,7% d’Onda 
Cero FM, una situació que varia significativament durant 
el cap de setmana, punt en el qual el percentatge més alt 
correspon a COPE OM (42,1%) i el més baix a Onda 
Cero FM (20,5%). Un fet que cal destacar és que la pre-
sència d’Informació a la pública RNE es manté per sobre 
de la mitjana en el conjunt de la setmana. 

Pel que fa a les temàtiques, l’actualitat continua sent 
l’especialització informativa per excel·lència, fonamental-
ment de dilluns a divendres, període en el qual assoleix 
una mitjana global de 41,3%: el percentatge més alt cor-
respon a RNE (43,8%) i el més baix correspon a Onda 
Rambla - Punto Radio (39,9%). Durant el cap de set-
mana, tot i que la presència de l’actualitat continua sent 
destacada, les emissores i/o cadenes emeten una àmplia 

Taula 4. Classificació dels gèneres minoritaris a les programacions generalistes de les ràdios estatals (temporada 
2009-2010)

(% sobre el total setmanal de cada emissora)

CU PA HU MU en Re OP

COPE OM 0,5 - - - 4,3 -

COPE FM - 13,9 - - - 2,5 0,9

ONDA CERO OM - 10,5 - - - - -

ONDA CERO FM 1,1 - - - 16,7 - -

ONDA RAMBLA - PUNTO 
RADIO 0,5 0,5 - 2,8 2,5 - -

RNE 4,4 - - 4,8 4,7 1,4 -

CADENA SER OM 0,3 6,9 1,5 - - - -

CADENA SER FM 0,8 7,0 2,0 - - - -

Font: Elaboració pròpia.
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varietat de continguts informatius especialitzats. Tot i així, 
les estratègies aplicades sobre l’emissió de les especialitzaci-
ons temàtiques difereixen, per la qual cosa no es pot parlar 
de competència directa. L’excepció és salut, ja que Cadena 
COPE (La rebotica), Onda Cero (En buenas manos) i Onda 
Rambla - Punto Radio (Salud y calidad de vida) coincidei-
xen a emetre els seus programes la tarda de dissabte. En el 
conjunt de la setmana, l’actualitat és, sens dubte, la temà-
tica que es regeix per paràmetres de competència directa.

Aquesta temporada, les novetats de títols i algunes 
de les modificacions en l’horari dels programes informatius 
especialitzats han incidit sobre la presència del gènere en 
algunes de les franges horàries sobretot del cap de setmana. 
En aquest sentit, Onda Rambla - Punto Radio ha vist in-
crementar Informació a la franja migdia (37,5 punts) amb 
les estrenes de Nuevos ciudadanos (immigració) i Punteros 
(tecnologies de la informació), mentre que la desaparició 
d’Hora 13, un programa d’emissió local, n’ha suposat una 
davallada (15,3 punts) a COPE OM. La reestructuració 
de la franja tarda del dissabte a SER FM arran de la desa-
parició de l’emblemàtic Lo que yo te diga i l’estrena en des-
connexió de La tecnoesfera (tecnologies de la informació) 
ha incrementat la presència d’Informació (11,5 punts) en 
aquesta franja. La redifusió d’aquest programa a la matina-
da del cap de setmana també ha accentuat la presència del 
gènere entre la matinada i les 06.00 hores. 

3.1.2. Infoentreteniment, fonamental 
en el contínuum radiofònic

Els magazins de matí, tarda i cap de setmana continuen 
sent els preferents per a la gestió de continguts mitjançant 
aquest gènere. De fet, la seva correspondència amb fran-
ges horàries és l’argument principal per abordar assumptes 
molt variats. Tot i així, s’han detectat algunes temàtiques 
específiques com ara animals domèstics (Como el perro y 
el gato, a cadena Onda Cero), tendències o estil de vida 
(Temps de luxe, a Onda Cero FM), sexe (L’hora del sexe, a 
Onda Rambla - Punto Radio) i una visió crítica humorís-
tica de l’actualitat (Esto me suena, a RNE). Aquestes tres 
últimes són novetats de la temporada. 

El gènere Infoentreteniment continua sent el segon 
gènere a les graelles de les emissores i/o cadenes d’àmbit 
estatal amb desconnexió els dies feiners, passa a ocupar 
la tercera posició el cap de setmana i precedeix Esport. 
L’operació de COPE OM és la causa que el gènere hagi 
incrementat la seva presència de dilluns a divendres (11,3 
punts), que, per contra, ha minvat el cap de setmana (1,9 
punts), com a conseqüència de la desaparició de Qualsevol 
nit pot sortir el sol (SER FM) i de No son horas (Onda Cero 
OM). 

Des d’una perspectiva qualitativa, cal destacar algu-
nes novetats que han tingut repercussió escassa en els per-
centatges de presència del gènere, però que són evidències 
de les estratègies aplicades per cadascuna de les emissores 
i/o cadenes. Les més rellevants són:

•	 El reforçament del magazín despertador els dies fei-
ners. D’una banda, el retard en l’inici de La mañana 
(COPE OM) ha permès l’estrena d’Al alba, un maga-
zín despertador, i de l’altra, tot i la marxa d’Alejandro 
Àvila a Gestiona Radio, es manté en antena A dia 
de hoy (Onda Rambla - Punto Radio), encara que la 
seva durada queda reduïda a una hora. A més, Cade-
na SER continua emetent Si amanece nos vamos.

•	 La direcció compartida als magazins matinals. Pro-
tagonistas (Onda Rambla - Punto Radio) manté 
l’estructura dividida, però ara Félix Madero es res-
ponsabilitza de la part informativa, mentre que Luis 
del Olmo condueix la gestionada des d’Infoentre-
teniment. Aquesta tàctica també l’aplica la Cadena 
COPE al magazín La mañana, que deixa la part in-
formativa a Ignacio Villa i proposa la codirecció de 
la segona (de 10.00 a 12.30 hores) a Ely del Valle i 
Enrique Campo. Aquesta organització del programa 
que forma part del prime time radiofònic és innova-
dora i és una altra conseqüència de la marxa de Jimé-
nez Losantos. 

•	 L’extensió de la marca al conjunt de la setmana. Així, 
Onda Rambla - Punto Radio estrena Protagonistes fin 
de semana, dirigit per Ramón García. 

3.1.3. Esport i la competitivitat directa

Esport continua sent el tercer gènere puntal en la confi-
guració de les graelles amb una mitjana global de 16,2%. 
Des d’aquesta perspectiva, l’estabilitat és la característica 
que millor definiria la situació del gènere en el conjunt 
d’aquestes emissores i/o cadenes. Tot i així, COPE OM 
s’ha anotat una davallada global de 6,6 punts com a con-
seqüència de l’abandonament de les emissions de Rock & 
Gol, mentre que l’anàlisi mostra un ascens a SER OM (1,3 
punts) i a SER FM (3,2 punts). 

Enguany COPE OM ha limitat els continguts es-
portius els dies feiners al magazín de matinada El tirachi-
nas, al noticiari Els esports a la palestra i al nou Tiempo de 
Espanyol, que substitueix Hablemos del Espanyol, programa 
que pertanyia a la programació de Rock & Gol. La reduc-
ció ha estat menor el cap de setmana (1,2 punts), ja que  
Tiempo de juego ocupa la quasi totalitat de la tarda de dis-
sabte i diumenge, a més d’encabir les transmissions del 
RCD Espanyol. Els seguidors d’aquest club veuen am-
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pliada l’oferta radiofònica amb Onda perica, un programa 
d’Onda Rambla - Punto Radio.

Des del vessant qualitatiu, l’increment a SER OM i 
a SER FM ha afectat el conjunt de la setmana i ha reper-
cutit molt directament sobre les desconnexions locals. Així, 
l’estrena de SER Esports, de més duració que el substituït 
La graderia, ha enfortit la presència del gènere a SER OM 
(0,7 punts) els dies feiners, i el mateix efecte (2,8 punts) 
ha tingut el nou Els esports a Hora 25 a SER FM. Aques-
tes novetats se sumen a les propostes en desconnexió local 
d’altres emissores com ara Ona esportiva, a cadena Onda 
Cero, i Els esports a la palestra, a Cadena COPE, tots dos 
a l’emissió del migdia. En l’àmbit de la desconnexió local 
del cap de setmana, SER FM ha estrenat El somni americà 
(futbol americà) la tarda de dissabte. 

Els continguts esportius en desconnexió aug-
menten la seva presència

Una tendència que s’ha detectat en les emissions en 
cadena, particularment dissabte, és l’avançament de l’ho-
rari d’emissió, com a Carrusel deportivo (cadena SER) i a 
Radioestadio (cadena Onda Cero). Caldrà veure si en prò-
ximes temporades aquesta estratègia és aplicada per altres 
cadenes. 

Amb l’excepció de la pública RNE, la resta d’emis-
sores i/o cadenes continuen programant Esport en el punt 
de la mitjanit al llarg de la setmana. Es tracta de maga-
zins caracteritzats per una presentació molt personalitzada, 
com ara El Tirachinas (amb José Antonio Abellán, cadena 
COPE), Al primer toque (amb Iñaki Cano, cadena Onda 
Cero), El mirador (amb Agustín Castellote, Onda Rambla 
- Punto Radio) i El larguero (amb José Ramón de la Mo-
rena, Cadena SER). En tots ells, el futbol és la modalitat 
estrella, una tendència que s’estén al conjunt de propos-
tes programàtiques d’Esport. L’excepció és Fórmula SER 
(Cadena SER), que aborda el món del motor diumenge a 
primera hora de la tarda.

4. La ràdio temàtica 

4.1. Les ràdios musicals

Una de les novetats més destacades és la reconversió en 
temàtica musical de Ràdio 4, que desenvolupa la seva espe-
cialització a partir del projecte Catalunya Exprés centrat en 
la promoció i difusió de la cançó en català. Tal com ja s’ha 
comentat a la introducció del capítol, la graella continua 
mantenint alguns programes com ara els magazins El matí 

a 4 bandes i Cel obert, de dilluns a divendres, i La taverna del 
llop, Retalls, Va de cine, L’altra ràdio, entre d’altres, el cap de 
setmana. El més interessant d’aquesta operació per a l’oient 
és l’augment de l’oferta musical en català no estrictament 
connectada als canals comercials. Seguint en aquesta línia 
de potenciació de la música en català, Ràdio Marina ha 
posat en marxa Top Ten Ràdio, una emissora que cobreix 
part del Maresme, la Selva i el sud de la Costa Brava.

Les emissores temàtiques musicals desple-
guen els seus recursos a la xarxa

Una altra tendència que s’ha detectat és el desplega-
ment de recursos a la xarxa a partir dels sites corporatius, 
tant a les emissores i/o cadenes públiques com a les privades. 
Tot i així, majoritàriament continua sent l’oferta de l’antena 
convencional la que marca les directrius d’aquesta estratègia. 
Mentrestant, es consoliden propostes que fusionen ràdio i 
Internet, com ara Scanner FM, que ha celebrat el seu cinquè 
aniversari abandonant la freqüència hertziana i concentrant 
tots els seus esforços a la xarxa. Enguany, engloba canals hi-
perespecialitzats i, a més, compta amb televisió. 

Per a la majoria de les emissores comercials, aquest en-
cara és un procés en via de desenvolupament. Si bé hi ha pro-
jectes consolidats, com ara la plataforma los40.com, que tam-
bé ofereix canals de ràdio en línia que defineix a partir d’estils 
musicals com ara pop, música negra, música de ball, entre 
d’altres, la resta ha començat a aprofundir en els recursos en 
línia reforçant la pròpia marca. Un dels objectius comuns és 
acostar l’audiència juvenil a la ràdio musical, i la potenciació 
de l’entorn digital sembla la millor de les estratègies. Ara bé, 
cal destacar l’evolució en la distribució de l’oferta a través de 
dispositius mòbils com ara l’MP3, l’iPod o el mateix mòbil, 
gadgets molt habituals entre la població més jove. 

Respecte als continguts, les graelles de les emisso-
res comercials presenten novetats escasses. El morning 
show continua sent bàsic en l’estructura de l’oferta, com-
binant música, noticies i humor, mentre que el late show, 
una proposta que demana la participació de l’audiència 
per explicar bàsicament experiències personals, no totes 
el programen. Aquesta temporada, el prime time musical 
continua oferint els mateixos títols que en temporades 
passades: Anda ya (40 Principales), Buenos días Javi Nie-
ves (Cadena 100), Levántate y Cárdenas (Europa FM), El 
matí i la mare que el va parir (Ràdio Flaixbac), Flaix Matí 
(Flaix FM), Fricandó matiner (RAC 105), El gallo máximo 
(Máxima FM) o Atrévete (Cadena Dial), entre d’altres. 
Pel que fa a altres formats de caire comercial, cal desta-
car l’estrena de Nits Estel, un magazín a Ràdio Estel que 
combina la música amb continguts de caire cultural, amb 
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una proposta que combina continguts religiosos catòlics 
amb música tranquil·la.

En l’àmbit de les emissores públiques d’àmbit esta-
tal, la majoria de novetats es concentren a Radio 3 i Radio 
Clásica de la Corporació RTVE. La primera ha incorporat 
nous títols, però respectant l’eix de la hiperespecialització 
amb programes de curta durada. Per la seva banda, la se-
gona ha ampliat els límits que imposa l’eix temàtic música 
clàssica i ha incorporat títols que aprofundeixen en altres 
estils i modus d’interpretació com ara Al margen, un con-
tenidor amb sis espais diferenciats que aborda la música 
difícil de definir des de paràmetres estàndards, i La huella 
romaní, sobre l’herència de la música gitana, entre d’altres. 

Pel que fa a les catalanes, Catalunya Música ha incor-
porat altres recursos a la seva proposta en línia, ha posat la 
graella a disposició de l’audiència i ha permès un contacte 
més directe amb els conductors de programa. Lògicament, 
totes aquestes aplicacions han beneficiat el canal clàssic 
en línia CatClàssica. En l’àmbit de la música més popular, 
iCat fm continua consolidant el seu projecte en paral·lel als 
dels canals en línia que agrupa iCatjazz, Musicatles, Tot-
Cat, Mediterràdio i Xahrazad. 

L’augment dels continguts musicals a LatinCOM 
ha determinat que enguany formi part del grup d’emis-
sores musicals, encara que la definició del format resulti 
una operació complexa. L’oferta s’estructura sobre la base 
d’un programa matinal amb informacions sobre Amèrica 
Llatina i Catalunya i en el qual domina la música llatina 
barrejada amb música catalana. Aquest eix musical s’estén 
al llarg de la jornada radiofònica. 

4.2. La ràdio especialitzada no musical

L’única novetat destacable en aquest àmbit correspon 
al naixement de Gestiona Radio, una emissora que úni-
cament compta amb una freqüència hertziana a Madrid, 
però que està desenvolupant el seu projecte a la xarxa. Es 
tracta d’un projecte iniciat pel grup COPE i Estrategias 
de Inversión i està especialitzat en el món de l’economia 
i les finances. Amb la seva aparició al mercat radiofònic, 
s’amplia l’especialització que, fins ara, només estava repre-
sentada per Radio Intereconomía. 

Pel que fa a la resta de propostes en el marc de la 
temàtica no musical, la continuïtat és la tònica pel que fa 
a eixos temàtics: esport amb Ona FM i Radio Marca, i 
all news patrimoni de les públiques Catalunya Informació 
i Radio 5 Todo Noticias. De fet, el més destacable a les 
emissores no catalanes és l’explotació d’alguns dels recursos 
a la xarxa. Així, Radio Marca es proposa augmentar la in-
teractivitat amb l’audiència, una tàctica present a Ona FM 
des de la seva posada en marxa, mentre que Radio 5 Todo 

Noticias permet la descàrrega dels seus microespais, una 
eina ja present a Catalunya Informació. 

5. Les emissores locals

El paper de la llengua catalana en la cohesió dels territo-
ris que la parlen ha estat el tema central del Primer Con-
grés de la Ràdio de Proximitat en Català, organitzat per 
la Federació de Ràdios Locals de Catalunya (FRLC) el 
novembre de 2009 a Tarragona. A banda de posar èmfasi 
en la importància de la llengua com a eina que connecta 
els agents comunicatius locals, el fet de reivindicar el ca-
talà com a llengua vehicular dels continguts radiofònics de 
proximitat és clau en un moment en què el flux migratori a 
Catalunya ha incrementat significativament l’índex de po-
blació estrangera en alguns municipis. 

Així, vetllar perquè el català sigui la llengua vehicu-
lar a aquestes emissores esdevé, en alguns casos, una tasca 
difícil de resoldre, però no impossible. En aquest sentit, 
cal destacar el curs radiofònic per aprendre català, Onescat, 
pensat per a persones nouvingudes. Aquest és un programa 
elaborat pel Consorci per a la Normalització Lingüística 
que enregistra i produeix COMRàdio, i que ofereixen al-
gunes emissores com, per exemple, Ràdio Tortosa. 

En aquesta mateixa línia, la FRLC va signar un conveni 
amb la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a 
la producció i emissió del microespai radiofònic, de tres a cinc 
minuts, Vivim junts, que dirigeix Sants 3 Ràdio i que distri-
bueix la Federació entre les emissores adherides a través de la 
nova plataforma www.radiolocal.cat. L’interès de les emissores 
locals per aquest tipus de programes s’evidencia pel nombre 
significatiu de títols presents arreu de Catalunya, majoritàri-
ament vehiculats amb llengua catalana, com ara Almohajir i 
Salt de sons, a Ràdio Salt; Per tot el món, a Ràdio Mataró; Som 
solidaris, a Ràdio Rubí; Barreja’t amb mi, a Ràdio Cubelles, i 
Mediterrània, a Arenys de Mar, entre d’altres (De José, 2011: 
23-24). Cal destacar alguns programes que han merescut el 
reconeixement per la seva labor en pro de la integració, com 
ara Nines russes, de Ràdio Ciutat de Badalona, guardonat en 
la seva segona edició (temporada 2009-2010) amb el segon 
premi de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) 
i també per la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya 
(FAGIC) per la seva tasca a favor de la comunitat gitana, i El 
món a Salt, premiat pel Grup de Recerca i Estudi dels Con-
flictes (GREC), també a la temporada 2009-2010, i elaborat 
per l’associació Eina per a Ràdio Salt.5 

5. La falta de subvencions forçarà la desaparició d’aquest programa 
de la graella de Ràdio Salt justament centrat en l’aprenentatge de la 
llengua com a eina fonamental per a la integració. 
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En l’àmbit de la comunicació radiofònica local, els 
continguts esportius també incideixen en la dinamitza-
ció del municipi i en la seva cohesió social. Des d’aques-
ta perspectiva, cal realçar dues accions de diferent índole: 
una vinculada a la Xarxa Local d’Emissores Municipals, 
en especial a COMRàdio, i altra a la FRLC. La primera 
és la presència de l’esport local a la programació del cap de 
setmana de COMRàdio en el marc del programa COM 
esports. La segona és l’anàlisi del paper de la ràdio en la 
promoció i difusió de l’activitat esportiva que promouen les 
entitats locals com una eina per a la integració i la cohesió 
social. 

La publicitat i el màrqueting és una altra qüestió que 
preocupa les ràdios de proximitat. Amb l’eslògan «El nou 
model publicitari: fent visible l’invisible», la FRLC ha or-
ganitzat la quarta de les sessions d’«Eines per a la ràdio 
local» a principis del 2010. L’objectiu principal ha estat re-
flexionar i debatre sobre el sistema publicitari actual i do-
nar a conèixer les novetats en aquest camp. Més centrada 
en la creativitat, des del projecte Aula, de COMRàdio, de 
formació continuada, s’ha signat un conveni de cooperació 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona per portar a 
terme cursos de formació en l’àmbit de l’expressió publici-
tària. Aquesta Aula és un servei que el Consorci ofereix a 
les emissores municipals. 

6. Conclusions

•	 En termes generals, la continuïtat torna a dominar 
l’oferta dels continguts radiofònics. Així, Informa-
ció, Infoentreteniment i Esport es mantenen com 
els principals gèneres a la majoria de programacions 
generalistes, i s’observa una reiteració en les propos-
tes pel que fa als títols, entenent-los com a marca, 
però també pel que fa a les temàtiques. Infoentrete-
niment sembla que s’expandeix com un gènere que 
facilita l’organització rítmica dels continguts a partir 
de la combinatòria de temàtiques més informatives 
amb d’altres de més frívoles per assegurar l’atenció 
i la fidelitat de l’oient. En aquest sentit, cal ressaltar 
l’increment significatiu que ha obtingut a les emisso-
res d’àmbit català. 

•	 La ràdio ha entrat a les xarxes socials i ha ampliat 
les vies de participació de l’audiència de manera sin-
crònica i asincrònica al conjunt de programes que 
conformen la graella. Amb aquesta estratègia, l’oient 
pot incidir sobre el contingut d’un programa ja sigui 
responent a la crida del presentador o deixant el seu 
comentari en el mur de Facebook. Ara bé, aquesta 
estratègia no ha suposat l’ascens de Participació com 
a gènere, sinó que ha esquitxat el contínuum radi-

ofònic amb demandes participatives constants que 
constitueixen part dels continguts. En aquest sentit, 
cal destacar les enquestes sobre qüestions d’actualitat, 
el resultat de les quals esdevé contingut als serveis 
informatius de les generalistes. 

•	 Una altra tendència que s’apunta és l’increment dels 
continguts esportius el cap de setmana i la revalora-
ció del gènere en el marc de les desconnexions de les 
emissores i/o cadenes d’àmbit estatal. Caldrà obser-
var si l’ampliació d’horari detectada en algunes grae-
lles n’anima d’altres a aplicar l’estratègia en pròximes 
temporades.

•	 La immobilitat de l’antena convencional roman a les 
temàtiques musicals i no musicals, que enguany han 
dedicat els seus esforços al desenvolupament dels re-
cursos que els facilita Internet. Així, a banda de refor-
çar la marca a la xarxa, han incidit bàsicament en la 
interactivitat, una estratègia que la majoria encara no 
tenia en compte als sites.

•	 La vitalitat de la ràdio local catalana s’evidencia pels 
diferents eixos de treball que es planteja. En aquest 
sentit, s’observa interessos comuns representats per 
les principals activitats desenvolupades per les pla-
taformes de distribució de continguts que vetllen per 
la professionalitat i afronten qüestions com ara la 
llengua catalana i l’esport com a eines d’integració i 
cohesió territorial i social.
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CAPÍTOL  III

El consum radiofònic es consolida per damunt del 50% de la 

població i, a més, les dades mostren que la ràdio en català té 

molt de futur i que aquest mitjà encara pot resultar molt atrac-

tiu per als joves. Ara bé, no totes les cadenes poden compartir 

l’optimisme moderat que sorgeix d’aquestes observacions. De 

fet, tan sols RAC1 té motius suficients per acabar enguany amb 

una celebració. La cadena del Grup Godó s’ha consolidat en el 

primer lloc al rànquing de les emissores generalistes després 

de l’empat tècnic amb Cadena SER i Catalunya Ràdio el 2009.

Per Amparo Huertas, membre de l’InCom-UAB i professora del 

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I de la 

UAB.
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1. Introducció

El 57% de la població de més de 13 anys resident a Catalunya 
escolta la ràdio, segons les dades de l’Estudi General de Mitjans 
(EGM) Ràdio Catalunya, de l’Associació per a la Investigació 
dels Mitjans de Comunicació (AIMC), corresponents a l’any 
2010 (febrer-novembre). Aquest índex aconsegueix, així, allu-
nyar-se, a poc a poc, de la temuda caiguda per sota del 50% i, a 
més a més, ho fa com a resultat d’una sèrie de tendències que 
permeten encarar el futur amb «optimisme moderat». 

Tots els sectors, generalista, musical i infor-
matiu, han contribuït al fet que el consum 
radiofònic a Catalunya arribi al 57% de la po-
blació major de 13 anys

En primer lloc, cadenes generalistes, musicals i infor-
matives concorren en aquesta tendència. L’índex de pene-
tració de la ràdio generalista ha crescut 1,6 punts; el de la 
musical, 0,8 punts, i l’augment ha estat de 0,4 punts en el cas 
de la ràdio informativa. Malgrat que els avanços són molt 
minsos, el cert és que tots tres sectors han contribuït al fet 
que el consum radiofònic a Catalunya assoleixi aquest 57%. 

En segon lloc, si l’any 2009 es va detectar un incre-
ment de 5 punts en l’índex de penetració del mitjà radio-
fònic entre la població de 20 a 24 anys —que va passar del 
54% (2008) al 59% (2009)—, enguany no només es manté 
aquest valor en aquesta franja d’edat (60%), sinó que també 
s’observa una pujada de 6 punts entre els més joves. L’any 
2010, l’índex de penetració de la ràdio és del 55% entre els 
adolescents de 14 a 19 anys (recordem que, el 2007, aquest 
índex se situava en el 39%). 

En tercer lloc, aquest augment del consum radiofònic 
dels més joves és una conseqüència exclusiva de l’evolució 
de la ràdio musical, l’índex de penetració de la qual ha pas-
sat del 40% (2009) al 46% (2010) en aquesta franja d’edat. 
Ara bé, alhora, cal afegir que la ràdio generalista es reafirma 
en la franja dels 20 als 24 anys. Si bé és cert que l’índex 
de seguiment és molt baix (17%), aquest ha anat creixent 
progressivament des de l’11% del 2007 i, en l’exercici 2010, 
el salt ha estat de gairebé 5 punts. 

Taula 1. L’audiència de ràdio a Catalunya, per gènere, 
nivell econòmic, edat, llengua familiar preferent i 
nacionalitat (2010) 

  Població Total ràdio

UNIVERS (000) 6.233 57,8

Gènere

Home 3.054 62,4

Dona 3.179 53,3

Nivell econòmic

Alt 776 66,4

Mitjà-alt 1.144 62,9

Mitjà 2.814 58,3

Mitjà-baix 1.329 49,7

Baix 171 38

edat

14-19 398 55

20-24 393 60,5

25-34 1.179 62,6

35-44 1.217 62,9

45-54 1.002 61,7

55-64 818 56,3

65 i més 1.226 45,8

Llengua familiar preferent 

Català 2.303 61,3

Indistintament 962 60,3

Castellà 2.756 54,8

Altres 212 47,1

nacionalitat

Espanyola 5.693 58,7

Resta 540 48,3

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).
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En quart lloc, el grau de penetració de la ràdio entre 
les persones que parlen preferentment llengües diferents 
del català o el castellà ha crescut 4 punts, i s’ha aconseguit 
així el 47%. Es tracta, però, d’un moviment més evident 
en l’àmbit de les generalistes, on la xifra de penetració del 
2010 assoleix el 18% (davant el 13% del 2009). L’índex de 
la ràdio temàtica es manté al voltant del 30% en els últims 
tres exercicis dins d’aquest grup social. 

El 29,4% de la població a Catalunya escolta la 
ràdio en català, fet que suposa un creixement 
del 10% respecte a l’any anterior

En cinquè lloc, malgrat que el consum radiofònic 
continua concentrant-se durant els dies feiners, les dades 
de seguiment durant el cap de setmana apunten en sen-
tit creixent. Aquesta tendència es detecta principalment el 
dissabte, quan el 50% de la població escolta la ràdio, una 
xifra que ja es va assolir el 2009 i que suposa un augment 
de 6 punts en comparació amb l’any 2004. Un repunt que, 
d’altra banda, esdevé exclusivament de l’evolució de la ràdio 
temàtica, ja que el seu consum el dissabte ha passat del 22% 
de penetració (2004) al 30% (2010).

Al costat d’aquestes tendències de caire favorable, no-
més s’observa un apunt negatiu. El consum radiofònic entre 
la classe social baixa, a diferència del que va succeir els anys 
2008 i 2009, enguany tendeix a reduir-se. Malgrat que això 
tan sols queda palès pel que fa a la ràdio musical i la reducció 
ha estat mínima (de 2 punts, s’ha passat del 21% al 19%), 
és necessari destacar-ho, ja que és l’únic grup social on es 
detecta una tendència descendent en el seguiment del mitjà. 

L’índex de penetració de la ràdio és del 55% 
entre els adolescents de 14 a 19 anys el 2010 
(recordem que, el 2007, aquest índex se situa-
va en el 39%)

L’informe La comunicació a Catalunya. Resum 2010, 
elaborat per la Fundació Audiències de la Comunicació i la 
Cultura (FUNDACC) i l’Institut de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), permet 
afegir a aquesta panoràmica que la ràdio en català té molt bo-
nes perspectives de futur. El castellà és la llengua predominant 
en el consum de mitjans de comunicació a Catalunya, però el 
consum de mitjans en català ha augmentat un 5,9% durant el 
2010 (mentre que en castellà ho ha fet tan sols un 0,9%). En 
concret, el 29,4% de la població a Catalunya escolta la ràdio 
en català, fet que suposa un creixement del 10% respecte a 

Taula 2. L’audiència de la ràdio generalista a Catalunya, 
per gènere, nivell econòmic, edat, llengua familiar 
preferent i nacionalitat (2010)

% de penetració de la ràdio 
generalista

UNIVERS (000) 28

Gènere

Home 34,3

Dona 22

Nivell econòmic

Alt 39,9

Mitjà-alt 34,1

Mitjà 26,4

Mitjà-baix 20,9

Baix 15,7

Edat

14-19 8,7

20-24 17,3

25-34 22,3

35-44 28,6

45-54 34,1

55-64 37

65 i més 31,7

Llengua familiar preferent 

Català 36,2

Indistintament 29,3

Castellà 21,6

Altres 17,9

Nacionalitat

Espanyola 29,4

Resta 13,1

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).
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l’any anterior (xifra només superada per les revistes en català, 
el percentatge de creixement de les quals ha estat del 13,6%). 
No obstant això, el mitjà radiofònic és on hi ha un consum 
més equilibrat: el 53,3% dels oients escolten programació en 
català i el 60,2% ho fan en castellà.

2. Variables demogràfiques i hàbits de 
consum

La ràdio continua tenint un major índex de penetració 
entre els homes que entre les dones, i aquesta tendència 
només sembla que tendeix a desaparèixer en l’àmbit de les 
musicals. De fet, enguany, el percentatge de penetració de 
les programacions musicals és lleugerament superior entre 
les dones (31%) en comparació amb el dels homes (30%).

El percentatge de penetració de les emissions 
musicals és lleugerament superior entre les 
dones (31%) en comparació amb el dels ho-
mes (30%)

Pel que fa a les classes socials, el 2010 els índexs 
de penetració més elevats romanen entre els sectors amb 
més poder adquisitiu. En els nivells mitjà, mitjà-alt i alt, 
la mitjana de consumidors arriba al 62%. En canvi, en els 
sectors mitjà-baix i baix, la dada és molt inferior, 43%. En 
l’àmbit de les generalistes és on aquesta distància apareix 
més marcada: mentre que el 40% de la classe social alta 
escolta aquest tipus de programació, només ho fa el 21% de 
la mitjana-baixa i el 15% de la baixa.

Mentre que el 40% de les persones de classe soci-
al alta escolta la ràdio generalista, només ho fa 
el 21% de la mitjana-baixa i el 15% de la baixa

Les dades globals sobre el consum radiofònic a penes 
mostren diferències poblacionals segons l’edat, com a con-
seqüència de la pujada del consum entre els joves de 14 a 
19 anys. Amb l’excepció dels majors de 64 anys, on l’índex 
de penetració del mitjà radiofònic és del 45%, a la resta de 
franges d’edat aquest supera en tots els casos el 50%. Ara bé, 
la població de 14 a 44 anys es concentra majoritàriament a la 
ràdio musical i, a partir d’aquesta edat, a la ràdio generalista.

L’índex de penetració del mitjà radiofònic en els di-
ferents sectors sociolingüístics definits per l’EGM continua 
sent molt homogeni. Entre els catalanoparlants, castellano-
parlants i bilingües, aquesta xifra supera el 50% còmodament 

Taula 3. L’audiència de la ràdio temàtica a Catalunya, per 
gènere, nivell econòmic, edat, llengua familiar preferent i 
nacionalitat (2010)

 

Total
ràdio 
temàtica

Ràdio 
musical

Ràdio 
informativa

% penetració 

UNIVERS (000) 34 30,9 4,2

Gènere  

Home 35,1 30,5 6,3

Dona 33 31,2 2,2

Nivell econòmic

Alt 34,7 30,4 5,7

Mitjà-alt 35,3 31,7 4,9

Mitjà 35,7 32,5 4,4

Mitjà-baix 30,6 28,4 2,6

Baix 21 19,2 1,7

Edat

14-19 46,9 46,4 0,7

20-24 47,8 46,8 1,7

25-34 46,5 43,7 4,5

35-44 41,9 37,7 5,7

45-54 32,7 28,5 5,7

55-64 22,8 19 4,4

65 i més 14,1 11,3 3

Llengua familiar preferent 

Català 30,6 27,3 4,6

Indistintament 35,9 33 4

Castellà 36,4 33,3 4,1

Altres 31,1 28,7 3,3

Nacionalitat

Espanyola 33,8 30,5 4,4

Resta 36,1 34,4 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).
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i, tal com s’ha dit en la introducció, l’índex de consum de la 
població que parla altres llengües tendeix enguany a aproxi-
mar-se a aquesta dada.

Els 45 anys estableixen una frontera. Fins a aquesta 
edat el consum es concentra majoritàriament en 
la ràdio musical i, després, en la ràdio generalista

3. Rutines del consum radiofònic

La ràdio generalista continua acaparant els majors índexs 
de penetració els matins dels dies feiners: el 71% dels seus 
oients de dilluns a divendres es reuneixen aquí. A continu-
ació, apareixen les franges de la nit (37%), del migdia (34%) 
i de la tarda (27%). Respecte de l’any 2009, destaquen els 
ascensos, de 3 i 4 punts, a la nit i al migdia. 

La distribució de l’audiència de la ràdio temàtica entre 
les diferents franges horàries durant els dies feiners a penes 
mostra canvis en comparació amb el 2009. El matí és on es 
concentra la major proporció (68%), seguida del migdia (42%), 
la tarda (38%) i la nit (23%). És a dir, a mesura que avança el 
dia, el seu seguiment manté una tendència decreixent. 

A mesura que avança el dia, el consum de ràdio 
temàtica es va reduint. El 64% dels seus oients 
es concentra al matí, i a la nit, la xifra és el 24%

Respecte al cap de setmana, el fet més destacable en 
comparació amb el 2009 és l’augment de l’audiència durant 
la nit del diumenge. Un increment que ha estat palpable 
tant a la ràdio generalista —on l’augment ha estat de 7 
punts: el 50% dels seus seguidors en diumenge apareixen 
en aquesta franja el 2010— com a la temàtica —on el crei-
xement ha estat de 5 punts (29%). 

Taula 4. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista 
i temàtica segons el període setmanal a Catalunya (2010)

Generalista Temàtica Total oients

Dies feiners 30,3 36,6 61,8

Dissabte 22,9 30,5 50,3

Diumenge 22,2 24,9 45,5

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).

Taula 5. Distribució de l’audiència de la ràdio generalista 
segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2010)

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) 66,6 70,9 53,8 50,1

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 32,3 34,4 26,1 24,6

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 27,6 27,8 23,9 29,6

Nit
(de 20.00 a 06.00) 39,8 37 48,8 50

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).

Taula 6. Distribució de l’audiència de la ràdio temàtica 
segons el període setmanal i per franges horàries a 
Catalunya (2010)

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) 64,5 68,2 55,4 48,6

Migdia
(de 12.00 a 16.00) 42,5 42,8 43,6 39,1

Tarda
(de 16.00 a 20.00) 37,4 38,3 33,7 34,8

Nit
(de 20.00 a 06.00) 24,6 23,4 28,2 29,5

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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4. Rànquings de cadenes

4.1. Les cadenes generalistes

La ràdio generalista continua perfilant un pòdium compar-
tit per tres líders: RAC1, Catalunya Ràdio i Cadena SER. 
Els dies feiners, l’audiència de RAC1 arriba als 542.000 
oients, mentre que Catalunya Ràdio assoleix els 492.000, 
i Cadena SER, els 438.000. Pel que fa al cap de setmana, 
RAC1 és seguida per 494.000 oients; Catalunya Ràdio, per 
459.000, i Cadena SER, per 421.000. 

Ara bé, hi ha dues variacions importants respecte 
de l’any 2009. D’una banda, la distància entre aquestes 
tres cadenes està ara una mica més accentuada que a 
l’exercici anterior. I de l’altra, s’han produït canvis en la 
ubicació al rànquing: RAC1 ha assolit de manera clara 
el primer lloc i la cadena pública catalana ha aconseguit 
desbancar Cadena SER de la segona posició. Tot plegat 
fa que, a Catalunya, es dibuixi un panorama molt dife-
rent del d’Espanya, on la Cadena SER manté el liderat-
ge amb una quota de mercat del 36%, seguida d’Onda 
Cero (17%). En tercer i quart lloc, amb xifres molt in-
feriors (10% de share respectivament), apareixen Cadena 
COPE i RNE. 

RAC1 es consolida en el primer lloc del ràn-
quing i Catalunya Ràdio desbanca Cadena 
SER de la segona posició

Per províncies, a Girona i a Barcelona, RAC1 as-
soleix la major quota de mercat, amb un 35% i un 27%, 
respectivament. A Lleida, Catalunya Ràdio destaca cla-
rament amb un 42%, i la cadena pública també supera 
la resta de cadenes a Tarragona (29%). Cadena SER se 
situa en segon lloc a Barcelona (26%) i, a la resta de 
províncies, en el tercer (amb quotes de mercat entre el 
15% i el 20%).

L’any 2010 RAC1 es fa més forta entre l’audiència 
masculina. La cadena ha anat augmentant progressiva-
ment el seu índex de seguiment per part dels homes i, 
enguany, el seu grau de penetració en aquest grup po-
blacional ha passat del 8% (2009) a l’11% (2010). En 
referència a les classes socials, RAC1 guanya terreny 
entre la classe alta, on l’índex de penetració creix del 
12% (2009) al 15% (2010). Ara bé, el canvi més signi-
ficatiu apareix entre els joves de 20 a 24 anys. Si l’any 
2009 la xifra de penetració a aquesta franja d’edat era 
del 3%, enguany arriba al 8%.

La pujada de Catalunya Ràdio es correspon, tam-
bé, amb canvis en grups socials específics? La resposta 

és negativa. La cadena pública augmenta lleugerament 
a gairebé tots els grups tipificats segons el gènere, el 
nivell econòmic, l’edat, els usos lingüístics i la naciona-
litat. No obstant això, cal ressaltar una excepció. L’ín-
dex de penetració de Catalunya Ràdio entre la població 
d’entre 14 i 44 anys presenta una clara tendència a la 
baixa, fet que es pot interpretar com un símptoma d’un 
envelliment progressiu de la seva audiència. 

L’observació de l’evolució de l’audiència acumu-
lada durant les 24 hores del dia demostra clarament la 
lluita per la conquista del lideratge entre RAC1, Ca-
talunya Ràdio i Cadena SER. En horari diürn (entre 
les 07.00 i les 20.00 hores) RAC1 és clarament la gua-
nyadora, i la nit i la matinada són liderades per Cade-
na SER. Pel que fa a Catalunya Ràdio, la seva posició 
en horari diürn acostuma a ser la segona en nombre 
d’oients; ara bé, entre les 15.00 i les 17.00 hores, el se-
gon lloc pertany a Cadena SER. 

De la resta de cadenes, els fets més destacables són 
els descensos de l’audiència d’Onda Rambla - Punto 
Radio i de COMRàdio a pràcticament tots els grups 
socials tipificats per l’EGM segons les variables soci-
odemogràfiques. Així, el 2010, a partir del sisè lloc del 
rànquing, totes les cadenes tenen menys de 100.000 
oients tant els dies feiners com durant el cap de set-
mana. 

Taula 7. Rànquing de les cadenes generalistes amb més 
audiència a Catalunya (2010). Audiència acumulada

dies 
feiners

Total 
setmana

RAC1 542 494

CATALUNYA RÀDIO 492 459

SER 438 421

ONDA CERO 187 162

RADIO 1 / RNE1 139 127

COPE 111 109

ONDA RAMBLA - PUNTO RADIO 90 78

ONA FM 51 44

COMRÀDIO 35 30

RÀDIO 4 17 14

TOTAL OIENTS 
RÀDIO GENERALISTA 1.887 1.750

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).
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Taula 8. Audiència de les cadenes generalistes per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2010)

RAC1 Catalunya 
Ràdio SeR Onda Cero Radio 1 / 

Rne COPe

Onda 
Rambla-
Punto 
Radio

OnA FM

Gènere

Home 11,1 8 9,2 2,8 2,7 3 0,9 1,3

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

nivell econòmic

Alt 15,3 12,7 8,5 2,9 1,8 2,7 1 1

Mitjà-alt 11,2 9,3 6,7 2,9 1,6 2,9 1,3 0,8

Mitjà 7,3 6 6,8 2,4 1,8 2,1 0,9 0,7

Mitjà-baix 3,4 4 6,2 2,1 3,1 2 1 0,3

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

edat

14-19 3 1,7 1,5 0,5 0 1 0 0,5

20-24 8,3 2,5 4 0,7 0,7 1,2 0,2 1,5

25-34 9,5 3,8 6,1 1 0,6 1,6 0,4 0,7

35-44 11,3 6,8 7,1 0,2 1,2 2,2 0,4 1

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

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

65 i més 5,1 8,3 6,6 2,6 3,7 3,1 2,2 0,2

Llengua familiar preferent 

Català 14,9 13,7 4,3 0,8 1,2 1,1 0,8 0,9

Indistintament 7,6 6,3 7,9 3,1 2,3 1,6 0,9 0,9

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

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

nacionalitat

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

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

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre). 
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Gràfic 1. Quota d’audiència de les cadenes generalistes per províncies a Catalunya (2010)
%
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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).

Gràfic 2. Evolució de l’audiència de les cadenes generalistes a Catalunya (2010). Audiència acumulada d’01.00 a 24.00 
hores. 
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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).



90  •••• Informe sobre la Ràdio a Catalunya, 2010

4.2. Les cadenes temàtiques

La ràdio musical trenca la tendència cap a l’empat tècnic 
entre tres cadenes, que semblava que guanyava pes l’any 
2009. 40 Principales manté la primera posició amb més 
de 400.000 oients de dilluns a diumenge i ara, a més de 
Flaix FM i RAC105, Ràdio Flaixbac també supera els 
200.000 oients. És a dir, la situació es podria descriure 
així: hi ha un líder clar, que és 40 Principales —situa-
ció que queda també reflectida a les dades d’Espanya— i, 
amb aproximadament la meitat de nombre d’oients, tres 
cadenes competeixen per la segona posició. Alhora, Ca-
dena 100 i Cadena Dial, a poc a poc, sembla que es van 
incorporant a aquesta lluita pel segon lloc. 

Però, si s’observa l’índex de penetració per franges 
d’edat, poden establir-se dos grups de programacions. Les 
cadenes que tenen una major presència entre els més jo-
ves (40 Principales, Flaix FM i Ràdio Flaixbac) i les que 
obtenen els millors resultats entre els majors de 25 anys 
(RAC105, Cadena 100 i Cadena Dial). 

D’altra banda, també s’ha de tenir en comp-
te la diferència de resultats segons la província. Si bé 
40 Principales obté la major quota de mercat a tres 
províncies (Girona: 26%, Tarragona: 23% i Barcelona: 
17%), a Lleida ocupa el segon lloc (19%). A aquesta 
província la guanyadora és Flaix FM (21%), que alhora 
és la segona a Barcelona (11%) i Tarragona (14%) i la 
tercera a Girona (15%). La cadena que mostra el com-
portament menys homogeni per províncies és Cadena 
Dial: és la tercera a Tarragona (13%) i Lleida (13%), 
però la sisena a Girona (5%) i la setena a Barcelona 
(7%).

En relació amb les cadenes esmentades, si es com-
paren les dades de 2010 amb les de 2009, només un as-
pecte crida l’atenció: el comportament dels més joves 
davant Flaix FM. Aquesta cadena ha augmentat la seva 
penetració entre els joves de 14 a 19 anys en més de 4 
punts, i ha arribat al 16%, i entre els de 20 a 24 anys 
també ha aconseguit un increment. Aquest últim ha es-
tat de 3 punts i l’índex assoleix ara el 13%. Sobre la resta 
de cadenes musicals, només cal advertir que, lentament, 
Europa FM consolida el seu públic entre els més jo-
ves (de 14 a 24 anys) i enguany obté a aquesta franja 
una penetració del 5%. Es tracta del mateix índex que 
té Màxima FM.

Catalunya Informació és l’única cadena te-
màtica que aconsegueix dades d’audiència 
significatives, amb 130 mil oients setmanals

Taula 9. Rànquing de les cadenes temàtiques amb més 
audiència a Catalunya (2010). Audiència acumulada 

dies feiners Total setmana

MUSICALS

40 PRINCIPALES 434 403

FLAIX FM 277 265

RAC105 239 211

RÀDIO FLAIXBAC 231 211

CADENA 100 210 181

CADENA DIAL 193 177

EUROPA FM 152 142

KISS FM 143 127

MÀXIMA FM 108 107

M-80 106 97

RADIO OLÉ 45 42

ICAT 44 40

CATALUNYA MÚSICA 35 35

RADIO 3 / RNE 29 26

GUM FM 9 7

RADIO CLÁSICA / RNE 7 9

RÀDIO ESTEL 6 8

ONDA MELODIA 4 4

STYLCL 1 1

STYL FM 1 1

InFORMATIVeS

CATALUNYA 
INFORMACIÓ 133 130

RADIO MARCA 94 84

RADIO 
INTERECONOMÍA 26 22

RADIO 5 TODO 
NOTICIAS 14 12

ROCK&GOL 5 4

GESTIONA RADIO 1 0

TOTAL OIENTS
RÀDIO TEMÀTICA 2.282 2.124

Dades: Xifres absolutes, en milers d’oients (audiència acumulada).
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 10. Audiència de les cadenes temàtiques musicals per característiques sociodemogràfiques a Catalunya (2010) 

40 
PRInCIPALeS FLAIx FM RAC 105 RÀdIO 

FLAIxBAC
CAdenA 
100

CAdenA 
dIAL

eUROPA 
FM KISS FM MÁxIMA 

FM

Gènere

Home 5,9 5,3 3,5, 3,2 2,2 2 2,2 1,9 2,1

Dona 6,9 3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 2,2 2,1 1,2

Nivell econòmic 

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

Mitjà-alt 6,9 4 4,7 4,1 3,3 2,3 2 2,4 1,7

Mitjà 7,2 4,7 3,2 3,4 3 3,3 2,7 2,2 1,9

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

Baix 1,1 23 1,1 0,5 0,5 1,7 1,1 0,5 0,5

Edat

14-19 10 16 2 10,3 2,5 1,2 5,2 1 5,2

20-24 14,5 13,2 2 9,6 4,3 2,5 5 2,2 5,5

25-34 11,6 6,9 4,5 5,3 4,9 3,9 3,9 2,4 2,9

35-44 8,4 3,4 5,1 3,2 4,4 3,8 2,9 3,6 1,8

45-54 4,2 1,8 5 1,9 2,8 3,1 1,4 2,5 0,4

55-64 2,3 0,6 2,2 0,8 1,1 2,6 0,3 1,4 0,2

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

Llengua familiar preferent

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

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

Castellà 7,4 4,1 1,6 2,2 3,8 3,7 3 2,3 2,4

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

Nacionalitat

Espanyola 6,3 4,2 3,5 3,4 2,7 2,8 2,2 2 1,6

Resta 8,1 4,4 2 2,2 4,6 2,9 2,9 1,8 2,2

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 o més anys, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre).
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Gràfic 3. Quota d’audiència de les cadenes temàtiques musicals per províncies a Catalunya (2010)
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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).

Gràfic 4. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques musicals a Catalunya (2010). Audiència acumulada d’01.00 
a 24.00 hores
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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).

Sobre les cadenes informatives, Catalunya Informació 
és l’única que aconsegueix dades d’audiència rellevants, amb 
130.000 oients setmanals, i el seu seguiment continua con-
centrant-se majoritàriament durant les primeres hores del 

dia. A més, també és pertinent tenir en compte el creixement 
progressiu de Radio Marca (84.000 oients), sobretot entre la 
població de 35 a 44 anys. En referència a la resta, cal assenya-
lar l’augment del nombre d’oients de Radio Intereconomía el 
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2010, que va assolir els 22.000 (enfront els 14.000 del 2008), i 
l’estancament de Radio 5 Todo Noticias en uns 12.000. 

No obstant això, el que defineix clarament el sector 
radiofònic informatiu és que la lluita per obtenir un lloc 
destacat es concentra a la província de Barcelona i, per tant, 
aquest àmbit encara té un sentit molt centralitzat. Catalu-
nya Ràdio i Ràdio Marca obtenen quotes de mercat per 
sobre del 5% tan sols aquí. En canvi, a la resta de provínci-
es, només té rellevància el consum de la cadena informativa 
pública.

5. Conclusions

Diferents aspectes permeten plantar cara al futur amb 
«moderat optimisme», però no totes les cadenes poden 
encarar els propers exercicis amb un esperit optimista. 
Les situacions són molt diverses. Al terreny de les gene-
ralistes, tan sols RAC1, Catalunya Ràdio i Cadena SER 
obtenen dades d’audiència certament rellevants. Projectes 
com ara el de COMRàdio o el de Ràdio 4 queden molt 
per sota dels 50.000 oients. En l’àmbit de les musicals, 
40 Principales manté el lideratge absolut amb més de 
400.000 oients, i la resta no supera els 300.000. Pel que 
fa a les programacions informatives, tan sols despunten 
Catalunya Ràdio i Ràdio Marca, amb 130.000 i 84.000 
oients, respectivament. És a dir, hi ha més emissores amb 
xifres d’audiència per sota del 100.000 oients que per da-
munt d’aquesta quantitat i, tot i que a vegades això pot 
estar justificat pel caràcter minoritari de la seva especi-
alització musical o temàtica, és un símptoma clar de les 
dificultats de gran part del sector. 

No obstant això, hi ha dos fets positius que calen des-
tacar arran de l’anàlisi de l’evolució del consum radiofònic 
del 2010 i que donen pistes sobre com fer front al futur 
immediat. D’una banda, queda patent el bon estat de salut 
de la ràdio en català, i de l’altra, el fet que la ràdio continuï 
sent un mitjà atractiu per als joves.

Les bones perspectives de la ràdio en català queden 
reflectides en les dades del Baròmetre de la Comunicació i la 
Cultura: el consum de ràdio en català ha crescut un 10% 
respecte al 2009. La consolidació de RAC1 i de Catalunya 
Ràdio en els dos primers llocs del rànquing el 2010 n’és una 
prova evident.

La penetració de la ràdio musical entre els adoles-
cents de 14 a 19 anys ha crescut 6 punts enguany, i se situa, 
així, en el 46%. Pel que fa a la ràdio generalista, el seu se-
guiment entre la població de 20 a 24 anys també va aug-
mentant, amb una velocitat lenta, però de manera segura. 
De l’11% de penetració que presentava el 2007, enguany 
aquest índex assoleix el 17% gràcies a un increment de gai-
rebé 5 punts. 

Taula 11. Audiència de les cadenes temàtiques 
informatives per característiques sociodemogràfiques a 
Catalunya (2010) 

CATALUnYA 
InFORMACIÓ RAdIO MARCA

Gènere 

Home 2,8 2,4

Dona 1,3 0,2

Nivell econòmic

Alt 3,6 1

Mitjà-alt 2,8 1,2

Mitjà 1,,9 1,7

Mitjà-baix 0,8 1

Baix 1,1 0

Edat

14-19 0,2 0,5

20- 24 0,7 0,,5

25- 34 1,8 2,2

35- 44 2,7 2,3

45-54 3,1 2,6

55-64 2,5 0,4

65 i més 1,4 0,3

Llengua Familiar preferent

Català 3,4 0,7

Indistintament 2 1,2

Castellà 0,9 1,9

Altres 1,4 0

Nacionalitat

Espanyola 2,1 1,4

Resta 0,7 0,7

Dades: Percentatge en sentit horitzontal. Audiència acumulada. 
Mitjana diària de dilluns a diumenge.
Univers: Persones de 14 anys o més, residents a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio 
Catalunya (febrer-novembre).
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Gràfic 5. Evolució de l’audiència de les cadenes temàtiques informatives a Catalunya (2010). Audiència acumulada 
d’01.00 a 24.00 hores.
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 Univers: Persones de 14 o més anys, residents a Catalunya.
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EGM Ràdio Catalunya (febrer-novembre).

Gràfic 6. Quota d’audiència de les cadenes temàtiques informatives per províncies a Catalunya (2010)
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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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Aquest fenomen està afavorint, alhora, la segmen-
tació de l’audiència. Entre les cadenes musicals, hi ha les 
preferides pels menors de 25 anys (40 Principales, Flaix 
FM i Flaixbac) i les que obtenen millors resultats en edats 
superiors (RAC105, Cadena 100 i Cadena Dial). Com no 
podia ser d’una altra manera, els gèneres musicals progra-
mats determinen el target. Però és que, en l’àmbit de les 
generalistes, també es comença a projectar aquest fenomen: 
mentre que RAC1 va guanyant terreny entre els més joves, 
l’audiència de la resta va envellint. 

És evident que les cadenes, si volen continuar acapa-
rant una porció del mercat, han de revisar la seva manera de 
fer i arriscar més en la recerca de nous formats que atraguin 
els més joves. A diferència de la televisió, aquest mitjà no 
ha sabut arriscar en aquest sentit i l’únic que ha aconseguit 

moltes vegades és que els equips que despunten en cre-
ativitat radiofònica marxin a treballar precisament al seu 
principal competidor. 

6. Fonts d’informació consultades

•	 Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación. Estudi General de Mitjans (EGM) 
Ràdio Catalunya, febrer-novembre 2010.

•	 Fundació Audiències de la Comunicació i la 
Cultura (FUNDACC); Institut de la Comu-
nicació de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (InCom-UAB). La comunicació a Catalunya. 
Resum 2010, gener-desembre 2010. 





CAPÍTOL  IV

L’any 2009, el darrer exercici del qual es disposa dades de la 

majoria de les empreses a l’hora de tancar l’Informe,1 el sector 

de la ràdio a Catalunya va situar-se de ple en un escenari de 

crisi, ja iniciat durant l’exercici anterior, però que va assolir unes 

magnituds amenaçadores. Aquesta crisi va afectar els ingres-

sos comercials (venda de publicitat i serveis) dels operadors 

públics d’àmbit català i de les empreses privades, amb l’excep-

ció del segment d’operadors privats de cadenes d’abast català, 

que no obstant això va reduir el ritme de creixement. Aquest 

escenari no va resultar aliè a la situació del mercat espanyol, tot 

i que, a diferència del que succeí l’any anterior, durant el 2009 

la reducció de la xifra de negoci fou molt més superior a Catalu-

nya (18,5% menys) que al conjunt de l’Estat (10,6% menys) i va 

tenir repercussió sobre el volum d’ocupació total, que registrà 

una davallada significativa.

1. En el capítol d’aquest Informe 2010 dedicat a l’economia del sector, 
el conjunt de les dades fonamentals sobre el volum d’ingressos i altres 
magnituds fan referència a l’any 2009, ja que en la data de tancament 
no és possible tenir dades oficials més actualitzades sobre els resultats 
econòmics de les empreses. Això no obstant, com en les edicions 
anteriors, s’afegeixen algunes dades i estimacions sobre l’any 2010, que 
permeten avançar algunes tendències del que ha succeït durant l’any 
de referència de l’Informe. Aquestes dades, però, no es poden comparar 
amb la informació procedent dels comptes oficials de les empreses, atès 
que es tracta de fonts d’informació de caràcter molt diferent. Així, en 
aquest capítol s’inclou el conjunt dels ingressos de tota mena declarats 
per les empreses, i no únicament la inversió publicitària obtinguda. 

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.

Perspectiva econòmica del sector 

radiofònic a Catalunya
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1. Introducció

Si l’any 2008 es van començar a notar els efectes de la cri-
si econòmica general sobre els resultats de les empreses del 
sector radiofònic, encara que en menor grau que al conjunt 
de l’Estat espanyol, i després d’un període força llarg d’ex-
pansió dels ingressos publicitaris, l’any 2009, el darrer del 
qual es disposa de dades completes que permeten quanti-
ficar les magnituds econòmiques del sector, es caracteritzà 
pel deteriorament important dels indicadors de l’activitat 
del mercat. Aquest deteriorament es produí, sobretot, en els 
segments de la ràdio pública d’abast català i les delegacions 
territorials de les cadenes d’abast estatal. Per contra, la ràdio 
privada d’abast català l’any 2009 va seguir creixent, però de 
manera molt més moderada que en els anys anteriors.

Com a resultat, el pes del sector públic en el mercat 
radiofònic català va mantenir-se en una posició de liderat-
ge, perquè va concentrar entre el 60% i el 65% dels ocupats 
i dels ingressos totals d’explotació del sector. No obstant 
això, si es focalitza l’atenció en les vendes de publicitat i 
altres serveis, es constata que les cadenes de titularitat pú-
blica han anat perdent pes progressivament en relació amb 
el total del sector, ja que han passat de representar el 32,5% 
de les vendes totals el 2007 al 26,9% el 2009. 

Això suposa que la crisi del mercat de la inversió pu-
blicitària en les empreses de ràdio de Catalunya ha estat 
més accentuada en les cadenes públiques, comparativa-
ment amb les cadenes privades.

L’any 2009 es caracteritzà pel deteriorament im-
portant dels indicadors de l’activitat del mercat

D’altra banda, amb les dades dels comptes oficials de 
les empreses, la síntesi de les magnituds econòmiques de la 
ràdio a Catalunya i a Espanya l’any 2009 —últim període 
que permet obtenir dades disponibles d’una àmplia majoria 
de les empreses a l’hora de tancar aquest Informe— revela 
un canvi molt significatiu respecte a l’anterior: la davallada 
dels ingressos per vendes (publicitat) a Catalunya (18,5% 
de reducció) va ser superior a la que es produí al conjunt de 
l’Estat espanyol (10,6%).

Atès que aquest capítol persegueix presentar l’estruc-
tura i la dinàmica del sector, tal com es va fer en les edicions 
anteriors de l’Informe, s’adopta com a punt de partida els 
comptes oficials de les empreses, i s’analitzen els indicadors 
principals —ingressos d’explotació, vendes, ocupació i sub-
vencions públiques atorgades— i les relacions de propor-
cionalitat entre ells. Tot això, d’altra banda, interrelacionat 
amb el mapa complex d’espais comunicatius en joc (i el 
seu ventall d’agents participants) en la ràdio de Catalunya, 
porta a presentar les diferències entre les emissores i cade-
nes privades d’abast local, català i espanyol (i les emissores 
que aquestes tenen a Catalunya) i les emissores públiques 
d’abast català. 

A diferència del 2008, la davallada dels in-
gressos per vendes (publicitat) a Catalunya 
(18,5% de reducció) va ser superior a la que es 
produí al conjunt de l’Estat espanyol (10,6%) 
el 2009

També seguint el model establert en edicions ante-
riors, i amb les mancances que això pot comportar, l’estu-
di de l’economia del sector radiofònic s’ha fonamentat en 
les dades oficials que les empreses proporcionen, ja que és 
l’únic que permet assolir l’objectiu sense dependre de fac-
tors imprecisos com poden ser les estimacions de les des-
peses publicitàries sobre tarifa oficial i la real estimada per 
les institucions que en fan la mesura. Entre les mancances 
principals del mètode seguit, hi ha, sobretot, la impossibi-
litat d’obtenir informació dels resultats d’algunes emissores 
i cadenes, i que cal cenyir el treball a l’any de les darreres 
dades disponibles de la immensa majoria de cadenes, amb 
la pèrdua d’actualitat tan important en un període d’incer-
tesa econòmica com és l’actual. 

Per això, com ja es va fer en els anys precedents, l’es-
tudi es complementa amb referències econòmiques sobre 
l’exercici de l’any 2010 respecte a l’anàlisi dels resultats que 
proporcionen les dues institucions que fan el seguiment de 
la inversió publicitària a Espanya. Aquesta via d’informació 
sobre la dinàmica del sector, sempre més actualitzada, es 
pot contrastar posteriorment amb els resultats comptables 
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i amb el mateix cens bàsic d’empreses establert els dos anys 
anteriors.

La relació d’empreses analitzades comprèn la 
llista de membres de l’Associació Catalana de 
Ràdio, complementada amb altres empreses 
privades i públiques de referència

Així, la llista d’empreses de l’Associació Catalana de 
Ràdio, de la qual són membres totes les societats priva-
des principals de ràdio que operen a Catalunya, va seguir 
sent la referència inicial del treball. Aquesta relació es va 
ampliar, d’una banda, amb altres societats vinculades als 
grups o les cadenes principals de ràdio incloses en la llista 
esmentada. I de l’altra, també es van incorporar en l’objecte 
del treball les dues societats de titularitat pública del sector 
amb cobertura autonòmica: Catalunya Ràdio SRG, SA i 
l’Agència de Comunicació Local, SA. 

En aquest estudi es presenten les dades de les em-
preses de les quals s’ha obtingut la informació comptable 
de l’any 2009 (o, substitutivament, del 2008 com a darrer 
exercici amb els comptes disponibles). Per això, i compara-
tivament amb l’Informe sobre la ràdio a Catalunya 2009, cal 
assenyalar que s’han produït certs canvis en la relació de 
societats a partir de la qual s’han elaborat les dades secto-
rials analitzades.2

En concret, s’han obtingut les dades comptables de 
28 empreses corresponents als exercicis 2007, 2008 i 2009 
(o substitutivament del 2006 al 2008). Això suposa inclou-
re la pràctica totalitat de les principals societats privades i 
públiques del sector que presten serveis de ràdio a Cata-
lunya. 

En aquest estudi es presenta la sèrie de dades cor-
responents als exercicis 2007, 2008 i 2009 d’aquestes em-
preses, per tal de fer una anàlisi de l’evolució del sector de 
manera homogènia.3

2. En comparació amb les societats que es van analitzar en l’Informe 
sobre la ràdio a Catalunya 2009, s’han inclòs tres societats de les quals 
sí que s’ha obtingut la informació comptable dels anys posteriors 
al 2007 (Flaix FM, SA, Ràdio Flaixbac, SA i Antena 3 de Radio, SA), 
mentre que no s’han aconseguit les dades posteriors al 2007 de Grup 
Flaix, SL i Ràdio Ciutat de Manresa, SL. D’altra banda, i com també 
es féu en l’Informe del 2009, s’han exclòs de l’anàlisi les societats 
següents, perquè van tenir un índex molt baix d’activitat durant el 
període de 2007 a 2009: Sistema Català de Radiodifusió, SL; Editorial 
Catalana de Televisión y Radio, SA; Onda Ramblas de Radio, SL; Ondas, 
SA; Sociedad de Estudios de Radio y Televisión, SA; Agrupación 
Radiofónica, SA, i Avante Radio, SA.

3. En aquest sentit, cal remarcar que la comparació de les dades que 
es presenten en aquesta edició de l’estudi amb les dels anteriors 
seria errònia, ja que suposaria contrastar informacions elaborades 
amb censos lleugerament diferents d’empreses radiofòniques de 
Catalunya.

oficials i observar les desviacions que es produeixen, però 
l’anàlisi de les sèries històriques indica que és de gran utili-
tat per identificar les tendències. Cal advertir, a més, que a 
partir dels comptes de les empreses queden comptabilitzats 
tots els ingressos obtinguts per les empreses i no només els 
ingressos per publicitat.

2. Plantejament metodològic de l’estudi

2.1. Plantejament general

En coherència amb el que s’ha expressat en el punt ante-
rior, i seguint el mateix procediment de treball que en les 
edicions anteriors de l’Informe, el punt central de l’estudi 
fa referència a l’anàlisi del sector a partir de les dades eco-
nòmiques i comptables oficials de les empreses públiques i 
privades que operen a la ràdio a Catalunya, amb les acota-
cions que s’indiquen en el punt 2.2.

L’estudi se centra en els ingressos per vendes decla-
rats pels agents radiofònics —la publicitat contractada és 
l’entrada principal de recursos en el sector privat—, però 
també es pot veure l’aportació dels altres ingressos d’explo-
tació que puguin obtenir de la seva activitat, subvencions 
incloses, i establir les ràtios pertinents. Dels comptes de les 
empreses es poden observar també altres magnituds i, com 
en les edicions anteriors, s’ha volgut destacar el nombre de 
treballadors en plantilla reconeguts per les empreses, atès 
que és un dels que tradicionalment es prenen en considera-
ció per abordar la dimensió d’un sector i, al mateix temps, 
permet aportar el rigor necessari a l’evolució en el temps 
d’aquesta magnitud, més enllà d’aproximacions per altres 
mètodes de recaptació de la informació.

L’estudi dels ingressos declarats és de gran utilitat per 
poder fer l’anàlisi comparativa amb les xifres que ofereixen 
les institucions de seguiment de la inversió publicitària en 
mitjans, tant pel que fa a la desviació de les dades relatives 
a la inversió controlada com a la inversió estimada amb els 
seus procediments tècnics d’imputació de valors. La infor-
mació dels seus estudis aporta elements de gran interès, so-
bretot pel que fa a les comparacions de tendències respecte 
als altres mitjans, però creiem imprescindible contrastar-
la amb els comptes oficials, i sobretot a Catalunya, atesa 
l’encara incipient tradició de mesura del mercat publicitari 
radiofònic i les dificultats que comporta quant a l’univers 
considerat.

2.2. Univers de l’estudi

Aquest estudi del sector s’ha elaborat a partir dels comptes 
de les emissores i cadenes dipositats al Registre Mercantil, 
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Les 28 empreses resultants analitzades s’han agrupat 
en les mateixes categories que en el treball d’anys anteriors 
(vegeu l’Annex per al detall):

•	 A. Ràdios privades de Catalunya: societats mercan-
tils de titularitat privada que operen en el mercat de 
la ràdio i que tenen la seva seu social a Catalunya. 
Aquestes empreses s’han classificat en els grups se-
güents:
 A.1. De cobertura autonòmica
 A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya)
 A.3. Ràdios locals, comarcals o independents

•	 B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonò-
mic: societats mercantils de titularitat pública que 
proveeixen serveis de ràdio per a l’àmbit del territori 
de tot Catalunya.

•	 C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Cata-
lunya (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 públi-
ques 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 
tampoc no es tenen prou dades. 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 
inclou l’activitat comercial que es porta a terme di-
rectament per les empreses dominants (vegeu l’apar-
tat C).
 A.3. Ràdios locals, comarcals o independents. 
No és possible obtenir dades oficials de totes les em-
preses, per la qual cosa l’abast de l’estudi és limitat, i, 
en conseqüència, no seria prou fiable fer valoracions 
sobre l’aportació econòmica al sector. Cal considerar, 
però, que és molt reduïda en volum, tant a Catalunya 
com al total espanyol, i per tant té poca incidència so-
bre els indicadors econòmics del sector, com ho indi-
quen els estudis de la Comisión del Mercado de Tele-
comunicaciones (CMT)4 i el fet que tradicionalment 

4. Per al cas espanyol, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones 
calculava que l’any 2009 les tres grans cadenes privades (SER, Onda 
Cero i COPE) van obtenir el 95,1% dels ingressos comercials del sector, 
mentre que la resta d’operadors públics i privats, d’àmbit espanyol, 
autonòmic i local van reduir considerablement el seu pes en el conjunt 
(del 7,8% el 2008 al 4,9%) (CMT, 2009).

són excloses dels estudis sobre la inversió publicitària 
existents a Espanya. 

•	 B. Ràdios públiques de Catalunya. És complet en el 
segment de les d’àmbit autonòmic o supracomarcal, 
però manquen les ràdios públiques d’abast municipal 
o comarcal, que per la mateixa raó representen una 
aportació molt reduïda a l’economia del sector. 

•	 C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Ca-
talunya (amb seu central a Madrid). Es proporciona 
la informació com a referència, però no és possible 
una anàlisi completa de la seva participació en el 
mercat català. No obstant això, l’anàlisi de les seves 
dades permet tenir una indicació de l’evolució de la 
seva activitat global en el conjunt del mercat espa-
nyol.

Les dades econòmiques emprades en aquest estudi 
s’han obtingut dels comptes de les empreses, segons aparei-
xen en el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), 
i corresponen a l’any 2009, si no s’indica el contrari.

3. el context econòmic de la ràdio a 
Catalunya

Abans de presentar les xifres que descriuen econòmica-
ment el sector radiofònic a Catalunya, cal fer referència 
als principals recursos disponibles per al finançament de 
l’activitat: essencialment, l’obtenció d’ingressos per la ven-
da d’espai per a la publicitat —i, ocasionalment, d’altres 
serveis i productes—, les aportacions públiques en forma 
de subvenció a entitats públiques o privades i, en el cas 
de les corporacions públiques, la possibilitat de recórrer a 
l’endeutament. 

En els apartats següents es fa referència a allò que 
actualment representa cadascun a Catalunya i l’anàlisi de la 
fiabilitat de les estimacions en el cas de la publicitat. Prèvi-
ament, però, s’ha considerat necessari fer referència al con-
text econòmic de la ràdio espanyola, situada l’any 2009 en 
un escenari de crisi, i la participació catalana en el conjunt, 
per obtenir una visió més completa de la conjuntura actual 
del sector.

3.1. Dimensions econòmiques del sector 
radiofònic a Espanya i participació catalana

El sector radiofònic de Catalunya, tot i que disposa d’un 
ventall relativament ampli d’empreses públiques i privades, 
d’àmbit local, català o vinculades a corporacions espanyoles, 
i amb programació generalista o temàtica, manté una de-
pendència estructural molt gran de la dinàmica del sector 
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espanyol, ja que les empreses centrals del sistema radiofònic 
espanyol acaparen la major part del mercat de l’audiència i 
del mercat publicitari. En conseqüència, la capacitat de com-
petència dels operadors catalans segueix molt constreta per 
la quota de mercat que els queda en ambdós casos.

Les empreses centrals del sistema radiofònic 
espanyol acaparen la major part del mercat 
de l’audiència i del mercat publicitari. En con-
seqüència, la capacitat de competència dels 
operadors catalans segueix molt constreta

Pel que fa al mercat de l’audiència, les empreses ra-
diofòniques principals d’àmbit estatal (amb les marques 
SER, COPE i Onda Cero) seguien concentrant prop de 
les dues terceres parts de l’audiència a Espanya, tant en la 
programació generalista com en la temàtica. En el primer 
cas, d’acord amb les dades de l’Estudi General de Mitjans 
(EGM), la SER va obtenir el 2009 una quota de mercat del 
38%, que va baixar al 36% l’any 2010, i entre les tres cade-
nes arribaven al 69% l’any 2009, i al 64% un any després. Si 
s’afegeixen les xifres de la quarta cadena generalista espa-
nyola privada (Punto Radio) i la pública RNE, l’oferta de 
les cadenes comprenia el 81% de l’audiència de ràdio gene-
ralista d’Espanya l’any 2009, i el 78,4% l’any 2010. Tot i la 
reducció en tots els casos de les xifres, l’interval d’audiència 
en mans de les cadenes autonòmiques públiques i privades 
i les emissores locals no augura una expansió important del 
seu marge de maniobra en el mercat espanyol.

Pel que fa a la ràdio temàtica, en el camp més compe-
titiu de les emissores i cadenes musicals, les tres grans em-
preses privades mantenen una estabilitat en els resultats al 
voltant del 70% de l’audiència, segons l’EGM (les cadenes 
de la SER sumen el 45% del mercat d’audiència musical) i, 
juntament amb les de RNE, arriben a les tres quartes parts. 
Altre cop, el mercat per a la competència d’abast autonò-
mic i local resulta molt reduït per a l’oferta existent, i no hi 
ha símptomes perceptibles que s’eixampli.

Si aquesta és l’estructura a escala espanyola, en el cas 
concret de Catalunya, i d’acord amb les dades de l’EGM 
Ràdio Catalunya,5 les dimensions del mercat de l’audiència 
són les següents, adoptant com a unitats de referència l’au-
diència acumulada en dies laborables de cada cadena i la 
suma de les audiències acumulades de totes elles:

•	 En la ràdio generalista, l’any 2009 el 51% de la suma 
d’audiències acumulades corresponia a les cadenes 

5. Per a una informació completa de les dades d’audiència a 
Catalunya, vegeu el capítol III d’aquest Informe.

d’abast català (públiques i privades), dos punts més 
que l’any 2008, i va pujar al 54% l’any 2010. Les cade-
nes d’abast espanyol van passar, en el mateix període, 
del 51% l’any 2008 al 49% un any després i al 46% 
l’any 2010. 

•	 En la ràdio musical, les cadenes d’abast català van pas-
sar del 30% l’any 2008 al 33% l’any següent i al 37% 
de la suma d’audiència acumulada el 2010 (si els tres 
anys s’adopta com a referència el mateix univers de ca-
denes), mentre que les d’àmbit espanyol van retrocedir 
del 70% al 66% i al 63%, respectivament, i deixaven 
menys de l’1% del mercat a les emissores locals.

L’anàlisi amb aquest indicador d’audiències permet 
entreveure —amb les cauteles necessàries atès que es tracta 
d’una sèrie de tres anys únicament— una possible tendèn-
cia a l’ampliació de la quota de mercat de la ràdio d’abast 
català dins el mercat radiofònic de Catalunya.

Aquest indicador d’audiències permet entre-
veure —amb les cauteles necessàries— una 
possible tendència a l’ampliació de la quota 
de mercat de la ràdio d’abast català

De totes maneres, les grans empreses radiofòniques 
espanyoles mantenen la capacitat per orientar de facto les 
estratègies comercials (tarifes publicitàries) de tot el sector 
en el mercat espanyol, però també d’influir a escala catala-
na. Tot i que la seva quota de mercat a Catalunya és sensi-
blement inferior per l’existència de competidors amb una 
participació notòria, la centralització de gran part de la in-
versió publicitària espanyola en les cadenes d’àmbit estatal 
els atorga un avantatge competitiu i una capacitat d’acció 
molt gran en el sector radiofònic català. Com s’indica en 
pàgines posteriors, les delegacions d’aquestes empreses a 
Catalunya han anat reduint la seva participació en el mer-
cat publicitari (l’any 2009 per sota del 30% del total), però 
cal entendre la dinàmica del mercat espanyol per poder 
copsar en tot el seu context la situació de Catalunya.

D’acord amb les dades de la Comisión del Merca-
do de Telecomunicaciones (CMT), l’any 2009 es xifrava 
en 395 milions d’euros els ingressos comercials del sector 
a Espanya (vegeu la taula 1), és a dir, sense comptar les 
subvencions i altres fonts de finançament públic,6 que su-

6. Segons la CMT, l’any 2009 les subvencions públiques a la ràdio 
espanyola van pujar a 203 milions d’euros, amb un increment del 
14,8% respecte als 176,8 milions de l’any anterior, incloent els 
contractes programa, les altres fonts de finançament públic, així com 
l’autorització d’endeutament per als organismes públics de ràdio 
existents a Espanya (CMT, 2009).
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marien 203 milions més per completar la xifra de quasi 
600 milions com a volum econòmic del sector radiofònic 
espanyol: dos terços de recursos comercials i un terç de re-
cursos públics. 

Els ingressos comercials, però, van baixar un 10,6% 
respecte a l’exercici de 2008. Ara bé, els informes trimes-
trals d’aquest organisme corresponents a l’any 2010 per-
meten veure una recuperació lleugera i inestable del mercat 
en aquest darrer període.

L’any 2009 les tres primeres empreses radiofòniques 
acaparaven el 95,1% dels 395 milions d’euros d’ingres-
sos comercials del sector a Espanya. Tot i que amb el pas 
dels anys, i gràcies a l’augment d’iniciatives radiofòniques 
d’abast autonòmic, la participació de les tres grans empre-
ses del sector havia anat baixant fins al 2008, segueix exis-
tint una estructura clarament dominada per elles: d’acord 
amb les dades de la CMT, les altres cadenes generalistes 
i temàtiques d’abast espanyol, juntament amb les cadenes 
autonòmiques privades i públiques, es repartiren una part 
del pastís publicitari de menys de 20 milions d’euros l’any 
2009, i van retornar a les xifres de 2007 després d’haver-les 
quasi doblat successivament els darrers exercicis.

L’any 2009, les primeres empreses radiofò-
niques acaparaven el 95% dels 395 milions 
d’euros d’ingressos comercials del sector a 
Espanya

Aquestes xifres coincideixen essencialment —però 
no exactament— amb les que aporta l’estudi anual de No-
ticias de la Comunicación (2010, p. 24-59) per al mercat es-
panyol de la ràdio, elaborat a partir dels comptes oficials 
de les empreses. D’acord amb aquest estudi, el volum de 
negoci estimat del sector l’any 2009 fou de 419 milions, 
dels quals el 90% corresponien a les tres grans corporaci-
ons radiofòniques (95% l’any 2008). Si s’afegeix la quar-
ta cadena generalista d’àmbit espanyol (Punto Radio), la 

quota de mercat de les grans cadenes assoleix el 92% dels 
ingressos comercials de la ràdio a Espanya (98% l’any ante-
rior), i quedarien prop de 21 milions d’inversió publicitària 
generada per la resta d’agents radiofònics públics i privats.

Tot i la gran proximitat en les xifres que proporcio-
nen una font i l’altra, l’anàlisi efectuada pels autors del pre-
sent treball sobre els comptes anuals oficials de les empreses 
catalanes (vegeu les pàgines següents), i com ja passava en 
l’anàlisi de l’any anterior, contradiu algun dels resultats que 
se’n desprenen: els ingressos per vendes del conjunt d’agents 
radiofònics de Catalunya l’any 2009 pujaven a 42,7 milions 
d’euros, dels quals 11,3 milions corresponien a empreses de 
les cadenes estatals esmentades7 (26%), i més de 31 milions 
(72%) corresponien a cadenes públiques i privades d’abast 
català i local, unes xifres més elevades per a aquest segment 
que l’any 2008 (en què la proporció era d’un terç i dos ter-
ços, respectivament). En qualsevol cas, cal considerar que els 
càlculs sobre el mercat espanyol segueixen subestimant els 
ingressos generats per les empreses d’abast local i autonòmic 
—almenys en el cas de Catalunya— i, en conseqüència, la 
seva aportació i quota dins l’economia de la ràdio de l’Estat 
espanyol, com ja apuntàvem en l’Informe de l’any anterior 
sobre la ràdio a Catalunya. 

Els càlculs sobre el mercat espanyol seguei-
xen subestimant els ingressos generats per 
les empreses d’abast local i autonòmic de Ca-
talunya i la seva aportació dins l’economia de 
la ràdio de l’Estat espanyol

7. L’informe de Noticias de la Comunicación recull, amb dades 
proporcionades per la mateixa empresa, que la seva activitat a 
Catalunya l’any 2009 aportà 13,9 milions de les vendes publicitàries 
de la cadena SER (7,3% del total), amb una davallada de 3,2 milions 
respecte a l’any anterior (Noticias de la Comunicación, 2010, p. 38). 
Pel que fa a la COPE, va passar del 4,5% de les vendes publicitàries 
des de Catalunya el 2008 (4,4 milions) al 4,3% (3,6 milions) l’any 2009, 
interrompent una tendència al creixement al llarg de la dècada, tot i 
que amb alguns alts i baixos (Noticias de la Comunicación, 2010, p. 42).

Taula 1. Evolució de l’estructura d’ingressos comercials de la ràdio a Espanya (2005-2009)

2005 2006 2007 2008 2009

Total sector 375,3 403,9 443,7 442,1 395,4

Tres empreses líders 367,5 393,6 424,4 407,5 375,7

Resta del sector 7,8 10,3 19,3 34,6 19,7

Quota de mercat de les tres 
empreses líders 97,9% 97,4% 95,7% 92,2% 95,1%

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. 
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3.2. Les estimacions sobre la inversió 
publicitària: evolució fins al 2010 

La disparitat de dades entre les diverses fonts, així com la 
possibilitat d’avançar resultats econòmics purament esti-
matius, fa aconsellable aportar altres xifres per completar la 
informació i l’anàlisi de la dimensió econòmica del sector 
radiofònic a Catalunya i a Espanya. Per això, i atesa la tra-
dició existent en la indústria dels mitjans de comunicació 
d’usar les estimacions sobre la despesa publicitària de les 
empreses com a indicador de l’evolució econòmica, i te-
nint en compte que constitueix la font principal d’ingres-
sos del sector radiofònic, els estudis sobre el comportament 
del mercat publicitari segueixen sent de gran importància. 
Sobretot perquè amb els procediments usuals de rastreig i 
mesura esdevé possible conèixer les tendències que es pro-
dueixen en el mercat, de manera anticipada als resultats 
recollits en els comptes d’explotació de les empreses. En 
conseqüència, permet en aquest informe —centrat en l’any 
2009— apuntar algunes idees sobre la situació del darrer 
exercici, encara que només sigui sobre la font principal 
d’ingressos i tenint en compte que es tracta sempre d’esti-
macions fetes per institucions que tenen el reconeixement 
del sector, però no de resultats declarats per les empreses.

D’acord amb les dades de la font d’anàlisi més tra-
dicional, Infoadex, l’evolució recent de la inversió publici-
tària en la ràdio a Espanya (vegeu la taula 2) corrobora 
la tendència apuntada a partir dels comptes d’explotació 
de les empreses, encara que hi ha una divergència notòria 
en les xifres. Així, després del creixement sostingut fins al 
2007, els anys 2008 i 2009 es produí una davallada molt 
important, i especialment profunda l’any 2009 (16,3% de 
reducció). Pel que fa a l’any 2010, i també amb coherència 
amb la tendència apuntada pels informes trimestrals de la 

CMT, els ingressos publicitaris de la ràdio espanyola van 
experimentar una lleugera recuperació.

En relació amb el conjunt dels mitjans, però, l’any 2010, 
amb les dades d’Infoadex, es va produir una circumstància 
nova: si en el bienni 2008-2009 la davallada de la inversió pu-
blicitària a la ràdio va ser significativament inferior a la total, 
amb la qual cosa el mitjà va resistir millor els embats de la crisi 
a Espanya, l’any 2010 la publicitat a la ràdio va tornar a aug-
mentar, però a un ritme més baix que el conjunt dels mitjans.

Amb tot, la quota del mercat publicitari de la ràdio so-
bre la globalitat dels suports convencionals a penes va baixar 
una dècima i es mantenia per damunt de la xifra assolida els 
anys anteriors a l’adveniment de la crisi econòmica.

L’any 2010, la publicitat a la ràdio va tornar a 
augmentar, però a un ritme més baix que el 
conjunt dels mitjans

Per la seva banda, l’estudi Índice de inversión publi-
citaria (i2p), que elabora l’empresa Arce Media (vegeu la 
taula 3) juntament amb Media Hotline, corrobora el pes 
del mitjà ràdio en el conjunt i la seva progressió, i el situa 
en unes dimensions semblants, però discrepa en l’avaluació 
del volum de negoci generat per la publicitat en el sector i 
en el conjunt dels mitjans, i rebaixa les xifres proporciona-
des per Infoadex i les acosta més a les estimacions basades 
en les xifres oficials de les empreses. 

També hi ha diferències lleus en l’evolució de la crisi 
presentada per i2p: si per a l’any 2008 estimava una dava-
llada més accentuada que Infoadex i per al 2009 hi havia 
coincidència, pel que fa a l’any 2010 aquest estudi encara 
deixava la ràdio en situació de reducció de la inversió pu-

Taula 2. Inversió publicitària total i en la ràdio a Espanya, segons Infoadex (2007 -2010)

2007 2008 2009  2010

Total inversió estimada en mitjans convencionals 7.985,1 7.102,8 5.630,9 5.849,5

Percentatge d’increment sobre l’any anterior 9,3 −11,1 −20,7 3,4

Inversió estimada en ràdio 678,1 641,9 537,3 548,5

Percentatge d’increment sobre l’any anterior 6,5 −5,3 −16,3 2,1

Participació de la ràdio en el total dels mitjans 
convencionals 8,5% 9,0% 9,5% 9,4%

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Infoadex.
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blicitària, mentre que el conjunt dels mitjans convencionals 
hauria invertit la tendència.

Com a darrer element d’anàlisi en aquest apartat, cal 
insistir en el fet que, malgrat que les línies de tendència 
es mantenen sigui quina sigui la metodologia d’estudi de 
la dimensió econòmica del sector a Espanya, és rellevant 
que en la contrastació entre les xifres estimades d’inversió 
publicitària a la ràdio i els comptes d’explotació de les em-
preses, i per al conjunt del sector, es manté una desviació 
significativa en els resultats. 

Així, pel que fa a Infoadex, els ingressos publicitaris 
de l’any 2008 estaven sobrevalorats en un 45% sobre les 
xifres aportades per la CMT basades en els resultats de 
les empreses i un 36% en el cas de l’any 2009, mentre que 
l’estudi i2p d’Arce Media ho va fer en un 35% i un 27%, 
respectivament. Cal assenyalar, però, que també l’any 2009 
hi ha una diferència significativa entre les dades estimades 
per l’autoritat pública i l’informe del sector elaborat per 
la revista Noticias de la Comunicación (prop de 20 milions 
d’euros de diferència).

En la contrastació entre les xifres estimades 
d’inversió publicitària a la ràdio i els comptes 
d’explotació de les empreses i per al conjunt 
del sector, es manté una desviació significati-
va en els resultats

Si s’aplica com a factor de correcció les diferències dels 
darrers anys a les estimacions sobre la inversió publicitària 
de l’any 2010 en la ràdio, es podria considerar que el volum 
total dels ingressos comercials del sector a Espanya seria 
aproximadament d’uns 350-360 milions d’euros, I si s’estima 
que les dues institucions que mesuren aquesta magnitud han 

anat reduint el diferencial, la xifra final resultant per al 2010 
podria aproximar-se força als resultats de 2009.

3.2.1. Estimacions sobre la inversió publicitària 
a la ràdio a Catalunya, 2009-2010

Els estudis de seguiment i estimació del volum d’inversió 
publicitària per al cas de Catalunya tenen menys tradició i 
compten amb el problema afegit de la imputació a cadena 
o emissora local de la facturació. Amb tot, tant Infoadex 
(2011) com l’Associació Empresarial de Publicitat (2011) 
proveeixen dades que discrepen entre elles i amb les dades 
que proporciona l’Informe sobre la ràdio a Catalunya 2009 
en el capítol dedicat al tema (Yarza, 2010). 

Infoadex fa el rastreig sobre un ventall d’empreses 
manifestament insuficient per avaluar amb les màximes ga-
ranties el sector radiofònic català (Catalunya Ràdio, RAC1 
i les emissores barcelonines de les grans cadenes espanyo-
les), per la qual cosa les dades que proporciona (8,6 milions 
d’euros el 2008, 19,8 milions d’euros el 2009 i 24,6 milions 
d’euros l’any 2010) reflecteixen l’evolució estrictament de 
les cadenes i emissores esmentades, i vénen condicionades, 
sobretot, per l’evolució positiva de la cadena privada d’abast 
català. Per al conjunt dels mitjans de Catalunya, l’any 2010 
Infoadex estimava la inversió publicitària en 342,8 milions 
d’euros, amb una rebaixa de 19 milions d’euros respecte a 
l’any anterior, per la qual cosa la ràdio tindria una quota del 
7% del total dels mitjans convencionals.

Els estudis sobre la inversió publicitària d’Enric 
Yarza8 (Yarza, 2010) —que s’inclouen en l’Informe so-
bre la Ràdio a Catalunya— i de l’Associació Empresarial 

8. Per a una informació completa de les dades d’inversió publicitària a 
Catalunya en l’exercici 2010, vegeu el capítol V d’aquest Informe.

Taula 3. Inversió publicitària total i en la ràdio a Espanya, segons i2p (2007-2010)

2007 2008 2009 2010

Total inversió estimada en mitjans convencionals 7.583,8 6.558,2 6.096,1 5168,4

Percentatge d’increment sobre l’any anterior 7,3 −13,5 −22,3 1,4

Inversió estimada en ràdio 648,8 596,2 500,5 498,2

Percentatge d’increment sobre l’any anterior −8,1 −16,1 −0,5

Participació de la ràdio en el total dels mitjans 
convencionals 8,4% 9,0% 9,8% 9,6%

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Arce Media.
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de Publicitat (AEP) en col·laboració amb Arce Media, 
Media Hotline i altres institucions aporten una informació 
més rellevant per avaluar l’evolució del sector a Catalunya 
(vegeu la taula 4). Així, segons Yarza, els ingressos per publi-
citat de les empreses radiofòniques l’any 2009 serien gairebé 
el triple del que estimava Infoadex, i mostren una caiguda 
del 18,8% respecte a l’any precedent i per al darrer exercici, 
la xifra és de 56,4 milions d’euros, tot alleugint la reducció a 
només el 2,4% respecte al 2009 (vegeu capítol V).

D’altra banda, les dades de l’AEP, tot i que sobre-
valoren la inversió en la ràdio respecte a les xifres de 
Yarza, permeten posar en relació la tendència del sector 
amb el conjunt dels suports publicitaris convencionals, 
a Catalunya i Espanya. D’acord amb aquest estudi, la 
participació de la ràdio en el conjunt dels mitjans de Ca-
talunya és superior a la que es dóna al conjunt de l’Estat 
espanyol, que s’explica —a banda de l’atractiu específic 
que pot tenir el mitjà per als anunciants, sobretot del 
propi territori— també pel fet que la part principal de la 
publicitat destinada a la televisió (que, al seu torn, té la 
quota més elevada entre tots els mitjans) queda al mar-
ge del paisatge comunicatiu català. És significatiu, però, 
que la quota de la ràdio en el mercat català segueixi crei-
xent en els tres darrers anys, afectats per la crisi —encara 
que ho fa lleument en l’últim: els 70,4 milions d’euros 
d’inversió en ràdio (una estimació sempre superior a la 
de Yarza que s’ha indicat més amunt), amb un augment 
del 0,4% interanual, representen el 15,3% dels 459,2 
milions obtinguts per tots els mitjans a Catalunya l’any 
2010. El millor comportament dels ingressos respecte 
al conjunt del mapa de mitjans, i per tant la resistència 

més gran davant la crisi, és l’explicació a aquesta situació 
durant els darrers temps.

És significatiu que la quota de la ràdio en el 
mercat català segueixi creixent en els tres 
darrers anys, afectats per la crisi

Tot i l’interès evident d’aquestes dades, també aquí, 
com es feia en el cas espanyol, cal fer l’advertència de la 
discrepància entre l’estimació de la inversió publicitària que 
proporcionen les tres fonts contrastades i l’anàlisi dels comp-
tes de les empreses de l’univers considerat en aquest Informe. 
La diferència més ajustada es dóna amb l’estudi de Yarza. 

3.3. Els recursos públics al sector ràdio

Juntament amb els ingressos per vendes, essencialment 
d’espai publicitari, l’altra font de finançament important 
per a la ràdio a Catalunya la constitueix el conjunt de re-
cursos que les diverses institucions públiques (Generalitat 
de Catalunya, diputacions, ajuntaments, consells comar-
cals) hi aporten, així com l’ajut indirecte per la via de l’en-
deutament dels ens públics. D’aquests recursos, en aquest 
Informe ens referim únicament als ajuts directes a les em-
preses radiofòniques privades, provinents de la Generalitat, 
i les aportacions públiques a les dues entitats radiofòniques 
del sector públic (Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals i Agència de Comunicació Local), per la dificultat 

Taula 4. Inversió publicitària total i en la ràdio a Catalunya (2007-2009)

  2007 2008 2009

Informe sobre la ràdio a Catalunya, 2009 (Yarza, 2010)      

Inversió publicitària en la ràdio 75,4 71,1 57,8

Evolució respecte a l’any anterior 7,5% −5,6% −18,8%

Associació Empresarial de Publicitat      

Inversió publicitària en la ràdio 85,9 79,6 70,1

Evolució respecte a l’any anterior 8,6% −7,3% −11,9%

Total inversió estimada en mitjans convencionals 698 583,4 461

Evolució respecte a l’any anterior 1,2% −16,4% −21,0%

Participació de la ràdio en el total dels mitjans 
convencionals 12,3% 13,6% 15,2%

Dades: Xifres en milions d’euros.
Font: Yarza (2010) i Associació Empresarial de Publicitat (2011). 
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d’accedir a la informació de tot el sector de la ràdio i les 
administracions locals.

3.3.1. Les subvencions a la ràdio privada

D’ençà de l’any 2005, les empreses radiofòniques privades 
que emeten en català es poden acollir al pla d’ajuts econò-
mics de la Generalitat per al foment de la llengua catalana 
i de suport a l’espai català de comunicació en dues modali-
tats: subvencions a l’explotació (ajuts estructurals, amb un 
import que es calcula automàticament en relació amb les 
hores d’emissió en català) i subvencions a projectes espe-
cífics de les empreses per a la millora de la seva activitat. 

En la taula 5 es presenta l’import total dels ajuts ator-
gats els darrers exercicis, que l’any 2010 va tenir un lleuger 
augment respecte als anteriors, tot i que representa una apor-
tació reduïda a l’economia del sector a Catalunya. La suma 
dels ajuts públics estructurals a les empreses privades de ràdio 
representa menys del 3% dels ingressos d’explotació del sector, 
i si s’hi afegissin els ajuts a projectes, la xifra s’acostaria al 10%.

Pel que fa als ajuts estructurals a l’explotació, el nom-
bre de beneficiaris es manté estable en els darrers anys (16 
a la darrera convocatòria), i l’impacte en els comptes d’in-
gressos de les empreses es pot valorar si es té en compte que 
els imports percebuts van oscil·lar entre 22.000 i 77.000 
euros, xifres una mica superiors a les de 2009; l’import mit-
jà és d’aproximadament 34.500 euros.

Els ajuts a projectes puntuals en el darrer any tam-
bé van seguir la tònica de continuïtat dels exercicis pre-
cedents, amb 16 projectes subvencionats. Els beneficiaris 
amb un import més elevat van ser les empreses emissores 
de RAC1/RAC105, SER/Ona FM i Flaix.

La suma dels ajuts públics estructurals a les 
empreses privades de ràdio representa menys 
del 3% dels ingressos d’explotació del sector

3.3.2. El finançament de les empreses 
públiques de ràdio de Catalunya 

El sector radiofònic de titularitat pública de Catalunya està 
encapçalat per les emissores de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (Catalunya Ràdio SRG) i de l’Agèn-
cia de Comunicació Local (COMRàdio), l’activitat econò-
mica de les quals s’analitza seguidament. 

Com ja destacàvem en informes d’anys anteriors, l’anà-
lisi dels comptes d’ambdues institucions permet copsar la 
importància que els fons públics (subvencions) o privats (pu-
blicitat, principalment) tenen en el finançament d’aquests dos 
agents de referència del sector radiofònic públic de Catalunya. 

L’anàlisi dels comptes d’ambdues institucions 
permet copsar la importància que els fons 
públics (subvencions) o privats (publicitat, 
principalment) tenen en el finançament del 
sector radiofònic públic de Catalunya

Finalment, com ja s’ha assenyalat anteriorment, cal 
remarcar que no es disposa d’informació comptable sobre 
les emissores públiques municipals de Catalunya.

3.3.2.1. Catalunya Ràdio SRG, SA

L’any 2009, el total d’ingressos d’explotació corresponents 
al conjunt de les cadenes de Catalunya Ràdio SRG, SA 
foren de 52,5 milions d’euros (vegeu la taula 6), xifra lleu-
gerament superior a la de l’any anterior (amb 49,2 milions 
d’euros per a aquest concepte). Cal remarcar que aquest 
creixement es produí paral·lelament a una reducció impor-
tant dels ingressos de la societat generats en concepte de 
vendes, que van passar de 15,3 milions d’euros el 2008 a 
10,6 milions d’euros el 2009, fet que suposà una davallada 
del 30,6% d’un any a l’altre. Consegüentment, els ingressos 

Taula 5. Import total dels ajuts del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a la ràdio privada de Catalunya 
(2007-2010)

Modalitat d’ajut 2007 2008 2009 2010

Ajuts estructurals 584.793 536.362 545.000 551.691

Ajuts a projectes 1.356.560 1.214.800 1.198.000 1.451.836

Total 1.941.353 1.751.362 1.747.000 2.003.527

Dades: Xifres expressades en euros.
Font: Elaboració pròpia amb les dades publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Taula 7. Comptes d’explotació de l’Agència de Comunicació Local, SA (anys 2007, 2008 i 2009)

2007 2008 2009

Ingressos d’explotació 10.699.466 12.810.017 12.212.958

Vendes netes 1.241.285 1.415.445 862.911

Altres ingressos d’explotació 9.458.181 11.394.572 11.350.047

Despeses d’explotació 11.098.013 12.770.903 12.210.359

Resultats d’explotació −398.547 39.114 2.599

Treballadors 113 99 98

Dades: Xifres expressades en euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Informa D&B, SA, SABI-Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.

comercials de la societat passaren de representar el 31,1% 
del total d’ingressos el 2008, al 20,2% el 2009.

Per tant, l’esmentat increment dels ingressos totals es 
produí per l’evolució positiva dels Altres ingressos d’explota-
ció, partida que incloïa la subvenció del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, els quals s’incrementaren de 33,9 
milions d’euros a 41,9 milions d’euros d’un any a l’altre.9 

El conjunt de cadenes de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals van reduir els 
seus ingressos generats en concepte de ven-
des en un 30,6% del 2008 al 2009, que pas-
saren de 15,3 milions d’euros a 10,6 milions 
d’euros, respectivament

9. El 2007 i els anys anteriors, el règim de finançament de Catalunya 
Ràdio SRG, SA suposava que les pèrdues de la societat comportaven 
una ampliació del seu índex d’endeutament. Del 2008 al 2009, es féu 
efectiva una subvenció anual de la Generalitat de Catalunya atorgada 
amb la finalitat d’equilibrar el pressupost de la dita societat.

En aquest escenari, i a diferència dels dos anys pre-
cedents, cal remarcar que el 2009 la societat assolí un 
resultat d’explotació positiu, amb un benefici de 5.611 
euros.

3.3.2.2. Agència de Comunicació Local, SA

L’Agència de Comunicació Local (COMRàdio) va obtenir 
l’any 2009 uns ingressos d’explotació de 12,2 milions d’eu-
ros (vegeu la taula 7), una xifra lleugerament inferior a la de 
l’any anterior. Aquesta disminució respon principalment a 
una davallada de les vendes netes generades per la societat, 
que passaren de 1,4 milions d’euros el 2008 a 0,9 milions 
d’euros el 2009. Aquest fet) suposà una davallada del 39,0% 
d’un any a l’altre.

Els dos darrers anys s’observa un resultat d’explota-
ció positiu, amb uns beneficis que foren de 39.114 euros el 
2008 i de 2.599 euros el 2009.

Taula 6. Comptes d’explotació de Catalunya Ràdio SRG, SA (anys 2007, 2008 i 2009)

2007 2008 2009

Ingressos d’explotació 18.064.773 49.156.476 52.489.908

Vendes netes 15.821.888 15.298.684 10.613.618

Altres ingressos d’explotació 2.242.885 33.857.792 41.876.290

Despeses d’explotació 46.313.032 51.211.604 52.484.297

Resultats d’explotació −28.248.259 −2.055.128 5.611

Treballadors 419 431 426

Dades: Xifres expressades en euros.
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Informa D&B, SA, SABI-Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.
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L’Agència de Comunicació Local (COMRàdio) 
va obtenir el 2009 uns ingressos totals per un 
import de 12,2 milions d’euros, una xifra lleu-
gerament inferior a la de l’exercici anterior, 
com a conseqüència, sobretot, de la davalla-
da del 39% de les seves vendes netes

4. La dimensió econòmica del sector 
radiofònic de Catalunya l’any 2009

Seguidament es presenta l’evolució del sector radiofònic a Ca-
talunya del 2007 al 2009 des de la perspectiva econòmica, se-
gons es desprèn de l’anàlisi de la informació disponible en els 
comptes oficials de les empreses (i tenint en compte les con-
sideracions metodològiques assenyalades en l’apartat 2 ante-
rior). Aquest estudi, en la línia dels informes d’anys anteriors, 
se centra en l’anàlisi de l’ocupació laboral, dels ingressos d’ex-
plotació i de la participació de les vendes en aquests ingressos.

4.1. L’ocupació en el sector

L’any 2009 la xifra de treballadors en plantilla a les em-
preses radiofòniques de Catalunya (vegeu la taula 8) era 
un 5% inferior a la del 2007, just l’any anterior a la crisi 
econòmica. Concretament, es passà de 897 treballadors 
el 2007 a un total de 842 el 2009. Aquesta davallada es 
produí en el segment d’empreses de titularitat privada, 
mentre que la quantitat d’ocupats de les ràdios públiques 
d’abast autonòmic s’han mantingut sense canvis rellevants 
(532 treballadors el 2007 i 524 el 2009). En conseqüència, 
Catalunya Ràdio SRG, SA i l’Agència de Comunicació 
Local, SA van continuar augmentant el seu pes en el total 
del sector: l’any 2009 van superar el 60% del total dels 
treballadors del cens d’empreses analitzades.

Per completar el recompte de treballadors del sector 
de la ràdio a Catalunya, caldria afegir a aquestes xifres el 
nombre d’empleats de les emissores municipals, per la qual 
cosa, en realitat, podem considerar que el sector públic es 
consolida, amb diferència, com la principal borsa de força 
de treball en el sector. 

Taula 8. Ocupats del sector de la ràdio a Catalunya (2007-2009) (1) (2)

2007 2008 2009

Nombre % Nombre % Nombre %

A. Ràdios privades de Catalunya    

A.1. De cobertura autonòmica 144 16,1 148 16,9 146 17,3

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 194 21,6 172 19,7 153 18,2

A.3. Ràdios locals/comarcals/independents 27 3,0 25 2,9 19 2,3

Total 365 40,7 345 39,4 318 37,8

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic            

Total 532 59,3 530 60,6 524 62,2

Total ràdio a Catalunya 897 100,0 875 100,0 842 100,0

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

Total 2.497   2.505 2.529

(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
(2) Empleats directament per part de les empreses.
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI-Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.
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Taula 9. Total d’ingressos d’explotació del sector de la ràdio a Catalunya (anys 2007, 2008 i 2009) (1) (2) 

2007 2008 2009

Nombre % Nombre % Nombre %

A. Ràdios privades de Catalunya    

A.1. De cobertura autonòmica 16.609.156 24,7 18.603.083 18,4 19.977.538 19,9

A.2. D’abast estatal (delegacions a 
Catalunya) 20.499.878 30,5 19.078.611 18,9 14.861.841 14,8

A.3. Ràdios locals/comarcals/
independents 1.251.530 1,9 1.217.096 1,2 923.128 0,9

Total 38.360.564 57,1 38.898.790 38,6 35.762.507 35,6

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast 
autonòmic            

Total 28.764.239 42,9 61.966.493 61,4 64.702.866 64,4

Total ràdio a Catalunya 67.124.803 100,0 100.865.283 100,0 100.465.373 100,0

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

Total 513.391.110   472.310.749 419.222.450

(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
(2) Total d’ingressos d’explotació de les empreses: vendes netes (publicitat i vendes de productes), subvencions i altres ingressos d’explotació. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI-Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.

L’any 2009 la xifra de treballadors en plantilla 
a les empreses radiofòniques de Catalunya 
era un 5% inferior a la del 2007, abans de la 
crisi econòmica 

L’anàlisi detallada del segment radiofònic de titulari-
tat privada de Catalunya posa de manifest que, del 2007 al 
2009, hi ha hagut una disminució del nombre de treballa-
dors en tots els grups, excepte en el de les ràdios de cober-
tura autonòmica. En concret, la mitjana anual d’ocupats en 
aquestes empreses es mantingué entre 144 i 148 persones 
al llarg dels tres anys analitzats.

La reducció de llocs de treball en la ràdio a Ca-
talunya es produí d’una manera molt accentuada en les 
delegacions catalanes de les grans cadenes espanyoles: de 
194 treballadors el 2007 a 153 el 2009, dades que supo-
sen una caiguda del 21,1% d’un any a l’altre. Aquesta 
evolució contrasta amb la situació a escala de l’Estat: en 

conjunt, les grans empreses van augmentar l’índex d’ocu-
pació l’any 2009, un fenomen que any rere any s’havia 
produït des del 2006 (Noticias de la Comunicación, 2010), 
com també es constata en les dades recollides a la taula 
8 respecte de les ràdios privades d’abast estatal que ope-
ren a Catalunya (amb seu central a Madrid). Això no 
obstant, d’acord amb les dades oficials d’aquestes empre-
ses, només la SER va augmentar realment l’ocupació (38 
empleats el 2008, i 64 nous empleats el 2009), mentre 
que les altres (propietàries de les cadenes COPE, Onda 
Cero i Punto Radio) van tenir lleugeres baixades el dar-
rer exercici. 

La xifra de treballadors en plantilla a les em-
preses radiofòniques de Catalunya d’abast 
estatal (delegacions a Catalunya) es reduí un 
21,1% del 2007 al 2009
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4.2. Ingressos d’explotació del sector 

Els ingressos totals d’explotació (vegeu la taula 9) de les 
empreses incloses en aquest estudi es mantingueren al 
voltant dels 100 milions d’euros de l’any 2008 al 2009.10 
D’aquests, l’any 2009 un 64,4% correspongueren a les soci-
etats de titularitat pública, i el 35,6% restant, a les de titula-
ritat privada. Per tant, es va enfortir el pes relatiu del sector 
públic respecte dels anys anteriors.

De manera més detallada, i deixant de banda l’evolu-
ció de les empreses de titularitat pública ja analitzades an-
teriorment, es constaten les principals tendències següents 
en relació amb l’evolució dels ingressos totals d’explotació 
de les empreses del sector: 

•	 D’una banda, del 2007 al 2009 només s’incremen-
taren els ingressos d’explotació en el grup de ràdios 
privades de cobertura autonòmica, els quals van pas-
sar d’un total de 16,6 milions d’euros el 2007 a 20,0 
milions el 2009 (és a dir, un creixement del 20,3% 
d’un any a l’altre).

Tan sols en el grup de ràdios privades de co-
bertura autonòmica hi ha hagut un incre-
ment dels ingressos totals d’explotació del 
2007 al 2009, que ha estat del 20,3%

•	 I de l’altra, és de remarcar la davallada molt forta 
del total d’ingressos d’explotació en les societats que 
formen part de grups d’abast estatal: en les delegaci-
ons amb seu a Catalunya, van passar de 20,4 milions 
d’euros el 2007 a 19,1 milions el 2008 i a 14,9 mi-
lions  el 2009 (que suposa una davallada del 27,5% 
durant el període). Si es pren com a referència l’evo-
lució de les dades de les societats que operen a Ca-
talunya i que tenen la seu central a Madrid, també 
hi hagué una reducció dels seus ingressos (de 513,4 
milions d’euros el 2007 a 419,2 milions el 2009), 
tot i que de menys intensitat en termes relatius ja 
que representà una davallada del 18,3% d’un any a 
l’altre.

•	 Finalment, tot i que amb uns valors sensiblement 
inferiors en termes absoluts, també disminuïren els 
ingressos d’explotació de les ràdios locals, comarcals 
o independents: d’1,3 milions d’euros a 0,9 milions 
d’euros, segons les dades disponibles dels anys 2007 i 

10. Com ja s’ha posat de manifest a l’apartat 3.3.2.1, el fort increment 
del total d’ingressos d’explotació esdevingut del 2007 al 2008 s’explica 
per la comptabilització de la transferència de la Generalitat de 
Catalunya a Catalunya Ràdio SRG, SA.

2009, respectivament, que representa una caiguda del 
26,2% durant el període.

En les societats que formen part de grups 
d’abast estatal i que tenen la seu a Catalunya, 
hi ha hagut una davallada del 27,5% en els seus 
ingressos d’explotació del 2007 al 2009

4.3. Aportació de les vendes als 
ingressos d’explotació

L’any 2009 es produí una davallada molt forta de les ven-
des netes (de publicitat i altres serveis o productes) en el 
conjunt del sector de la ràdio a Catalunya. Concretament, 
segons les dades analitzades, es passà d’un total de 52,5 
milions d’euros per a aquest concepte el 2007 a 42,7 mili-
ons el 2009, xifra que suposà una caiguda del 18,6% d’un 
any a l’altre (vegeu la taula 10). 

En un escenari de reducció de les vendes to-
tals (de publicitat i altres serveis o productes) 
de la ràdio a Catalunya, el segment de les rà-
dios privades de Catalunya de cobertura au-
tonòmica va experimentar en el seu conjunt 
un increment dels seus ingressos per a aquest 
concepte

En aquest escenari de crisi, però, cal remarcar no-
vament l’evolució positiva experimentada per les ràdios 
privades de Catalunya de cobertura autonòmica, que aug-
mentaren notablement les seves vendes netes en un 20,8% 
durant el període (de 15,9 milions d’euros el 2007 a 19,3 
milions el 2009). Contràriament, la resta de sectors ana-
litzats (altres empreses privades i també les públiques) re-
duïren de manera accentuada les seves vendes del 2007 al 
2009 (amb caigudes que se situaren entre el 30% i el 40%), 
decreixement que es produí sobretot del 2008 al 2009.

En aquest escenari, es constata que el sector públic 
reduí de manera remarcable la seva participació en els in-
gressos obtinguts en concepte de vendes netes (de publici-
tat i altres serveis o productes), ja que passà de concentrar 
el 32,5% del total el 2007 al 26,9% el 2009.

En vendes netes, el sector públic reduí la seva 
participació a aproximadament el 26% del total
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Cal reiterar en aquest punt la referència que s’ha 
indicat en la discrepància de les estimacions publicitàri-
es i l’anàlisi basada en els comptes de les empreses que 
presentem en aquest capítol. La taula 11 ofereix aquesta 
comparació. La diferència entre el total de vendes netes 
de les emissores i cadenes, i l’estimació dels ingressos ob-
tinguts en concepte d’inversió publicitària s’explica per 
diversos motius, entre els quals destaquem els següents:

1. En primer lloc, cal tenir en compte que el total de 
vendes netes de les emissores i ràdios de Catalunya se 
circumscriu a la informació obtinguda d’un nombre 
important de societats, però hem optat per no afegir 
cap estimació dels ingressos que per aquest concepte 
podrien correspondre a la resta d’empreses (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 auto-
nòmica, d’abast estatal (delegacions a Catalunya: 
no s’inclou l’activitat comercial portada a terme di-
rectament 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 ràdi-
os públiques locals.

2. En segon lloc, també s’han de tenir en compte les 
diferències que hi pot haver 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 
fetes simultàniament a través de més d’un mitjà del 
mateix grup (premsa, ràdio, televisió, etc.).

3. Finalment, també cal indicar que la informació sobre la 
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.

Taula 10. Total de vendes netes del sector de la ràdio a Catalunya (anys 2007, 2008 i 2009) (1) (2)

2007 2008 2009

Nombre % Nombre % Nombre %

A. Ràdios privades de Catalunya    

A.1. De cobertura autonòmica 15.958.665 30,4 17.846.783 34,0 19.279.483 45,1

A.2. D’abast estatal (delegacions a 
Catalunya) 18.327.034 34,9 16.883.860 32,2 11.271.011 26,4

A.3. Ràdios locals/comarcals/
independents 1.176.756 2,2 1.000.021 1,9 709.610 1,7

Total 35.462.455 67,5 35.730.664 68,1 31.260.104 73,1

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast 
autonòmic            

Total 17.063.173 32,5 16.714.129 31,9 11.476.529 26,9

Total ràdio a Catalunya 52.525.628 100,0 52.444.793 100,0 42.736.633 100,0

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

Total 494.497.212   461.111.655 408.496.042

(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
(2) El total de vendes netes inclou els ingressos per publicitat i vendes de productes o serveis. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la relació de membres de l’Associació Catalana de Ràdio i amb les dades d’Informa D&B, SA, SABI-Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos.
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5. Conclusions

Amb aquest treball es dóna continuïtat a una de les pri-
meres aproximacions del coneixement del sector de la rà-
dio a Catalunya des d’una òptica econòmica. La possibili-
tat de comparar les dades des d’una perspectiva temporal 
(de l’any 2007 al 2009) i anar estenent la sèrie any rere 
any permet valorar de manera sistemàtica l’evolució del 
sector. Des d’aquesta perspectiva, els principals trets de 
la situació del sector l’any 2009, i de la seva evolució els 
darrers tres anys, es poden resumir en els termes següents:

•	 L’any 2009, l’impacte de la crisi és proporcionalment 
més gran a Catalunya que al conjunt de l’Estat espa-
nyol, i s’inverteix la situació de l’any 2008: reducció 
dels ingressos comercials del 18,5% a Catalunya i del 
10,6% al conjunt de l’Estat.

•	 El segment de la ràdio privada d’abast català va aug-
mentar les xifres de vendes, tot i que amb un ritme 
inferior al dels anys anteriors. Respecte als totals del 
sector a Catalunya, aquest grup concentrà el 2009 el 
17,3% dels ocupats, el 19,9% dels ingressos d’explo-
tació i el 45,1% de les vendes. La resta de segments 
(locals, públiques d’abast català i delegacions de ca-
denes estatals) van reduir els seus ingressos comer-
cials.

•	 D’altra banda, s’observa una davallada notable de 
l’activitat de les delegacions a Catalunya de les ca-
denes radiofòniques d’abast estatal, tant en termes 
d’ocupats com d’ingressos. Segons les dades disponi-
bles, el decreixement del nombre d’ocupats de les fi-
lials d’aquestes empreses a Catalunya contrasta amb 
el manteniment que hi ha hagut en la xifra d’ocupats 
en el conjunt de les principals empreses estatals.

•	 La davallada d’ingressos publicitaris del període 
2008-2009 fou menor a la ràdio que en el conjunt 
dels mitjans convencionals, i l’any 2010 la recupera-

ció —tot i que escassa— també fou més positiva, en 
el cas de Catalunya.

•	 Les grans cadenes espanyoles han reduït mínima-
ment la seva quota conjunta de mercat (estatal) d’in-
gressos comercials, però segueixen mantenint una 
hegemonia clara tot i la progressió d’alguns dels al-
tres agents del sector.

•	 L’anàlisi de les quotes d’audiència permet entreveure 
l’increment de la part de mercat de la ràdio d’abast 
català respecte a les cadenes d’abast espanyol a Cata-
lunya en els tres darrers anys.

•	 De la confrontació de dades es desprèn que els càl-
culs sobre el mercat radiofònic espanyol segueixen 
subestimant els ingressos generats per les companyi-
es d’abast local i autonòmic, almenys en el cas de 
Catalunya

•	 Es manté respecte als anys anteriors que la contras-
tació entre les xifres estimades d’inversió publicitària 
a la ràdio i els comptes d’explotació de les empreses 
i per al conjunt del sector reflecteix una desviació 
notable en els resultats, tot i que no alteren l’anàlisi 
de les tendències en el temps.

•	 L’ocupació laboral (treballadors en plantilla a les 
empreses) del sector a Catalunya, sense comptar les 
emissores municipals, segueix la tendència recessiva 
iniciada l’any 2008. 

•	 El sector públic és, amb diferència, la principal bor-
sa de força de treball en el sector. Catalunya Ràdio 
SRG, SA i l’Agència de Comunicació Local, SA 
concentraven ja més del 60% dels treballadors del 
cens d’empreses analitzades l’any 2009. La participa-
ció d’aquestes empreses respecte del total de vendes 
del sector (en publicitat i altres serveis) és compa-
rativament molt menor i amb una tendència de de-
creixement els darrers tres anys. En concret, aquestes 
empreses han passat de concentrar el 32,5% del total 
de vendes del sector el 2007 al 26,9% el 2009.

Taula 11. Total de vendes netes del sector de la ràdio a Catalunya i total d’ingressos per publicitat (anys 2007, 2008 i 
2009) (1)

2007 2008 2009

Total vendes netes de les emissores i cadenes de Catalunya 52.526 52.445 42.737 

Inversió publicitària estimada de la ràdio a Catalunya (Yarza, 2010) 75.353 71.114 57.769

Vendes netes / inversió publicitària (%) 69,7 73,7 74,0

Dades: Xifres expressades en euros i percentatge. 
(1) Dades segons el cens d’empreses que es detalla a l’Annex.
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 Yarza (2010).
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•	 El sector públic va haver d’augmentar l’aportació al 
finançament de les seves emissores davant la reduc-
ció dels ingressos comercials. Com a conseqüència, 
els ingressos totals d’explotació del sector radiofònic 
de Catalunya es van mantenir en 100 milions d’eu-
ros, gairebé la mateixa xifra que l’any 2008.

•	 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’es-
pai comunicatiu català mantenen una participació 
molt escassa en el total d’ingressos d’explotació del 
sector a Catalunya, com en anys anteriors (els ajuts 
a l’explotació representen el 3% dels ingressos d’ex-
plotació).
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Annex. Relació d’empreses sobre les 
quals s’ha fet l’estudi econòmic de la 
ràdio a Catalunya

Inclou la identificació oficial de l’empresa, el grup al qual 
pertany, les dades declarades d’ingressos d’explotació i 
vendes netes, i l’exercici de les dades comptables dispo-
nibles.

Taula 12. Evolució de l’import total dels ingressos d’explotació de la ràdio a Catalunya, 2007-2008-2009, per empreses

Import total dels ingressos d’explotació

nom empresa Grup 2007 2008 2009

A. Ràdios privades de Catalunya      

A.1. De cobertura autonòmica   16.609.156 18.603.083 19.977.538

Ens de Comunicacions, SL Ràdio Estel 64.413 39.117 58.848

Flaix FM, SL Grup Flaix 657.520 1.051.886 1.110.613

Ràdio Flaixbac, SA Grup Flaix 495.938 553.476 316.975

Comunicacions Pla, SL Grupo Godó 49.288 51.786 35.518

Radiocat XXI, SLU Grupo Godó 8.991.668 10.592.333 12.568.750
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Import total dels ingressos d’explotació

Nom empresa Grup 2007 2008 2009

Radio TeleTaxi FM Radiodifusión, SA Radio TeleTaxi 3.804.724 3.736.351 3.256.586

RM Radio, SA Radio TeleTaxi 2.545.605 2.578.134 2.630.248

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya)   20.499.878 19.078.611 14.861.841

Radio 13 de Catalunya, SAU COPE 1.932.318 1.825.228 1.754.246

RKOR Radio, SLU Planeta 913.000 961.302 1.125.959

Radio España de Barcelona, SA Unión Radio 3.754.000 3.455.000 2.798.000

Ràdio Olot, SL Unión Radio 522.976 434.422 299.880

Ràdio Ripoll, SL Unión Radio 259.158 259.974 213.489

Taelus, SL Unión Radio 1.734.534 1.879.194 1.566.767

Club de Radio Terrassa, SA Ràdio Blanca 1.039.114 776.071 458.625

Radio Club 25, SA Ràdio Blanca 2.639.836 1.938.263 966.343

Radio Salud, SA Unidad Editorial 1.601.929 1.863.931 1.504.385

Onda Ramblas, SA Vocento 6.103.013 5.685.226 4.174.147

A.3. Ràdios locals, comarcals o independents   1.251.530 1.217.096 923.128

Ràdio Marina, SA Independent 568.371 506.233 367.194

Ràdio Terra Ferma de Lleida, SA Segre 485.440 425.599 338.175

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SLU Cadena Pirenaica 197.719 285.264 217.759

TOTAL   38.360.564 38.898.790 35.762.507

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic      

     Catalunya Ràdio SRG, SA CCMA 18.064.773 49.156.476 52.489.908

     Agència de Comunicació Local, SA 10.699.466 12.810.017 12.212.958

TOTAL RÀDIOS PÚBLIQUES DE CATALUNYA   28.764.239 61.966.493 64.702.866

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

Radio Popular, SA, Cadena de Ondas Populares Españolas COPE 106.528.448 98.132.137 84.156.505

Uniprex, SAU Planeta 102.363.000 95.943.000 88.665.000

Sociedad Española de Radiodifusión, SA Unión Radio 249.624.000 229.793.000 210.205.000

Antena 3 de Radio, SA Unión Radio 35.870.000 33.418.000 23.775.000

Radio Publi, SL Vocento 17.730.979 13.816.697 11.418.408

Zeta Rock and Gol, SL Zeta 1.274.683 1.207.915 1.002.537

TOTAL RÀDIOS PRIVADES D’ABAST ESTATAL   513.391.110 472.310.749 419.222.450

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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Taula 13. Evolució de l’import net de les vendes de la ràdio a Catalunya, 2007-2008-2009, per empreses

Import total dels ingressos d’explotació

nom empresa Grup 2007 2008 2009

A. Ràdios privades de Catalunya        

A.1. De cobertura autonòmica   15.958.665 17.846.783 19.279.483

Ens de Comunicacions, SL Ràdio Estel 64.413 39.117 58.848

Flaix FM, SL Grup Flaix 607.873 925.993 1.066.658

Ràdio Flaixbac, SA Grup Flaix 454.390 515.727 278.379

Comunicacions Pla, SL Grupo Godó 49.288 51.786 35.518

Radiocat XXI, SLU Grupo Godó 8.432.946 9.999.675 11.953.246

Radio TeleTaxi FM Radiodifusión, SA Radio TeleTaxi 3.804.150 3.736.351 3.256.586

RM Radio, SA Radio TeleTaxi 2.545.605 2.578.134 2.630.248

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya)   18.327.034 16.883.860 11.271.011

Ràdio 13 de Catalunya, SAU COPE 1.632.705 1.718.117 1.662.466

RKOR Radio, SLU Planeta 743.000 n.d. n.d.

Radio España de Barcelona, SA Unión Radio 2.827.000 2.499.000 1.813.000

Ràdio Olot, SL Unión Radio 394.104 312.563 230.827

Ràdio Ripoll, SL Unión Radio 259.158 259.974 213.489

Taelus, SL Unión Radio 1.725.055 1.874.274 1.524.943

Club de Ràdio Terrassa, SA Ràdio Blanca 970.216 746.114 456.915

Radio Club 25, SA Ràdio Blanca 2.594.181 1.926.726 966.343

Radio Salud, SA Unidad Editorial 1.564.657 1.863.931 1.504.385

Onda Ramblas, SA Vocento 5.616.958 5.683.161 2.898.643

A.3. Ràdios locals, comarcals o independents   1.176.756 1.000.021 709.610

Ràdio Marina, SA Independent 560.612 457.248 297.433

Ràdio Terra Ferma de Lleida, SA Segre 457.597 338.839 259.042

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SLU Cadena Pirenaica 158.547 203.934 153.135

TOTAL   35.462.455 35.730.664 31.260.104

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic        

Catalunya Ràdio SRG, SA CCMA 15.821.888 15.298.684 10.613.618

 Agència de Comunicació Local, SA 1.241.285 1.415.445 862.911



••••  117 Perspectiva econòmica del sector radiofònic a Catalunya

TOTAL RÀDIOS PÚBLIQUES DE CATALUNYA   17.063.173 16.714.129 11.476.529

Import total dels ingressos d’explotació

Nom empresa Grup 2007 2008 2009

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

Radio Popular, SA, Cadena de Ondas Populares Españolas COPE 103.285.475 96.264.032 82.373.328

Uniprex, SAU Planeta 99.525.000 93.628.000 86.440.000

Sociedad Española de Radiodifusión, SA Unión Radio 242.216.000 227.542.000 208.307.000

Antena 3 de Radio, SA Unión Radio 31.543.000 30.046.000 20.460.000

Radio Publi, SL Vocento 17.186.162 12.803.298 10.205.764

Zeta Rock and Gol, SL Zeta 741.575 828.325 709.950

TOTAL RÀDIOS PRIVADES D’ABAST ESTATAL   494.497.212 461.111.655 408.496.042

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 14. Any de les dades comptables de les empreses de ràdio a Catalunya analitzades, 2007-2008-2009

nom empresa Grup Anys de les dades

A. Ràdios privades de Catalunya  

A.1. De cobertura autonòmica  

Ens de Comunicacions, SL Ràdio Estel 2007-2008-2009

Flaix FM, SL Grup Flaix 2007-2008-2009

Ràdio Flaixbac, SA Grup Flaix 2006-2008-2009

Comunicacions Pla, SL Grupo Godó 2007-2008-2009

Radiocat XXI, SLU Grupo Godó 2007-2008-2009

Radio TeleTaxi, FM, Radiodifusión, SA Radio TeleTaxi 2007-2008-2009

RM Radio, SA Radio TeleTaxi 2007-2008-2009

A.2. D’abast estatal (delegacions a Catalunya) 2007-2008-2009

Ràdio 13 de Catalunya, SAU COPE 2006-2007-2008

RKOR Radio, SLU Planeta 2007-2008-2009

Radio España de Barcelona, SA Unión Radio 2007-2008-2009

Ràdio Olot, SL Unión Radio 2007-2008-2009

Ràdio Ripoll, SL Unión Radio 2007-2008-2009

Taelus, SL Unión Radio 2007-2008-2009

Club de Ràdio Terrassa, SA Ràdio Blanca 2007-2008-2009

Radio Club 25, SA Ràdio Blanca 2006-2007-2009

Radio Salud, SA Unidad Editorial 2006-2008-2009

Onda Ramblas, SA Vocento 2007-2008-2009

A.3. Ràdios locals, comarcals o

independents
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Ràdio Marina, SA Independent 2007-2008-2009

Ràdio Terra Ferma de Lleida, SA Segre 2007-2008-2009

nom empresa Grup Anys de les dades

B. Ràdios públiques de Catalunya d’abast autonòmic  

Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SLU Cadena Pirenaica 2007-2008-2009

Catalunya Ràdio SRG, SA CCMA 2007-2008-2009

Agència de Comunicació Local, SA 2007-2008-2009

C. Ràdios privades d’abast estatal que operen a Catalunya (amb seu 
central a Madrid)  

Radio Popular, SA, Cadena de Ondas Populares Españolas COPE 2007-2008-2009

Uniprex, SAU Planeta 2007-2008-2009

Sociedad Española de Radiodifusión, SA Unión Radio 2007-2008-2009

Antena 3 de Radio, SA Unión Radio 2007-2008-2009

Radio Publi, SL Vocento 2007-2008-2009

Zeta Rock and Gol, SL Zeta 2007-2008-2009

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.



CAPÍTOL  V

Des de l’any 2005 s’estudia la inversió publicitària de la ràdio a 

Catalunya. Per tant, aquesta és la sisena edició de l’estudi i les 

dades que es presenten a continuació fan referència a la inver-

sió publicitària del sector radiofònic a Catalunya l’any 2010 i a 

la seva comparança amb els anys anteriors.

* Aquest capítol s’ha realitzat amb el suport de l’Associació Catalana 
de Ràdio (ACR).

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 dut a terme de manera minu-
ciosa i s’ha buscat 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 a les dades de la Co-
missió del Mercat de les Telecomunicacions. Per a les da-
des específiques de Catalunya, s’ha contrastat la informació 
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 94% de l’audiència 
de ràdio a Catalunya.

Finalment, Media Hotline, consultora especialitza-
da en mitjans de comunicació, ha aportat a l’elaboració de 
l’estudi el seu coneixement i la seva experiència sobre el 

mercat publicitari, per encàrrec de l’Observatori de la Rà-
dio 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, de la distribució de la inversió 
entre ràdio privada i ràdio pública, 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 2010, ascendeix a 462 milions d’eu-
ros, xifra que representa una caiguda de l’1,1% respecte a 
l’any 2009. 

És el tercer any consecutiu de caiguda de la inversió 
publicitària de la ràdio. Malgrat aquest nou retrocés en els 

Gràfic 1. Evolució dels ingressos publicitaris de la ràdio a l’Estat espanyol (2002-2010) 
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ingressos, el 2010 presenta la menor taxa de caiguda dels 
tres anys que fa que dura la crisi.

La inversió publicitària fins l’any 2007 havia estat 
sempre creixent. En els tres últims anys s’han perdut 165 
milions d’euros com a conseqüència de la crisi econòmica i 
de la duresa amb què aquesta crisi està afectant el conjunt 
del mercat publicitari. 

L’any 2008 és el primer any en què la inversió publicità-
ria de la ràdio decreix, en concret un 8,2%, i en la mesura que 
la crisi econòmica s’ha anat accentuant, la inversió publicità-
ria de la radio ha anat decreixent més. Per aquest motiu l’any 
2009 s’arriba a una davallada del 16% (vegeu el gràfic 1).

Malgrat la caiguda de la inversió publicitària de la ràdio, 
el mitjà augmenta la seva participació. Des que va començar 
la crisi econòmica i d’inversió publicitària, la participació de 
la ràdio ha augmentat un punt la seva quota de mercat i, per 
tant, ha tingut un millor comportament enfront d’altres mit-
jans davant la crisi, és a dir, les seves caigudes d’inversió publi-
citària han estat més discretes (vegeu el gràfic 2).

L’any 2010, la inversió publicitària de la ràdio s’ha 
reduït en un 1,1% i el conjunt del mercat publicitari ha 
augmentat un 1,4%. Aquest creixement és més conjuntural 
que estructural:

1. En tot el primer semestre de l’any 2010, el sector 
de l’automoció ha tingut, per part del govern es-

tatal, ajuts per fomentar les vendes del sector; això 
ha fet que la inversió publicitària d’aquest sector, 
tan important per al mercat publicitari, ja que re-
presenta gairebé el 12% del mercat, hagi augmen-
tat la seva inversió publicitària prop d’un 10%. 

2. L’any 2010, han tingut lloc els mundials de futbol i, 
quan es produeix un esdeveniment d’aquesta natu-
ralesa, les marques que tenen activitats de patrocini 
lligades a aquest esdeveniment fan inversions publi-
citàries addicionals. 

La participació publicitària de la radio en cadena, que 
mantenia una tendència a la baixa en els últims anys, ha 
augmentat la seva quota de mercat des de l’any 2009, com 
a conseqüència de les fortes negociacions de preus que es 
produeixen en moments de crisi com és l’actual que fan que 
sigui mes rendible la utilització de la publicitat en cadena 
que la publicitat distribuïda en diverses emissores.

En canvi, les emissores independents pràcticament 
mantenen la seva participació, estan creixent i desenvo-
lupant la seva audiència; el seu pes d’audiència combi-
nat amb la seva fortalesa natural en els mercats locals ha 
significat que en cinc anys la publicitat de les emissores 
independents hagi guanyat dos punts la seva participació 
(vegeu el gràfic 3).

Gràfic 2. Evolució de la participació de la ràdio en la inversió publicitària a l’Estat Espanyol (2005-2010)
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3. Inversió publicitària de la ràdio a 
Catalunya

La inversió publicitària de la ràdio a Catalunya durant l’any 
2010, tant de ràdio local com distribuïda, ascendeix a 56,4 
milions d’euros, xifra que representa un decreixement del 
2,4% respecte a l’any 2009.

Malgrat aquest nou retrocés en els ingressos, el 2010 
presenta la menor taxa de caiguda dels tres anys que fa que 
dura la crisi econòmica (vegeu el gràfic 4).

Fins l’any 2008, la inversió publicitària de la ràdio 
a Catalunya mostrava un millor comportament que en 
l’àmbit estatal, però l’any 2009 aquest comportament es va 
trencar i el 2010 segueix la mateixa tendència.

A la ràdio a Catalunya li ha arribat més tard la cai-
guda publicitària: l’any 2008 la ràdio a Catalunya va pa-
tir menys que en l’àmbit estatal, perquè els mercats locals 
estaven resistint millor la crisi, però a aquests anunciants 
locals, a partir de l’any 2009, també se’ls ha acabat la capa-
citat de resistència (vegeu el gràfic 5).

Gràfic 3. Distribució dels ingressos publicitaris per tipus de publicitat i cadena a l’Estat espanyol (2005-2010) 
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Gràfic 4. Evolució dels ingressos publicitaris de la ràdio a Catalunya (2005-2010)
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La inversió publicitària de la ràdio a Catalunya re-
presenta el 12,2% de la inversió publicitària de la ràdio en 
l’àmbit estatal.

En els últims dos anys, i com a conseqüència de la 
concentració de la inversió publicitària en cadena, ha per-
dut sis dècimes de participació, mentre que la resta de co-
munitats autònomes ha perdut en els últims dos anys quasi 
dos punts de mercat. (vegeu el gràfic 6)

La participació de la inversió publicitària de la ràdio 
a Catalunya dins del conjunt dels mitjans catalans ha aug-
mentat durant els dos darrers anys.

A Catalunya, la ràdio també ha tingut un millor 
comportament durant la crisi econòmica i publicitària que 
altres mitjans, i per tant la seva participació ha augmentat 
lleugerament (vegeu el gràfic 7).

Gràfic 5. Comparació del creixement de la inversió publicitària de la radio en l’àmbit estatal i a Catalunya
 (2006-2010)
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Gràfic 6. Distribució de la inversió publicitària per tipus de publicitat i cadena a l’Estat espanyol (2005-2010)
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Gràfic 7. Participació de la ràdio en la inversió publicitària dels mitjans catalans (2005-2010)
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Gràfic 8. Comparació de la participació de la ràdio en la inversió publicitària a l’Estat espanyol i a Catalunya (2005-
2010)
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La participació de la inversió publicitària de la ràdio 
a Catalunya és més alta i augmenta més que la participació 
de la ràdio en l’àmbit estatal, encara que els tres últims anys 
ha pujat més la participació estatal que la participació de la 
ràdio a Catalunya. (vegeu el gràfic 8)

3.1. Quotes de mercat

L’any 2010, la ràdio generalista ha mantingut la inversió 
publicitària, i ha estat la ràdio temàtica la causant de la cai-

guda del mercat. En els últims sis anys la ràdio generalista 
s’ha comportat millor que la ràdio temàtica, amb l’excepció 
de l’any 2009.

La ràdio generalista obté una inversió publicitària 
de 32,6 milions d’euros que representen un creixement del 
0,1% respecte a l’any anterior. La ràdio temàtica obté una 
inversió publicitària de 23,8 milions d’euros que representa 
un decreixement del 5,8% respecte a l’any 2009.

La ràdio temàtica, per la seva pròpia especialització, 
té una cartera d’anunciants més curta que la ràdio gene-
ralista i, per tant, en moments de crisi el seu marge de 

Gràfic 9. Evolució de la inversió publicitària de la ràdio a Catalunya segons la tipologia d’emissora (2005-2010)
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Gràfic 10. Quotes de mercat segons la tipologia d’emissores de la ràdio a Catalunya (2005-2010)
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maniobra és menor i el descens en la inversió publicitària, 
major (vegeu el gràfic 9).

Com a conseqüència del millor comportament de la 
ràdio generalista enfront de la ràdio temàtica, la seva quota 
de mercat augmenta. En els darrers sis anys la quota de la 
ràdio generalista ha crescut cinc punts en detriment de la 
ràdio temàtica (vegeu el gràfic 10).

Amb el pas dels anys, la participació en la inversió 
publicitària del conjunt de la ràdio pública ha baixat. En els 
últims sis anys, ha perdut gairebé set punts de participació 
(vegeu el gràfic 11).

L’audiència mitjana per emissora de la ràdio gene-
ralista ha tingut una tendència creixent fins l’any 2007, 
ja que el nombre d’emissores és estable i les inversions 
publicitàries creixien de manera important. L’any 2008 ja 
es mostrava un inici d’inflexió, i l’any 2009, com a con-
seqüència de la caiguda de la inversió publicitària, l’au-

diència mitjana per emissora de la ràdio generalista va 
baixar fins a 3,6 milions d’euros per emissora. L’any 2010, 
l’audiència mitjana per emissora de la ràdio generalista ha 
parat la seva caiguda.

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’emissores 
i, per tant, la mitjana era de creixement moderat. A partir 
de l’any 2008, la inversió publicitària és menor, ja n’hem 
explicat les causes anteriorment, i el nombre d’emissores 
no creix; consegüentment, la inversió mitjana per emissora 
baixa, fet que ha continuat els anys 2009 i 2010. La inver-
sió publicitària mitjana per emissora de la ràdio temàtica 
és d’1,2 milions d’euros per emissora i, fins que el mercat 
publicitari no es reactivi, l’ingrés mitjà per emissora, tant de 
la ràdio generalista com de la temàtica, no tornarà a créixer 
(vegeu el gràfic 12 a la pàgina següent).

Gràfic 11. Quotes de mercat entre ràdio pública i ràdio privada (2005-2010)
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Taula 1. Evolució dels ingressos per oients segons tipologia d’emissora a Catalunya (2005-2010)

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

2009 15,6 18,5 11,4

2010 14,6 17,3 10,4

Creixement

Mitjana Generalista Temàtica

4,7 7,7 0,6

11,1 17,1 4,1

–6,8 –6,5 –9,1

–29,4 –25,1 –35,2

-6,4 -6,5 -8,8

Font: Elaboració pròpia.
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any, un índex del 128, és a dir, rep un 28% més d’inversió 
publicitària del que li correspon per la seva audiència.

En canvi, la relació entre l’audiència i la inversió publici-
tària a la ràdio temàtica és la contrària: l’índex se situa per sota 
de 100; en concret, l’últim any, un índex del 77. Així, la inver-
sió publicitària que li sobra a la ràdio generalista és la inversió 
publicitària que li falta a la ràdio temàtica (vegeu el gràfic 13).

Els ingressos per oient segueixen caient: des que va 
començar la crisi econòmica i de mercat publicitari, els in-
gressos per oient han caigut un 34%. Durant els tres últims 
anys, el nombre d’oients de ràdio a Catalunya està creixent, 
però la inversió publicitària està caient (vegeu la taula 1 a la 
pàgina anterior).

3.3. Inversió publicitària de la ràdio 
a Catalunya per províncies

Més del 82% de la inversió publicitària de la ràdio a Cata-
lunya es concentra a la província de Barcelona.

3.2. Relació entre l’audiència i 
la inversió publicitària

Es dóna la circumstància que l’audiència i la inversió publi-
citària no són directament proporcionals. 

L’audiència de la radio està creixent a través de la rà-
dio temàtica per la incorporació de gent jove al mitjà. Això 
fa que la quota d’audiència de la ràdio generalista hagi 
descendit quasi cinc punts des de 2005 a favor de la ràdio 
temàtica, encara que l’any 2010 ha augmentat un punt la 
seva participació en l’audiència.

En canvi, el mercat publicitari s’està desenvolupant 
millor a la ràdio generalista que a la ràdio temàtica i, per 
això, la quota de la inversió publicitària en la radio ge-
neralista ha augmentat, en el mateix període, quasi cinc 
punts. 

Aquesta contradicció de mercat no és nova, sinó que 
ha estat així en els últims sis anys. Això fa que la relació 
entre l’audiència i la inversió publicitària a la ràdio gene-
ralista tingui un índex per sobre de 100; en concret, l’últim 

Gràfic 12. Inversió publicitària a Catalunya, segons tipologia d’emissora (2005-2010)
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Mitjana per emissora
Ràdio generalista Mitjana per emissora

Ràdio temàtica

3.614 1.201-19,4% -18,1%

3.620 1.188+0.1% -1,1%

Font: Elaboració pròpia. 
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El comportament entre la ràdio generalista i la rà-
dio temàtica és diferent. En el cas de la ràdio generalista, 
la concentració a la província de Barcelona encara és més 
gran i arriba fins al 87%. La resta de províncies concentren 
entre el 3% i el 6% de la inversió publicitària de la ràdio 
generalista.

Gràfic 13. Evolució de la relació entre l’audiència i els ingressos publicitaris a Catalunya (2005-2010)
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Font: Elaboració pròpia. 

A la radio temàtica, el pes de la província de Barcelo-
na és del 78%; Tarragona i Girona concentren prop del 9%, 
i Lleida, el 4% (vegeu el gràfic 14).

L’estat anímic de la ràdio privada a Catalunya és baix: 
el mercat publicitari de l’any 2011 segueix caient i no s’es-
pera que la situació millori al llarg de l’any.

Gràfic 14. Inversió publicitària per províncies (2009-2010)

Total mercat

Ràdio generalista

Ràdio temàtica

87,2

77,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Barcelona Tarragona Lleida Girona

5,7

9,2

3,3

4,3

82,6 7,4 3,8 6,2

3,8

8,8

82,7 6,4 4,4 6,4

85,8 5,4 4,2 4,6

78,6 7,8 4,7 8,8

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Font: Elaboració pròpia.



130  •••• Informe sobre la Ràdio a Catalunya, 2010

Una enquesta feta per l’Associació Catalana de Rà-
dio (ACR) entre els seus associats indica que el 68% de 
les empreses han començat l’any 2011 pitjor que l’anteri-
or, i quan ponderem les empreses per la inversió publici-
tària, el percentatge de les que han començat pitjor baixa 
al 63% (vegeu el gràfic 15).

4. Conclusions 

•	 La inversió publicitària de la ràdio a Catalunya 
durant l’any 2010, tant de ràdio local com distri-
buïda, ascendeix a 56,4 milions d’euros, xifra que 
representa un decreixement del 2,4% respecte a 
l’any 2009.

 · Després del període de creixement de 2005-2007, 
la inversió publicitària de la ràdio durant els tres 
últims anys ha caigut a causa de la crisi econòmica 
i de consum que ens envolta. 

 · L’any 2010, la inversió publicitària de la ràdio a 
Catalunya ha tingut un comportament pitjor que 
en l’àmbit estatal. 

•	 La ràdio generalista té un millor comportament que 
la radio temàtica.

 · Perquè la borsa d’anunciants de la ràdio genera-
lista és més àmplia i dispersa que la de la ràdio 
temàtica.

 · En la ràdio temàtica, cada vegada es concen-
tra més en pocs anunciants: els quinze primers 

Gràfic 15. Estat anímic de la ràdio privada a Catalunya 
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anunciants de la ràdio temàtica poden representar 
prop del 60% de la inversió publicitària d’aquestes 
emissores.

 · Això fa que, encara que l’audiència de la ràdio 
temàtica pugi, com que la cartera d’anunciants 
és més petita, la relació entre audiència i publi-
citat es descompensa a favor de la ràdio gene-
ralista.

 · Mitjana per emissora:
 - La ràdio generalista ingressa 3,6 milions d’eu-

ros per emissora.
 - La ràdio temàtica n’ingressa una tercera part: 

1,2 milions d’euros per emissora.
 · Mitjana per oient:

 - 17,3 euros per oient per a la ràdio genera-
lista.

 - 10,4 euros per oient per a la ràdio temàtica.
•	 La província de Barcelona concentra més del 82% de 

la inversió publicitària de la ràdio a Catalunya.
 · La ràdio generalista concentra a la província de 

Barcelona el 87% de la inversió publicitària de la 
ràdio a Catalunya.

 · La radio temàtica concentra a la província de Bar-
celona el 78% de la inversió publicitària a Cata-
lunya.

•	 L’estat anímic del sector privat de la ràdio a Catalu-
nya indica que el 68% de les empreses han començat 
l’any 2011 pitjor que l’anterior.
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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 2010.

•	 AIMC, associació del conjunt de la indústria publicitària 
dedicada a la investigació d’audiències de tots els mitjans 
de comunicació (Estudi General de Mitjans, EGM), audi-
ències de l’any 2005 a l’any 2009 a Catalunya.

•	 i2p, estudi d’inversions publicitàries en l’àmbit estatal 
dut a terme conjuntament per Arce Media i Media 
Hotline.

•	 Estudi de la inversió publicitària a Catalunya del 
Gremi de la Publicitat de Catalunya.

•	 SGAE, anuaris de la Societat General d’Autors dels 
últims cinc anys.

•	 CMT, Comissió del Mercat de les Telecomunicaci-
ons.

•	 Enquesta de l’estat anímic de la ràdio a Catalunya 
elaborada per l’Associació Catalana de la Ràdio 
(ACR) entre els seus associats.





CAPÍTOL  VI

Les xarxes socials, especialment Facebook i Twitter, han esde-

vingut eines habituals en els quefers quotidians dels progra-

mes radiofònics. Les bitcasters, a més de comptar amb perfil 

i presència a les xarxes socials, les estan emprant en molts 

dels seus programes per copsar l’opinió dels oients, indepen-

dentment del gènere del programa. Així, apareixen tant en els 

magazins matinals com en les retransmissions esportives, i es 

filtren, fins i tot, en els espais informatius. També ha seguit crei-

xent i consolidant-se la utilització del vídeo, que s’ha concretat 

en l’aparició d’un major nombre de canals a YouTube vinculats 

a programes de ràdio i emissores. Els materials audiovisuals 

han de ser generats expressament per a la web: la manera més 

fàcil de disposar d’aquest material és enregistrar-lo als matei-

xos estudis, mentre s’estan produint els programes radiofònics, 

o en altres esdeveniments organitzats per l’emissora.Podem 

resumir, per tant, que l’evolució de la ràdio catalana a Internet 

durant el 2010 no ha experimentat canvis sobtats, sinó que ha 

seguit les tendències que ja s’apuntaven en anys anteriors

*Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 
2009SGR1013).

Per xavier Ribes, professor titular del Departament de Comu-

nicació Audiovisual i Publicitat I de la UAB i membre del Grup 

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

La ràdio catalana a Internet
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Plantejament metodològic

Enguany, per aproximar-nos al fenomen complex i can-
viant d’Internet i a la manera com les emissores catalanes 
integren aquesta realitat a la seva experiència quotidiana, 
s’han afegit noves eines al model analític aplicat en infor-
mes anteriors. El model, fonamentat fins ara en l’obtenció 
de la informació a partir de l’observació directa dels espais 
web d’emissores catalanes i en l’anàlisi exhaustiva d’un con-
junt de bitcasters, s’ha complementat amb eines analítiques 
específiques, orientades a aconseguir informació sobre els 
usos que es fan dels anomenats social media, especialment 
de Facebook i Twitter. 

La primera de les fonts d’informació (l’observació 
directa de les bitcasters) l’ha constituït el conjunt de les 
més de 300 emissores de ràdio catalanes que ofereixen 
continguts sonors a través d’Internet i que han estat cata-
logades per l’Observatori de la Ràdio a Catalunya.

La segona via d’informació la formen, enguany, 37 
emissores. Aquestes bitcasters, analitzades exhaustivament 
aplicant la plantilla d’anàlisi formada per 26 variables 
d’observació, es deriven dels grups de comunicació audi-
tats en l’Estudi General de Mitjans (EGM) Ràdio Cata-
lunya 2010: formen part de la mostra analitzada les 34 
emissores de ràdio incloses a l’EGM que tenen presència 
a Internet a les quals s’han afegit tres més (Radio Exterior 
de España, Segre Ràdio i CatClàssica), que corresponen 
a webs d’emissores no incloses a l’EGM, però que per-
tanyen a algun dels grups empresarials que tenen alguna 
altra emissora auditada. Així, la mostra ha quedat con-
figurada per: 40 Principales, Cadena 100, Cadena Dial, 
Cadena SER, Catalunya Informació, Catalunya Músi-
ca, Catalunya Ràdio, CatClàssica, COMRàdio, COPE, 
Europa FM, Flaix FM, Gestiona Ràdio, GUM FM, Hit 
Ràdio, iCat fm, Intereconomía, Kiss FM, M-80, Máxima 
FM, Ona FM, Onda Cero, Onda Rambla - Punto Radio, 
RAC1, RAC105, Ràdio 4, Radio 5 Todo Noticias, Ràdio 
Estel, Ràdio Flaixbac, Radio Marca, Radiolé, RNE Radio 
Exterior de España, Radio 1 / RNE 1, Radio Clásica / 
RNE 2, Radio 3 / RNE 3, Rock & Gol i Segre Ràdio. 
Les variables d’observació estan relacionades amb l’ús 
dels diferents elements multimèdia, la integració d’eines 
de comunicació, la difusió sincrònica i asincrònica dels 

continguts sonors, la presència de publicitat, l’ús de 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 so-
nors en blocs o pàgines d’inici. 

Enguany, pel que fa a les xarxes socials, a més d’ob-
servar-ne l’ús, s’han emprat eines analítiques que ens han 
permès registrar aspectes com ara la quantitat de tweets 
publicats o el nombre de seguidors registrats. Cal destacar 
que ens hem centrat en la presència oficial de les empreses 
radiofòniques a les xarxes socials i també s’ha fet una anà-
lisi, que esperem que tingui continuació i es pugui ampliar 
en edicions posteriors, focalitzada en els programes mati-
nals de les emissores generalistes. 

1. Introducció

1.1. Xarxes socials

Facebook ha esdevingut la xarxa social més emprada 
per la majoria d’internautes d’arreu del món. Les da-
des de Candytech (2011), publicades en el seu portal 
d’estadístiques SocialBakers, assenyalen un creixement 
del nombre d’usuaris de Facebook del 74% durant l’any 
2010, que ha passat dels 337 milions a 585 milions. Ho 
expressen de manera molt gràfica dient que cada segon 
s’han registrat 8 nous usuaris (7,9 per ser exactes). Hi 
ha, però, alguns sectors poblacionals, amb trets carac-
terístics propis (com ara la ubicació geogràfica o l’edat) 
que, excepcionalment, prefereixen emprar altres eines de 
comunicació social. El territori espanyol és una d’aques-
tes excepcions: segons dades de 2008 (ComScore, 2009), 
l’activitat dels usuaris espanyols a Tuenti (mesurada en 
visites d’usuaris únics) superava la de Facebook.1 Aques-
tes dades resulten més evidents si l’observació no es fa 
de manera global, sinó si se centra en els adolescents 
amb edats compreses entre 11 i 20 anys. Així, segons 
l’Informe Generación 2.0 2010. Hábitos de los adolescen-
tes en el uso de las redes sociales. Estudio comparativo entre 

1. El desembre de 2008, es comptabilitzaren 5.644.000 usuaris únics 
per a Tuenti i sols 4.316.000 per a Facebook.
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comunidades autónomas (Sánchez Burón i Fernández 
Martín, 2010),2 el 80% dels adolescents espanyols prefe-
rien Tuenti3 a qualsevol altra xarxa social. Cal fer cons-
tar, però, que, malgrat això, el nombre d’usuaris espa-
nyols a Facebook el desembre de 2010, segons la mateixa 
empresa, va ser de 12.235.080 la qual cosa suposa un 
creixement del 58,9% respecte de l’any anterior (en què 
comptava amb 7.701.200 usuaris). 

Els joves catalans no segueixen la tendència 
detectada a la resta dels joves de l’Estat: una 
amplíssima majoria prefereix Facebook a 
Tuenti

Els joves catalans es poden considerar, en aquest 
sentit, l’excepció de l’excepció: no segueixen la tendència 
estatal, sinó que es diferencien de la resta de comunitats 
autònomes. Segons dades de l’informe esmentat, el 75,2% 
dels joves catalans prefereixen Facebook, seguit per l’en-
torn social fotogràfic Fotolog (15%), i releguen Tuenti a 
la tercera posició (5,1%). 

Una altra dada que pot resultar rellevant és l’ele-
vat índex de perfils actius que apleguen les diferents xar-
xes socials i on, novament, Facebook es mostra líder. Pel 
que fa a Catalunya, segons dades de l’Informe Generaci-
ón 2.0, l’índex d’usuaris que creen un perfil a Facebook 
i que, posteriorment, l’utilitzen és del 95,6%; en relació 
amb els perfils de Tuenti, aquest índex és lleugerament 
menor (del 92,8%). La xarxa més afectada per la poca 
fidelitat dels joves catalans és Twitter: si bé el 7,1% dels 
enquestats afirma haver creat un perfil en aquest espai de 
microblogging, sols el 3,3% assegurava emprar-lo, la qual 
cosa suposa una fidelitat inferior a la meitat (46,2%). És 
a dir, el 53,8% dels perfils creats a Twitter per usuaris pels 
adolescents catalans no es fan servir. Durant el transcurs 
de 2010, però, Twitter ha experimentat el creixement més 
gran de la seva història. Si tenim en compte les dades 
globals (tots els països, totes les edats), es calcula que sols 
en 8 mesos (entre el gener i l’agost de 2010) es van crear el 
44% del total dels comptes existents a Twitter (Sysomos, 
2010).

2. Volem agrair l’atenció d’Adolfo Sánchez Burón, coautor de 
l’Informe Generación 2.0, per facilitar-nos les dades originals de la 
seva recerca relatives a la Comunitat Autònoma de Catalunya, les 
quals han resultat una valuosa aportació en l’elaboració del present 
informe. 

3. Tuenti es la xarxa social espanyola, creada per Zaryn Dentzel (www.
tuenti.com).

2. L’evolució de la ràdio catalana a la 
xarxa

2.1. Les bitcasters a Facebook i Twitter

No cal seguir insistint en l’expansió constant d’aquests 
entorns de relació i comunicació social virtuals i de la 
importància que han adquirit com a durs competidors 
a l’hora d’atreure audiències, que hi destinen una bona 
part del temps que, tradicionalment, dedicaven a consu-
mir els productes dels mitjans de comunicació conven-
cionals. 

Les emissores catalanes, atentes a la importància de 
les xarxes socials a Internet, les estan integrant en les seves 
estratègies comunicatives. Així, Facebook continua expan-
dint-se entre les bitcasters com una manera de construir co-
munitat al voltant de la marca empresarial. El 70,3% de la 
mostra disposa d’una pàgina corporativa a Facebook. Això 
suposa un increment del 9% respecte de l’any anterior, en 
què vàrem comptabilitzar el 61,8%4 de bitcasters amb pre-
sència a Facebook. 

Durant el 2010, Twitter ha experimentat un 
gran increment entre les bitcasters catalanes, 
i ha superat, fins i tot, Facebook

Una altra de les eines de comunicació electrònica que 
ha reeixit és Twitter. Si l’any anterior no arribaven ni a una 
tercera part les bitcasters auditades que disposaven d’aquest 
servei (29,4%), enguany són un total de 27 sobre 37, la qual 
cosa suposa el 73% de la mostra, que supera lleugerament 
Facebook. Dit d’una altra manera, el creixement en l’ús de 
Twitter entre les emissores de ràdio catalanes a la xarxa ha 
estat del 43,6%.

El nombre de seguidors de Facebook de les 
bitcasters observades és molt superior al de 
la mitjana «d’amics» de les empreses espa-
nyoles que tenen presència en aquest social 
media

Pel que fa al nombre de seguidors, cal esmentar que 
la dispersió és molt elevada. Amb tot, en el cas de Face-
book, totes superen els 500 amics, excepte dues (Ràdio 

4. Si la bitcaster compta amb Facebook d’algun dels programes 
radiofònics de l’emissora, però no disposa de pàgina Facebook de 
l’emissora mateixa, no apareix comptabilitzada en aquesta dada.
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Estel i Gum FM). Si comparem les dades de les bitcasters 
catalanes amb les de l’estudi Uso de Facebook por parte de 
las empresas españolas (aDigital, 2011), ens adonem que les 
empreses radiofòniques estan clarament per sobre de la 
mitjana de la resta d’empreses, ja que, segons aquell estu-
di, el 49,5% de les empreses espanyoles no arriben als 500 
usuaris subscrits i sols el 20,44% superen els 5.000 se-
guidors. En comparació, el 92,3% dels espais a Facebook 
de les bitcasters catalanes tenen més de 500 subscriptors i 
representen el 76,9% del total les que compten amb més 
de 5.000 seguidors.

El nombre de seguidors de Twitter, com en el cas de 
Facebook, també és molt dispers. Una tercera part dels es-
pais de Twitter tenen menys de 1.000 seguidors; una mica 
més d’un terç (el 37,%) estan entre 1.000 i 3.000 followers, 
i la resta (29,6%) superen els 3.000. 

També hi ha una enorme dispersió en l’ús que fan les 
emissores d’aquest social media. El nombre de missatges anu-
als publicats a Twitter supera, en algun dels casos, els 2.000, 
però en d’altres tot just s’arriba a la centena. Resulta destaca-
ble que durant els caps de setmana quasi totes les emissores 
redueixen dràsticament el nombre de missatges publicats.

Gràfic 2. Nombre de seguidors de les pàgines de Facebook de les bitcasters catalanes, en percentatge, 2010
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Font: Elaboració pròpia.

Gràfic 1. Evolució de la presència de les bitcasters catalanes a Facebook i a Twitter (2008-2010)
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RAC105 o RNE) o de Twitter (com fa Cadena 100) o, 
fins i tot, els timelines dels dos entorns de comunicació 
social (com és el cas d’Ona FM). D’aquesta manera, els 
visitants de la web poden seguir allò que s’està comen-
tant en els social media sense necessitat d’abandonar el 
web i, fins i tot, sense haver de tenir perfil registrat en 
aquells entorns. La inserció d’aquestes finestres dins del 
marc de la web de l’emissora permet, a més del consum 
passiu de l’activitat que s’està produint en els social me-
dia vinculats, la publicació de missatges per part dels 
usuaris que disposin de perfil i s’identifiquin en el siste-
ma, sempre des de la web de l’emissora. D’altra banda, 
alguns dels espais de Facebook de les emissores de ràdio 
inclouen un reproductor d’àudio des d’on s’accedeix als 
continguts radiofònics en directe. Aquest reproductor, a 
més, pot integrar el timeline de Facebook (com fan des 
del web de Los40).

Aquesta integració bidireccional ens permet intuir, si 
més no, una certa inquietud per part dels responsables de 
les emissores envers les xarxes socials, que busquen formes 
d’emprar-les com una part més de les seves estratègies co-
municatives. 

Malgrat això, també es detecta que hi ha empreses 
radiofòniques que encara no aposten per les xarxes socials. 
En alguns casos, no disposen de compte o, si en disposen, 
en fan un ús mínim. Però també es donen casos en què, tot 
i que en fan ús, no difonen la seva presència a Facebook o 
a Twitter ni en fan publicitat. Això dificulta, tant als oients 
com als visitants de la web, trobar el nom d’usuari oficial de 
l’emissora o del programa per accedir als seus «continguts 
socials» i, arribat el moment, poder esdevenir-ne seguidors. 
Cadena SER, per exemple, no ofereix al seu web cap enllaç 
cap al seu espai Facebook ni tan sols informa de la seva 
existència.

La taula 1 mostra les dades referides a l’ús de Twitter 
per part de les bitcasters catalanes, ordenades per nombre 
de seguidors.

Atès que Twitter és una eina que afavoreix la relació 
i el diàleg, alguns programes radiofònics l’han incorporat 
al seu quefer quotidià per substituir o complementar l’ús 
d’altres eines de comunicació, com ara el xat. Aquest any, 
com a primera aproximació a aquesta realitat, hem dut a 
terme l’observació dels programes matinals (els de màxima 
audiència) de les 10 emissores generalistes auditades per 
l’EGM. Podem destacar el cas d’El món a RAC1, que, amb 
un total de 10.399 seguidors, supera el nombre de segui-
dors de la seva emissora en més de 2.500 usuaris.

Facebook i Twitter complementen, i de veg-
ades substitueixen, altres eines de partici-
pació emprades fins ara com per exemple els 
xats o els fòrums

Tot i que hi ha programes força actius, com per exem-
ple l’anteriorment esmentat, en línies generals no sembla 
que hi hagi una estratègia empresarial clara per part dels 
responsables de les emissores per fer d’aquestes eines un 
element d’atracció i de comunicació amb les audiències. La 
dada que ens fa pensar això és que 4 dels 10 programes ma-
tinals analitzats no utilitzen Twitter (Herrera en la Onda, 
d’Onda Cero; En días como hoy, de RNE; Protagonistas, de 
Punto Radio, i El matí a 4 bandes, de Ràdio 4).

La relació entre els espais web i les xarxes soci-
als s’està donant, en alguns casos, en dos sentits. D’una 
banda, algunes emissores insereixen en les seves pà-
gines web el timeline de Facebook (com, per exemple, 

Gràfic 3. Nombre de seguidors dels comptes de Twitter de les bitcasters catalanes, en percentatge, 2010
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Taula 1. Ús de Twitter per part de les bitcasters durant el 2010

emissora nom d’usuari a 
Twitter

Tweets 
totals 2010

Tweets  
al dia

Tweets
al mes*

Seguidors** data de 
creació

RNE R3 radio3_rne 749 2,1 62,4 8.795 12/04/2009

C40 Los40_Spain 370 1,0 30,8 8.422 08/07/2009

RAC1 rac1 1.362 3,7 113,5 7.814 03/01/2009

Onda Cero ondaceroradio 1.949 5,3 974,5 6.052 05/10/2009

Cadena SER serdirecto 1.487 4,1 185,9 5.019 21/01/2010

Catalunya Ràdio catalunyaradio 607 1,7 75,9 4.746 24/07/2007

Europa FM europa_fm 675 1,8 56,3 3.742 05/11/2009

Flaix FM flaixfm 1.414 3,9 117,8 3.232 28/10/2008

C100 cadena100 127 0,3 10,6 2.697 05/11/2009

RNE radio1_rne 962 2,6 87,5 2.684 17/07/2009

COPE cope_es 2.908 8,0 484,7 2.515 26/10/2007

iCat icatfm 2.868 7,9 239,0 2.210 30/09/2009

Ràdio Flaixbac radioflaixbac 1.654 4,5 137,8 1.913 27/10/2008

R5tn radio5_rne 825 2,3 75,0 1.882 17/07/2009

Radio Exterior de España ree_rne 220 0,6 20,0 1.633 17/07/2009

Radio Clásica RNE radioclasica 173 0,5 14,4 1.427 17/07/2009

Máxima FM maximafm 0 0,0 0,0 1.426 12/05/2009

Ràdio 4 radio4_rne 510 1,4 42,5 1.218 17/07/2009

Punto Radio PuntoRadio_ 276 0,8 27,6 732 26/11/2009

RAC105 Rac105oficial 650 1,8 162,5 731 31/08/2010

COMRàdio comradiocom 592 1,6 53,8 716 03/02/2010

Ona FM onafmcat 100 0,3 20,0 484 19/07/2010

Onda Cero ondacero_es 448 1,2 112,0 310 29/09/2010

Gestiona Radio gestionaradio 2.261 6,2 226,1 220 29/06/2009

Catalunya Música catalunyamusica 275 0,8 91,7 191 01/10/2010

Kiss FM kissfm_musica 1.873 5,1 187,3 168 09/03/2010

M80 m80_radio 8 0,0 4,0 46 28/02/2010

GUM FM GumFM 5 0,0 2,5 35 03/05/2010

* Aquesta dada surt de dividir els missatges anuals entre els mesos en què s’ha publicat un missatge o més.
** Nombre de seguidors a 31 de desembre de 2010, segons dades de Twittercounter.com.

Font: Elaboració pròpia.

Taula 2. Ús de Twitter per part del programes de matí de les emissores generalistes durant el 2010 

nom del 
programa

nom d’usuari 
a Twitter emissora Tweets 

totals 2010
Tweets
al dia

Tweets
al mes* Seguidors** data de 

creació
El món a RAC1 elmonarac1 RAC1 3.962 10,9 330,2 10.399 02/09/2009

El matí maticatradio Catalunya Ràdio 693 3,8 138,6 1.375 24/07/2009

Hoy por hoy _HoyxHoy_ Cadena SER 65 0,2 65,0 476 12/12/2010
Así son las 
mañanas buruagacope COPE 695 5,7 173,8 169 31/08/2010

Fora de joc foradejoc Ona FM 44 0,1 14,7 601 30/08/2010

El dia a la COM eldiacomradio COMRàdio 1.442 4,0 120,2 367 25/09/2008

* Aquesta dada surt de dividir els missatges anuals entre els mesos en què s’ha publicat un missatge o més.
** Nombre de seguidors a 31 de desembre de 2010, segons dades de Twittercounter.com.

Font: Elaboració pròpia.
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Hi ha bitcasters que, creiem que encertadament, pre-
senten en el seu espai web enllaços i formes de contacte 
tant amb l’emissora (com fa Flaix FM en la seva pàgina 
inicial) com amb els programes radiofònics i les seves actu-
acions a les xarxes socials (com presenta Catalunya Ràdio 
en l’apartat «A la xarxa» de la secció «Participa»; o COM-
Ràdio, a «Xarxes socials»). D’aquesta manera, donen valor 
a totes les manifestacions dels seus programes als entorns 
virtuals i faciliten l’accés a l’usuari.

2.2. L’accés a l’oferta radiofònica 
a través d’Internet

Les 37 emissores que formen part de la mostra 2010 dis-
tribueixen el seu senyal hertzià també a través d’Internet. 
Així, les emissores que ofereixen els seus continguts sonors 
en directe a través de la xarxa tornen a ser el 100% (en 
el moment de l’anàlisi de l’edició anterior, Segre Ràdio no 
oferia l’escolta en directe en la seva web).

Pel que fa a l’oferta de continguts a la carta, conti-
nua la tendència a l’alça observada des de 2007, amb un 
augment molt lleugerament (+1,7%). Segons les dades de 
l’evolució dels continguts a la carta, es pot intuir una gràfica 

asimptòtica, que estableix com a sostre un valor a prop del 
81%. S’albira, doncs, una certa predisposició al fet que, en 
les pròximes edicions, el creixement d’aquest índex s’esta-
bilitzi al voltant d’aquesta marca o, fins i tot, que pugui 
descendir lleugerament.

Igualment, l’oferta de continguts sonors que poden 
ser descarregats s’incrementa. En aquest cas, creix el 14,6% 
(passa del 53% al 67,6%). El percentatge d’emissores que 
ofereixen podcasts arriba també al 67,6%, la qual cosa supo-
sa un increment del 8,7%.

Les bitcasters, a més de la informació audiovisual, ge-
neren informació textual (a vegades complementada amb 
informació gràfica) en forma d’RSS, llistes de distribució i 
alertes a mòbil. Els continguts accessibles mitjançant RSS 
segueixen dibuixant una línia ascendent (+6,3%). Les alertes 
per a dispositius mòbils també segueixen les tendències d’anys 
anteriors, però en aquest cas en sentit invers, ja que redueixen 
la seva presència (−6,6%). Aquest fet no ha de sorprendre’ns, 
atès que la distribució de missatges a través d’SMS suposen 
un cost que cal abonar a la companyia de telefonia. Si bé en 
els primers estadis les empreses assumien aquesta despesa, 
actualment el cost recau directament sobre el subscriptor o, 
fins i tot, a vegades s’incrementa el preu per sobre del cost del 
servei per tal d’obtenir un cert benefici. Com que el nombre 
d’usuaris disposats a pagar per aquest servei és molt reduït, 
entenem que les emissores de ràdio l’estan eliminant de la seva 
oferta, perquè no els resulta rendible mantenir un servei amb 
un índex d’usuaris tan baix. En canvi, pel que fa a les llistes de 
distribució que des de 2007 han marcat un descens constant, 
enguany repunten (+5,2%) i arriben al 8,1%. 

La presència de les emissores de ràdio en els 
dispositius mòbils en forma d’aplicacions per 
a l’escolta continua augmentant

Si a finals de 2008 les emissores que oferien acces-
sos als seus directes a través d’iPhone eren sols el 5,4%, 
aquesta xifra va augmentar fins al 82,3% el 2009. Enguany, 
les emissores que utilitzen els dispositius mòbils com a fi-
nestres per distribuir el seu directe o alguns dels seus con-

Imatge 1. Exemple de reproductor d’una bitcaster amb el 

timeline de Facebook integrat

Font: Los40.com.

Taula 3. Percentatge de bitcasters segons l’oferta de formes d’accés als continguts sonors (2010)
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Univers: Mostra de 37 espais web d’emissores radiofòniques (2010).
Font: Elaboració pròpia.
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tinguts en estoc arriben a representar el 89,2% del total 
(+6,9%).

Cal destacar que la nova aplicació de Los40 no és 
gratuïta: és a la venda a iTunes des del 15 de juny de 2010 
per 0,79 €. L’opció de fer pagar per emprar l’aplicació d’es-
colta és una nova estratègia, inèdita fins ara en el sector 
radiofònic. La resta d’emissores, però, segueixen oferint els 
seus reproductors per a mòbils de franc. 

Com l’any anterior, no es detecta ni ampliació de l’ofer-
ta, ni diversificació temàtica, ni especialització de continguts 
en les propostes que les bitcasters fan a Internet. Fins i tot 
Scanner FM, una de les més actives en aquestes qüestions, 
ha eliminat del seu reproductor els 10 canals especialitzats 
creats l’any 2009. Actualment només compta amb el canal 
que dóna nom a la bitcaster (ScannerFM), dos canals vinculats 
amb festivals musicals (Sónar Ràdio i Primavera Ràdio) i el 
nou Scanner Hits, que programa una selecció d’èxits musicals 
d’entre els temes que han sonat en algun dels seus canals. 

2.3. Les eines de participació

Internet disposa de tecnologies que poden afavorir la par-
ticipació dels oients, ja sigui per intervenir simultàniament 
a l’emissió d’un programa de ràdio o, fins i tot, abans o 
després de la mateixa emissió. De fet, actualment és habi-
tual que els programes estimulin i reclamin la participació 
dels oients a través de les eines de comunicació electròni-
ca. Posteriorment, un col·laborador, especialment dedicat 
a aquestes tasques, selecciona les intervencions que con-
sidera més adients i, quan el conductor del programa ho 
decideix, les comenta per antena. D’aquesta manera, les 
intervencions que fa l’audiència a través d’Internet prenen 
veu i passen de ser un text a la xarxa a esdevenir part del 
contingut sonor del programa radiofònic.

Com ja comentàvem, els mecanismes de participa-
ció que les bitcasters posen a disposició de l’audiència s’han 
vist reforçades amb les xarxes socials, principalment amb  

Gràfic 4. Evolució de les formes d’accés a la informació dels continguts oferts en els espais web radiofònics. 2007-2010
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Facebook i Twitter. Aquesta és una de les possibles cau-
ses per les quals les eines de participació «clàssiques» ha-
gin perdut presència en els espais web. I és que, en aquest 
sentit, les xarxes socials estan cobrint funcionalitats abans 
reservades a la missatgeria instantània, al correu electrònic, 
als fòrums o als xats, i ho fan d’una manera integrada i 
amb possibilitats més avançades que els seus predecessors, 
com ara l’ús d’elements multimèdia. A més, també podem 
atribuir bona part del canvi de tendències detectat al nou 
disseny que s’ha aplicat al web de RTVE, atès que aquestes 
modificacions han afectat simultàniament 6 bitcasters de la 
mostra (les 6 emissores de Radio Nacional), la qual cosa 
influeix de manera clara en les quantificacions. 

Taula 4. Percentatge de bitcasters segons les eines de 
participació a disposició dels usuaris (2010)

eIneS de PARTICIPACIÓ - 2010

Fòrum 35,1%

Xat 18,9%

Enquesta 24,3%

Bloc 56,8%

UGC 0,0%

Votacions 21,6%

Univers: Mostra de 37 espais web d’emissores radiofòniques (2010).
Font: Elaboració pròpia.

Així, el nombre de fòrums respecte de l’any anterior 
es manté pràcticament estable, i passa del 35,3% al 35,1% 
(−0,2%). També es manté enguany l’oferiment de formu-
laris amb enquestes, els quals es detecten en el 24,3% de 
les bitcasters auditades (+0,8%). La resta d’eines de parti-
cipació baixa: els xats s’ofereixen en el 19% de les bitcasters 
catalanes, la qual cosa suposa un descens del 7,6% respecte 
del 2009; els blocs minven el 5% i es comptabilitzen en el 
56,8%; també cauen les denominades votacions (−16,7%), 
que es col·loquen en el 21,6%, la seva cota més baixa.

En els webs de les bitcasters ja no es troba cap 
eina expressament dissenyada per recollir 
material audiovisual generat per l’audiència

Finalment, es pot destacar la desaparició de la de-
manda de materials sonors o gràfics per integrar-los en 
els continguts del web de l’emissora o d’algun dels seus 
programes. L’interès dels responsables de les emissores 
per convertir l’oient en proveïdor de continguts (User Ge-
nerated Content) ha deixat de fer-se explícit o, si més no, 
ja no es reclama a través d’una eina implantada a la web 

expressament per a aquesta funció. En tot cas, les possi-
bles peticions de material audiovisual es vehiculen a través 
d’altres eines de comunicació electrònica, com ara el correu 
electrònic o les xarxes socials.

2.4. La publicitat

Els espais web de les bitcasters continuen sent un bon apa-
rador publicitari per a tota mena de productes i serveis. 
L’índex d’emissores que presenten publicitat als seus webs 
suposa el 73% del total de les emissores analitzades. Es 
produeix, doncs, un petit augment respecte a l’edició an-
terior (+2,4%). Amb tot, cal recordar que aquesta xifra fa 
referència al nombre de webs amb missatges comercials i 
no al volum de facturació produït per la contractació pu-
blicitària. 

Durant l’any 2010 s’ha detectat un lleuger 
increment en l’ús del web com a suport pu-
blicitari

Pel que fa a la presentació dels missatges publicitaris 
sonors, una de les pràctiques que s’ha estès és l’anomenat 
pre-roll. Aquesta forma publicitària consisteix a llançar una 
falca publicitària (sonora o audiovisual) en el moment que 
l’usuari demana accedir a algun tipus de contingut sonor, 
sigui el directe o a algun dels fitxers emmagatzemats per 
servir a petició. D’aquesta manera s’obliga l’oient a expo-
sar-se al missatge publicitari, que haurà d’escoltar comple-
tament, abans d’iniciar l’escolta del programa o el fragment 
sol·licitat.

Una altra característica detectada (tot i que puntual-
ment) ha estat la del pre-roll interactiu: abans de començar 
a rebre els continguts sonors de l’emissora, s’obliga l’usuari 
a escollir el producte o servei que, entre les opcions pre-
sentades, li pot resultar més interessat. Un cop feta aquesta 
tria, sonarà (o es veurà) l’anunci del producte seleccionat. 
Així, el mateix usuari fa de filtre i es defineix com a target, 
ja que indica a quina mena de productes pot ser més re-
ceptiu.

2.5. el vídeo a les bitcasters

Si en edicions anteriors l’ús del vídeo havia crescut tímida-
ment (+0,9%), enguany s’observa un increment del 9,9%, 
i arriba a una presència del 54,1% del total de la mostra.

La publicitat i els videoclips musicals de les radiofór-
mules són les manifestacions audiovisuals més habituals. 
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Hi ha també un tímid ús de la webcam (10,8%) per part 
de les bitcasters. Amb tot, la tendència és que la webcam no 
estigui engegada les 24 hores del dia (com passava en anys 
anteriors), sinó que es connecta sols quan el conductor del 
programa de ràdio considera que pot ser interessant per a 
l’oient veure alguna cosa que està passant a l’estudi.

Tal com anunciaven en l’informe anterior, algunes 
emissores (14,7%) empraven YouTube per crear canals de 
vídeo on poder distribuir material audiovisual relacionat 
amb l’emissora. Durant el 2010, les iniciatives centrades 
en YouTube han estat presents en el 35,1% de la mos-
tra, la qual cosa suposa un increment notable respecte del 
2009 (+20,4%). Cal recordar que només comptabilitzem 
els canals de YouTube que es presenten des de l’emissora 
com a empresa radiofònica. Dit d’una altra manera, algu-
nes emissores no utilitzen aquesta via de manera institu-
cional, com a empresa, però sí que hi ha alguns dels seus 
programes que compten amb canals propis. Això passa, 
per exemple, amb Fricandó matiner (de RAC105), Versió 
RAC1 (de RAC1), Mirador (de Punto Ràdio) o El dia (de 
COMRàdio). Aquests casos no han estat comptabilitzats. 
A més, cal considerar que algunes de les emissores que 
disposen de canal de televisió estan emprant els canals de 
YouTube com a eina de suport del seu producte televisiu, 

però no del radiofònic. Aquest és el cas de RAC105 TV, 
de TeleTaxi TV i de Canal Intereconomía. Si suméssim 
totes aquestes experiències, tant les de programes com 
les de televisions vinculades, ens adonaríem que més de 
la meitat de les bitcasters fan ús dels canals de YouTube 
(exactament, el 51,4%). 

3. Conclusions

•	 Facebook i Twitter han esdevingut eines de comuni-
cació social importants, també per a les emissores de 
ràdio presents a Internet. Formen part de la seva pre-
sència a la xarxa, però ara també de l’antena conven-
cional, des de la qual es reclama la participació dels 
oients a través d’aquestes vies. Algunes de les inter-
vencions dels usuaris, a més d’aparèixer en els «murs» 
o els timelines dels espais proposats per les emissores, 
gràcies a la feina d’algun professional del programa, 
son introduïdes en les converses que es mantenen a 
l’estudi i passen a formar part del directe radiofònic. 
Així doncs, s’està popularitzant una figura dins l’equip 
radiofònic que, a més de les funcions de community 
manager, s’encarrega de llegir, filtrar, seleccionar i co-

Gràfic 5. Evolució de les eines de comunicació en els espais web radiofònics, 2007-2010
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mentar durant el temps d’emissió aquells missatges 
que poden aportar algun interès al programa.

•	 Tot i que encara no està prou definit, sembla que la 
tendència, pel que fa a la presència de les emissores de 
ràdio a Internet, és emprar la web com a canal de co-
municació institucional, més formal i seriós, i reservar 
Facebook i Twitter per a la participació i el contacte 
directe amb l’audiència.

•	 Les emissores de ràdio, i sobretot alguns dels seus 
programes, arrosseguen un nombre de seguidors que 
superen amb escreix la mitjana «d’amics» d’altre tipus 
d’empreses. Caldria canalitzar aquesta predisposició 
dels usuaris envers el contacte amb les emissores i 
posar-la en valor.

•	 Algunes emissores, sabedores que part de la seva au-
diència potencial és a les xarxes socials i que aquestes 
poden ser una forma d’establir-hi vincles emotius, 
han fet convergir l’entorn web (i l’emissió en direc-
te a través d’Internet) amb els espais de Facebook i 
de Twitter, i així han acostat l’escolta radiofònica als 
usuaris de les xarxes i han facilitat als «visitants web» 
la participació en els social media.

•	 Malgrat això, encara hi ha bitcasters que es desente-
nen de l’ús de les xarxes socials i no hi tenen presèn-
cia, en fan un ús testimonial o no anuncien la seva 
existència als entorns virtuals. 

•	 Els dispositius mòbils com a finestra d’exposició i d’ac-
cés a les emissions radiofòniques ha seguit creixent. 

•	 Als webs de les bitcasters, baixa la presència de blocs, 
de xats i de votacions; es mantenen pràcticament 
igual els fòrums i les enquestes, i desapareixen com-
pletament les eines des d’on es demanava a l’usuari 
l’aportació de material audiovisual. L’evolució de to-
tes aquestes eines de comunicació s’està veient afec-
tada, probablement, per les xarxes socials, que estan 
cobrint algunes de les funcions que abans es vehicu-
laven mitjançant les primeres.

•	 A banda de les formes publicitàries gràfiques i tex-
tuals ja habituals (com ara els banners, els interstiti-

als o els pop-ups), s’ha pogut observar l’augment de 
publicitat audiovisual, sonora o en forma de vídeo, 
servida en pre-roll, és a dir, just abans dels continguts 
radiofònics sol·licitats per l’interactor.

•	 L’oferta de material audiovisual, com ara l’enregistrament 
d’entrevistes fetes a l’estudi o les imatges del directe de les 
emissores, ha augmentat. I per posar tot aquest material 
a disposició de l’audiència, les emissores catalanes estan 
utilitzant, cada cop més, els canals de YouTube.
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CAPÍTOL  VII

re, que és quan emmarquem aquest relat, la ràdio de Catalunya 

encara tenia poca presència a les xarxes o, si en tenia, era molt 

poc significativa. Per posar només un exemple per il·lustrar 

aquest punt de vista, que caldria analitzar en un treball de re-

cerca acurat, el mes de gener de 2010 només tenien Facebook 

i el feien servir Catalunya Ràdio, la SER i alguns programes de 

Radio 3 de RNE. Twitter és emprat a Catalunya Ràdio a partir del 

20 de juliol de l’any passat; la COPE, RAC1, Punto Radio i RNE 

tenen compte des de gener de 2010, però sense fer-lo servir 

o emprant-lo de manera no regular; la SER hi entra l’agost de 

2010, i Onda Cero, el 29 de setembre. Un any després, el gener 

de 2011, la presència d’aquestes emissores1 a les xarxes socials 

ha augmentat substancialment. És significatiu el salt que en 

pocs mesos han fet les empreses de ràdio per tenir presència 

activa en aquest nou món de les comunicacions socials. Qui 

deia que la televisió havia de matar la ràdio?

1. No comptabilitzem emissores que operen per Internet. Incloem 
tant emissores públiques com privades.

Per Sílvia espinosa, periodista i professora associada del De-

partament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I de la UAB 

i de la Universitat de Girona (UDG)*.

Aquest Informe conclou amb el relat mensual de les informaci-

ons relatives al panorama radiofònic que han estat publicades 

en els diversos mitjans de comunicació. Són informacions que 

fan referència, per exemple, a aspectes econòmics o laborals 

de la ràdio, a l’audiència o als nous nomenaments del sector. 

També hi ha un record per a tots aquells professionals de la 

ràdio que el 2010 van callar per sempre. 

Aquestes no són, però, totes les notícies que la ràdio va gene-

rar a Catalunya el 2010, l’any de la Llei estatal de l’audiovisual 

i l’any en què el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el CAC, 

celebra el seu desè aniversari. Són notícies protagonistes de fò-

rums de debat, ja siguin presencials o virtuals. En aquest sentit, 

sí que és important remarcar que, si bé en el moment de relatar 

aquest capítol la presència de les diferents empreses de ràdio a 

les xarxes socials ja és indiscutible, mirant tan sols un any enre-

Els fets més rellevants: La repercussió 

mediàtica de la ràdio dia a dia

*. L’autora d’aquest capítol vol agrair la col·laboració de Luis Segarra, 
editor de la Guía de la radio en España, en el procés de documentació.
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GeneR

06/01/2010
•	 El mític programa de Ràdio Barcelona Cap nen sense 

joguina recull més de 27.000 € per comprar joguines 
per als infants que ho necessiten. El programa, que 
s’organitza des de la dècada dels anys seixanta del se-
gle xx, dóna regals a més de 6.000 nens. 
Font: Ràdio Barcelona - Cadena SER.

11/01/2010
•	 Segons una informació publicada per El País, a Espa-

nya hi ha més de 3.000 emissores de ràdio que eme-
ten de manera il·legal, sense que ningú no ho eviti. 
En algunes comunitats autònomes, el nombre d’emis-
sores irregulars ha arribat a tal volum que triplica les 
emissores que tenen llicència per operar. Els efectes 
de la pirateria són tan alarmants que els radiodifu-
sors asseguren que està causant més mal que la crisi 
publicitària. 
Font: ELPAÍS.com.

•	 Benigno Moreno és nomenat nou director de RNE. 
Moreno era el director de Programes de RNE, casa a 
la qual està vinculat des de fa vint-i-vuit anys. A part 
de contribuir a la consolidació de programes com ara 
Documentos RNE, s’ha dedicat a la recuperació del 
radioteatre com a gènere. 
Font: RTVE.

13/01/2010
•	 Els periodistes de la cadena SER Daniel Anido i Ro-

dolfo Irago són condemnats a un any i nou mesos de 
presó, a més d’inhabilitació professional, per desve-
lar un frau en les afiliacions del PP a Villaviciosa de 
Odón. Han recorregut la sentència del Jutjat Penal 
número 16 de Madrid. Anido, director de la cadena, i 
Irago, director d’Informatius, han demanat l’anulació 
del veredicte i la lliure absolució, ja que consideren 
que la sentència «vulnera de manera flagrant el dret 
a la informació, condemna el missatger i intenta em-
mordassar els mitjans de comunicació».
Font: Cadena SER.

14/01/2010
•	 Mor Antonio Fontán Pérez a Madrid als vuitanta-sis 

anys. Fontán, catedràtic de llatí, periodista, polític i 
escriptor, va exercir de vicepresident de la Cadena 
SER, va presidir l’Agència de Publicitat CID i va ser el 
primer director de l’Institut de Periodisme de la Uni-
versitat de Navarra. 
Font: ELPAÍS.com.

22/01/2010
•	 La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cul-

tura (FUNDACC) fa públiques les dades de la sisena 
onada d’El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.2

Font: FUNDACC.

23/01/2010
•	 El programa Hora L, de Ràdio Girona (Cadena SER), 

presentat per Màxim Castillo i Jordi Corominas, gua-
nya el premi Miquel Diumé dins la categoria de ràdio 
de la primera edició dels Premis Carles Rahola de 
Comunicació Local, que patrocinen la Diputació i la 
delegació de Girona del Col·legi de Periodistes. 
Font: Diari de Girona.

24/01/2010
•	 Francisco Pou és nomenat responsable d’Interecono-

mía a Catalunya. Pou fa trenta anys que treballa en 
la direcció general de mitjans Informatius, especial-
ment en l’àrea de TV. Va ser el primer premi Emmy 
TV per a un espanyol, per a la NBC. Ha treballat, 
entre altres llocs, cinc anys en producció de TV als 
Estats Units i ha estat set anys director general de Pla-
neta DeAgostini. Posteriorment va fundar una plata-
forma de màrqueting editorial i promoció de premsa 
amb diaris a tot Espanya. 
Font: Radio Intereconomía.

26/01/2010
•	 El president de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA), Albert Sáez, s’ha mostrat 

2. Per a més informació vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic. 
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obert a debatre amb el sector de ràdio privat la con-
veniència que la ràdio pública continuï mantenint el 
sistema de doble finançament, basat en la inversió 
pública i els ingressos publicitaris. Saéz fa aquestes 
declaracions en un esmorzar col.loqui organitzat 
per la Cambra de Comerç de Barcelona 
Font: Europa Press.

30/01/2010
•	 Neix una nova emissora a la comarca d’Osona. 

EL 9 FM, la ràdio d’EL 9 NOU, començarà les se-
ves emissions un any després d’haver obtingut la 
concessió del Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC). En una primera fase, EL 9 FM emetrà una 
programació musical al llarg de tot el dia, amb but-
lletins informatius cada hora, cobrirà tota la co-
marca d’Osona i utilitzarà al 100% el català en la 
seva programació. 
Font: EL9NOU.CAT.

FeBReR

01/02/2010
•	 Ràdio Terrassa deixa d’emetre després de setan-

ta-vuit anys en antena. Es posa així punt i final 
a la trajectòria d’una emissora històrica, nascuda 
com a EAJ 25 el 2 d’abril de 1933. Ràdio Terrassa 
ha esdevingut un referent de la informació local i 
una escola radiofònica per a professionals com ara 
Josep Cuní, Miquel Calçada o Josep Maria Fran-
cino.
Font: lamalla.cat; elpunt.cat; ELPAÍS.COM.

Imatges 1 i 2. Antolina Boada inaugura EAJ 25 (Ràdio 
Terrassa) i vista del locutori de l’emissora (1932).

 
Font: wordpress.com.

 
Font: wordpress.com.

04/02/2010
•	 El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan 

Manuel Tresserras, defensa el finançament mixt de Ca-
talunya Ràdio. En declaracions al programa El secret, de 
Catalunya Ràdio, el conseller assenyala que «el normal» 
és que l’emissora pública tingui doble finançament.
Font: Comunicació21.

09/02/2010
•	 El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia la 

situació i les condicions laborals d’algunes ràdios 
públiques municipals de la província de Tarragona. 
En algunes ràdios públiques locals no només no hi 
ha cap periodista professional contractat, sinó que 
al davant de la línia editorial hi ha una persona de 
confiança de l’alcaldia. El SPC de Tarragona ha de-
manat una inspecció de Treball per tal que s’actuï en 
conseqüència.
Font: fmtarragona.info.

11/02/2110
•	 L’associació Europea de Ràdio (AER), en la seva As-

semblea General, ha reelegit president Alfonso Ruiz 
de Assín, fins ara secretari general de l’Associació Es-
panyola de Ràdio. 
Font: Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España.

•	 L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) es mostra sa-
tisfeta «pel compliment de la legalitat vigent» després 
que la Secretaria de Comunicació de la Generalitat 
anunciés el tancament de la ràdio il·legal Antena 
2000 que emetia des de 1996 al barri del Carmel de 
Barcelona. L’entitat, que havia denunciat l’emissora 
clausurada, ha aprofitat per recordar a les administra-
cions que n’hi ha més de 170 que emeten il·legalment 
a Catalunya. L’ACR ha denunciat també l’augment de 
cadenes de ràdio comercials que utilitzen il·legalment 
freqüències d’emissores municipals, com ara Live 
FM, Xtra FM i La Radioactivitat al Gironès. 
Font: Comunicació21.
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17/02/2010
•	 Javier Pons és nomenat conseller delegat adjunt de 

Unión Radio. Pons, exdirector de TVE, substitueix en 
el càrrec Augusto Delkáder, que serà el nou president 
de la Cadena SER. Entre les atribucions de Pons des-
taquen la dedicació al mercat hispà dels Estats Units i 
de l’Amèrica Llatina, segons anuncia Prisa.
Font: Cadena SER; europapress.cat.

•	 El Govern invertirà menys en publicitat a la ràdio. 
La Generalitat reduirà aquest any la presència de les 
seves campanyes institucionals a Internet (un 8,4%), 
a la ràdio (11,9%) i a la televisió (16%), mentre que 
el percentatge present en altres suports es manté, en 
general, similar al de 2009 o augmenta lleugerament, 
segons s’estableix en el Pla de Publicitat i Comunica-
ció Audiovisual 2010, al qual ha tingut accés Europa 
Press.
Font: europapress.cat.

20/02/2010
•	 Mor Ricardo Palmerola als vuitanta-vuit anys a Bar-

celona. El mític locutor i actor de radioteatre va ser 
un dels màxims referents de la realització radiofòni-
ca a Espanya durant les dècades dels anys quaranta i 
cinquanta del segle xx. Actor de la popular sèrie Taxi 
Key, de Ràdio Barcelona,   Palmerola també ha estat 
un doblador de molt d’èxit, i va participar, per exem-
ple, en el doblatge de la famosa pel·lícula La guerra 
de les galàxies. 
Font: ELPAÍS.com; lamalla.cat.

Imatge 3. Fotografia retrospectiva de Ricard Palmerola.
 

 
Font: palmerola.cat.

21/02/2010
•	 Mor Odette Pinto als setanta-vuit anys a Barcelona. 

La passió de la popular presentadora per la ràdio va 
començar quan només tenia deu anys, recitant poesi-
es i contes a Ràdio Sabadell, on als catorze anys ja tre-
ballava com a locutora. El seu programa més emble-
màtic va ser Les tardes de Odette, que es va mantenir 

vint-i-nou anys en antena a la Cadena COPE. Pinto 
va estar també vinculada a Ràdio Barcelona,   Ràdio 
Miramar, Ràdio Joventut, Cadena Catalana, Ràdio 
Espanya i Ràdio Salut. En els últims anys de la seva 
carrera, va compaginar la feina a la ràdio amb alguns 
treballs a la televisió. 
Font: LAVANGUARDIA.es; 3cat24.cat.

Imatge 4. Fotografia retrospectiva d’Odette Pinto.

 
Font: el pais.com.

23/02/2010
•	 Montcada Ràdio obté la concessió. Vint-i-tres anys 

després de començar les seves emissions, la Gene-
ralitat dóna la concessió definitiva per a les seves 
emissions a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. El 
consistori ja disposava des de 1992 de la concessió 
provisional d’una emissora de freqüència modulada 
de tipus municipal. 
Font: Comunicació21.

•	 El president del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC), Ramon Font, afirma que es reduirà 
la publicitat a les emissores públiques, però no que 
s’eliminarà. La limitació publicitària pot afectar el 
temps i el format de les falques. Aquesta reducció 
pot afectar tant Catalunya Ràdio, com la COM i 
les emissores municipals. El president del CAC fa 
aquestes declaracions durant una conferència orga-
nitzada a Tribuna Catalunya per Nueva Economía 
Fórum.
Font: LAVANGUARDIA.es.

26/02/2010
•	 Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) i la Fundació Cre-

cer Jugando han recaptat tres milions d’euros en la 
desena edició de la campanya solidària «Una joguina, 
una il·lusió». Aquests diners serviran per distribu-
ir prop de 510.000 joguines a vint països diferents. 
Els organitzadors calculen arribar a més de 700.000 
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nens. Enguany, Haití serà una de les destinacions pri-
oritàries.
Font: RNE.

28/02/2010
•	 Xavi Collado és guardonat amb el Premi Mitjans de 

Comunicació de la Federación Andaluza de Comuni-
dades (FAC) per la seva llarga trajectòria professional 
i el seu rigor. Collado dirigeix i presenta La ciutat de 
tots i Volem parlar a Onda Rambla. 
Font: Onda Rambla.

MARÇ

01/03/2010
•	 COMRàdio celebra el seu 15è aniversari. L’emissora 

pública va iniciar les seves emissions l’1 març 1995, im-
pulsada pel Consorci de Comunicació Local (CCL), amb 
l’objectiu de prestar servei a les emissores municipals, en 
la línia de suport a la premsa local i comarcal que anys 
abans havia posat en marxa la Diputació de Barcelona. 
Font: Comunicació21.

Imatge 5. 15è aniversari de COMRàdio.

 
Font: COMRàdio. 

02/03/2010
•	 La Universitat Rovira i Virgili (URV) investeix Joa-

quim Maria Puyal doctor honoris causa. Puyal, que 
va ser el primer periodista que va retransmetre en 
català un partit de futbol, té una dilatada carrera que 
es pot seguir a Catalunya Ràdio on fa les retransmis-
sions de futbol des de 1985.
Font: diaridetarragona.com.

03/03/2010
•	 L’Acadèmia de la Música ha concedit al locutor Juan 

de Pablos, de Radio 3 de RNE, el Premi a la Difu-
sió de la Música en la XIV edició dels Premis de la 
Música, convocats per l’Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Música. 
Font: RTVE.

05/03/2010
•	 Prisa firma un acord amb la nord-americana Liberty 

que consolida l’estructura de capital del que esdevé 
el major grup d’informació, educació, entreteniment 
i empreses digitals en espanyol i portuguès. L’acord 
comportarà l’entrada de fins a 900 milions de dòlars 
al grup. 
Font: Prisa.

15/03/2010
•	 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ins-

ta Ràdio Sant Feliu, emissora dependent de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat, a respectar el principi 
de pluralisme polític. El CAC ha comprovat, a partir 
d’una mostra d’informatius d’un mes, que el temps de 
paraula atribuït a l’oposició va ser de zero segons. La 
demanada del CAC sorgeix a partir de la queixa d’un 
regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA per la manca 
de pluralitat informativa a Ràdio Sant Feliu.
Font: CAC.

25/03/2010
•	 Ràdio Associació de Catalunya lliure els X Premis Rà-

dio Associació de Catalunya a l’auditori AXA. El jurat 
de la desena edició ha distingit el programa Eduqueu 
les criatures, de Catalunya Ràdio, i el periodista es-
portiu Joan Maria Pou, de RAC1, amb els principals 
guardons de ràdio. Altres premiats han estat: el pro-
grama Afers exteriors, de TV3, premi audiovisual; els 
deu anys de RAC1, premi innovació; Jordi Estadella, 
Pepa Palau, la Xarxa de Televisions Locals i la inici-
ativa Televisió sense Fronteres han obtingut sengles 
Mencions d’Honor. 
Font: Ràdio Associació de Catalunya.

31/03/2010
•	 El Congrés dels Diputats aprova la Llei general 

de la comunicació audiovisual. El projecte de la 
nova Llei de l’audiovisual, aprovat per la Comis-
sió Constitucional del Congrés, inclou com a nova 
disposició transitòria l’obligació d’aprovar, en el 
termini d’un any i mig, un pla tècnic per a la digi-
talització integral del servei de radiodifusió sono-
ra terrestre. La Llei permet, a més, la creació d’un 
consell audiovisual amb plens poders sobre el sector 
i un elevat marge de maniobra per intervenir en els 
continguts televisius. També es preveu la creació de 
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions. Aquest 
seria l’organisme encarregat de controlar i tallar to-
tes les emissions il·legals que es detectin en l’espai 
radioelèctric. 
Font: BOE (núm. 5.292, p. 30157-30209).
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ABRIL

08/04/2010
•	 El periodista Ramon Farré rep el tercer Micròfon 

d’Or de Ràdio Cubelles, un guardó creat en el 25è 
aniversari de l’emissora per distingir persones dedi-
cades al món de la comunicació vinculades a l’emis-
sora cubellenca. 
Font: elpunt.cat (07/04/2010); Comunicacio21.

11/04/2010
•	 Mor Juan Manuel Gozalo als seixanta-cinc anys a San-

tander. El periodista esportiu va presentar i dirigir el 
programa Radiogaceta de los deportes a RNE entre el 
1989 i el 2007. Ara duia a terme l’espai «La futbolería», 
dins el programa Directo Marca, de Ràdio Marca. 
Font: as.com (12/04/2010); Radio Marca.

13/04/2010
•	 El Govern de la Generalitat distingeix amb la Creu Sant 

Jordi la locutora Maria Teresa Miralles per la seva con-
tribució històrica a la radiodifusió catalana. L’antiga 
locutora de Ràdio Associació de Catalunya, primer a 
Lleida i després a Girona, fou la darrera locutora repu-
blicana de Catalunya que exercí aquest ofici, vivint i ra-
diant des dels estudis de Ràdio Girona el febrer de 1939.
Font: Generalitat de Catalunya.

Imatge 6. Entrega de la Creu Sant Jordi a la locutora 
Maria Teresa Miralles (13/04/2010).

 
Font: Generalitat de Catalunya.

15/04/2010
•	 L’AIMC fa públiques les dades acumulades de l’EGM 

corresponents a la primera onada de 2010.3

Font: AIMC.

3. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic. 

•	 Sergi Cutillas rep el Mussol de Sant Quirze per la seva 
llarga trajectòria a la ràdio. Cutillas forma part des de 
fa anys de Catalunya Ràdio i de l’equip de narració de 
futbol de Josep Maria Puyal. 
Font: Ràdio Sabadell.

16/04/2010
•	 El programa Salut i qualitat de vida, d’Onda Rambla - 

Punto Radio, és guardonat amb el primer Premi Perio-
disme i Dolor de la Plataforma SinDOLOR i de la Fun-
dació Grünenthal. El reportatge «L’abordatge integral 
del dolor», dirigit per Ricardo Aparicio, rep 3.000 €. 
Font: PR Salud.

21/04/2010
•	 El Govern de la Generalitat acorda atorgar a l’Ajunta-

ment de Sant Vicenç dels Horts la concessió definiti-
va per a la prestació del servei públic de radiodifusió. 
El consistori ja disposava des de 1992 de la concessió 
provisional d’una emissora de freqüència modulada 
de tipus municipal. 
Font: Comunicacions 21.

22/04/2010
•	 El secretari de Mitjans de Comunicació de la Genera-

litat, Carles Mundó, declara que des de 2007 s’han in-
coat un total de 109 expedients a ràdios i televisions 
que no tenien llicència per emetre. El darrer ha estat 
a l’emissora pirata La Inter, que ocupava il·legalment 
la freqüència 102.3 a Barcelona. Aquesta emissora, 
pertanyent a Ràdio Intercontinental, és propietat ma-
joritària d’Intereconomía Corporación. 
Font: LAVANGUARDIA.es.

23/04/2010
•	 El Govern espanyol renova les concessions de rà-

dio digital terrestre. El Consell de Ministres renova 
les concessions vigents de ràdio digital terrestre per 
als propers deu anys a les empreses CRB Digital, Ra-
dio Popular - COPE, Unión Radio Digital, Sauzal 66, 
Uniprex, Unedisa, Unidad Editorial, Sociedad de Ra-
dio Digital Terrenal i E-Media Punto Radio. 
Font: La Moncloa.

27/04/2010
•	 El periodista José Henríquez Cornejo és el guanya-

dor de la 23a edició del Premi de Ficció Radiofònica 
Margarita Xirgu amb l’obra Continuïtat en els camps, 
ambientada en el Xile de la dictadura de Pinochet i 
centrada en el món del futbol. El guardó, concedit 
per Radio Exterior de España i l’Agencia Española 
para la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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(AECID), pretén estimular la creació en el camp del 
teatre radiofònic. 
Font: RTVE.

28/04/2010
•	 El fins ara director de comunicació de COMRàdio i la 

Xarxa de Televisions Locals (XTVL), Joan Catà, s’es-
trena com a gerent de l’ens del Consorci Digital Ma-
taró-Maresme, responsable de la nova televisió local 
pública del Maresme, en substitució de Jordi Marín. 
Font: Comunicació21.

30/04/2010
•	 Mor Jordi Estadella als seixanta-un anys a Barcelona. 

Estadella, locutor, presentador i actor de doblatge, 
va ser una de les veus més conegudes del món au-
diovisual català. Actualment presentava el programa 
gastronòmic L’aperitiu de boca en boca, a COMRàdio. 
Va iniciar la seva tasca professional el 1970 a Ràdio 
Joventut de Barcelona. Era la veu de Tito B. Diagonal. 
Estadella també era conegut per les seves incursions 
televisives a TVE i a TV3, on va presentar programes 
com Un, dos, tres, No te rías que es peor, El semáforo, 
Filiprim i Això no és cap anunci, entre d’altres. 
Font: AVUI.cat; TV3.cat.

Imatge 7. Fotografia retrospectiva de Jordi Estadella.

 
Font: wordpress.com.

MAIG

01/05/2010
•	 RAC1 celebra el seu 10è aniversari. L’emissora del 

Grupo Godó estrena un nou programa per repassar 
els seus deu anys d’història. En aquest espai, conduit 
per la periodista Mònica Planas, hi tindran cabuda 
les veus dels principals protagonistes d’aquests deu 
anys de ràdio, com ara Albert Rubio, un dels pioners. 
Per commemorar l’efemèride, també s’edita un llibre 
amb la història de RAC1. 
Font: RAC 1; LAVANGUARDIA.es.

Imatge 8. Acte de celebració del 10è aniversari de RAC1. 

 
D’esquerra a dreta: Eugeni Sallent, director de RAC1; Jordi Pujol, 
expresident de la Generalitat de Catalunya; José Montilla, president 
de la Generalitat de Catalunya; Pasqual Maragall, expresident de la 
Generalitat de Catalunya, i Javier Godó, president del Grupo Godó.
Font: lavanguardia.com (24/04/2010).

•	 El programa L’altra ràdio, de Ràdio 4, especialitzat en 
telecomunicacions i cultura audiovisual i dirigit per 
Cinto Niqui, celebra els seus trenta anys en antena 
amb visites guiades a exposicions i programes en di-
recte per commemorar l’efemèride. 
Font: Comunicació21.

06/05/2010
•	 El Premi Cristina Requena i Giró de periodisme, que 

convoca la Fundació Ciutat de Valls i del qual aquest 
any se celebra la 24a edició, ha estat per al programa 
La tertúlia, de Ràdio Valls, conduit per la periodista 
Gemma Casalé, en reconeixement al seu «pluralisme, 
sentit crític i capacitat de generar opinió».
Font: Comunicació21.

•	 El Consell General del Consorci de Comunicació Lo-
cal (CCL), responsable de la programació de COMRà-
dio, aprova el reglament d’organització i funcionament 
del servei públic de ràdio en aplicació de la Llei de 
comunicació audiovisual de Catalunya. La promo-
ció del municipalisme i el món local, el reforçament 
dels continguts de proximitat, la producció i emissió 
de productes per complementar la programació de les 
ràdios consorciades, el respecte als principis d’igualtat 
i no-discriminació, el respecte i l’especial atenció a la 
infància i la joventut, el foment de la cultura de la pau i 
de la no-violència, o el compromís de servei en les situ-
acions d’emergència són aspectes que caldrà subratllar. 
Font: Comunicacio21.

07/05/2010
•	 L’espai matinal El món a RAC1, de RAC1, és guardo-

nat amb el Premi a la Millor Iniciativa de Ràdio dels 
GoliADs UAO Awards 2010.
Font: LAVANGUARDIA.es.
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08/05/2010
•	 La comarca del Matarranya (Franja de Ponent, Osca) 

compta amb un nou mitjà de comunicació, Ràdio 
Matarranya, que ha iniciat les seves emissions en 
proves des del 107.5 de la FM. Es tracta de la primera 
emissora de la Franja que es dirigeix   als seus oients 
només en català. 
Font: comarquesnord.cat (28/04/2010).

10/05/2010
•	 Segons el Barométro de Mayo 2010 del Centro de In-

vestigaciones Sociológicas (CIS), gairebé la meitat 
dels espanyols confessen que no escullen mai la rà-
dio per informar-se de l’actualitat. Aquests ciutadans 
prefereixen altres mitjans de comunicació, com ara la 
televisió, Internet o la premsa escrita. Aquest estudi 
exemplifica aquest comportament de l’audiència en 
què un 33,4% dels espanyols prefereix La 1 de TVE 
per veure les notícies a la televisió; un 32,4%, la ca-
dena SER per escoltar informatius, i un 16,3% dels 
espanyols busquen la informació en premsa a partir 
del diari El País. 
Font: CIS.

11/05/2010
•	 La Generalitat Valenciana ha exigit a Acció Cultural 

del País Valencià (ACPV) el tancament d’una dotze-
na de repetidors de Catalunya Ràdio a la Comunitat 
Valenciana, amb l’advertiment que l’incompliment 
d’aquesta ordre pot acabar en una sanció econòmica 
d’entre 100.000 i 200.000 euros per repetidor. Tot i així, 
la Junta Directiva de l’entitat ha decidit no fer-ne cas. 
La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 
valenciana ha assenyalat que perquè Catalunya Ràdio 
pugui emetre «legalment» a la Comunitat Valenciana 
són necessàries unes condicions tècniques «específi-
ques» i un «acord de reciprocitat» amb el Govern cata-
là, que fins ara no ha mostrat «interès» en això. 
Font: ELMUNDO.es; ABC.es; AVUI.cat.

15/05/2010
•	 La Federació de Ràdios Locals de Catalunya (FLRC) 

organitza la seva V Jornada. La funció social dels 
continguts esportius en la ràdio de proximitat és l’eix 
sobre el qual girarà aquesta trobada de ràdio local, 
sota el títol La funció social de la programació esporti-
va a la ràdio de proximitat.
Font: FRLC.

16/05/2010
•	 La publicitat a les ràdios públiques catalanes, a l’estiu, 

es veurà limitada aproximadament a 90 minuts dia-

ris, segons el projecte d’instrucció sobre comunicaci-
ons comercials a la ràdio, del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC). Aquesta regulació, explicitada 
a l’acord 80/2010 del CAC, comptarà amb l’excepció 
de les ràdios locals de municipis inferiors a 10.000 
habitants, en les quals el temps dedicat a l’emissió de 
publicitat no pot superar els 10 minuts per hora. 
Font: CAC; ELMUNDO.es.

18/05/2010
•	 La Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) informa que Prisa haurà d’augmentar abans 
del 30 de juliol el seu capital en 450 milions d’euros, 
com a mínim, i haurà d’acreditar la signatura d’un 
acord per a la venda de la seva part de Media Capital 
o bé nomenar un banc d’inversions per efectuar una 
venda pública d’aquesta participació. Aquestes són 
algunes de les condicions per a l’acord de refinança-
ment aconseguit amb els seus bancs creditors, segons 
la CNMV. 
Font: Europa Press; ELMUNDO.es; LARAZÓN.es (18/05/2010). 

•	 El Govern atorga a l’Ajuntament de Castelldefels la 
concessió definitiva per a la prestació del servei pú-
blic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència. Des de l’any 1992, el con-
sistori ja disposava de la concessió provisional d’una 
emissora de freqüència modulada de tipus municipal.
Font: VilaWeb.cat; Comunicació21.

19/05/2010
•	 La periodista catalana Gemma Nierga, directora i 

presentadora del programa La ventana, de la Cadena 
SER, és guardonada amb XI Premi de Comunicació 
Manuel Alonso Vicedo de Sevilla, que atorga la Dipu-
tació de Sevilla i l’Ajuntament de Gerena. 
Font: Cadena SER; Comunicació21.

25/05/2010
•	 L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) denuncia que 

el CAC vulgui permetre augmentar fins a un 50% la 
publicitat que estan emetent en aquests moments les 
ràdios públiques. L’ACR ha presentat al·legacions a 
la Instrucció del CAC que presumptament limitava 
la publicitat a la pública, perquè des de l’Associació 
entenen que això contradiu el que estableix la Llei de 
comunicació audiovisual de Catalunya. 
Font: ACR.

28/05/2010
•	 Eugeni Sallent, director general de Radiocat XXI, em-

presa que gestiona les emissores RAC1 i RAC105 del 
Grupo Godó, rep el III Premi Quim Regàs de Periodisme 
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per «haver pilotat un equip de professionals que ha fet 
possible l’èxit d’una ràdio privada en català». 
Font: LAVANGUARDIA.es.

29/05/2010
•	 El programa Emocions d’aigües braves al Parc, elabo-

rat per Xavier Aymerich Porta i emès a RAC1 el març 
del 2009, rep el XXII Premi Pica d’Estats al millor 
treball de ràdio, atorgat pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida. El reportatge explica, amb la veu 
dels mateixos protagonistes, les activitats aquàtiques 
que es poden practicar al Parc Olímpic del Segre, si-
tuat a la comarca de l’Alt Urgell. 
Font: Diputació de Lleida.

31/05/2010
•	 La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cul-

tura (FUNDACC) fa públiques les dades d’audiència i 
consums culturals d’El Baròmetre de la Comunicació i 
la Cultura, corresponents a la segona onada de 2010.4 
Font: FUNDACC.

JUnY

02/06/2010
•	 El Consell d’Administració de RTVE aprova, unà-

nimement, el llibre d’estil de la Corporació. Aques-
ta publicació, que haurà d’ajudar a reduir algunes er-
rades, es fixa especialment en el tractament adequat 
d’assumptes socials i sensibles. 
Font: RTVE.

03/06/2010
•	 Miquel Calzada és guardonat amb el Premi Gaudí-

Gresol de Reus en la categoria de televisió per la seva 
experiència professional a Catalunya Ràdio, Televisió de 
Catalunya i Flaix FM, emissora de la qual és fundador. 
Font: reusdigital.cat; Comunicacio21.

14/06/2010
•	 Jordi Basté i Radio Marina reben el Premi Nacional 

de Comunicació 2010 en la categoria de radiodifu-
sió i comunicació de proximitat, respectivament, que 
atorga la Generalitat de Catalunya en reconeixement 
a les aportacions més rellevants de professionals o en-
titats en el camp de la comunicació i les telecomuni-
cacions a Catalunya o en llengua catalana. 
Font: Generalitat de Catalunya; LAVANGUARDIA.es (22/05/1010).

4. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic. 

16/06/2010
•	 Abertis Telecom arriba a un principi d’acord per a 

l’adquisició del 100% d’Axión, operadora de xarxes 
de transport i difusió de senyal audiovisual. L’import 
de l’operació ascendeix als 154 milions d’euros i està 
subjecte a l’autorització perceptiva de la Comisión 
Nacional de Competencia (CNC).
Font: Comunicació21.

17/06/2010
•	 La secció sisena de l’Audiència Provincial de Madrid 

absol els periodistes de la Cadena SER Daniel Ani-
do, director de l’emissora, i Rodolfo Irago, director 
dels Serveis Informatius, del delicte de revelació de 
secrets pel qual havien estat condemnats en primera 
instància, segons informa la mateixa cadena i el Gru-
po Prisa.
Font: Cadena SER; Prisa.

•	 El diputat del Partit Popular Catalunya (PPC) Santi 
Rodríguez acusa Catalunya Ràdio de fer dúmping, 
perquè ofereix tarifes publicitàries amb descomptes 
de fins al 85%. El diputat popular fa aquesta acusació 
a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per la seva 
banda, i en una compareixença posterior, el director 
de Catalunya Ràdio, Ramon Mateu, reconeix que Ca-
talunya Ràdio ofereix alts descomptes en les tarifes 
publicitàries de la cadena per a la captació de nous 
clients. 
Font: LAVANGUARDIA.es; E-Noticies.

22/06/2010
•	 Mor Manel Pont i Bosch als vuitanta-un anys a Ba-

nyoles. Pont fou un dels primers directors de la Ca-
dena COPE (inicialment Radio Popular de Figueres), 
emissora en la qual va treballar des de l’any 1961 fins 
al 1985.
Font: diaridegirona.cat; El Punt.

23/06/2010
•	 La Junta General de l’Agència de Comunicació Local 

(ACL), la societat gestora de COMRàdio, reelegeix 
Francesc Triola com a director general per a quatre 
anys més. 
Font: Europa Press.

•	 El programa Nines russes, de Ràdio Ciutat de Bada-
lona, que s’emet cada dia de 7 a 9 del vespre, és do-
blement guardonat. El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya i la Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya han reconegut la seva tasca a favor de la 
diversitat. Font: Tot Badalona.



••••  155 Els fets més rellevants: La repercussió mediàtica de la ràdio dia a dia

25/06/2010
•	 Alfonso Coronel de Palma deixa la presidència de 

la Cadena COPE, i Fernando Giménez Barriocanal, 
actual conseller delegat, serà nomenat nou president. 
Font: Cadena COPE.

JULIOL

01/07/2010
•	 La Cadena SER i el Grup SEGRE han arribat a un 

acord pel qual aquesta darrera emissora s’integrarà a 
la SER. Així, per a la FM de Segre Ràdio, que a partir 
d’ara només funcionarà per Internet, es podran escol-
tar les emissions convencionals de Ràdio Lleida. 
Font: periodistes.org.

•	 Lleida incrementa la seva oferta radiofònica amb una 
nova emissora local: UA-1. Aquesta estació ocupa 
l’antiga freqüència en FM de Ràdio Lleida. Segons el 
responsable del nou projecte, Ignasi Prat, UA-1 ofe-
rirà informació de proximitat amb vocació de servei 
públic. 
Font: Comunicació21.

02/07/2010
•	 Grama Ràdio passa a mans municipals. Així, l’Ajun-

tament de Santa Coloma recupera la gestió de l’emis-
sora, antiga Ràdio Gramenet, que des de feia uns set 
anys gestionava TeleTaxi. La nova emissora de Santa 
Coloma de Gramenet, de moment, es connectarà a 
COMRàdio. 
Font: AVUI.cat.

03/07/2010
•	 El programa Tarda Tardà, que dirigeix   i presenta Jor-

di Tardà a iCat fm, celebra el seu 25è aniversari. 
Font: AVUI.cat.

05/07/2010
•	 L’AIMC fa públiques les dades acumulades de l’EGM 

corresponents a la segona onada de 2010.5

Font: AIMC.

08/07/2010
•	 Àlex Gorina, conductor del programa La finestra in-

discreta, de Catalunya Ràdio, rep el guardó de l’Aca-
dèmia del Cinema Català per la seva contribució a la 
divulgació del setè art made in Catalonia. 
Font:Comunicació21.

5. Per a més informació, vegeu el capítol III, dedicat al consum 
radiofònic. 

12/07/2010
•	 Ràdio Ebre (Cadena SER Tortosa) passa a emetre la 

programació de Ràdio Marca i la programació de la 
Cadena SER, que s’emet ja per la freqüència que fins 
ara ocupava ONA FM Ebre. Així ONA desapareix de 
les Terres de l’Ebre, que reben la novetat de la cadena 
esportiva espanyola.
Font: Cadena SER.

13/07/2010
•	 Enric Frigola és nomenat coordinador de Ràdio Es-

tel. El periodista ha treballat a Ràdio Girona, Radio 
España de Barcelona, Ràdio 4, Cadena 13 a TVE de 
Sant Cugat i fins al 2009 fou el subdirector i coor-
dinador de Catalunya Cultura i Catalunya Música. 
Precisament aquest 2010, Frigola ha rebut un dels 
sis Premis d’Actuació Cívica atorgats per la Fundació 
Lluís Carulla per la seva contribució a la promoció de 
la música en català. 
Font: diaridegirona.cat.

•	 L’Estudi d’opinió pública sobre els mitjans audiovisu-
als, elaborat pel Consell Audiovisual de Catalunya 
(CAC), assenyala els mitjans de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com els més 
imparcials, els que informen millor i els que tenen 
millor programació en conjunt. Segons aquest estudi, 
TV3 i Catalunya Ràdio són els mitjans preferits dels 
catalans. 
Font: CAC.

14/07/2010
•	 La directora general de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Cullell, dimi-
teix del seu càrrec dos anys després d’ocupar-lo. El 
president del Consell de Govern de la Corporació, 
Enric Marín, tria Ramon Mateu, actual director de 
Catalunya Ràdio, perquè assumeixi provisionalment 
el càrrec de director general de l’ens que deixa vacant 
Rosa Cullell. 
Font: 3cat24.cat; AVUI.cat; LAVANGUARDIA.es; elperiodico.com.

15/07/2010
•	 Javier Cortezón i Javier Viroomal són nomenats di-

rector general d’Unión Radio i director de l’Àrea Di-
gital, respectivament. Cortezón era fins ara director 
general adjunt d’Unión Radio, càrrec que ocupava 
des de 2006.
Font: Cadena SER.

20/07/2010
•	 L’Obra Cultural Balear (OCB) presenta la campanya «La 

llengua és la clau», amb la qual es proposen accions per 
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avançar en l’ús del català a les Illes. Algunes d’aquestes 
accions serveixen per demanar la recuperació de les fre-
qüències que permetin escoltar les emissores de Catalu-
nya Ràdio a les Balears. 
Font: Comunicacio21.

21/07/2010
•	 Laura Martínez i Eduard Polo són nomenats direc-

tora d’esports de la Cadena SER i director d’esports 
de Cadena SER Catalunya, respectivament. Martínez, 
fins ara directora d’esports de la SER a Catalunya, as-
sumirà la direcció esportiva de tota la cadena, i Anto-
nio Romero assumirà les funcions de redactor en cap. 
Així, la periodista tarragonina és la primera dona que 
ocupa un càrrec d’aquesta categoria a la ràdio espa-
nyola i dirigirà més de dos-cents professionals, entre 
tècnics i periodistes, repartits per tota la xarxa de la 
Cadena SER a Espanya. 
Font: Cadena SER.

29/07/2010
•	 Les emissores musicals d’Unión Radio perden pre-

sència a Girona i Tarragona. Cadena Dial Girona 
passa a emetre per la freqüència que fins ara ocupava 
M80 Ràdio. Aquest canvi provoca que M80 no es pu-
gui escoltar a terres gironines. El moviment en el dial 
s’ha hagut de fer, perquè el Consell de l’Audiovisual 
va adjudicar definitivament el novembre de 2008 a 
Uniprex (Onda Cero i Europa FM) la freqüència que 
tenia assignada la Cadena Dial a Girona des de 2002. 
Per motius semblants, però aquest cop entre Unión 
Radio i el Grupo Godó, a la demarcació de Tarragona 
ha desaparegut Radiolé. M80, de la mateixa empresa 
que Radiolé, ha d’ocupar la seva freqüència i cedir la 
seva FM a RAC105. D’aquesta manera, a Tarragona 
desapareix l’emissora flamenca d’Unión Radio.
Font: AVUI.cat. 

•	 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
aprova la instrucció sobre publicitat a la ràdio pú-
blica, que entrarà en vigor el proper 1 de gener. 
Totes les emissores públiques podran emetre fins a 
90 minuts al dia de publicitat. El document, però, 
rebaixa el temps d’anuncis permesos per hora del 
dia fins a 6 minuts. Hi ha una excepció per a les 
emissores locals de municipis amb menys de 20.000 
habitants. En aquest cas, es podran programar 10 mi-
nuts de publicitat cada hora. L’Associació Catalana de 
Ràdio (ACR), que aplega les ràdios privades de Cata-
lunya, va demanar la supressió total de la publicitat 
a la ràdio pública, ja que la considera competència 
deslleial. Per la seva banda, el president de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, Enric Marín, 

considera que la publicitat en els mitjans públics hau-
ria de superar els sis minuts per hora que proposa la 
instrucció aprovada pel Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC).
Font: CAC; AVUI.cat; Comunicació21.

•	 La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cul-
tura (FUNDACC) fa públiques les dades d’El Barò-
metre de la Comunicació i la Cultura corresponents a 
la tercera onada de 2010.6

Font: FUNDACC.

[Data sense especificar]
•	 Ràdio 4 destitueix el seu subdirector i cap de pro-

grames, Joan Bosch, que també presentava l’espai 
Cel obert. Segons informa el digital e-notícies, fonts 
de l’emissora han admès que Bosch va ser destituït a 
finals de juliol per la direcció de Madrid, i ho atribu-
eixen a la no-cobertura de l’accident de Castelldefels, 
ocorregut la passada revetlla de Sant Joan. 
Font: e-notícies (31/08/2010); Comunicació21 (01/09/2010).

AGOST 

03/08/2010
•	 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) du-

rant l’any 2010 ha declarat inadmissibles només qua-
tre projectes aspirants a concessió. Així, de les noves 
llicències concedides per a ràdio, 178 són concessions 
de radiodifusió de FM amb caràcter comercial i 60 
corresponen a radiodifusió DAB. De fet, el Govern es-
tatal ha acordat la transformació de les concessions de 
ràdio digital terrestre en llicències, tal com marca la 
nova Llei general de la comunicació audiovisual. Les 
primeres concessions de ràdio digital d’àmbit nacional 
i gestió indirecta es van adjudicar el març de 2000 a 
una desena d’operadors amb una durada de deu anys. 
Entre aquests operadors privats de ràdio digital ter-
restre d’àmbit nacional hi ha la SER, la COPE, Onda 
Cero, El Mundo Radio, Marca Ràdio, Ràdio Espanya, 
Premsa Espanyola (ABC), CRB Digital, Interecono-
mía i Societat de Ràdio Digital Terrestre. Uns mesos 
després, el novembre de 2000, es van adjudicar dues 
concessions més, al Grupo Godó de Comunicacions 
i a la Corporació de Mitjans Radiofònics Digitals. Les 
noves llicències tindran ara una vigència de 15 anys, 
segons recull l’acord de 28 de juliol, 193/2010 del CAC. 
Font: CAC; ABC.es.

6. Per a més informació, vegeu capítol III, dedicat al consum 
radiofònic. 
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04/08/2010
•	 Mor Antoni Anguela als seixanta-tres anys a Bar-

celona. Anguela era el cap del Servei de Patrimoni 
Etnològic del Centre de Promoció de la Cultura Po-
pular i Tradicional Catalana (CPCPTC) i president 
de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. S’en-
carregava de cobrir la informació sardanística set-
manal a COMRàdio i també havia col·laborat, entre 
d’altres, a Radio Peninsular de Barcelona i Ràdio 
Mataró. 
Font: 3cat24.cat; El Punt.

19/08/2010
•	 La Cadena COPE incorpora a la seva programació 

bona part de la redacció esportiva que fins ara tenia 
la Cadena SER. Als fitxatges de Paco González (divuit 
anys fent Carrusel deportivo), un cop acabats el Mun-
dial de Futbol i el seu compromís amb Telecinco, i del 
mític Pepe Domingo Castaño (animador del mateix 
programa a la SER i presentador, entre d’altres, d’El 
gran musical o 300 millones a TVE), cal sumar-hi les 
veus dels periodistes de la majoria de membres de 
l’equip de Carrusel deportivo. Així, Jorge Hevia, Pe-
dro Martín, Jorge Armenteros, Fernando Evangelio, 
Guillermo Valadés, Antonio Pérez del Castillo, Ángel 
García i Rubén Parra, i els tècnics del programa, José 
Antonio Hernández, Antonio Bravo i Javier Rodrí-
guez, també canvien de cadena. Aquest traspàs també 
porta canvis a la redacció esportiva de la COPE i la 
SER de Catalunya, ja que també se’n van a la cadena 
episcopal Manolo Oliveros (trenta-dos anys fent se-
guiment del Barça), Emilio Pérez de Rozas, Miguel 
Rico i José María Minguella. 
Font: COPE.

29/08/2010
•	 Mor Amanda Camps a l’edat de vuitanta-set anys a 

Barcelona. La locutora empordanesa va desenvolu-
par bona part de la seva carrera radiofònica a Ràdio 
Barcelona (Cadena SER), on va començar de joveneta 
fent radioteatre dirigida per Armand Blanch i amb els 
mítics Isidro Sola o Encarna Sánchez. Camps també 
va treballar al molt recordat programa La comarca 
nos visita, abans de saltar a Ràdio 4 i al circuit català 
de TVE.
Font: diaridegirona.cat.

•	 Mor Carlos Torreiro a l’edat de quaranta-nou anys a 
Barcelona. Torreiro era, des de feia sis anys, el res-
ponsable d’informatius i coordinador de Mitjans de 
la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), que inclou la 
XTVL, COMRàdio i La Malla. El periodista, nascut 
a Montevideo, havia treballat per als informatius de 

la Cadena SER i va ser subdirector d’informatius de 
RNE a Catalunya.
Font: lamalla.cat; LAVANGUARDIA.es. 

Imatges 9. Fotografia retrospectiva d’Amanda Camps.

 
Font: Bloc d’Emili Casademont.7

Imatges 10. Fotografia retrospectiva de Carlos Torreiro.

 
Font: panoramaaudiovisual.com.

SeTeMBRe

07/09/2010
•	 Mor a Barcelona, a l’edat de noranta-un anys, Joaqu-

ín Soler Serrano, el popular locutor de ràdio que es 
va fer més popular encara arran de les seves inter-
vencions radiofòniques durant les inundacions del 
Vallès de l’any 1962. Feia menys d’una setmana que 
l’Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas 
de España li havia concedit la Medalla d’Or. Soler 
Serrano va arribar com a locutor soldat a Catalunya 
el 1939. Va ingressar a Radio Nacional de España a 
Barcelona aquell mateix any i ben aviat es va conver-
tir en redactor en cap. El seu salt a Radio España de 

7. http://emilicasademont.blogspot.com/2010/08/amanda-camps-la-
gran-radiofonista.html.
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Barcelona, EAJ 15, el va portar molt ràpidament a la 
popularitat ja que va conduir espais històrics com 
ara Lo mejor del mundo, Blanco y negro, La samba, 
¡Caramba!, Peseta por palabra o Busque, corra y lle-
gue usted primero. Més tard s’incorporaria a la Cade-
na SER amb el mític Avecrem llama a su puerta. En 
televisió, són molt recordades les seves entrevistes 
a A fondo (TVE). Soler Serrano ha rebut els premis 
més importants del periodisme, com ara el Premi 
Nacional de Radiodifusió (1961) i el Premi Ones en 
les edicions de 1955, 1959, 1962, 1976 i 1999. L’Aca-
demia de las Ciencias y las Artes de Televisión y la 
Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas 
de España han anunciat, com a homenatge pòstum, 
la creació del Premi Joaquín Soler Serrano, que re-
coneixerà la tasca dels professionals més destacats 
de ràdio i televisió. 
Font: ELPAÍS.es; LAVANGUARDIA.es; ABC.es; ELMUNDO.es.

Imatge 11. Fotografia retrospectiva de Joaquín Soler 
Serrano.

Font: academiatv.es.

09/09/2010
•	 Redistribució de competències entre els consellers 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El 
CAC es reorganitza després de la sortida de l’ens de 
Domènec Sesmilo, Fernando Rodríguez Madero i 
Rafael Jorba, i de l’entrada de Carme Figueres, con-
sellera de Diversitat Audiovisual. Dolors Comas serà 
la portaveu i coordinadora de Continguts i Elisenda 
Malaret es fa càrrec de la supervisió de la comissió 
d’Investigació, Estudis, Observatori i Publicacions. 
Josep Pont es manté de vicepresident i en la coordi-
nació de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, 
Xarxes i Tecnologies.
Font: AVUI.cat.

17/09/2010
•	 Malgrat la crisi, RTVE comptarà l’any que ve amb el 

límit de despesa de 1.200 milions d’euros establert per 
la Llei de finançament de RTVE. D’aquests diners, uns 
550 milions correspondran a l’aportació de l’Estat per 
la prestació de servei públic de RTVE, quantitat que 
suposa uns 35 milions menys que en l’exercici anterior, 
segons informa el diari Público. Aquesta minva en les 
aportacions estatals es compensarà gràcies a les taxes 
de les televisions privades i de les empreses de teleco-
municacions a les quals caldrà afegir un màxim de 330 
milions d’euros procedents de la taxa per l’ús de l’espai 
radioelèctric, que ajudaran a completar el pressupost. 
Font: Público.

21/09/2010
•	 La Beca 8 de Març permetrà a la professora de la UAB 

i la UDG Sílvia Espinosa l’elaboració d’un documen-
tal de recerca que recollirà el testimoni de totes les 
locutores de ràdio vives que hi ha a la ciutat de Gi-
rona, des de 1933 fins a 1975. «Locutores i dones: les 
veus oblidades de la història de la ràdio a Girona» 
servirà de base per a futurs estudis sobre la història 
de la ràdio.
Font: Observatori de la Ràdio a Catalunya. 

23/09/2010
•	 Mor Joan Bofill als vuitanta-cinc anys a Manlleu. 

L’històric locutor de Ràdio Manlleu, el més antic en 
antena, havia dedicat la seva tasca a la ràdio a la pro-
moció de les sardanes. Era també un antic integrant 
de l’Agrupació Sardanística Manlleuenca. 
Font: El 9 Nou.

28/09/2010
•	 La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cul-

tura (FUNDACC) fa públiques les dades de la quarta 
onada d’El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.8

Font: FUNDACC.

•	 L’Associació Catalana de Ràdio (ACR) presenta una 
denúncia davant del Consell Audiovisual de Catalu-
nya (CAC), de la Direcció de Telecomunicacions del 
Ministeri d’Indústria a Tarragona, de l’Ajuntament 
de Tarragona i de la Generalitat contra les societats 
Setelcat SL i Tot Música Ràdio SL. El president de 
l’ACR, Eugeni Sallent, denuncia aquestes empreses 
tarragonines perquè ofereixen serveis de senyal a 
emissores sense autorització. Segons la denúncia, 
ambdues societats han construït un entramat mit-

8. Per a més informació, vegeu capítol III, dedicat al consum 
radiofònic. 
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jançant el qual presten servei a gairebé una desena 
de ràdios sense llicència que emeten a Tarragona, 
en concret a Llatina Estèreo, La Mega, Ràdio Maria, 
Interpop (ara Tot Música), Boja FM (per diverses 
freqüències), Fórmula Hit, Canal Astre Ràdio i Rà-
dio House. 
Font: ABC.es.

30/09/2010
•	 La Comissió Europea insta Espanya (i també França) 

a suprimir la taxa als operadors de telecomunicaci-
ons. Aquest impost, aprovat pel Govern espanyol, 
forma part del nou model de finançament de RTVE, 
tal com hem esmentat anteriorment. La norma impo-
sa el pagament d’una taxa als operadors de telecomu-
nicacions, diners que contribuiran a mantenir pres-
supostàriament la cadena pública quan aquesta deixi 
d’emetre publicitat. Segons els càlculs de la Comissió, 
aquest impost generaria uns ingressos de 230 milions 
d’euros l’any 2010. França i Espanya tenen dos mesos 
a partir d’ara per explicar a la Comissió com adopten 
les seves disposicions. 
Font: ELMUNDO.es. 

OCTUBRe

01/10/2010
•	 El Consell de Ministres acorda la transformació 

de les concessions de ràdio digital terrestre en lli-
cències. Una de les principals novetats respecte a la 
situació anterior és que la duració de les llicències és 
de quinze anys, mentre que la de les concessions era 
només de deu. Els terminis de renovació són prorro-
gables automàticament per a períodes de la mateixa 
longitud. 
Font: La Moncloa.

04/10/2010
•	 L’Agència de Comunicació Local (ACL), responsa-

ble de la programació de COMRàdio, i l’Agència de 
Qualitat a Internet (IQUA) signen un conveni de 
col·laboració per desenvolupar projectes i actuacions 
comunes. Es tracta del primer acord que IQUA signa 
amb un mitjà de comunicació, i entre els objectius 
que es persegueixen hi ha la divulgació de les activi-
tats de l’Agència a través de la programació de l’emis-
sora. El conveni també recull la voluntat d’incorporar 
el segell de qualitat d’IQUA a les pàgines web de les 
ràdios municipals consorciades a la COM. 
Font: Comunicació21.

09/10/2010
•	 L’emissora municipal de Malgrat de Mar acaba l’any 

2010 canviant el seu nom per ONA Malgrat i fent un 
gir a la seva programació, centrada en la informació 
local i comarcal i en l’entreteniment. 
Font: Ona Malgrat.

15/10/2010
•	 Pepe Domingo Castaño, presentador de Tiempo de 

juego de la COPE, Félix Madero, director i presen-
tador de Protagonistas primera hora a Punto Radio, i 
Pepa Fernández, directora i presentadora del progra-
ma de RNE No es un día cualquiera, són els guardo-
nats del Micròfon d’Or en la categoria de ràdio de la 
XIII Premios APEI.
Font: diariocrítico.

14/10/2010
•	 Mor Alberto Oliveras a l’edat de vuitanta anys a Pa-

rís. Oliveras, nascut a Barcelona, va ser el creador del 
popular programa Ustedes son formidables durant els 
anys seixanta, un espai sobre solidaritat que va acabar 
presentant ell mateix i que tants èxits li va propor-
cionar durant disset anys. Creador de programes de 
ràdio i televisió tant a França com a Espanya, va gua-
nyar tres premis Ondas i el Premi Nacional de Radio. 
Durant els anys vuitanta es va dedicar a la televisió 
(TVE), tasca que compaginava amb RNE, Euskal-Te-
lebista, Telemadrid i la direcció de televisió de War-
ner Bros España.
Font: ELPAÍS.es.

Imatge 12. Fotografia retrospectiva d’Alberto Oliveras.

 
Font: elpais.es.

•	 El programa matinal dels caps de setmana de RNE No 
es un día cualquiera, que dirigeix i presenta Pepa Fer-
nández, és guardonat per la Federación Española de 
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Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Em-
presarias (FEDEPE) en la seva XIX edició.
Font: RTVE.

18/10/2010
•	 El periodista Iñaki Gabilondo és guardonat amb el 

XVII Premi Blanquerna que atorga la Generalitat de 
Catalunya. El jurat ha distingit Gabilondo per la seva 
trajectòria professional i el seu tarannà cívic, així com 
per la seva actitud respectuosa cap a Catalunya i la 
seva visió ponderada i oberta de les relacions Cata-
lunya-Espanya.
Font: Generalitat de Catalunya.

20/10/2010
•	 El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

Joan Manel Tresserras, i el director de l’Observatori de 
la Ràdio a Catalunya (l’OBS), Josep Maria Martí, pre-
senten la tercera edició de l’Informe sobre la ràdio a Ca-
talunya, corresponent a l’any 2009. L’Informe, elaborat 
per l’OBS del Grup de Recerca en Imatge, So i Sínte-
si (GRISS) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), és una radiografia el més exacte possible de la 
realitat de la radiodifusió catalana. Entre les principals 
conclusions d’aquest estudi destaquen que l’audiència 
radiofònica va augmentar a Catalunya quatre punts el 
2009 i que el descens en les inversions publicitàries va 
fer que la majoria d’empreses tanquessin amb balanços 
negatius. 

Imatge 13. Presentació de l’Informe sobre la ràdio a 
Catalunya, 2009 al Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
(20/10/2010).

 
D’esquerra a dreta: Maria Gutiérrez, professora titular del Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB; Josep Maria Martí, 
director de l’OBS; Joan Manel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, i Luis Segarra, editor Guía de la radio.
Font: vilaweb.cat.

El conseller Tresserras va aprofitar la presentació per 
explicar que la Generalitat ha obert des de 2007, 91 
expedients a ràdios pirata, dels quals 40 han conduït 
a la fi de l’activitat d’aquestes emissores. Per la seva 
banda, el director de l’OBS va manifestar que la crisi 
econòmica no ha estat capaç de matar la ràdio, que 

segueix sent un sector viu que, a més, i com demos-
tren les dades de l’Informe, ha estat capaç d’augmen-
tar el seu impacte en la societat catalana, tot i les di-
ficultats del moment històric. 
Font: Generalitat de Catalunya; l-obsradio.cat; Comunicalia; AVUI.
cat; ABC.es.

20/10/2010
•	 Augusto Delkáder és nomenat president d’Unión 

Radio, la divisió de Prisa/Ràdio, i de la Societat Es-
pañola de Radiodifusión (SER), en substitució d’Ig-
nacio Polanco. Ignacio Santillana, director general de 
Prisa, i Iñaki Gabilondo són ara consellers de la SER 
i d’Unión Radio on també s’incorporen, i en repre-
sentació de PRISA, Ricardo Alarcón, director general 
per a l’Amèrica del Sud de la companyia. Javier i Car-
los Godó continuaran com a membres del Consell, 
en representació del Grupo Godó, i Maite Ballester 
en nom del fons 3i. Finalment, completen el Consell 
Alejandro Zubillaga i James Lillie. El nou president 
d’Unión Radio considera que aquests canvis han de 
propiciar l’expansió de l’empresa en els mercats de 
parla espanyola i portuguesa.
Font: Cadena SER.

23/10/2010
•	 La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 

lliura les Antenes d’Or als professionals de la comu-
nicació. En l’apartat de ràdio han estat premiats Juan 
Diego Guerrero (Onda Cero), director dels Infor-
matius de Cap de Setmana; Elena Marquínez (Pun-
to Radio), directora i presentadora del programa La 
buena vida; Fran Blanco (Cadena 40 Principales), 
conductor d’Anda ya, i José María Iñigo (Ràdio Naci-
onal d’Espanya). El premi a la trajectòria professional 
ha estat per a Pepe Domingo Castaño, de la Cadena 
COPE, i per a Francisco Sáez, de Punto Ràdio. 
Font: ELMUNDO.es.

27/10/2010
•	 El programa presentat per Sergi Mas Què has dinat? 

a COMRàdio és distingit per la Federació Catalana 
d’Handbol per la difusió que fa d’aquest esport. L’es-
pai dedica cada dijous una secció a l’handbol, condu-
ïda per Enric Jiménez. 
Font: Comunicació21.

31/10/2010
•	 L’Academia Española de la Radio concedeix els Pre-

mis Nacionals de Ràdio. Sergio de la Rosa, guanya 
el premi de Millor Reporter per la seva tasca en 
l’Informatiu de Canàries; Eduardo Lario, el premi 
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al Millor Tècnic de So; el programa España directo, 
de Mamen Asencio, tres guardons a Millor Tècnic 
de So d’Exteriors per a Enrique Velasco, Millor Pro-
ductora per a Emma Hernández i Millor Realitza-
dor per a Curro Díez-Azcárate, i finalment el Pre-
mi Juan Manuel Gozalo de Ràdio Esportiva per al 
programa Tablero deportivo, de Chema Abad, que 
l’ha compartit amb Carrusel deportivo, de la Cadena 
SER. RNE aconsegueix sis guardons; la Cadena Ser, 
tres; mentre que Punto Radio, Onda Cero, Los 40 
Principales, esRadio, Cadena 100, Ràdio Andalusia 
Informació, RAC1 i Catalunya Ràdio n’obtenen un 
cadascuna. Els Premis Nacionals de Ràdio instau-
ren en aquesta edició un nou guardó, el Premi Sal-
vador Escamilla, en homenatge a un dels destacats 
impulsors de la ràdio en català, i que distingeix el 
millor programa de la radiodifusió pública i privada 
catalana. Així, en la seva primera edició, l’Acadèmia 
ha decidit premiar El món a RAC1, dirigit per Jordi 
Basté a RAC1, i L’ofici de viure, que condueix Gaspar 
Hernández a Catalunya Ràdio. Finalment, José Ma-
ría García ha estat guardonat per la seva trajectòria 
professional. 
Font: Academia de la Radio.

nOVeMBRe

03/11/2010
•	 Ràdio Barcelona - Cadena SER anuncia els guardo-

nats en la 57a edició dels Premios Ondas. En la ca-
tegoria de ràdio, els premiats són: Hoy por hoy, de 
Carles Francino, millor programa; Catalunya Ràdio, 
per la cobertura de les nevades del mes de març, mi-
llor tractament informatiu d’un esdeveniment; Car-
los Herrera, premi a la trajectòria o tasca professional 
més destacada; Juan Carlos Cifuentes, Cifu, de RNE, 
premi especial del jurat, i el premi a la innovació ra-
diofònica per a professionals, programes o emissores 
queda desert. La cerimònia de lliurament té lloc el 19 
de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i 
és retransmesa per Cuatro.
Font: Premios Ondas, Ràdio Barcelona - Cadena SER.

10/11/2010
•	 Luis del Olmo dóna a conèixer els guardonats dels 

Premios Protagonistas 2010. El jurat de la 14a edició 
dels premis reconeix en la categoria de ràdio Albert 
Castillón, i en la categoria de comunicació, Jordi Bas-
té, director d’El món a RAC1. La cerimònia de lliura-
ment es du a terme el 29 de novembre. 
Font: Punto Radio. 

•	 El programa de Catalunya Informació Economia i 
empresa rep el Premi Joan Sardà Dexeus, del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya pel rigor d’aquest espai 
radiofònic a l’hora de tractar temes econòmics. 
Font: Catalunya Ràdio.

•	 El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) 
de l’Ajuntament de Girona ofereix la possibilitat d’es-
coltar 630 hores de gravació sonora de Ràdio Giro-
na entre els anys 1950 i 2004. La seva digitalització, 
descripció i indexació, perquè pugui ser consultada 
mitjançant una base de dades i escoltada en el web 
en forma de descàrrega progressiva (streaming), su-
mades als documents que ja es podien consultar des 
de fa un any, donen com a resultat un total de 1.787 
documents històrics (630 hores) posats a l’abast de 
tothom.
Font: arxiu històric Ajuntament de Girona.

18/11/2010
•	 Javier Mérida és nomenat nou director de Ràdio Bar-

celona i de les emissores de la Cadena SER a Catalu-
nya. Mérida substitueix Josep Maria Girona, nomenat 
director de Comunicació de la Cadena SER. Aquest 
càrrec, amb dependència directa del president i del 
conseller delegat de Prisa/Radio, porta Girona a di-
rigir el procés de comunicació interna i externa i a 
participar en la definició de l’estratègia del grup. 
Font: Cadena SER.

20/11/1010
•	 L’Associació Professional d’Informadors de Premsa, 

Ràdio, Televisió i Internet (APEI) atorga el Premi 
Catalunya-Micròfon al periodista Manel Fuentes per 
l’increment d’audiència d’El matí de Catalunya Ràdio. 
La periodista Adelina Castillejo, cap de Responsabi-
litat Social del grup d’emissores de Catalunya Ràdio, 
és guardonada també per la seva trajectòria profes-
sional. 
Font: 3cat24.cat.

•	 La Federació Sardanista de Catalunya concedeix al 
programa La sardana, de Ràdio Lleida, el Premi a la 
Continuïtat, amb motiu del 50è aniversari del pro-
grama. 
Font: Ràdio Lleida.

24/11/1010
•	 Mor Joan Grau a l’edat de setanta-vuit anys. Grau fou 

la primera veu dels informatius de Ràdio Exterior 
d’Espanya, presentador de programes de l’emissora 
com ara Bon dia, Catalunya o La nit dels maniàtics. 
El 1976, va passar a fer-se càrrec de bona part de les 
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emissions del cap de setmana de Ràdio 4, a més de 
presentar programes com ara Música i esport, Amunt 
i crits o El setè de cavalleria, els dos últims dedicats al 
públic infantil. Grau va iniciar la seva carrera radio-
fònica a Ràdio Olot i va ser reconegut amb el Premi 
Sant Jordi i el Premi d’Òmnium Cultural pel progra-
ma infantil Amunt i crits. 
Font: VilaWeb - El Punt.

Imatge 14. Fotografia retrospectiva de Joan Grau.

 
Font: vilaweb.cat.

25/11/2010
•	 Cadena SER demanda la COPE. La SER entén que la 

COPE ha plagiat l’històric format del programa Car-
rusel deportivo al seu Tiempo de juego i l’acusa d’ac-
tuar de mala fe i d’aprofitar-se de la sòlida reputació 
de Carrusel deportivo que té més de cinquanta anys 
de vida a les ones. La demanda reclama la suspensió 
cautelar del format del programa Tiempo de juego, 
una indemnització per danys patrimonials, quantia 
que haurà de fixar la sentència, i la intervenció i el 
dipòsit dels ingressos publicitaris obtinguts per la 
COPE amb aquest programa suposadament plagi de 
Carrusel deportivo. La demanda es dirigeix   també 
als realitzadors de l’espai a la COPE, Paco González i 
Pepe Domingo Castaño, que abans feien aquest ma-
teix espai a la SER. 
Font: Cadena SER.

26/11/2010
•	 Onda Cero celebra vint anys. Per a commemorar 

aquesta data tan especial, Onda Cero ha fet una se-
lecció amb algunes de les millors i més memorables 
trucades del programa Herrera en la Onda. A més, 
els programes de la cadena inclouran entrevistes 
amb coneguts professionals que han treballat a Onda 
Cero, així com els sons d’esdeveniments importants 
retransmesos des dels seus micròfons en aquests vint 
anys. 
Font: Onda Cero Radio.

deSeMBRe

02/12/2010
•	 El ministre de la Presidència, Ramon Jáuregui, anun-

cia al Congrés dels Diputats que es crearà el Consell 
Estatal de Mitjans Audiovisuals, un ens regulador i 
supervisor del sector tal com estableix la nova Llei 
general de comunicació audiovisual, aprovada aques-
ta legislatura. Aquest nou òrgan tindrà unes funcions 
semblants a les del CAC a Catalunya. 
Font: ELMUNDO.es.

•	 La remodelació de Prisa que s’està duent a terme 
des de l’entrada de Liberty passa per reajustar la 
plantilla de treballadors. Una part d’aquests ajus-
taments vindrà de la mà de la venda de Cuatro a 
Telecinco, una operació aprovada per la Comissió 
Nacional de la Competència (CNC) a finals d’octu-
bre. Els ajustaments de la plantilla de treballadors 
afectaran totes les àrees de negoci del grup, fins i 
tot l’editorial Santillana, i tots els països on Prisa 
és present. 
Font: Comunicació21.

•	 El programa Els 5 cantons, de Ràdio Arenys, on un 
cop per setmana veïns de diferents països posen les 
seves experiències en comú, és guardonat per la Mesa 
per a la Diversitat Audiovisual del CAC. 
Font: CAC; Comunicacio21.

03/12/2010
•	 El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) pre-

senta els resultats de l’informe sobre el pluralisme po-
lític a les ràdios i a les televisions durant la campanya 
de les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de 
novembre de 2010. Les dades indiquen que la rigide-
sa dels blocs electorals s’ha accentuat en relació amb 
convocatòries anteriors. L’informe analitza quins són 
els temes que més han aparegut i la distribució del 
temps de notícia entre els diferents actors polítics, 
entre altres aspectes.
Font: CAC.

05/12/2010
•	 Alejandro Nieto Molina és nomenat nou director ge-

neral de la Cadena SER i substitueix en el càrrec Raúl 
Rodríguez González. 
Font: Cadena SER.

28/12/2010
•	 El Tió de Catalunya Ràdio recull més de dues tones 

d’aliments que seran distribuits a famílies necessita-
des d’arreu de Catalunya a través del banc dels alim-
nets. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la 
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cadena de supermercats, Bonpreu, i de la cooperativa 
Abacus. 
Font: 3Cat24.cat.

31/12/2010
•	 El podcast del programa de Catalunya Ràdio L’ofici de 

viure, que dirigeix i presenta Gaspar Hernàndez, obté 
l’European Podcast Award, el Premi Europeu de Pod-
casting, a l’apartat professional. 
Font: Catalunya Ràdio.

... i aquest 2010 han celebrat el seu 
aniversari les emissores locals següents:
•	 Ona Sants-Montjuïc fa 25 anys; Ràdio Les Planes fa 

30 anys (les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa); 30è 
aniversari de Ràdio Sant Feliu; 20 anys de Ràdio Ba-
nyoles; Ràdio Mollet celebra el seu 30è aniversari; Rà-
dio Calella fa 30 anys; Ràdio Gelida fa 30 anys; Ràdio 
Sió (Urgell) fa 25 anys; 30 anys de Vilassar Ràdio; 15 
anys de Ràdio Despí; 25 anys de Ràdio Seu; 25 anys 
de Ràdio Abrera (Baix Llobregat); 15 anys de l’emis-
sora La Plana Ràdio (Santa Bàrbara - Ebre); Ràdio 
Ràpita (Montsià) fa 20 anys; 30 anys de Ràdio Rubí, 
Ràdio Molins de Rei en fa 30, i 25 anys de Ràdio Mo-
rell (Tarragonès).

Fonts documentals

•	 http://www.academiadelaradio.es/premios/index.
html

•	 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.no-

ticies.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.arenysde-

mar.cat)
•	 Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es)
•	 Ajuntament de Calafell (http://www.calafell.org)
•	 Ajuntament d’Igualda (http://www.igualada.cat)
•	 Ajuntament de Malgrat (http://ajmalgrat.cat)

http://www.ajmalgrat.cat/el_poble_malgrat_de_
mar/equipaments/Cultura/Radio_Malgrat

•	 Ajuntament de Tarragona (http://www.tarragona.cat)

•	 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (http://www.vi-
lanova.cat)

•	 Ajuntament de Vilassar de Dalt (http://www.vilassar-
dedalt.org)

•	 http://www.apeiprtv.com/revista/2003/verano/so-
ler_serrano.htm

•	 Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) 
(http://www.premsacomarcal.com)

•	 Associació Catalana de Ràdio 
•	 Asociación para la Investigación de Medios de Co-

municación (AIMC) (http://www.aimc.es)
•	 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)
•	 cope.es - Cadena COPE (http://www.cope.es)
•	 Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Ca-

talunya (CPRPC) (http://www.colpublirp.com)
•	 Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunica-

ció de Catalunya (COETTC) (http://www.coettc.cat)
•	 COMEmissores (http://www.comemissores.cat)
•	 COMRàdio (http://www.comradio.com)
•	 Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) (http://

www.cac.cat)
•	 Comunicació21 (http://comunicacio21.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/deriaedi-

tors)
•	 diaridegirona.cat - Diari de Girona (http://www.dia-

ridegirona.cat)
•	 Diaridemataró.cat - Diari de Mataró (http://www.di-

aridemataro.cat)
•	 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

(http://www.gencat.net/dogc)
•	 Diario crítico (http://www.diariocrítico.com)
•	 Diputació de Barcelona. Butlletí Setmanal (https://

www.diba.es/prem)
•	 Diputació de Lleida.

http://www.diputaciolleida.es/actualitat/notici-
es/4154/lliurament-del-premi-pica-destats

•	 DRM España (http://www.drm.org.es)
•	 elcorreodigital - Diario de Vizcaya y Álava (http://

www.elcorreodigital.com)
•	 elEconomista.es - El economista (http://www.eleco-

nomista.es)
•	 elmundo.es - El Mundo (http://www.elmundo.es)
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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/22/obitu-
arios/1266821794.html

•	 EL PAÍS.com - El País (http://www.elpais.com)
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Javier/
Pons/nombrado/consejero/delegado/adjunto/Uni-
on/Radio/elpepusoc/20100217elpepusoc_9/Tes

•	 elPeriódico.cat - El Periódico de Catalunya (http://
www.elperiodico.cat)

•	 elPeriódico.com - El Periódico (http://www.elperi-
odico.com)

•	 El Punt Digital (http://vilaweb.cat/elpunt/)
•	 http://emilicasademont.blogspot.com/2010/08/

amanda-camps-la-gran-radiofonista.html
•	 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)
http://www.gencat.cat/presidencia/creusantjor-
di/2010/img_hr/31.jpg

•	 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)
•	 http://www.lavanguardia.com/cultura/notici-

as/20100615/53945871127/baste-dedica-su-premi-
nacional-de-comunicacio-a-la-radio-en-catalan.
html

•	 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)
•	 Público.es (http://www.publico.es)
•	 Punto Radio (http://www.puntoradio.com)
•	 Ràdio Associació de Catalunya (http://www.radioas-

sociacio.com)
•	 Ràdio Barcelona - Cadena SER (http://www.cadena-

ser.com)
•	 Ràdio Bonmatí (http://radiobonmati.net)
•	 Ràdio Banyoles (http://www.radiobanyoles.cat)
•	 Ràdio Cornellà
•	 Ràdio Girona
•	 Ràdio l’Hospitalet de l’Infant (http://www.radiohos-

pitalet.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)
•	 reusdigital (http://www.reusdigital.cat)
•	 http://www.rtve.es/noticias/20100111/benigno-mo-

reno-nuevo-director-rne-sustitucion-santiago-gon-
zalez-dirigira-tve/311359.shtml

•	 http://radio.vilassardemar.cat/historia/
•	 scannerFM.com - scanner FM (http://www.scanner-

fm.com)
•	 Sindicat de Periodistes de Catalunya (http://www.

sindicat.org)
•	 Sociedad General de Autores y Editories (SGAE) 

(http://www.sgae.es) 
•	 STIC.CAT - Associació STIC.CAT (Societat de Tec-

nologia 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 de Girona (http://www.udg.edu)
•	 Universitat Ramon Llull (http://www.url.edu)
•	 Vilaweb (http://www.vilaweb.cat)
•	 http://www.vilaweb.cat/noticia/3674921/20100107/

saprova-llei-laudiovisual-congres-espanyol-sense-
resoldre-reciprocitat-canal-9-tv3.html

•	 Vocento (http://www.vocento.com)
•	 XARXA.COM - La revista de la Comunicació Local 

(http://www.xarxacom.cat)
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