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1.	Introducció		
	
A l’hora d’escollir el tema per aquest Treball de Fi de Grau no vaig tenir cap 

dubte, la ràdio. Dels tres mitjans de comunicació més importants: televisió, 

ràdio i premsa; la ràdio ha estat i és el mitjà que més m’apassiona. Però si 

miro al meu voltant, tinc la sensació que joves com jo no tenen aquesta 

mateixa passió. Llavors em pregunto, per què? 

 

El meu treball busca conèixer el present de les ràdios generalistes a 

Catalunya i la relació existent entre les ràdios i els joves. Per aquest motiu he 

decidit titular-lo: “Escolten els joves la ràdio generalista?”. 

 

Antonio Hernández-Rodicio, actual director de la Cadena SER, al pròleg del 

llibre En Antena. Libro de estilo del periodismo oral (2017), defineix la ràdio 

com a: “Aquest venerable mitjà de comunicació és, com cap altre, el resultat 

d’una llarga complicitat dels qui fan la ràdio i dels oients. Enganxada a la pell 

de les ciutats, partícip de les alegries i tragèdies de la gent, la ràdio segueix 

essent un actor important en el dia a dia dels ciutadans, els que informa, 

entreté, diverteix, escolta i, sobretot, acompanya. Acompanyar és la missió 

més popular, profunda i balsàmica de la ràdio”.  Queda clar que aquest mitjà 

de comunicació va extremadament lligat al conjunt de la societat i canvia si 

aquesta ho fa. Però realment és així? Les emissores s’interessen pels joves? 

La ràdio generalista s’ha quedat obsoleta pel jovent? Aquestes i altres són 

preguntes a què s’intenta donar resposta en aquest treball.  

 

En el mateix llibre, Hernández-Rodicio li pregunta al periodista Iñaki 

Gabilondo: ‘Com serà la ràdio d’aquí a 20 anys?’. Gabilondo li respon que li 

digui ell com serà la societat d’aquí a 20 anys i llavors li dirà com serà la 

ràdio. I és que des que Radio Barcelona (EAJ1) va començar a emetre a 

Espanya l’any 1924, fins al dia d’avui, s’han produït molts canvis. En aquests 

gairebé 100 anys, s’ha passat de la ràdio de galena a la ràdio digital. Però si 

suposadament els joves s’adapten tan ràpidament als canvis tecnològics, ho 
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fa la ràdio al mateix ritme? L’arribada d’Internet ha canviat la manera 

d’escoltar la ràdio convencional. Això s’ha traduït en un augment o en una 

davallada d’audiència juvenil? La utilització de les xarxes socials per part 

dels joves els ha apartat de la ràdio generalista? O pel contrari els ha 

apropat? 

 

Conèixer els interessos i els gustos dels joves és fonamental per saber si 

realment els joves cada vegada escolten menys la ràdio. Si amb les dades 

que s’obtinguin amb aquest treball es confirma la poca audiència juvenil de 

les ràdio generalistes, quines poden ser les causes?  

 

Respondre a totes aquestes preguntes, dóna la possibilitat de desenvolupar 

idees que ajudin a les emissores generalistes, en la tasca d’apropar-se als 

joves. Perquè els joves d’avui poden ser els oients de demà.   
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 2.	Desenvolupament	del	treball 
	
2.1 Objectius i preguntes a resoldre  
 
La sensació i les dades ens diuen que la gent jove no escolta la ràdio. El 

principal objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és veure si els joves 

escolten poc la ràdio generalista. Si això es confirma, descobrir les raons per 

les quals s’ha arribat aquesta situació i potser fer algunes propostes que 

canviïn aquest panorama.  

 

- D’on ve aquest poc interès que tenen els joves per la ràdio 

generalista?  

- La ràdio és un mitjà de comunicació obsolet pels joves?  

- Les emissores han deixat d’interessar-se a captar als joves oients o 

han estat els joves qui han deixat d’interessar-se pel contingut de la 

ràdio generalista?  

- Amb què han substituït la ràdio els joves?  

- Les xarxes socials, Internet... han fet disminuir el consum de ràdio 

dels joves o pel contrari l’han afavorit? 

 

Donar resposta a aquestes preguntes, permetrà plantejar consells i 

propostes sobre com recuperar aquest públic. En definitiva, aquesta recerca 

pot servir com a incentiu i impuls per les emissores. Per millorar i fomentar 

programes i continguts més focalitzats en atraure a l’oient jove que ha nascut 

en l’era digital. Perquè potser d’això depengui la supervivència, a mitjà i llarg 

termini, d’aquest mitjà de comunicació que és la ràdio.   

 

2.2 Metodologia del treball 
 
Per a intentar donar resposta a les preguntes que inicialment es plantegen, 

en aquest treball se seguirà el següent procediment:  
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- Elaborar un marc teòric (ràdio generalista/ joves) mitjançant informació 

obtinguda de llibres, informes, butlletins especialitzats, entre d’altres. 

La zona geogràfica es limitaria a Catalunya1.  

L’edat a considerar com a joves és la franja d’entre els 14 i 25 anys2. 

 

- Consultar informes i estadístiques publicades per la Generalitat de 

Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Familiars, sobre 

la participació cultural de la joventut catalana. 

 

- Obtenir dades demogràfiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

 

- Recopilar les graelles de les emissores analitzades.  

 

- Obtenir dades d’audiència, perfil d’oient,  el “target”, entre d’altres, tant 

les facilitades per les mateixes emissores com les emeses per entitats 

externes com l’Estudi General de Mitjans (EGM). Cal aclarir que les 

dades es refereixen a la ràdio convencional. Els índexs d’audiència no 

inclouen el consum de ràdio a Internet. Si bé aquestes dades s’han 

començat a facilitar des de l’any passat, ho fan de manera global.  

 

- Consultar els informes i butlletins del Consell Audiovisual de 

Catalunya (CAC). 

 

- Fer entrevistes a periodistes i experts sobre el tema:  

Ø Òscar Coromina, que a part de ser consultor en comunicació i 

màrqueting digital, és professor de la Facultat de Ciències de 

la Comunicació, coordinador del Màster en Comunicació i 

Màrqueting Online i del Postgrau en Comunicació i Màrqueting 

Digital de la UAB.  

																																																								
1	NOTA: alguna de les informacions obtingudes fan referència a l’estat espanyol o Europa. 
2	NOTA: dades de la Generalitat situa la franja entre els 14 i 30 anys, l’EGM i altres 
2	NOTA: dades de la Generalitat situa la franja entre els 14 i 30 anys, l’EGM i altres 
informacions amplien la franja d’edat fins als 34 anys. 
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Ø Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la Ràdio a 

Catalunya. L’OBS és una instància independent, adscrita al 

Departament de Comunicació Audiovisual de la UAB, que es 

dedica a la realització d’estudis de recerca i a la celebració 

d’activitats d’interès del sector. Ribes ha participat en 

recerques com “La ràdio i els joves. Problemàtica actual i 

tendències de futur” o “La ràdio catalana a Internet: explorant 

les xarxes socials visuals”. 

 

Ø Ferran Auberni: Editor de continguts digitals de Catalunya 

Ràdio.  

 

- Analitzar tota la informació anteriorment mencionada i elaborar 

conclusions per poder donar resposta a les preguntes plantejades.  

 

- Elaborar un llistat de recomanacions i consells de millora per atraure 

els oients joves.   

	
2.3 Objecte d’estudi 
 
L’objecte d’estudi d’aquest treball és la ràdio generalista i els joves. De la 

mateixa manera que la ràdio en els seus inicis té poc a veure amb la ràdio 

actual, els joves d’avui en dia tenen poc a veure amb els joves dels anys 50. 

En aquella època un nen de 14 anys escoltava la ràdio a casa amb la família 

i amb un aparell de gran volum connectat al corrent. Ara, un jove de 14, fa 

anys que disposa d’un telèfon mòbil i que navega per la xarxa. Si se li 

ensenya una ràdio convencional, possiblement no sabrà com fer-la funcionar.  

 

Des que hi ha estudis d’audiències de ràdio desglossats per edat, s’ha pogut 

comprovar que els joves han estat el segment que menys sintonitza les 

emissores generalistes. En els últims anys, la situació ha anat empitjorant. 

Els joves de 14 a 24 anys només representen un 5,4% del total d’oients3. 

																																																								
3	EGM 1ª on 2018  
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Anys enrere es van crear les ràdios temàtiques, sobretot les musicals amb la 

idea d’atraure els joves a aquest tipus de ràdio, on tot girava en torn la 

música. “Un cop fidelitzat, aquest oient es passava a l’emissora generalista”4 

on trobava una programació més variada com informatius, esports, 

entreteniment, entre d’altres.  

 

Segons l’enquesta de participació cultural del 2013 realitzada pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els joves de 14 a 30 

anys, a l’hora d’escollir una ràdio temàtica opten majoritàriament per la ràdio 

musical, en concret un 84,9% del total dels enquestats. En l’actualitat, veient 

les baixes audiències de la ràdio generalista per part dels joves, es comprova 

que aquest trànsit ja no existeix (Ribes, 2018).5 

 

Actualment, segons es pot veure a l’estudi d’audiències facilitat per l’EGM (1ª 

onada 2018), el perfil d’oient de les ràdios generalistes a Catalunya dóna una 

mitjana de 51,7 anys. Això demostra que els joves no els atrau la ràdio 

generalista i que possiblement no la troben necessària en el seu dia a dia.   

 

Per tenir una visió més profunda del binomi ràdio/joves, s’analitzarà les 

dades d’audiència, perfil d’oient, “targets”, etc. de les ràdios generalistes a 

Catalunya. En particular, les tres emissores amb més audiència i que per tant 

donen unes dades més significatives per aquest treball. Segons la primera 

onada del 2018 de l’EGM són:  

 

1. RAC 1 (cadena privada nacional) 

2. Catalunya Ràdio (cadena pública nacional) 

3. Cadena SER (cadena privada estatal amb desconnexions a 

Catalunya  

																																																								
4	Entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la ràdio a Catalunya amb data 
14/05/18 
5	Entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la ràdio a Catalunya amb data 
14/05/18	



Treball de Fi de Grau – Laura Fernández Díaz 
Escolten els joves la ràdio generalista? 	

	

	

	 9	

3.	Marc	Teòric	-	Catalunya	
Llibres com el de Rosa Franquet “Història de la ràdio a Catalunya al segle 

XX”, permeten conèixer l’evolució de la ràdio des que el 15 d’octubre del 

1924, Radio Barcelona (EAJ-1) comença a retransmetre de forma regular, 

fins avui dia. Com ha superat obstacles, com l’arribada de la televisió i les 

diferents crisis econòmiques o que també sabrà adaptar-se a l’era digital. 

“Les emissions radiofòniques han utilitzat diferents sistemes per a la seva 

propagació: les ones hertzianes, els cables, els satèl·lits i ara Internet” [...] 

“La versatilitat del mitjà radiofònic li permetrà afrontar amb èxit els reptes del 

segle XXI” (Franquet, 2001). 

 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), emet anualment l’Informe 

sobre l’Audiovisual a Catalunya 6  i de forma quadrimestral el Butlletí 

d’Informació de l’Audiovisual a Catalunya (BIAC). En aquests reculls es pot 

veure, entre altres coses, el total de radiofreqüències, la seva distribució per 

zona de servei, per emissores i titularitat.  

 
Figura 1. La ràdio pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Font: BIAC nº9 gener 2018 

																																																								
6	NOTA: Últim informe 2016 l’Audiovisual a Catalunya, emès juny 2017. Amb dades 
obtingudes de l’EGM entre d’altres fonts.   
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Figura 2. La ràdio privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Font: BIAC nº9 gener 2018 

 

D’aquestes imatges cal destacar que la majoria d’emissores són de titularitat 

pública (74%) i que gràcies al gran nombre d’emissores locals distribuïdes 

arreu del territori català, la ràdio arriba a llocs on no arriba Internet per manca 

de cobertura.  

 

La Asociación para a la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), 

publica un resum general dels mitjans de comunicació a l’estat espanyol. 

L’analitzat, correspon al període de febrer a novembre del 2017 i en aquest 

podem veure, entre altres coses, l’evolució de penetració dels diferents 

mitjans7. 

 

 

 

 
 
 
																																																								
7	NOTA: la penetració indica el percentatge que l’audiència de cada mitjà representa en 
relació amb el total de la població.  
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Figura 3. Evolució penetració de mitjans 

	AIMC Febrer a Novembre 2017.	Font: EGM 
 

Podem observar que després d’Internet, la ràdio és l’única que creix. Passa 

del 55% del 1997 a obtenir el 59,3% el 2017.   

 

Tant el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), la Associación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), com les emissores de 

ràdio, obtenen les dades d’audiències, penetració, perfil d’oients, etc.  de 

l’Estudi General de Mitjans (EGM). Aquesta instància realitza estudis sobre el 
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consum de mitjans de comunicació. El treball de camps es realitza mitjançant 

entrevista “face to face” a 30.000 individus i 1.500 entrevistes en línia. 

L’estudi anual es recull en 3 onades. Les últimes dades facilitades 

corresponen a la primera onada del 2018 (d’abril 2017 al març 2018).  

 

Figura 4. Audiències ràdios generalistes a Catalunya per edat 
         Oients/dia (000) de dilluns a divendres 

 Absoluts (000) Percentatge (%) 

Total individus 2110 100% 

14 – 19 anys 54 2,5% 

20 – 24 anys 60 2,9% 

25 – 34 anys 215 10,2% 

35 – 44 anys 386 18,3% 

45 – 54 anys 489 23,2% 

55 – 64 anys 395 18,7% 

65 o +   anys 510 24,2% 

Edat Mitjana 51,7  

          Taula: Elaboració pròpia. Font: EGM 1ª onada 2018  

 

Aquesta figura evidencia la gran diferència entre el nombre d’oients de 65 

anys o més (510.000) i els joves de 14 a 19 anys (54.000). Això confirma el 

poc interès dels joves per la ràdio generalista.  

 

A la informació anterior, caldria afegir les dades de consum de ràdio online. 

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ha 

començat a publicar-los amb les mesures que realitza comScore (mesurador 

d’audiències digitals a Espanya). Cal senyalar, que les dades facilitades fins 

ara són insuficients, pel que l’AIMC començarà a oferir una informació més 

desglossada (cadena de ràdio/programes).  

 

L’AIMC ha publicat les dades de la 3ª onada del 2017 del consum de ràdio a 

l’estat espanyol. Les dades més rellevants per a aquest treball són les 

següents: 
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- Oients de ràdio a Espanya: 23.605.000  

- Usuaris Internet:      1.775.000  

Ø Directe/”streaming":    1.440.000 

Ø Diferit/”podcast”:            384.000    

 

Observant aquestes xifres es pot veure que el consum de ràdio online és 

pobre. A més, les dades es posen en dubte ja que existeixen queixes per 

errors en la mesura del tràfic mòbil. Per exemple, el tràfic generat des de 

mòbils i tauletes es mesura només amb 1.624 dispositius i en “smartphones” 

exclusivament Android.  

 

Les dades vistes fins ara permeten fer una radiografia de la ràdio generalista 

a Catalunya. Tot i que per poder analitzar el binomi ràdio/joves és necessari 

saber la quantitat de joves que resideixen a Catalunya i el consum que fan 

de la ràdio.  

 

La població censada a Catalunya el 2017, segons l’Anuari Estadístic de 

Catalunya, és d’un total de 7.496.276 habitants8. 

 

Figura 5. Cens població jove 2017 
 

Edat Total 

15 – 19 360.936 
20 – 24 363.044 
25 – 29 406.113 

Total 1.130.093 
                      Taula: Elaboració pròpia. Font: Idescat 
 
Els joves representen només el 15% del total de la població a Catalunya. 

S’ha de tenir en compte la piràmide de població actual, és a dir, hi ha menys 

gent jove (15% de 15 a 30 anys) i més gent gran (85% majors de 30 anys) 

(Idescat, 2017).  

 

																																																								
8	NOTA: no tots els residents a Catalunya estan censats.  
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A la pàgina anterior s’ha vist que el total d’oients de 14 a 19 anys són 54.000. 

Si aquesta dada es creua amb el total de joves 15 a 19 anys censats a 

Catalunya, es torna a confirma el poc interès dels joves per sintonitzar la 

ràdio generalista9. 

 

Amb l’informe facilitat pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) 

“La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”, coneixem el 

consum de ràdio que fan els joves, així com l’ús d’Internet i mòbils. Aquest 

informe ens confirma que els menors de 25 anys cada vegada escolten 

menys la ràdio i utilitzen altres mitjans per informar-se o entretenir-se.  

 

Hi ha hagut una certa dificultat a l’hora de desenvolupar aquest treball 

perquè no hi ha gaire estudis, estadístiques, ni dades sobre la ràdio i els 

joves. Això no ajuda a que els resultats siguin els més acurats possibles. 

Caldria que les administracions i les emissores treballessin de manera 

conjunta per obtenir més informació en aquest àmbit, que seria beneficiós 

per ambdues parts a l’hora de realitzar qualsevol projecte de futur.  

																																																								
9	No es pot fer la comparativa del segment de 25 a 29 anys (Idescat) amb la de 25 a 34 
(EGM) per no cobrir la mateixa franja.  
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4.	Ràdios	Generalistes	Analitzades	
4.1 RAC1  

Ràdio generalista privada, d’àmbit català amb 

seu a Barcelona. Pertany a la societat 

RàdioCatXXI, propietat del Grup Godó. Va 

començar a emetre l’1 de maig de l’any 2000, 

fent-ho íntegrament en català. La seva àrea de 

radiodifusió abasta Catalunya i Andorra. El seu 

eslògan és: RAC1, tots som 1.  

Des del seu inici el seu nombre d’oients no ha 

parat de créixer situant-la com l’emissora líder a Catalunya des de l’abril del 

2009. En l’actualitat compta amb 971.000 oients, segons la primera onada de 

l’EGM del 2018. Aquesta xifra marca un rècord històric amb un creixement 

del 13% respecte l’any passat. Es pot sintonitzar a través de FM, TDT i 

Internet (Lloc web: www.rac1.cat).  

 

4.1.1 Graella  
La graella corresponent a la temporada 2017-2018 es pot trobar a l’Annex, 

on es constata que la programació s’estructura de la següent manera:  

 

- Als matins, magazins de llarga durada (El món a RAC1- de dilluns a 

divendres- i Via lliure- els caps de setmana), amb un pes destacat de 

la informació respecte de l’entreteniment.  

 
- A la tarda, magazins més breus (Versió RAC1- de dilluns a divendres) 

amb predomini de l’entreteniment per sobre de la informació. 

 
- A les tardes del cap de setmana hi predomina el gènere esportiu 

(Superdiumenge amb els especials El Barça juga a Rac1 i L’Espanyol 

juga a RAC1).  
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Figura 6. Tipologia dels programes.  

 
Gràfic: Elaboració pròpia, Font: CAC (2016) 10 
 

Aquestes dades són de la temporada 2016-2017, obtingudes a partir del 

seguiment de les emissions dut a terme pel Consell Audiovisual de 

Catalunya (CAC) de la programació de RAC1 emesa per la freqüència 87,7 

MHz de Barcelona, tot i que les dades són extensives a totes les freqüències 

que emeten el mateix producte. A l’espera de la publicació de l’Informe 2017 

de l’Audiovisual a Catalunya del CAC, i tenint en compte que no hi ha hagut 

canvis significatius a la temporada actual respecte a l’anterior, es pot 

confirmar que els continguts amb més presència a la programació de RAC1 

són, en aquest ordre, entreteniment, esports i informació.  
 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
10	*NOTA: inclou els informatius diaris, els butlletins horaris i la part informativa d’El món a 
Rac1, Versió Rac1, Islàndia, La primera pedra, Via lliure i Rac1centrat.  

41.70% 

28.90% 
26.60% 

Entreteniment	 Esports	 Informació*	
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4.1.2 “Target” 
Figura 7. Perfil d’oient 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                 Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 1ª on 2018 11 

 

Segons les dades de l’EGM 1ª onada 2018, el perfil d’oient és d’un home 

barceloní de 48 anys i un nivell socioeconòmic elevat. 

 

4.1.3 Audiències  
A través de les dades facilitades per l’Estudi General de Mitjans (EGM), es 

poden analitzar les audiències de moltes maneres. La evolució any rere any, 

per edat, per programes i altres. Aquestes dades no inclouen el consum de 

ràdio online (podcast/streaming).  

 
 
 
 
 
 

																																																								
11	*NOTA: El nou sistema de classificació socioeconòmic de la societat espanyola distribueix 
la població en 7 grups, on IA1 i IA2 representen els de major nombre d’ingressos i IE1 i IE2 
els de menor nivell d’ingressos	
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Figura 8. Evolució audiències  
oient/dia (000), dll a dv 1ª onades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 

Les audiències de l’emissora creixen any rere any marcant rècords històrics. 

 
Figura 9. Audiència per edat  
         oient/dia (000), dll a dv 

 Absoluts (000) Percentatge (%) 

Total individus 915 100% 

14 – 19 anys 25 2,7% 

20 – 24 anys 31 3,4% 

25 – 34 anys 113 12,4% 

35 – 44 anys 214 23,4% 

45 – 54 anys 223 24,4% 

55 – 64 anys 157 17,1% 

65 o +   anys 152 16,6% 

Edat Mitjana 48,4  

          Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 1ª on 2018  

 

El major nombre d’oients se situa en el segment de 45 a 54 anys (24,4%), 

mentre que els joves de 14 a 19 anys no arriben al 3%, 25.000 oients/dia en 
total (EGM, 2018). Si només observem els segments compresos entre els 14 i 

34 anys, cal destacar que la major audiència es situa entre els joves de 25 a 

34 anys, és a dir, els més grans dels joves.  
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RAC1 té més audiència jove que d’altres, però cal tenir en compte que el 

nombre de joves de 15 a 19 anys censats a Catalunya, és de 360.936. Són 

molt pocs els joves d’aquesta edat que es connecten a l’emissora.  

 

Figura 10. Audiències per horaris/joves 
oient/dia (000), dll a dv 
 06h – 12h 12h – 16h  16 – 21h  21h – 01h 01h – 06h 

Total abs. 619 335 292 153 33 

14 – 19 anys 13 5 5 4 0 

20 – 24 anys 16 12 8 5 0 

25 – 34 anys 71 57 39 19 2 
Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 2ª on 2017 -  facilitats per Catalunya Ràdio 

 

A totes les franges horàries, la major audiència és situa en el segment dels 

joves més grans, és a dir, de 25 a 34 anys.  

 
Audiències dels programes/joves 
Dins dels programes més escoltats de l’emissora, destaquen com els més 

sintonitzats pels joves els següents: 

 

• El món a RAC1, amb Jordi Basté (53 anys). Magazín que s’emet de 

dilluns a divendres de 06h a 12h.  

Ø Total oients/dia:                    721.000 (EGM, 2018) 

Ø Total seguidors Facebook:   119.165 (14/04/18) 

Ø Total seguidors Twitter:         243.831 (15/04/18) 

Del total d’oients/dia, els joves de 14 a 34 anys són un 16,2%, és a 

dir, 117.000 (RAC1, 2018).	

	

• La competència, amb Òscar Andreu (43 anys) i Òscar Dalmau (44 

anys). Programa d’entreteniment (“L’actualitat en clau d’humor”). 

S’emet de dilluns a divendres de 12h a 13h.  

Ø Total oients/dia:                    246.000 (EGM, 2018) 

Ø Total seguidors Facebook:   109.529 (14/04/18) 

Ø Total seguidors Twitter:        156.759 (15/04/18) 
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Del total d’oients/dia, els joves de 14 a 34 anys són un 19,1%, és a 

dir, 47.000 (RAC1, 2018) 

 

• Superdiumenge, amb Xavier Puig i Albert Ferran. Programa esportiu 

que s’emet els diumenges del 16h a 23h.  

Ø Total oients/dia: 260.000 (EGM, 2018) 

Del total d’oients/dia, els joves de 14 a 34 anys són un 17,7%, és a dir, 

46.000 (RAC1, 2018) 

 

4.1.4 Conclusió 
RAC1 és l’emissora amb més audiència a Catalunya (971.000 oients/dia). 

Les dades de màxima audiència per edat es situen en el segment de 45 a 54 

anys (223.000 oients/dia), mentre que la mínima audiència per edat es situa 

en els joves de 14 a 19 anys (25.000 oients/dia). Si només s’observa els 

segments compresos entre 14 i 34 anys, cal destacar que el major nombre 

d’oients es situa entre els joves de 25 a 34 anys, és a dir, els més grans dels 

joves.  

Programes com La competència o Superdiumenge, són dels més sintonitzats 

pels joves de 14 a 34 anys. No obstant això, aquest grup d’edat només 

representa el 18,5% del total de l’audiència d’aquesta emissora.  

RAC1 té un perfil d’oient d’un home barceloní de 48 anys. Tenint en compte 

que la mitjana d’edat de l’oient de ràdio generalista a Catalunya es situa en 

51,7 anys es pot dir que tenen una audiència més “jove” que altres 

emissores.  

Una graella amb una àmplia presència de programes d’entreteniment i 

esport, concretament els continguts preferits pels joves, i la combinació de 

locutors joves, amb un llenguatge i un to més proper a ells, juntament amb 

altres de més experiència, són algunes de les claus de l’èxit d’aquesta 

emissora. 
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4.2 Catalunya Ràdio  
Ràdio generalista pública, d’àmbit 

català amb seu a Barcelona. 

S’encarrega de la gestió del servei 

autonòmic de radiodifusió. Emet 

íntegrament en català i forma part 

de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA). La seva àrea de radiodifusió abasta 

Catalunya, el Rosselló (França) i Andorra. El seu eslògan és: Estem a punt. 

La seva primera emissió va ser el 20 de juny del 1983. El 1989 va ser per 

primera vegada líder en audiència a Catalunya. Des de 1994 es manté en 

aquesta posició fins al 2009 quan RAC1 li pren el podi. En l’actualitat compta 

amb 697.000 oients segons la primera onada de l’EGM del 2018. Això 

representa un augment del 10% en relació al 2017. Són unes xifres 

històriques per l’emissora que es pot sintonitzar a través de FM, TDT i 

Internet (Webcast: Catalunya Ràdio i lloc web: www.ccma.cat/catradio ).  

 

4.2.1 Graella  
La graella corresponent a la temporada 2017-2018 es pot trobar a l’Annex, 

on es constata que la programació s’estructura de la següent manera: 

 

- Als matins, magazins de llarga durada (El matí de Catalunya Ràdio- 

de dilluns a divendres- i El suplement- els caps de setmana), amb un 

pes destacat de la informació respecte de l’entreteniment.  

 
- A la tarda, magazins més breus (Estat de gràcia – de dilluns a 

divendres) amb predomini de l’entreteniment per sobre de la 

informació. 

 
- A les tardes del cap de setmana hi predomina el gènere esportiu (Tot 

gira). 
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Figura 11. Tipologia dels programes 

 
Gràfic: Elaboració pròpia, Font: CAC (2016)12 

 

Aquestes dades són de la temporada 2016-2017, obtingudes a partir del 

seguiment de les emissions dut a terme pel Consell Audiovisual de 

Catalunya de la programació de Catalunya Ràdio emesa per la freqüència 

102,8 MHz de Barcelona, tot i que les dades són extensives a totes les 

freqüències que emeten el mateix producte. A l’espera de la publicació de 

l’Informe 2017 de l’Audiovisual a Catalunya del CAC, i tenint en compte que 

no hi ha hagut canvis significatius a la temporada actual respecte a l’anterior, 

es pot confirmar que els continguts amb més presència a la programació de 

Catalunya Ràdio són, en aquest ordre, informació, esports i entreteniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
12	*NOTA: inclou els informatius diaris, els butlletins horaris i la part informativa d’El matí de 
Catalunya Ràdio, Estat de gràcia i El suplement.  

34.10%	

26.00%	
23.50%	

Informació*	 Esports	 Entreteniment	
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4.2.2 “Target”	
Figura 12. Perfil d’oient 
 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 
 Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 1ª on 201813 

 

Segons les dades de l’EGM 1ª onada 2018, el perfil d’oient és d’un home 

barceloní de 53 anys i un nivell socioeconòmic elevat. 

 

4.2.3 Audiències  
A través de les dades facilitades per l’Estudi General de Mitjans (EGM), es 

poden analitzar les audiències de moltes maneres. La evolució any rere any, 

per edat, per programes i altres. Aquestes dades no inclouen el consum de 

ràdio online (podcast/streaming). 

 

 

 

 

 

 
																																																								
13	*NOTA: El nou sistema de classificació socioeconòmic de la societat espanyola distribueix 
la població en 7 grups, on IA1 i IA2 representen els de major nombre d’ingressos i IE1 i IE2 
els de menor nivell d’ingressos	
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Figura 13. Evolució audiències  
        oient/dia (000), dll a dv 1ª onades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic: Elaboració pròpia, Font: EGM 

 

Les audiències de l’emissora han anat creixent any rere any amb l’excepció 

de principis del 2017. Després d’aquesta petita baixada, ha remuntat de 

manera espectacular, arribant a xifres de rècord. “Possiblement els 

esdeveniments polítics i socials que s’estan vivint a Catalunya, han afavorit 

l’escolta de ràdio”(Ribes, 2018)14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
14	Entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la ràdio a Catalunya amb data 
14/05/18 
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Figura 14. Audiència per edat  
        oient/dia (000), dll a dv 

 Absoluts (000) Percentatge (%) 

Total individus 660 100% 

14 – 19 anys 13 2,0% 

20 – 24 anys 18 2,7% 

25 – 34 anys 56 8,5% 

35 – 44 anys 106 16,1% 

45 – 54 anys 160 24,2% 

55 – 64 anys 135 20,5% 

65 o +   anys 172 26,0% 

Edat Mitjana 53,1  

          Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 1ª on 2018 

 

El major nombre d’oients se situa en el segment de més de 65 anys (26%), 

mentre els joves de 14 a 19 anys són només un 2%, 13.000 oients/dia en 
total (EGM, 2018). Si només observem els segments compresos entre els 14 i 

34 anys, cal destacar que la major audiència es situa entre els joves de 25 a 

34 anys, és a dir, els més grans dels joves.  

 

Catalunya Ràdio té una audiència envellida.  Cal tenir en compte que el 

nombre de joves de 15 a 19 anys censats a Catalunya, és de 360.936. Són 

molt pocs els joves d’aquesta edat que es connecten a l’emissora. 
 
Figura 15. Audiències per horaris/joves 
oient/dia (000), dll a dv 

 06h – 12h 12h – 16h  16 – 21h  21h – 01h 01h – 06h 

Total abs. 428 155 138 106 34 

14 – 19 anys 8 3 4 1 0 

20 – 24 anys 9 4 4 1 1 

25 – 34 anys 32 16 13 6 0 

Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 2ª on 2017 -  facilitats per Catalunya Ràdio 
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A totes les franges horàries, la major audiència és situa en el segment dels 

joves més grans, és a dir, de 25 a 34 anys amb l’excepció de la matinada 

que són els joves d’entre 20 i 24 anys. 
 
Audiències dels programes/joves 
Dins dels programes més escoltats de l’emissora, destaquen com els més 

sintonitzats pels joves els següents: 

 

• El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas (50 anys). Magazín 

que s’emet de dilluns a divendres de 06h a 13h. La darrera hora es 

dedica a l’entreteniment de la mà de l’equip de l’APM? 

Ø Total oients/dia:                    574.000 (EGM, 2018) 

Ø Total seguidors Facebook:     69.326 (14/04/18) 

Ø Total seguidors Twitter:        148.965 (15/04/18) 

 

Del total d’oients/dia, els joves de 14 a 34 anys són un 10%, és a dir, 57.000 
(Catalunya Ràdio, 2018).	

	

• Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Informatiu que s’emet de 

dilluns a divendres de 14h a 16h. La segona hora és un espai dedicat 

a l’opinió amb l’Empar Moliner (51 anys). 
Ø Total oients/dia:   140.000 (EGM, 2018) 

Ø Total seguidors Facebook:    1.256 (15/04/18) 

Ø Total seguidors Twitter:         5.628 (15/04/18) 

 

Del total d’oients/dia, els joves de 14 a 34 anys són un 12,1%, és a dir, 

17.000 (Catalunya Ràdio, 2018).	

	

• Tot gira, amb David Clupés. Programa esportiu que s’emet els caps 

de setmana de 16h a 23h.  
Ø Total oients/dia:   348.000 (EGM, 2018) 

Ø Total seguidors Facebook:   26.356 (21/04/18) 

Ø Total seguidors Twitter:        27.406 (18/05/18) 
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Del total d’oients/dia, els joves de 14 a 34 anys són un 12,5%, és a dir, 

22.650 (Catalunya Ràdio, 2018). 

Cal destacar que el programa Tot gira migdia, amb Maria Guixà (35 anys), 

que s’emet els caps de setmana de 14:30h a 15h, té un total de 25.034 

oients joves. Supera així el total del programa ja esmentat, Tot gira.   

 

4.2.4 Conclusió 
Catalunya Ràdio és la segona emissora amb més audiència a Catalunya 

(697.000 oients/dia). Les dades de màxima audiència per edat es situen en 

el segment d’edat de 65 o més anys (172.000 oients/dia), mentre que la 

mínima audiència per edat es situa en els joves de 14 a 19 anys (13.000 

oients/dia). Si només s’observa els segments compresos entre 14 i 34 anys, 

cal destacar que el major nombre d’oients es situa entre els joves de 25 a 34 

anys, és a dir, els més grans dels joves.      
Programes com Catalunya migdia o Tot gira migdia, són dels més 

sintonitzats pels joves de 14 a 34 anys. No obstant això, aquest grup d’edat 

només representa el 13,2% del total de l’audiència d’aquesta emissora.  

Es pot observar que els joves escullen aquesta emissora per informar-se, 

també prefereixen programes esportius breus o seccions d’humor dins dels 

magazins de llarga durada, com és el cas de la darrera hora de El matí de 

Catalunya Ràdio quan es retransmet l’APM?.  

Catalunya Ràdio té un perfil d’oient d’un home barceloní de 53 anys. Tenint 

en compte que la mitjana d’edat de l’oient de ràdio generalista a Catalunya 

és situa en 51,7 anys, es pot dir que tenen una audiència envellida.  

En el que es refereix als comunicadors, es veu que l’edat no és significativa 

per l’audiència jove a l’hora d’escollir algun programa. Un locutor jove com 

Ricard Ustrell, que podria emprar un to i un llenguatge més proper amb els 

joves, no ho pot fer pel format del seu programa, com tampoc l’horari de 

matins del cap de setmana és l’adient pel públic jove.  

Per una altra banda, iCat (emissora de temàtica cultural associada a 

Catalunya Ràdio) és una de les grans apostes per atraure públic jove en 

paraules del seu director Saül Gordillo: “El rejoveniment de l’audiència és un 
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dels estímuls en aquesta nova etapa d’iCat, així com guanyar audiència a 

l’FM sense perdre el consum digital”. 

Aquesta aposta, entre altres, és necessària per compensar l’envelliment de 

l’audiència de Catalunya Ràdio.  

 

4.3 Cadena SER (Sociedad Española de Radiodifusión) 
 

Ràdio generalista privada, d’àmbit 

nacional amb seu a Madrid. Pertany al 

grup radiofònic PRISA Radio i 

controlada accionarialment per PRISA i 

el Grup Godó. La seva àrea de 

radiodifusió abasta Espanya i Andorra. 

El seu eslògan és: Escucha con nosotros la vida. 

És l’emissora pionera de l’estat espanyol. La seva primera retransmissió va 

ser el 15 d’octubre de 1924 com a Radio Barcelona, passant a anomenar-se 

Cadena SER al 1940.  

Sempre s’ha mantingut líder d’audiències a l’estat espanyol, però últimament 

està patint una gran davallada a gairebé totes les franges horàries. A 

Catalunya ocupa la tercera posició, per darrere de RAC1 i Catalunya Ràdio. 

En l’actualitat compta amb un total de 4.336.000 oients, dels quals 386.000 

pertanyen a Catalunya, segons la primera onada de l’EGM del 2018. Es pot 

sintonitzar a través de FM, AM, TDT, Satèl·lit i Internet (Webcast: Play SER i 

lloc web: www.cadenaser.com). 

 
4.3.1 Graella  
La graella corresponent a la temporada 2017-2018 es pot trobar a l’Annex, 

on es constata que la programació s’estructura de la següent manera: 

 

- Als matins, magazins de llarga durada (Hoy por hoy - de dilluns a 

divendres - i A vivir que son dos días- els caps de setmana), amb un 

pes destacat de la informació respecte de l’entreteniment.  
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- A la tarda, magazins més breus (La ventana - de dilluns a divendres) 

amb predomini de l’entreteniment per sobre de la informació. 

 
- A les tardes del cap de setmana hi predomina el gènere esportiu 

(Carrusel Deportivo). 

 

Figura 16. Tipologia dels programes 

 
Gràfic: Elaboració pròpia, Font: CAC (2016)15 
 
Aquestes dades són de la temporada 2016-2017, obtingudes a partir del 

seguiment de les emissions dut a terme pel Consell de Audiovisual de 

Catalunya de la programació de Ràdio Barcelona emesa per la freqüència 

96.9 MHz de Barcelona, tot i que les dades són extensives a totes les 

freqüències que conformen SER Catalunya (Ràdio Girona, SER Tarragona, 

Ràdio Lleida, Ràdio Reus i SER Ebre). A l’espera de la publicació de 

l’Informe 2017 de l’Audiovisual a Catalunya del CAC, i tenint en compte que 

no hi ha hagut canvis significatius a la temporada actual respecte a l’anterior, 

es pot confirmar que els continguts amb més presència a la programació de 

la SER són, en aquest ordre, esports, informació i entreteniment. 
 

																																																								
15	*NOTA: inclou els informatius diaris, els butlletins horaris i la part informativa de Hoy por 
hoy, La ventana/ El balcó, A vivir que son dos días i Tot és comèdia. 
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26.10%	
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4.3.2 “Target” 
Figura 17. Perfil d’oient 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 1ª on 201816 

 

Segons les dades de l’EGM 1ª onada 2018, el perfil d’oient és d’un home 

barceloní de 53 anys i un nivell socioeconòmic mitjà. 
 
4.3.3 Audiències  
A través de les dades facilitades per l’Estudi General de Mitjans (EGM), es 

poden analitzar les audiències de moltes maneres. La evolució any rere any, 

per edat, per programes i altres. Aquestes dades no inclouen el consum de 

ràdio online (podcast/streaming). 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
16	*NOTA: El nou sistema de classificació socioeconòmic de la societat espanyola distribueix 
la població en 7 grups, on IA1 i IA2 representen els de major nombre d’ingressos i IE1 i IE2 
els de menor nivell d’ingressos	
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Figura 18. Evolució audiències  
        oient/dia (000), dll a dv 1ª onades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic: Elaboració pròpia, Font: EGM 

 

Les audiències de l’emissora han crescut en aquest darrer any però 

aconsegueix arribar a la xifra del 2016.  

 
Figura 19. Audiència per edat  
 
          oient/dia (000) dll a dv 

 
 Absoluts (000) Percentatge (%) 

Total individus 377 100% 

14 – 19 anys 7 1,9% 

20 – 24 anys 9 2,3% 

25 – 34 anys 30 7,8% 

35 – 44 anys 61 16,3% 

45 – 54 anys 94 25,0% 

55 – 64 anys 76 20,1% 

+ 65      anys 100 26,5% 

Edat Mitjana 53,3  

Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 1ª on 2018 

 

El major nombre d’oients se situa en el segment de més de 65 anys (26,5%), 

mentre els joves de 14 a 19 anys no arriba al 2%, 7.000 oients/dia en total 
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(EGM, 2018). Si només observem els segments compresos entre els 14 i 34 

anys, cal destacar que la major audiència es situa entre els joves de 25 a 34 

anys, és a dir, els més grans dels joves.  

 

SER Catalunya té una audiència envellida. Cal tenir en compte que el 

nombre de joves de 15 a 19 anys censats a Catalunya, és de 360.936. Són 

molt pocs els joves d’aquesta edat que es connecten a l’emissora. 
 

Figura 20. Audiències per horaris/joves 
oient/dia (000), dll a dv 
 06h – 12h 12h – 16h  16 – 21h  21h – 01h 01h – 06h 

Total abs. 208 73 102 111 19 

14 – 19 anys 3 1 2 1 0 

20 – 24 anys 2 1 2 3 2 

25 – 34 anys 8 6 7 8 1 

Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 2ª on 2017 -  facilitats per Catalunya Ràdio 
 

A totes les franges horàries, la major audiència és situa en el segment dels 

joves més grans, és a dir, de 25 a 34 anys amb l’excepció de la matinada 

que són els joves d’entre 20 i 24 anys. 
 
Audiències per programes/joves 
Tot i intentar-ho diverses vegades no s’ha aconseguit una informació directa 

de SER Catalunya. Les dades que apareixen al treball s’han obtingut d’altres 

fonts. S’han creuat les dades que apareixen a la Fig. 20 audiències per 

horaris/joves (EGM, 2017), juntament amb la seva graella (Annex). 

D’aquesta manera es pot tenir una orientació dels programes més 

sintonitzats pel joves, però no el percentatge que representa sobre el total de 

l’audiència.   

 

• Hoy por hoy, amb Pepa Bueno (54 anys) i Toni Garrido (44 anys). 

Magazín que s’emet de dilluns a divendres de 06h a 12h.  

Ø Total oients/dia:                    232.000 (EGM 3ª on 2017) 

Ø Total seguidors Facebook:   119.995 (14/04/18) 
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Ø Total seguidors Twitter:        146.962 (20/05/18) 
	

• La ventana, amb Carles Francino (60 anys). Magazín que s’emet de 

dilluns a divendres de 16h a 20h. De 19h a 20h s’emet El balcó, amb 

Carla Turó, amb 42.000 oients (EGM, 1ª on 2018). 
Ø Total oients/dia:     119.000 (EGM 3ª on 2017) 

Ø Total seguidors Facebook:  118.119 (14/04/18) 

Ø Total seguidors Twitter:         166.155 (20/05/18) 
	

• El larguero, amb Manu Carreño (48 anys). Programa esportiu que 

s’emet de dilluns a divendres de 23:30h a 01:30h. De 20:30h a 22h 

s’emet Què t’hi jugues!, amb Sique Rodríguez, amb 37.000 oients 

(EGM, 1ª on 2018). 
Ø Total oients/dia:        91.000 (EGM 3ª on 2017) 

Ø Total seguidors Facebook:   149.828 (14/04/18) 

Ø Total seguidors Twitter:        186.558 (20/05/18) 

 

4.3.4 Conclusió 
 
La SER és la tercera emissora amb més audiència a Catalunya (386.000 

oients/dia) i la primera a l’estat espanyol (4.336.330 oients/dia). Tot i que les 

dades de l’última onada de l’EGM mostren unes bones xifres, el cert és que 

aquesta emissora està patint una davallada significativa i no supera la xifra 

de l’any 2016. Les dades de màxima audiència per edat es situen en el 

segment de 65 o més anys (100.000 oients/dia), mentre que la mínima 

audiència per edat es situa en els joves de 14 a 19 anys (7.000 oients/dia). Si 

només s’observa els segments compresos entre 14 i 34 anys, cal destacar 

que el major nombre d’oients es situa entre els joves de 25 a 34 anys, és a 

dir, els més grans dels joves. 

La SER té un perfil d’oient d’un home barceloní de 53 anys. Tenint en 

compte que la mitjana d’edat de l’oient de ràdio generalista a Catalunya és 

situa en 51,7 anys, es pot dir que tenen una audiència envellida. 
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Programes com Hoy por hoy, El balcó i Què t’hi jugues!, són dels més 

sintonitzats pels joves de 14 a 34 anys. No obstant això, aquest grup d’edat 

només representa el 12% del total d’audiència a SER Catalunya.  

Es pot observar que els joves prefereixen programes esportius com Què t’hi 

jugues! o magazins de curta durada com El balcó que s’emeten en el 

moment de la desconnexió per Catalunya. 

Tal i com succeeix a Catalunya Ràdio, aquesta emissora té una combinació 

de locutors joves amb altres de més experiència. El llenguatge o el to no 

depèn de l’edat del comunicador sinó del tipus de programa.  

 

4.4 Comparativa de RAC1, Catalunya Ràdio i la SER 
 
De les dades reflectides de manera individual als apartats anteriors, podem 

destacar el següent:  

 

4.4.1 Observació de les graelles 
	
Si ens fixem en les graelles de les 3 ràdios analitzades, es pot veure que 

totes elles tenen una programació molt similar que s’estructura d’aquesta 

manera: 

 

- Als matins, magazins de llarga durada (El món a RAC1, El matí de 

Catalunya Ràdio i Hoy por hoy), amb un pes destacat de la informació 

respecte de l’entreteniment.  

 
- A la tarda, magazins més breus (Versió RAC1, Estat de gràcia i La 

Ventana) amb predomini de l’entreteniment per sobre de la informació. 

 
- A les tardes del cap de setmana hi predomina el gènere esportiu 

(Superdiumenge, Tot gira i Carrusel Deportivo).  

 

Hi ha 3 tipologies de contingut, informació, entreteniment i esports, que són 

els que ocupen més temps a les graelles: 
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Figura 21. Distribució de contingut per temàtiques  
 
Emissora Informació % Entreteniment % Esports % 
RAC 1 26,6% 41,7% 28,9% 
Cat. Ràdio 34,1% 23,5% 26,0% 
Cadena SER 30,1% 26,1% 30,3% 
Taula: Elaboració pròpia. Font: CAC, 2016 
 
Cal destacar que RAC1, líder d’audiències a Catalunya, dedica més hores a 

programes d’entreteniment, gairebé el doble que les seves competidores. 

Potser una de les claus del seu èxit tant amb l’audiència en general com amb 

els joves, ja que els continguts preferits per ells són justament l’entreteniment 

i l’esport.  

 

4.4.2 Observació dels “targets” 
El perfil d’edat dels oients de ràdio generalista a Catalunya supera els 51 

anys de mitjana. De les tres emissores analitzades, es constata que els seus 

oients són majoritàriament homes, residents a Barcelona amb uns ingressos 

elevats (RAC1 i Catalunya Ràdio) i ingressos mitjans (Cadena SER) i amb 

les següents edats: 

 

- RAC1:                    48 anys  

- Catalunya Ràdio:   53 anys  

- SER:                      53 anys  
Font: EGM 1ª onada 2018 

 

Les xifres dels perfils d’edat dels oients de les ràdios generalistes és 

descoratjadora. El 84,4% de l’audiència té més de 35 anys. Hi ha un 

progressiu envelliment dels oients (EGM, 2018). Aquest envelliment també 

s’està produint a la societat catalana, tal com ja s’ha vist a les dades de 

població (Idescat, 2017).  
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Figura 22. Perfil d’oient per edat 
 14 – 34 anys + 35 anys 

Ràdios Generalistes 15,6% 84,4% 

RAC1 18,5% 81,5% 

Catalunya Ràdio 13,2% 86,5% 

SER 12,1% 87,9% 
Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 1ª on 2018 

 

Novament RAC1 marca la diferència respecte a les altres emissores. Els 

seus oients són més joves. El total dels seus oients de més de 35 anys està 

per sota de la mitjana (81,5%). Les dades de Catalunya Ràdio i la SER són 

molt similars i és preocupant que les seves audiències de joves de 14 a 34 

anys no arribin al 15% de mitjana.  

Una vegada més es confirma que l’emissora que ofereix programes més 

adients pels joves (entreteniment i esport) és la que té més audiència juvenil.  

 

4.4.3 Observació de les audiències 
La ràdio, en el seu conjunt, ha experimentat un espectacular creixement des 

de l’últim trimestre del 2017. Bona part d’aquest creixement, sense cap 

dubte, ha estat per l’ampli seguiment que ha realitzat aquest mitjà de la 

situació política catalana17.  

 

Figura 23. Audiència de la ràdio a Catalunya 
Oients/dia (000) 1ª onada 2018, entre parèntesi 1ª onada 2017  

RAC1 971 (858) 

Cat Ràdio 697 (632) 

SER 396 (346) 

Taula: Elaboració pròpia. Font: EGM 
 

Des de fa 9 anys, RAC1 és líder d’audiències a Catalunya. Tant aquesta 

emissora com Catalunya Ràdio, estan assolint rècords històrics. Per contra, 
																																																								
17	NOTA: Cal indicar de nou que aquestes dades no inclouen el consum de ràdio online 

(podcast/streaming).  
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la SER, tot i que ha incrementat la seva audiència en el darrer any, no 

supera la xifra de 423.000 oients del 2016.    

 

Segons les dades de l’Estudi General de Mitjans a la 1ª onada del 2018 de la 

ràdio a Catalunya, les majors audiències per segments d’edat és situen de la 

següent manera: 

 

- RAC1:         el segment d’edat és de: 45 a 54 anys    (223.000 oients) 

- Cat. Ràdio: el segment d’edat és de: 65 anys o més  (172.000 oients) 

- SER :          el segment d’edat és de: 65 anys o més  (100.000 oients) 

 

Si només ens fixem en el segment dels joves de 14 a 34 anys, les majors 

audiències es situen de la següent manera:  

 

- RAC1:       el segment d’edat de 25 a 34 anys  (113.000) a programes com 

La competència o Superdiumenge. 

- Cat Ràdio: el segment d’edat de 25 a 34 anys  (56.000) a programes com 

Catalunya migdia o Tot gira migdia.  

- SER:         el segment d’edat de 25 a 34 anys   (30.000) a programes com 

El balcó o Què t’hi jugues!.  

 

Cal tenir en compte que el segment d’edat amb més oients d’entre els joves 

és la de 25 a 34, és a dir els més grans dels joves.  
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5.	La	ràdio	generalista	i	els	joves	
Fins ara s’ha pogut veure que els joves escolten poc la ràdio. Per observar 

aquest fet, es poden comparar els resultats d’audiències entre el 2000 (any 

en què més o menys es va iniciar la Internet) i el 2017.  

 

Figura 24. Evolució d’audiències de joves a la ràdio generalista a 
Espanya 
oient/dia (000), dll a dv  

 2000 2017 

Total 18.359 23.605 

14 – 19 anys 9% 5,9% 

20 – 24 anys 11,11% 5,5% 

25 – 34 anys 21,9% 14,6% 
Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 

 

Tot i que les audiències de la ràdio generalista no han parat de créixer amb 

els anys, clarament es pot observar una davallada de públic jove18. De tota 

manera, en una entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la 

Ràdio a Catalunya, confirma que els joves no són conscients que escolten la 

ràdio. Davant la pregunta “Escoltes la ràdio?”, la seva resposta és “No”, però 

tot i això són capaços d’anomenar certs programes i locutors. Ells mateixos 

s’adonen que l’escolten de forma involuntària quan van al cotxe amb la 

família o a casa. “Els joves no són conscients que estan exposats al mitjà, no 

el busquen expressament” (Ribes, 2018).19 

 

Les ràdios generalistes ofereixen serveis a Internet en paral·lel a la difusió 

per ones. L’”streaming”, en directe, i el “podcast”, sota demanda, han 

esdevingut eines clau per la ràdio. Els joves volen escollir allò que 

consumeixen i quan consumir-lo. “Els joves escolten la ràdio de manera 

																																																								
18	A l’annex es pot visualitzar l’evolució completa (2000 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 
2017) 
19	Entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la ràdio a Catalunya amb data 
14/05/18 
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diferent. Escolten molta ràdio però en càpsules, en estones molt curtes i 

prestant-li molt poca atenció” (Ribes, 2018)20.  

 

Des de l’any passat l’AIMC ha començat a emetre informes sobre el consum 

de ràdio a Internet. Si bé les dades de ràdio online s’estan començant a 

facilitar, s’està fent d’una manera força global tal i com confirma Marc Vicens 

director de l’Àrea d’Estratègia de Catalunya Ràdio.  

 

Figura 25.  Oients ràdio online 
 
 Oients a 

Internet 
Oients 

directe/streaming 
Oients 

diferit/podcast 
Absoluts (000) 1.775 1.440 384 

14 – 19 anys 128 (7,2%) 107 (7,4%) 23 (6%) 

20 – 24 anys 128 (7,2%) 96 (6,7%) 32 (8,2%) 

25 – 34 anys 396 (22,3%) 320 (22,2%) 89 (23,2%) 
Taula: Elaboració pròpia, Font: AIMC 3ª onada 2017 EGM 

 

Al tractar-se de dades corresponents a l’estat espanyol, no es pot fer una 

comparativa amb el consum que fan els joves catalans de la ràdio 

generalista per ones a Catalunya. No obstant això, serveix per comprovar 

que els joves espanyols consumeixen més ràdio en directe/streaming que en 

diferit/podcast. Això vol dir que coneixen el programa i que tenen 

disponibilitat de temps i el dispositiu adient (ordinador/smartphone/tablet) per 

escoltar la ràdio online.  

 

En menor mesura està l’ús de la ràdio en diferit/podcast. Els joves que opten 

per aquest tipus de consum, probablement sigui perquè coneixen el 

programa però en el moment de la seva emissió no tenen disponibilitat de 

temps per seguir-lo. Aquesta opció també serveix per tornar a escoltar el 

programa que es desitja a trossos o de forma íntegra.  

 

																																																								
20	Entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la ràdio a Catalunya amb data 
14/05/18	
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Tal i com passa amb la ràdio generalista per ones, entre els joves, els que 

més utilitzen Internet per escoltar la ràdio són el segment de 25 a 34 anys, és 

a dir, els més grans dels joves.  

 

Si es comparen les audiències de ràdio a Catalunya entre els anys 2013 i 

2017, es pot comprovar que, tot i que en aquests últims 5 anys ha crescut en 

gairebé 150.000 el nombre d’oients, els joves no formen part d’aquest 

creixement.  

 

Figura 26. Evolució d’audiències de joves a la ràdio generalista a 
Catalunya 
oient/dia (000), dll a dv  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 6165 6268 6284 6271 6313 

14 – 19 anys 6,5% 6,4% 6,6% 6,7% 6,6% 

20 – 24 anys 5,6% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

25 – 34 anys 16,0% 15,4% 14,6% 13,7% 13,7% 

Total 28,1% 27,3% 26,7% 25,9% 25,8% 
Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 2ª oon (dades facilitades per Cat. Ràdio) 

 

La suma d’oients d’edat entre els 14 i els 34 anys, ha anat disminuint any 

rere any. Ha passat d’un 28,1% el 2013 a un 25,8% el 201721. Aquestes 

dades no tenen en compte les audiències a través d’Internet.  

 

Els apartats anteriors confirmen que els joves escolten poc la ràdio i els que 

ho fan, no formen part del grup d’oients dels programes amb més audiència. 

Si de dilluns a divendres, el màxim consum de ràdio es realitza de 06h a 12h, 

els joves no es connecten abans de les 12h i és al vespre quan més la 

sintonitzen. Els de 14 a 19 anys, escolten més els programes del vespre, 

perquè al matí acostumen a estar a classe22. Això afirma l’investigador de 

																																																								
21	A l’annex es pot visualitzar l’evolució completa de les ràdios analitzades (2013 – 2014 – 
2015 – 2016 – 2017)	
22	Entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya amb data 
14/05/18	
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l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, Xavier Ribes, basant-se en dades dels 

seus propis estudis. El mateix passa els caps de setmana. Els programes 

esportius, que són els que els interessa, s’emeten a la tarda-vespre. Així que 

es pot dir que els joves oients són una minoria que no escolta el què la 

majoria.  

 

Als joves el que més els agrada, a part de la ràdio musical, són els 

programes d’entreteniment i els esportius. Escullen una emissora d’acord 

amb l’hora d’emissió i qui condueix el programa.  

 

5.1 Tendències dels joves 
	
Per poder descobrir si els joves ja no escolten la ràdio generalista, és 

fonamental saber quines són les seves tendències. Què fan realment els 

joves?  

 

Des del Departament de Cultura de la Generalitat s’ha elaborat un informe on 

es desenvolupen les principals tendències culturals dels joves catalans. 

Malauradament, les dades d’aquest informe corresponen als anys 2013 i 

2014, ja que no s’ha elaborat cap més recent. De totes maneres, les dades 

obtingudes són força significatives i es poden extrapolar a la realitat que 

viuen els joves avui en dia.  

 

Pels joves: “El telèfon és el més important, la televisió és una distracció i la 

ràdio és el que escolta l’àvia”. Aquest és un testimoni d’un jove en un grup de 

discussió fet per Nathalie Malinarich, periodista de la BBC, recollit en un 

article a periodistes.cat. Els mòbils s’han convertit en el principal suport per 

seguir l’actualitat entre els joves, per davant de l’ordinador. Utilitzen les 

xarxes socials com a plataformes per compartir i comentar notícies, així com 

seguir els comptes oficials de diaris, televisions, ràdios o agències de 

comunicació. “De tota manera, la forma tradicional dels informatius ha quedat 

obsoleta pels joves. Disposen de moltes altres plataformes com Youtube o  

Wikipedia on informar-se del que realment els interessa”, ha dit en una 
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entrevista realitzada a Òscar Coromina professor de la Facultat de Ciències 

de la Comunicació de la UAB expert en xarxes socials 23.  

 

Els menors de 30 anys fan servir molt més el mòbil que els de més edat.  

Figura 27. Ús del mòbil  
 
 2013 

14 – 30 anys 30 o més 
SMS / Whatsapp 96,6% 76,8% 
Fer fotos 75,8% 43,1% 
Internet (WAP) 65,6% 32,9% 
Correu electrònic 61,7% 31,4% 
Escoltar música 54,7% 14,4% 
Gravar vídeos 29,0% 8,6% 
Escoltar radio 27,9% 11,9% 
Jugar videojocs 22,7% 6,0% 
Taula: Elaboració pròpia. Enquesta participació cultural 2013. Font: Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Entre els seus usos, destaquen especialment enviar missatges i fer 

fotografies. Escoltar la ràdio amb aquest dispositiu és una de les activitats 

menys practicades. Un dels motius d’aquesta pobra escolta és degut al fet 

que a la majoria dels “smartphones” no hi ha l’aplicació de “Ràdio”.  Per tant, 

si els joves volen escoltar la ràdio al mòbil, s’han de descarregar l’aplicació 

de l’emissora o bé escoltar-ho per Internet amb l’inconvenient de l’elevat 

consum de dades i la bateria dels dispositius. Com la majoria dels joves no 

tenen gaire poder adquisitiu, no poden permetre’s unes tarifes planes potents 

que els garanteixi una navegació per la xarxa sense problemes.  

 

En aquest treball es té en compte, els joves que han crescut o directament 

han nascut a la generació digital, l’anomenada generació ‘milenial’. Arran 

d’això, un dels costums més practicats és la navegació per la xarxa.  

 

 

 

 
																																																								
23	Entrevista a Òscar Coromina, professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació i 
coordinador del Màster en Comunicació i Màrqueting Online i el Postgrau en Comunicació i 
Màrqueting Digital 15/05/18.  
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Figura 28. Tipus de webs consultades 
 
 2013 

14 – 30 anys 30 o més 
Webs de ràdios 12,9% 8,9% 
Webs de televisió 17,9% 9,3% 
Webs de premsa 17,7% 12,9% 
Portals pel·lícules 35,3% 13,5% 
Portals música 45,7% 20,8% 
Portals videojocs 19,1% 4,9% 
Xarxes Socials 82,1% 53,5% 
Taula: Elaboració pròpia. Enquesta participació cultural 2013. Font: Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya 

 

Els menors de 30 anys consulten més les pàgines web que el de més edat. 

Cal destacar que el que més fan servir són les xarxes socials i a continuació 

visitar portals de música. Les webs de ràdio són les menys visitades. 

 

De la mateixa manera, una altra tendència entre els joves són els videojocs. 

Majoritàriament juguen més d’un cop per setmana i fins i tot cada dia. Són 

més els usuaris masculins que no femenins i els gèneres preferits són de 

futbol, d’estratègia i d’aventura segons l’Informe Conca (Generalitat de 

Catalunya, 2016). 

 

En quant els mitjans de comunicació, augmenta el visionat de televisió i la 

compra de revistes.  

 

Figura 29. Ús dels mitjans de comunicació 
 

 2013 2014 
Mitjà de 
comunicació 

14 – 30 anys 30 o més 14- 30 anys 30 o més 

Diaris 32,4% 41,1% 30,5% 42,7% 
Revistes 47,2% 38,8% 65,2% 59,4% 
Ràdios 55,6% 56,3% 50,3% 57,4% 
TV’s 84,7% 89,8% 87,9% 93,9% 
Taula: Elaboració pròpia. Enquesta cultural 2013 i 14. Font: Departament de Cultura 

Generalitat de Catalunya. 
 

Pel contrari, disminueix l’escolta de la ràdio i la compra de diaris.  
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Centrant-nos en la ràdio, majoritàriament els joves escolten fórmules 

musicals.  

 

Figura 30. Escolta de ràdio per temàtica  
 
 2013 

14 – 30 anys 30 o més 
Musical 84,9% 61% 
Informatius 27,4%  64,3%  
Entreteniment 23% 30,2% 
Esports 16,1% 18,9% 
Cultural 7,5% 14,9% 
Econòmic 1% 3% 
Taula: Elaboració pròpia. Enquesta participació cultural 2013. Font: Departament de Cultura 

de la Generalitat. 

 
“La via natural per captar oients joves era a través de la ràdio musical. 

Després es transformava en un oient de ràdio generalista. Aquest trànsit ja 

no existeix” (Ribes, 2018)24. 

 

Els dispositius que s’utilitzen per escoltar música és l’ordinador i el mòbil. 

Mentre que els majors de 30 anys ho fan a través de la ràdio.  

 

Figura 31. Dispositius emprats per escoltar música 
 
 2013 

14 – 30 anys 30 o més 
Ordinador 55,8% 18% 
Mòbil 49,6% 9,9% 
Ràdio 39,2% 54,8% 
MP3 o altres 21,3% 6,9% 
Equip música  13,1% 18,4% 
TV 10,9% 13,2% 
Taula: Elaboració pròpia. Enquesta participació cultural 2013. Font: Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. 
 

“Ara els joves ja no escolten la música a través de la ràdio. S’han de trobar 

noves eines per trobar clients futurs” (Ribes, 2018). 

 

	
																																																								
24	Entrevista a Xavier Ribes, investigador de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya amb data 
14/05/18	
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6.	Conclusió	
	
Després d’analitzar les dades obtingudes de les diferents fonts reflectides en 

aquest treball, es pot confirmar la hipòtesi de la qual es partia: els joves cada 

vegada escolten menys la ràdio.  

 

L’evolució de les audiències al llarg dels anys mostra que des de sempre el 

segment dels joves ha estat minoritari, escolten molt poc la ràdio. Les 

audiències en general creixen però s’ha produït una davallada de públic jove. 

Els joves de 14 a 24 anys, només representen un 5,4% del total d’oients. Tot 

i això, alguns experts confirmen que els joves no són conscients que 

escolten la ràdio, ho fan de manera involuntària i per tant no estan 

comptabilitzats en aquests estudis. Cada vegada es fa més evident la 

progressiva disminució de penetració social de la ràdio entre el sector de 

població més jove i el consegüent envelliment de l’audiència. En l’actualitat, 

el perfil d’oient de les ràdios generalistes a Catalunya es situa en una mitjana 

de 51,7 anys. Les emissores convencionals semblen acomodades a aquest 

tipus d’oient i el fet que cada vegada tinguin més audiència, fa que no trobin 

necessari efectuar canvis per intentar rejovenir el seu públic.  

 

Els joves han perdut l’interès per la ràdio generalista. Com s’ha pogut veure 

durant el treball, el consideren un mitjà antiquat i avorrit. Diferents estudis 

incideixen en la falta d’interès dels joves per la ràdio en general i els 

continguts informatius en particular. Els joves prefereixen continguts 

relacionats amb l’entreteniment, la música i els esports. Entre les tres 

emissores analitzades, RAC1 és la que té la graella que més s’apropa als 

interessos i gustos dels joves. Aquest fet dóna peu a què aquesta emissora, 

líder d’audiències a Catalunya, sigui la més seguida pels joves. Tot i que cal 

remarcar, que el nombre d’oients joves no és significatiu respecte al conjunt 

de l’audiència.  
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L’arribada d’Internet ha suposat un canvi significatiu en el mode de 

retransmetre la ràdio. De la mateixa manera, les noves tecnologies han 

canviat la forma en què els joves s’informen, es diverteixen i es relacionen. 

Per a ells, el mòbil s’ha convertit en el principal suport per seguir l’actualitat. 

Utilitzen plataformes com “Whatsapp” i “Twitter” per compartir i comentar 

notícies. Escoltar la ràdio a través dels “smartphones” és una de les activitats 

menys practicades a causa de l’elevat consum de dades i la bateria dels 

dispositius.  

 

Les emissores intenten seguir el ritme dels joves en l’adaptació a l’era digital. 

Busquen atraure’ls per mitjà de les xarxes socials, fent que tots els seus 

programes i locutors interactuïn amb els seus oients. Saben què a les 

plataformes com Facebook, Instagram i sobretot Twitter, els joves hi són molt 

presents. També, la creació de portals webs i aplicacions cobreixen la 

necessitat dels joves d’escoltar la ràdio on i quan volen en càpsules a través 

del diferit/“podcast” o en directe/“streaming”. Fins el moment, existeixen molt 

poques dades sobre les audiències a Internet i fan referència al conjunt de 

l’estat espanyol. No obstant això, ens serveixen per comprovar que el 

nombre  d’usuaris de ràdio a través d’Internet és irrellevant comparat amb els 

oients de ràdio per ones. Els joves consumeixen més ràdio en 

directe/”streaming” que en diferit/podcast.  

 

Tot i que, aquest esforç per modernitzar-se i ser capaços de connectar amb 

els joves no servirà de res si no es redefineix l’actual model de ràdio. La 

tecnologia és important però s’ha de focalitzar més en el contingut i no tant 

en la tecnologia.  

 

La supervivència de la ràdio generalista dependrà de si sap adaptar-se a 

l’oient jove que demana continguts més personalitzats. Fer una ràdio més 

atractiva per a ells on l’atreviment, la sorpresa, la comunicació directa i 

l’humor siguin presents. Els joves no necessiten la ràdio, la ràdio sí que els 

necessita a ells, perquè els joves d’avui són els oients del futur. 	
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7.	Recomanacions	i	suggeriments	
Tot i que és cert que ha hagut una davallada de públic jove no se l’ha de 

deixar de banda. A continuació es desglossa una sèrie de recomanacions i 

consells que podrien servir per atreure’l i fidelitzar-lo: 

 

• Primer de tot, cal remarcar que s’han fet molt pocs estudis que 

abordin aquest tema. Si es seguís estudiant a fons aquesta situació es 

podria arribar a conclusions més precises i a elaborar unes 

recomanacions més concretes. Per això és importantíssim que tant les 

administracions com les emissores treballin de manera conjunta per a 

obtenir més informació de consum cultural dels joves, usos de la 

ràdio, etc. i que ho fessin de manera regular. Tot i la despesa que 

suposaria d’inici, el fet de tenir aquestes dades els beneficiaria a llarg 

termini. 

 

• El contingut és el punt clau. Fer programes d’entreteniment, d’humor i 

musicals de qualitat sobre temes i personatges que estan en el punt 

de mira dels joves. De la mateixa manera han de ser de curta durada i 

que els atrapi. Per la seva manera de ser els joves difícilment 

escoltaran un magazín de 6 hores. Així com també els horaris 

d’emissió juguen un paper important. Els programes s’han d’emetre a 

les franges horàries on hi hagi potencial públic jove. 

 

• Si el contingut és proper als joves també s’ha de fer en un estil pròxim 

a ells. El llenguatge, el ritme i el to han de ser de tal manera que si 

sentin identificats i a gust mentre l’escolten. No perquè el locutor sigui 

jove significa que utilitzi el llenguatge dels joves. El comunicador està 

molt condicionat al tipus de programa que condueix.  

 

• Un factor molt important és l’envelliment de les plantilles de les ràdios 

generalistes. La incorporació de joves talents que s’adrecin al públic 

jove com ho fan normalment entre ells, ajudarà a connectar i crear un 
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vincle ràdio-joves. Els canvis a la ràdio generalista han de fer-se amb 

la presència de joves a les emissores, tal i com va passar a l’inici de la 

FM musical.  

 

• Com ja s’ha vist durant el treball, els joves estan molt present a 

Internet i sobretot a les xarxes socials. Crear estratègies i potenciar 

aquestes plataformes donarà visibilitat a la ràdio generalista. Això si, 

tots el canvis que s’efectuïn s’han de fer de manera progressiva.  

 

• En quant a la publicitat, crear estratègies de màrqueting molt més 

focalitzades al públic jove. Una bona acció seria aprofitar al màxim les 

sinergies dels propis grups de comunicació. Per exemple, Catalunya 

Ràdio podria nodrir-se de l’audiència del Club Super3 i RAC1 que 

s’anuncia força a un diari com La Vanguardia, buscar un altre mitjà 

més proper als joves ja que s’ha vist que els diaris no són un punt 

d’interès per aquests.   

 

• El fet que els joves són els que més fan servir els mòbils, s’hauria de 

fer una crida als fabricant de “smartphones” per a que incorporessin 

l’opció de consumir ràdio a través d’ones i així no seria tant necessari 

l’Internet. També seria recomanable que les emissores contactessin 

amb les companyies telefòniques per aconseguir alguna mena de 

tarifa plana per joves que sigui assequible per aquests, ja que els 

joves no disposen d’un alt nivell adquisitiu, i així poder consumir ràdio 

a través d’Internet sense preocupar-se del seu cost.  
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ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hores	 DILLUNS	A	DIVENDRES	 DISSABTE	 DIUMENGE	
6:00	–	6:30	 	

	
	
	
	

El	món	a	RAC	1	(amb	Jordi	
Basté)	

	
	

	

La	primera	pedra	(amb	Noemi	Polls)	
6:30	–	7:00	
7:00	–	7:30	 	

	
	
	
	
	

Via	lliure	(amb	Xavi	Bundó)	
	
	

	

7:30	–	8:00	
8:00	–	8:30	
8:30	–	9:00	
9:00	–	9:30	
9:30	–	10:00	
10:00	–	10:30	
10:30	–	11:00	
11:00	–	11:30	
11:30	–	12:00	
12:00	–	12:30	 La	competència	(amb	Òscar	

Dalmau	i	Òscar	Andreu)	12:30	–	13:00	

13:00	–	13:30	 La	segona	hora	(amb	Quim	
Morales)	13:30	–	14:00	

14:00	–	14:30	 14/15	(amb	Mònica	Fulquet)	 	

14:30	–	15:00	 Primer	Toc	(amb	Raül	Llimós)	
15:00	–	15:30	 Tot	és	possible	(amb	Elisenda	

Camps)	
Amb	molt	de	gust	(amb	Emma	

Aixalà)	15:30	–	16:00	
16:00	–	16:30	 	

	
Versió	RAC1	(amb	Toni	Clapés)	
	

	

Ultraesports	(amb	Raül	Llimós)	
	16:30	–	17:00	

17:00	–	17:30	 	
	
	
	
	

RAC1ncentrat	
(amb	Jordi	Beltran)	
	
	

	

	
	
	

RAC1ncentra
t	(amb	Jordi	
Beltran)	

17:30	–	18:00	
18:00	–	18:30	
18:30	–	19:00	
19:00	–	19:30	 	

	 Islàndia	(amb	Albert	Om)	19:30	–	20:00	
20:00	–	20:30	
20:30	–	21:00	 	

No	ho	sé	(amb	Agnès	Marquès)	
	

	

21:00	–	21:30	 Superdiumen
ge	(amb	Xavi	

Puig)	
21:30	–	22:00	
22:00	–	22:30	
22:30	–	23:00	 	

Tu	diràs	(amb	Roger	Saperas)	23:00	–	0:00	 	 	Tu	diràs	(amb	Roger	Saperas)	
0:00	–	1:00	
1:00	–	1:30	 La	competència	(amb	Òscar	

Dalmau	i	Òscar	Andreu)	Repetició	
	

	 	
Misteris	(amb	Sebastià	d’Arbó)	

	

1:30	–	2:00	
2:00	–	2:30	 La	segona	hora	(amb	Quim	

Morales)	Repetició	2:30	–	3:00	
3:00	–	3:30	 Tot	és	possible	(amb	Elisenda	

Camps)	Repetició	
Via	lliure	(amb	Xavi	Bundó)	Repetició	
	 	3:30	–	4:00	

4:00	–	4:30	 	
	 	 Tu	diràs	(amb	Roger	Saperas)	Repetició	
	

4:30	–	5:00	
5:00	–	5:30	
5:30	–	6:00	
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Hores	 DILLUNS	A	DIVENDRES	 DISSABTE	 DIUMENGE	
6:00	–	6:30	 	

	
	
	
	
	

El	matí	de	Catalunya	
Ràdio	(amb	Mònica	Terribas)	
	
	
	
	
------------------------------------	
APM?	(amb	Xavier	Cazorla)	

	
	
	
	
	
	
El	suplement	(amb	Ricard	Ustrell)	

	
	
	

	

6:30	–	7:00	
7:00	–	7:30	
7:30	–	8:00	
8:00	–	8:30	
8:30	–	9:00	
9:00	–	9:30	
9:30	–	10:00	
10:00	–	10:30	
10:30	–	11:00	
11:00	–	11:30	
11:30	–	12:00	
12:00	–	12:30	
12:30	–	13:00	

13:00	–	13:30	 Popap	(amb	Mariola	Dinarès)	 El	divan	(amb	
Sílvia	Cóppulo)	

Mans	(amb	Quim	
Rutllant	i	Ester	

Plana)	
13:30	–	14:00	

14:00	–	14:30	 	
Catalunya	migdia	(amb	
Òscar	Fernández	i	Empar	

Moliner)	

Catalunya	migdia	(cap	de	
setmana)	(amb	Neus	Bonet)	

14:30	–	15:00	 Tot	gira	migdia	(amb	Maria	Guixà)	
15:00	–	15:30	 Solidaris	(amb	

Albert	Segura)	
En	Guàrdia	(amb	
Enric	Calpena)	15:30	–	16:00	

16:00	–	16:30	 	
	
Estat	de	Gràcia	(amb	Roger	

de	Gràcia)	
	

	

	
	
	
	

	
	

Tot	gira	(amb	David	Clupés)	
	

Inclou	LaTDP	de	Joaquim	M.Puyal	
	

	
	
	
	

16:30	–	17:00	
17:00	–	17:30	
17:30	–	18:00	
18:00	–	18:30	
18:30	–	19:00	
19:00	–	19:30	 	

Tot	costa	(amb	Jordi	Costa	i	
Sònia	Gelmà)	

19:30	–	20:00	
20:00	–	20:30	
20:30	–	21:00	
21:00	–	21:30	 	

Catalunya	vespre	(amb	
Kílian	Sebrià)	

21:30	–	22:00	
22:00	–	22:30	
22:30	–	23:00	
23:00	–	0:00	 	

	
El	Club	de	la	Mitjanit	(amb	

Francesc	Garriga)	

Ciutat	Maragda	
(amb	David	
Guzman)	

Revolució	4.0	
(amb	Xantal	Llavina)	

0:00	–	1:00	 Generació	
Digital	(amb	
Albert	Murillo)	

L’ofici	de	viure	
(amb	Gaspar	
Hernàndez)	

1:00	–	1:30	 	
La	nit	dels	
ignorants	
3.0	(amb	
Xavier	Solà)	

	
La	finestra	
indiscreta	
(amb	Àlex	
Gorina)	

L’audiovisual	
(amb	Àlex	Gorina)	
	
	 	

	
	

La	nit	dels	
ignorants	3.0	
(amb	Xavier	Solà)	

1:30	–	2:00	

2:00	–	2:30	 Els	viatgers	de	
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2:30	–	3:00	 la	Gran	
Anaconda	(amb	
Toni	Arbonès)	

3:00	–	3:30	 	
Les	mil	i	una	nits	(amb	Maria	

de	la	Pau	Janer)	

	
Finestra	iCat		
Pista	de	fusta	

	
Finestra	iCat		
iCat	Tapes	

3:30	–	4:00	
4:00	–	4:30	 	

El	Club	de	la	
Mitjanit	

(amb	Francesc	
Garriga)	
Repetició	

	
A	deshora	
(amb	Magda	
Llurba)	

	

Geografia	humana	(amb	Maite	
Sadurní)	

	
	
	

	
	

	
	

4:30	–	5:00	

5:00	–	5:30	 	
T’agrada	el	
blues?	(amb	
Quico	Pi	de	la	

Serra)	

Mans	(amb	Quim	
Rutllant	i	Ester	

Plana)	

Geografia	
humana	(amb	
Maite	Sadurní)	

	
	

5:30	–	6:00	 Paraules	de	
vida	(amb	Emili	

Pacheco)	
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Hores	 Dilluns	a	divendres	 Dissabte	 Diumenge	
6:00	–	6:30	 	

	 	
	
	

Hoy	por	hoy	
(amb	Pepa	Bueno	i	Toni	Garrido)	

	
+		
	

Hoy	por	hoy	Catalunya	
(amb	Frederic	Vicent)	

	
	 	

Ser	aventureros	
(J.A.	Pontseti)	

Punt	de	llibre	
6:30	–	7:00	
7:00	–	7:30	 Matinal	SER	(amb	J.A.	Piñero)	
7:30	–	8:00	 La	Script	

(M.Guerra)	
La	hora	extra	
(Javier	Torres)	

8:00	–	8:30	 	
	
	
	

A	vivir	que	on	dos	días	
(amb	Javier	del	Pino)	

	
	

	

8:30	–	9:00	
9:00	–	9:30	
9:30	–	10:00	
10:00	–	10:30	
10:30	–	11:00	
11:00	–	11:30	
11:30	–	12:00	
12:00	–	12:30	 Espècies	protegides	

	 	 (amb	Òscar	Moré)	
Tot	és	comèdia	

	 	 (amb	Rosa	Badia)	12:30	–	13:00	

13:00	–	13:30	 Soroll	
(amb	Màxim	Castillo)	

Nadie	sabe	nada	
(Buenafuente	i	

Berto)	

Tot	és	comèdia	
(amb	Rosa	Badia)	13:30	–	14:00	

14:00	–	14:30	 Hora	14	
(amb	J.	A.	Marcos)	

	
	

Hora	14	fin	de	
semana	(J.	L.	
García)	

Hora	14	cap	de	
setmana	(Susanna	

Ruíz)	
14:30	–	15:00	 Hora	14	fin	de	

semana	(J.L	García)	
15:00	–	15:30	 La	graderia	

(amb	Lluís	Flaquer)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Carrusel	Deportivo	
(amb	Dani	Garrido)	

	
	
	
	 	

15:30	–	16:00	
16:00	–	16:30	 	

	
La	ventana	

(amb	Carles	Francino)	
	

	

16:30	–	17:00	
17:00	–	17:30	
17:30	–	18:00	
18:00	–	18:30	
18:30	–	19:00	
19:00	–	19:30	 El	balcó	

(amb	Carla	Turró)	19:30	–	20:00	
20:00	–	20:30	 	 Hora	25	(amb	Àngels	Barceló)	
20:30	–	21:00	 	

Què	t’hi	jugues?	
(amb	Sique	Rodríguez)	

21:00	–	21:30	
21:30	–	22:00	
22:00	–	22:30	 Hora	25		

(amb	Àngels	Barceló)	22:30	–	23:00	
23:00	–	0:00	 	

El	larguero	
(amb	Manu	Carreño)	

0:00	–	1:00	 El	larguero	
(Yago	de	Vega)	1:00	–	1:30	

1:30	–	2:00	 Oh!	My	LOL	(amb	David	Broncano)	 Oh!	My	LOL		
(J.	C	Ortega)	

	
	

SER	Historia		
(Nacho	Ares)	

	

2:00	–	2:30	 Espècies	protegides	
(amb	Òscar	Moré)	Repetició	

Espècies	
protegides	
(Òscar	Moré)	

2:30	–	3:00	

3:00	–	3:30	 Soroll	(amb	Màxim	Castillo)	 Soroll		
(Màxim	Castillo	

3:30	–	4:00	 Hablar	x	hablar	(Macarena	Berlí)	 Hablar	x	hablar	 La	Script	(M.	Guerra)	
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Figura 20. Evolució d’audiències de joves a la ràdio generalista a 
Espanya 
 
oient/dia (000), dll a dv  

 2000 2013 2014 2015 2016 2017 
14 – 19 9 6,5 6,2 6,0 6,3 5,9 
20 – 24 11,1 6,4 6,1 5,7 5,6 5,5 
25 – 34 21,9 18,5 17,1 16,1 15,0 14,6 
35 – 44 18,5 22,4 22,4 22,3 22,1 22,0 
45 – 54 14,6 18,1 19,0 19,5 19,7 20,3 
55 – 64 10,3 12,8 13,2 13,5 14,0 14,7 

65 o 
més 

14,6 15,4 16,0 16,8 17,2 17,1 

Totals 18359 24180 24215 23874 23821 23605 
Taula: Elaboració pròpia, Font: EGM 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Macarena	Berlí)	
4:00	–	4:30	 	 	3,1416	(amb	Toni	Marí)	 3,1416	(Toni	Marí)	 	

Tot	és	comèdia		
(Rosa	Badia)	

4:30	–	5:00	 	
Què	t’hi	jugues!	

(amb	Sique	Rodríguez)	Repetició	
	

	
Què	t’hi	jugues!	

	
	

5:00	–	5:30	
5:30	–	6:00	 Entre	tiempos	(Ana	

Martínez)	
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