
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Grau

Data

        Tutor/a



Full Resum del TFG
Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau: 

Autor/a:

Tutor/a:

Any:

Titulació:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)

Català:

Castellà:

Anglès



ÍNDEX 
 

Introducció.......................................................................................................................1 

1. Resum executiu..................................................................................................2 
2. Pla de màrqueting..............................................................................................3 

2.1 Anàlisi del mercat objectiu..............................................................................5 

2.1.1 Demanda............................................................................................5 

2.1.2 Oferta...............................................................................................16 

2.1.3 Proveïdors i intermediaris.................................................................36 

2.1.4 Altres components del mercat..........................................................37 

2.2 Diagnòstic de la situació: Anàlisi DAFO........................................................40 

2.3 Definició del públic objectiu..........................................................................40 

2.4 Estratègies de màrqueting...........................................................................43 

2.4.1 Estratègia del producte.....................................................................43 

2.4.2 Definició del producte.......................................................................44 

2.4.3 Preu..................................................................................................50 

2.4.4 Estratègia de distribució...................................................................55 

2.4.5 Pla de comunicació..........................................................................59 

2.5 Objectius comercials....................................................................................62 

3. Pla d’operacions..............................................................................................66 
3.1 Pla de producció...........................................................................................66 

3.2 Resum de recursos de producció i costos....................................................69 

4. Estructura organitzativa de l’empresa...........................................................71 
5. Pla econòmic i financer...................................................................................72 

5.1 Pressupost de capital...................................................................................72 

5.2 Pressupost d’explotació...............................................................................73 

6. Estructura jurídica econòmica i tràmits de constitució................................74 
7. Conclusions.....................................................................................................75 
8. Bibliografia.......................................................................................................76 
9. Webgrafia.........................................................................................................76 

  



1 
 

INTRODUCCIÓ 

 

Ràdio Gelida és l’emissora municipal de Gelida, a l’Alt Penedès. 

Amb més de 35 anys d’història, Ràdio Gelida és l’emissora municipal més antiga de l’Alt 
Penedès. Va iniciar la seva emissió el 21 d’agost de 1981 i el primer so feia la seva 
aparició al dial 99.9 de la FM, emetent-se un pis per sobre de l’Ajuntament. Anys després 
l’emissora es va traslladar al carrer Mossèn Jaume Via, al pis superior del Centre 
Cultural del poble. Amb el temps també va canviar el seu dial d’emissió passant del 99.9 
al 107.6 de la freqüència modulada. 

Actualment l’emissora segueix sent el principal mitjà de comunicació i participació del 
poble, tot i que amb l’auge de les xarxes socials ha perdut importància pel que fa a la 
influència en els gelidencs. 

Ràdio Gelida segueix emetent contingut informatiu local i comarcal, a més d’oferir la 
possibilitat de participació a tothom qui ho desitgi. És gràcies a aquest esforç que la 
graella de l’emissora és una de les que tenen més contingut propi a la comarca, sense 
dependre d’emissores més grans. 

Com que Ràdio Gelida segueix sent un referent informatiu i de participació a Gelida, és 
important que poc a poc es vagi renovant l’emissora a mesura que van produint-se 
innovacions de contingut i tecnològiques per tal d’assegurar la seva supervivència. 

És per aquest motiu que aquest projecte està destinat a millorar el funcionament de 
Ràdio Gelida per tal d’adaptar-la a les noves tecnologies i metodologies de transmissió 
de continguts sense perdre l’essència de ràdio local donant importància a la temàtica 
local i comarcal i potenciant la participació ciutadana. 
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1. RESUM EXECUTIU 

 

Ràdio Gelida és una fundació pública de servei, fundada pel patronat municipal de Ràdio 
Gelida que va ser constituït per part de l’Ajuntament de Gelida.   
L’objectiu principal d’aquesta emissora local, establert en els seus estatuts, és la de 
donar un servei informatiu i d’entreteniment a la població del municipi i a la d’altres oients 
potencials de la comarca de l’Alt Penedès. 

D’aquesta manera, Ràdio Gelida s’ofereix com un servei gratuït i de participació 
ciutadana per dinamitzar la informació local i potenciar la implicació dels gelidencs en 
les activitats organitzades al municipi. 

El públic objectiu de l’emissora són els diferents sectors que conformen la demografia 
del municipi, adaptant els continguts de la seva graella a cadascun d’ells en funció dels 
seus interessos i de la seva disponibilitat horària. 

És per això que el producte que ofereix Ràdio Gelida es pot dividir entre programes 
d’informació local, comarcal i esportiva, programes d’entreteniment i participació i ràdio 
formula musical. 

Pel que fa a la distribució del contingut, es farà mitjançat tres canals diferents: l’emissió 
tradicional pel dial 107.6 de la freqüència modulada, la ràdio per streaming i els 
continguts a la carta mitjançant la pàgina web i l’aplicació mòbil de l’emissora. 

Per tal d’implementar el projecte de millora que es proposa per l’emissora no serà 
necessari fer una inversió inicial significativa ja que, al ser una emissora que ja porta 
anys en funcionament, té un romanent monetari considerable i, a més a més, rep 
anualment una partida pressupostària per part de l’Ajuntament de Gelida. 

Tot i que no cal una inversió inicial, caldrà ser conscients que ens els primers mesos 
d’explotació després de la implementació d’aquest projecte de millora, l’emissora 
obtindrà resultats econòmics deficitaris. 
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2. PLA DE MÀRQUETING 
 
 
2.1 ANÀLISI DEL MERCAT OBJECTIU 

Gelida és un municipi situat a l’est de la comarca de l’Alt Penedès, es troba a l’entrada 
de la comarca per la conca del riu Anoia, just a la frontera amb el Baix Llobregat. Limita 
al nord amb Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires, a l’est amb Corbera de 
Llobregat, al sud amb el terme de Subirats i a l’oest amb Sant Sadurní d’Anoia. 

 
Ubicació Alt Penedès                                      Ubicació Gelida 

 
Segons l’últim cens de l’any 2017 Gelida té 7.299 habitants i una extensió de 26,73 
quilòmetres quadrats. 

Pel que fa a les seves característiques, Gelida destaca sobretot per les seves fonts i 
boscos, per la muntanya del Montcau, el Castell de Gelida i per ser un dels pocs pobles 
de Catalunya que encara té un funicular en funcionament. També són famoses certes 
tradicions i festes com són la jornada de Santa Llúcia (patrona del municipi) o la Funifira 
que és una fira gastronòmica i de maquetisme que es realitza cada any i atrau a gent de 
tot Catalunya. 

Respecte a l’activitat econòmica Gelida compta amb una important activitat industrial ja 
que grans empreses com Ron Negrita o la companyia de paper Guarro Casas han situat 
les seves naus de producció i emmagatzematge al poble i als seus voltants. A Gelida 
també hi destaca  el sector de la construcció, alguns petits tallers i serveis i comerços 
locals.  
Finalment, un dels pesos de l’economia gelidenca es basa en el conreu de la vinya de 
la Denominació d’Origen Penedès al que s’hi destinen un nombre important d’hectàrees 
del terme municipal. 

Si ens centrem en l’activitat cultural i social, Gelida compta amb al voltant de 70 entitats 
i associacions d’àmbits molt diversos. Podem trobar agrupacions centrades en l’àmbit 
comunitari com són algunes associacions de veïns, una gran quantitat d’entitats 
dedicades a la cultura com la Colla de Diables, la Colla Castellera, l’Associació de 
bastoners, la Unió del Casal Gelidenc o diversos grups de dansa com l’Esbart 
Rocasagna o Gelidanses del món. 
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També hi ha una gran presència de l’esport dintre del catàleg d’entitats de Gelida de la 
qual en formen part clubs de bàsquet, futbol, ciclisme, esquí, excursionisme i petanca 
entre molts d’altres. 

Entre el gruix d’entitats també destaquen els àmbits educatius i  de cooperació on s’hi 
troben diverses AMPAS, diverses associacions solidàries o l’Assamblea de Joves de 
Gelida. 

Finalment entre les entitats també s’hi troben els diferents partits polítics amb presència 
al municipi i l’ANC de Gelida. 

Pel que fa a la comarca de l’Alt Penedès ( l’objectiu d’expansió de Ràdio Gelida), és una 
de les quatre comarques en que queda dividida la vegueria del Penedès i està formada 
per 27 municipis dels quals Vilafranca del Penedès n’és la capital. 

Segons l’últim cens la comarca té 106.930 habitants i una extensió de 592,7 km². 

L’Alt Penedès es famosa per la seva tradició vinícola i per ser el cor de la Denominació 
d’Origen Penedès. En aquest sentit la comarca acull una gran quantitat de cellers i caves 
i hi destaquen les poblacions de Sant Sadurní d’Anoia com a capital del cava i Vilafranca 
que acull el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. 

Pel que fa a l’activitat econòmica també hi destaca la producció vinícola i el sector 
industrial i de comerç. 

Culturalment hi tenen una gran presència la tradició castellera, les festes i mercats 
tradicionals com la Fira del Gall i les activitats relacionades amb l’enoturisme com són 
el Vijazz o el Cavatast. 
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2.1.1 DEMANDA 

 

a) Població: 

El principal mercat seran els habitants de Gelida, però també es vol poder arribar a tots 
els habitants de l’Alt Penedès. 

• Gelida: 

Població Gelida 
Població total 7.299 
Habitants per km2 273 
Homes 3.692 
Dones 3.607 
Percentatge de joves 19,58% 
Percentatge d’adults 65,24% 
Percentatge pob. gran 15,18% 
Índex d’envelliment 77,54 
Edat Mitjana 40,54 
Població estacional 6.305 
Població resident a 
l’estranger 

123 

 

 

 

                                           

 

 

 

 
 
Font: Informació Estadística Local- Diputació de Barcelona 

 

Gelida té poc més de 7.000 habitants dels quals les franges d’edat més majoritàries són 
dels 35 als 50 anys seguides pels habitants al voltant de la trentena, els infants i 
adolescents i pels habitants propers a l’edat de jubilació. És important destacar que la 
franja d’edat que va dels 20 als 30 anys és força baixa. Pel que fa al gènere, cap dels 
dos destaca respecta l’altre ja que el nombre de dones i homes és gairebé el mateix. 
Cal tenir en compte que al voltant d’un 8% de la població és estrangera i que dintre 
d’aquest sector destaca la nacionalitat marroquina.  
Pel que fa al nivell econòmic de la població, la renda mitjana és d’uns 13.500€, gairebé 
4.000 € inferior a la renda per habitant mitjana de tots els municipis de la província de 
Barcelona que, al mateix any era de 17.216 €. 

Població estrangera Gelida 
Població estrangera 571 
Taxa d’estrangeria 7,82% 
5 principals 
nacionalitats 

381 

Marroc 248 
Itàlia 38 
Equador 28 
Pakistan 26 
França 21 

Dades econòmiques Gelida 
Renda 2016 (milions €) 98,50 
Renda per habitant 13.609€ 
PIB 2014 (milions €) 113,00 
PIB per habitant 15.708 € 
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Sant Sadurní D’Anoia: 

 Població Sant Sadurní  
Població total 12.749 
Habitants per km2 672 
Homes 6.276 
Dones 6.473 
Percentatge de joves 18,84% 
Percentatge d’adults 64,78% 
Percentatge pob. gran 16,38% 
Índex d’envelliment 86,93 
Edat Mitjana 41,20 
Població estacional 13.080 
Població resident a 
l’estranger 

208 

 

 

 

 

 

 

Font: Informació Estadística Local- Diputació de Barcelona 

 

Sant Sadurní té al voltant de 13.000 habitants, dels quals destaquen les franges d’edat 
d’entre 35 i 55 anys seguits pels infants i adolescents i pels joves i població propera a la 
jubilació. Pel que fa al gènere el percentatge està força igualat ja que, segons el cens 
de 2017 hi ha aproximadament 200 dones més que homes.  
Si ens centrem en la població estrangera, en el cas de Sant Sadurní aquest sector 
representa el 7,6% de la població total i hi predomina la nacionalitat marroquina a la qual 
pertany més de la meitat d’aquesta població estrangera.  
Pel que fa al nivell econòmic de la població, la renda per habitant és de al voltant de 
14.800€, més de 2.000€ per sota de la renda per habitant mitjana de la província de 
Barcelona. 

 

 

 

 

Població estrangera Sant 
Sadurní 

Població estrangera 972 
Taxa d’estrangeria 7,62% 
5 principals 
nacionalitats 

698 

Marroc 530 
Romania 75 
Geòrgia 36 
Colòmbia 32 
Xina 25 

Dades econòmiques Sant Sadurní 
Renda 2016 (milions €) 188,17 
Renda per habitant 14.871€ 
PIB 2014 (milions €) 408,00 
PIB per habitant 32.407 € 
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• Vilafranca del Penedès 

 Població Vilafranca  
Població total 39.532 
Habitants per km2 2.012 
Homes 19.333 
Dones 20.199 
Percentatge de joves 18,59% 
Percentatge d’adults 64,15% 
Percentatge pob. gran 17,25% 
Índex d’envelliment 92,80 
Edat Mitjana 41,29 
Població estacional 37.725 
Població resident a 
l’estranger 

1.116 

 

 

 

 

 

 

Font: Informació Estadística Local- Diputació de Barcelona 

 

Vilafranca és la població més gran de la comarca amb gairebé 40.000 habitants. 
D’aquest nombre d’habitants destaquen les franges d’edat entre els 25 i els 55 anys, 
seguits pels infants, els joves i els habitants en edat de jubilació. Pel que fa al gènere, 
Vilafranca té gairebé 100 dones més que homes, que tenint en compte el nombre total 
d’habitants no és una diferencia molt important.  
Si ens centrem en la població estrangera, aquesta suposa gairebé un 14% de la població 
total i dins d’aquest sector predomina la nacionalitat marroquina.  
Finalment, pel que da a la renda per habitant, la dels habitants de Vilafranca ronda al 
voltant dels 14.000 €, més de 3.000€ inferior a la mitjana de renda per habitant dels 
municipis que formen la província de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

Població estrangera Vilafranca 
Població estrangera 5.463 
Taxa d’estrangeria 13,82% 
5 principals 
nacionalitats 

3.605 

Marroc 2.768 
Bolívia 246 
Perú 243 
Romania 191 
Ghana 157 

Dades econòmiques Vilafranca 
Renda 2016 (milions €) 564,56 
Renda per habitant 14.342€ 
PIB 2014 ( milions €) 914,00 
PIB per habitant 23.304 € 
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• Conclusions sobre la població: 

Podem veure que les tres poblacions tenen característiques comunes ja que la franja 
d’edat que predomina és semblant (entre els 30 i els 50 anys i la infantesa), totes tenen 
un percentatge de població estrangera dins el que hi predomina la nacionalitat 
marroquina i pel que fa al gènere totes es caracteritzen per un equilibri entre els dos 
gèneres, amb un petit predomini del femení. 

D’altra banda, pel que fa a l’economia personal, totes les poblacions tenen una renda 
per habitant semblant amb diferències d’entre 1.000 i 1.500 euros i considerablement 
inferior a la mitjana de la província de Barcelona. 

 

b) Pautes de comportament: 

 

• Coneixement de la llengua catalana: 

Coneixement de la llengua catalana 
Municipi L’entén El sap 

parlar 
El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l’entén 

Gelida 6.543 5.571 5.611 4.241 ND 
Sant 
Sadurní 

11.861 9.967 10.221 7.647 ND 

Vilafranca 35.893 29.398 31.282 23.498 1.475 
 
Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona  
 

• Nivell d’instrucció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
 

 

 

 

Nivell d’instrucció 
 
No sap llegir o 
escriure 

Gelida Sant 
Sadurní 

Vilafranca 

ND 144 994 
Sense Estudis 415 1.028 2.677 
Educació primària 558 1.426 4.439 
ESO 1.434 3.114 8.715 
Batxillerat superior 704 1.210 3.779 
FP grau mitjà 538 859 2.439 
FP grau superior 549 606 2.378 
Diplomatura 419 679 2.016 
Grau universitari ND 287 545 
Llicenciatura i 
doctorat 

703 609 3.517 

TOTAL 5.440 9.961 31.498 
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• Ús tecnològic: 

És important saber de quins dispositius disposen els oients per escoltar la ràdio per 
adaptar els continguts als dispositius més utilitzats.  
 

Equipament TIC a l’habitatge. Alt Penedès 2015 
 
% de llars 

Tinença 
d’ordinador 

Connexió a 
internet 

Telèfon 
mòbil 

Banda ampla 

80,6 80,2 79,6 95,0 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

• Ús d’internet Catalunya:  
 

Ús de l’ordinador i d’Internet a Catalunya. 2017 
Edat 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Total 
Ús de l’ordinador 97,2 85,1 85,7 82,1 69,4 37,9 77,4 

Freqüència 
Diàriament 78,1 62,2 67,8 68,1 64,9 63,2 67,7 
Totes les 
setmanes però 
no diàriament 

17,2 23,6 20,2 21,0 25,4 22,2 21,4 

Menys d’un cop 
a la setmana 

4,7 14,3 12,0 10,9 9,7 14,6 10,9 

Ús d’internet 97,2 92,8 96,3 92,3 79,7 45,1 85,7 
Freqüència 

Diàriament 90,9 92,6 84,8 80,4 74,9 74,5 83,7 
Totes les 
setmanes però 
no diàriament 

6,4 4,6 11,7 12,4 20,2 18,1 11,7 

Menys d’un cop 
a la setmana 

2,7 2,8 3,5 7,2 4,9 7,4 4,6 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

• Conclusions sobre les pautes de comportament de la població: 

Pel que fa a la llengua podem considerar que el percentatge de població que entén el 
català és molt alt (el 90,1% a Vilafranca, el 93% a Sant Sadurní i el 89,6% a Gelida) i , 
pel que fa a la quantitat d’habitants que el saben parlar i llegir, tot i que el percentatge 
és més baix, també té un nivell molt alt. En canvi, a l’analitzar la població que el sap 
escriure si que podem observar que el nombre de població disminueix considerablement 
respecte a la quantitat de població que entén el català (més de 2.000 habitants menys 
de Gelida, i Sant Sadurní i al voltant de 11.000 menys a Vilafranca). 

Pel que fa al nivell d’instrucció, podem observar que tot i que el percentatge de gent 
sense cap formació es considerablement baix (entre un 7 i un 10%)  la població amb 
estudis superiors com graus universitaris, llicenciatures o doctorats també representen 
un percentatge força baix del total d’habitants (entre un 15 i un 20%). 
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103

46
54

Consum en minuts per persona i dia (dilluns a 
diumenge)

Total ràdio Ràdio generalista Ràdio temàtica

El percentatge més alt de població pel que fa al nivell d’instrucció el trobem en els 
habitants que han obtingut el graduat d’ESO (entre el 26 i 3l 31% de la població) i els 
que tenen estudis de batxillerat i FP (entre e 26 i el 32% dels habitants). 

Finalment pel que fa a l’ús de la tecnologia i d’internet, el percentatge de població de 
l’Alt Penedès que té ordinador, telèfons mòbil i connexió a internet està entre el 80% i el 
90%. I si ens centrem en l’ús que es fa d’aquestes tecnologies, podem veure que gairebé 
la totalitat de joves entre els 16 i els 24 anys utilitzen l’ordinador i internet i la gran majoria 
ho fan diàriament. I aquest ús és semblant en els sectors d’edat entre els 25  els 55 anys 
que, tot i que el percentatge d’habitants que utilitzen aquestes tecnologies és més baix 
que e el cas dels joves, segueix sent un percentatge molt important i la gran majoria 
d’aquestes també fan servir aquestes tecnologies diàriament. Cal destacar que el 
percentatge de gent que utilitza internet és més gran que el que utilitza l’ordinador ja 
que també es pot accedir a internet mitjançant altres dispositiu com tauletes o telèfons 
mòbils. 

 

c) Penetració de la ràdio: 
 
 

• Penetració per targets: 
 

 
Font: EGM 2017 

• Temps dedicat a escoltar la ràdio  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     Font:EGM 2017 

63,3

55,6

Per gènere

Homes Dones

52,3 57,4
63,3 68,1 66,2

60

45,8

Per Edat

14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65

68,6 67,5 65,3 61,3 56,4
50,2 45,8

Per nivell econòmic

IA1 IA2 IB IC ID IE1 IE2
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13.492

1.001

Oients de ràdio temàtica per continguts (dilluns 
a diumenge)

Temàtica musical Temàtica informativa

• Gustos dels oients 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Font:EGM 2017 

 

Podem veure que la penetració de la ràdio té més importància en les edats compreses 
entre els 30 i els 50 anys, que predomina l’audiència masculina tot i que no hi ha molta 
diferència entre els dos gèneres. Pel que fa la situació econòmica podem observar que 
a mesura que l’índex socioeconòmic és més baix, també decreix el consum de ràdio.  
Si ens centrem en el consum diari de ràdio la mitjana és de més d’una hora de ràdio 
diària i aquest consum està repartit de forma força equilibrada entre ràdios temàtiques i 
ràdios de contingut generalista. 

Finalment, els gustos dels oients es decanten clarament pels continguts de temàtica 
musical deixant molt enrere els continguts informatius. 

Creuant aquest conjunt de dades estadístiques podem configurar el que seria el perfil 
habitual o majoritari d’oient de ràdio: 

Una persona adulta de classe mitjana alta i més probablement home que dona, que 
escolta més d’una hora de ràdio de temàtica musical al dia.  
Tot i així cal tenir en compte la situació real del públic objectiu que tal com s’ha explicat 
anteriorment té un nivell econòmic mitjà-baix. 
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• Consum de ràdio per Internet  

 
Font: IAB Spain I Estudios de Radio Online 

Tal com ja s’ha observat anteriorment, el públic que utilitza internet com a mitjà per 
escoltar la ràdio cada cop és més nombrós.  
Tot i que les dades del gràfic són de l’any 2014 i l’informe és del 2016, ja llavors més del 
80 % dels internautes majors d’edat escoltaven la ràdio en línia i tenint en compte les 
millores en les aplicacions de les emissores pels dispositius mòbils i la millora també 
dels serveis de línia d’internet amb quasi total seguretat aquest nombre d’oients en línia 
ha augmentat en aquests 2 últims anys. 

En aquest sentit també és important saber els motius pels quals l’oient utilitza internet 
per escoltar la ràdio que són: que escolta el contingut quan vol, que troba més varietat i 
que pot localitzar el contingut que desitja escoltar. 

 

d) Empreses 

• Gelida: 

Empreses Gelida 2017 
 
Agricultura 

Total Pes per sectors 
0 0,00% 

Indústria 22 17,60% 
Construcció 13 10,40% 
Serveis 90 72,00% 

 

Font: Informació Estadística Local- Diputació de Barcelona 
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• Sant Sadurní d’Anoia: 

Empreses Sant Sadurní 2017 
 
Agricultura 

Total Pes per sectors 
6 1,43% 

Indústria 95 22,62% 
Construcció 32 7,62% 
Serveis 287 68,33% 

 
Font: Informació Estadística Local- Diputació de Barcelona  
 

• Vilafranca del Penedès: 

Empreses Vilafranca 2017 
 
Agricultura 

Total Pes per sectors 
7 0,49% 

Indústria 82 5,76% 
Construcció 114 8,01% 
Serveis 1.221 85,74% 

 
Font: Informació Estadística Local- Diputació de Barcelona 

 

Tot i ser una comarca coneguda per la D.0. Penedès i pels seus vins i caves a les tres 
poblacions que prenem com a referència el sector de l’agricultura és el que menys pes 
té. De menys a més presència observem que hi ha el sector de la construcció que té un 
percentatge d’entre 7 i 10%, la industria que té un pes considerable a Sant Sadurní i a 
Gelida però no a Vilafranca i finalment el sector serveis és el que més presència té a les 
3 poblacions amb molta diferència ja que no baixa gairebé del 70%. 

El sector industrial té un pes destacable a Gelida i Sant Sadurní gràcies als polígons 
industrials que s’ha instal·lat al voltant d’ambdues poblacions. 

Pel que fa al sector de la construcció va tenir un “boom” important abans de la crisi 
econòmica gràcies a la bombolla immobiliària i es van construir molts habitatges que 
actualment estan buits i hi ha molts projectes de construcció aturats a causa de la crisi 
econòmica i la falta de demanda, tot i així, aquest sector està remuntant gràcies a que 
la situació econòmica ha millorat i la crisi cada cop afecta a menys sectors i població. 

El poc èxit de la resta de sectors és un dels motius pels que el sector serveis té tant de 
pes. Altres motius d’aquest èxit són que el sector serveis és molt variat i és totalment 
necessari per molt que una població sigui petita o estigui lluny de la capital de comarca 
o lluny del Barcelona. Aquest èxit es pot veure reflectit en els petits comerços de totes 
les poblacions així com també en les petites franquícies que s’instal·len a la capital de 
la comarca. 
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e) Comerç: 

 

 

Fonts: Directori de comerç web de l’Ajuntament de Gelida / Directori de la web de 
l’associació de botiguers Som Sant Sadurní / Directori de comerç web de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Per analitzar la situació del comerç s’ha decidit desglossar-lo en els sectors de 
restauració, l’alimentació, moda i altres, destacant els 3 primers perquè són els que 
tenen més presència. 

Tot i que els gràfics mostren situacions força diferents en cada població, s’ha de tenir en 
compte que els registres dels comerços que ofereixen els ajuntaments solen estar poc 
actualitzats, motiu pel qual mols dels comerços que s’han instal·lat a les poblacions als 
últims anys no hi apareixen. 

És per això que a més de les dades cal tenir en compte la visió que tenen les persones 
que viuen aquesta situació a diari i que coneixen les poblacions, és per això que es 
considera que els sectors de l’alimentació i la restauració són els que més interès poden 
tenir per anunciar-se a la ràdio. 

Aquest interès es deu principalment a que en els últims anys ha crescut la competència 
perquè s’hi ha establert nous comerços dins el sector, com és el cas dels comerços 
“pakistanesos” que molts no apareixen als registres però són una important competència 
pels petits comerços d’alimentació tradicionals.  

Pel que fa a la restauració, com que també s’han oberts nous locals dins del sector 
poden estar interessats en donar-se a conèixer mitjançant publicitat en els mitjans locals. 

 

 

23,5

5,8

35,2

35,5

Gelida

7,2
3,8

13,1

71,8

Sant sadurní

27

22,46

9,2

41,34

Vilafranca

Alimentació                    Moda                    Restauració                    Altres 
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f) institucions i entitats: 

 

 
Fonts: Portal d’entitats de Gelida / Portal d’entitats de Sant Sadurní d’Anoia / 
Portal d’entitats de Vilafranca del Penedès 

En el cas de les entitats la classificació s’ha fet tenint en compte els tipus d’entitats que 
més èxit tenien que són societat, solidaritat i, sobretot, cultura, esports i educació. 

En el cas de l’educació trobem sobretot associacions de mares i pares i alguns grups 
d’activitats formats en relació amb els centres educatius com podria ser un grup de teatre 
format només per pares d’una escola.  
Pel que fa a la cultura, la temàtica de les entitats és més diversa i hi podem trobar colles 
de diables, grups de dansa, comissions de festes i d’activitats culturals i tradicionals de 
cada població. 

Pel que fa a la classificació de solidaritat hi entrarien associacions com són Amnistia 
Internacional, Creu Roja, Caritas, Bombers voluntaris o diverses ONGs. 

Una de les classificacions amb més entitats és la d’esports ja que hi entren des de clubs 
de bàsquet o futbol fins a grups de dansa, de petanca o colles castelleres entre moltes 
d’altres. 

La classificació de societat és força nombrós ja que inclou una gran quantitat d’entitats 
de temàtica diversa com podrien ser l’ANC de cada poble, casals de gent gran, 
associacions de comerciants o associacions de veïns. 

Finalment  la categoria d’altres engloba tots els tipus d’entitats que no tenen una 
representació significativa ja que de cada tipus n’hi ha un nombre força reduït com 
podrien ser partits polítics, entitats religioses  o cooperatives i unions amb objectius 
econòmics. 

 

 

 

 

21,73

11,59

18,811,59

5,79

30,5

Gelida (69)

19,28

9,28

257,85

34,28

4,34

Sant Sadurní (140)

30,59

4,87
18,18

2,83,32

40,24

Vilafranca (451)

Cultura          Educació          Esports          Solidaritat          Societat          Altres 
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2.1.2 OFERTA  

 

a) Competència directa: 
 

• Emissores de ràdio a la comarca 

Emissores ràdio Alt Penedès 
Nom Titularitat Freqüència Web 
Canal 20 Ràdio 
Olèrdola 

Pública 107.0 www.olerdola.cat 

Ona Bitlles Pública 107.0 www.onabitlles.cat 
Penedès FM Subirats Pública 90.2 www.penedesfm.cat 
Ràdio Gelida Pública 107.6 www.radiogelida.cat 
Ràdio Sant Sadurní Pública 107.2 www.radiosantsadurni.cat 
Ràdio Vilafranca Pública 107.8 www.rtvvilafranca.cat 
Sarroca Ràdio Pública 107.5 www.santmartisarroca.cat 

 
 

Font: Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olerdola.cat/
http://www.onabitlles.cat/
http://www.penedesfm.cat/
http://www.radiogelida.cat/
http://www.radiosantsadurni.cat/
http://www.rtvvilafranca.cat/
http://www.santmartisarroca.cat/
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• Canal 20 Ràdio Olèrdola 

Programació: 

Programació Canal 20 Ràdio Olèrdola 17/18 
Pròpia-  La Xarxa – Altres - Sindicada 

DLL DM DX DJ DV DS DG 
00  

Icat 
Penedès Actualitat – Edició Nit  

Icat El Balcó Olèrdola Actualitat 
01 Canal Esportiu 

Icat 
02  

 
Icat 

 
 

Icat 
03 
04 
05 
06 
07 Noticies en Xarxa- Edició Matí 
08 A cau d’orella 
09 Ràdio fórmula musical Para que no me olvides 
10 
11 Estrenes 
12 Sèrie R 
13 Penedès Actualitat  Edició Migdia Estudi 3 

El Balcó Olèrdola Actualitat Orcell en línia 
Estudi 3 

14 Canal Esportiu Noticies en Xarxa – 
Edició Migdia Noticies en Xarxa – Edició Migdia 

15 Música en Català Olèrdola Actualitat – 
cap de setmana 

16  
 

La Tarda 

Ruta 66 
17 Top rànking 
18 Amb qui parlem 

Parlem en sèries 
19 Noticies en Xarxa – Edició vespre Chelsea hotel 
20 Penedès Actualitat – Edició vespre  

 
En Joc 

El Balcó Olèrdola Actualitat 
21 Canal Esportiu 

Moments musicals 
22 Va de 

castells 
Rhythm is a 

dancer 
Icat Rhythm is a 

dancer 
Cocodril Club 

23 
  

Podem veure que la graella està classificada en funció de la provinença de cada 
programa. D’aquesta manera es pot observar que hi ha programes propis, programes 
extrets de La xarxa, programes sindicats i altres tipus de procedències.  

Una gran part de la graella està format per programes extrets de La xarxa (un  servei 
que ofereix continguts per tal de potenciar les ràdios municipals) i hi ha una quantitat 
semblant tant de programes de producció pròpia com de programes sindicats. 

Pel que fa al contingut, podem veure que els contingut musical té una gran pes, sobretot 
els matins i de dilluns a divendres que pràcticament ocupa tota la programació 
exceptuant els continguts informatius )tant propis com externs).  
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Podem veure que al cap de setmana la programació és més variada ja que tota la graella 
està formada per programes de temàtica molt diferenciada com programació musical, 
informativa i diversos programes d’entreteniment 

Accessibilitat:  

Ràdio Olèrdola ofereix la possibilitat d’escoltar la ràdio en directe online i de recuperar 
contingut mitjançant el servei de ràdio a la carta. L’emissora no té pàgina web pròpia 
sinó que ocupa un apartat de la web de l’Ajuntament d’Olèrdola que també ofereix una 
secció de noticies escrites. 

No té perfil de Twitter propi sinó que les novetats de l’emissora es publiquen pel perfil 
de comunicació de l’Ajuntament (@AjOlerdola). 

 

• Ona Bitlles: 
 

Programació: 

Programació Ona Bitlles 17/18 
Connexió amb altres                    En directe                             Gravat 

 DLL DM DX DJ DV DS DG 
0h-7h Icat.cat 
7-9h Noticies en Xarxa 
9-10h Espurne

s 
Veïns Espurne

s 
Palmas 

al 
Compás 

A les portes 
de Troia 

Espurnes Palmas 
al 

Compás 10-
11h 

Sabeu 
que 

Cocodril 
Club 

11-
12h 
12-
13h 

Punt de 
trobada 

Cobejant Formula 
Bitlles 

Cobejant Formula 
bitlles 

Punt de 
trobada 

Cobejant 

13-
14h 

Informatius Ona Bitlles 

14-
15h 

Noticies en Xarxa Llarg i 
curts 

15-
16h 

Música Ona Bitlles Veïns A cau 
d’orella 

16-
17h 

La Tarda- La Xarxa L’hora del 
conte 

Formula 
bitlles 

17-
18h 

Cocodril 
Club 

Música 
en català 

18-
19h 
19-
20h 

A les 
portes de 

Troia 

L’hora 
del conte 

Formula 
Bitlles 

L’hora 
del conte 

Formula 
bitlles 

Veïns 

20-
21h 

Informatius Ona Bitlles Sac de sons Informatiu Ona Bitlles 

21-
22h 

Veïns Jazz FM Pizzicato Jazz FM Veïns Sabeu que Pizzicato 

22-
00h 

Icat.cat 

 

https://twitter.com/AjOlerdola
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Podem considerar que hi ha tres tipus de classificacions dels programes de l’emissora 
ja que la graella està formada per programes propis en directe, programes propis gravats 
i programes de producció externa com el cas del programa Cocodril Club (que també 
s’emet a Ràdio Olèrdola. A més també fan connexions amb l’emissora Icat.cat. 

Pel que fa al contingut,  podem veure que és un graella molt variada, amb un pes 
important del contingut musical però que no ocupa un horari majoritari, semblant al que 
passa amb els programes informatius.  

Accessibilitat: 

Ofereix la possibilitat d’escoltar la ràdio en directe online i de recuperar contingut 
mitjançant el servei de ràdio a la carta. La pagina web de l’emissora no ofereix notícies 
escrites però el lloc web de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles sí. 

No té perfil de Twitter propi sinó que les novetats de l’emissora es publiquen pel perfil 
de comunicació de l’Ajuntament (@aj_riudebitlles). Sí que té perfil de Facebook propi 
(Ona Bitlles Riudebitlles) on publica notícies i els enllaços per accedir als continguts a la 
carta. 

 

• Penedès FM: 

No ofereix la possibilitat de recuperar contingut mitjançant el servei de ràdio a la carta al 
seu web però sí mitjançant la plataforma Tune In, a la qual només s’hi pot accedir 
mitjançant el seu perfil de Twitter (@penedesfm ).  

Té perfil de Facebook ( Penedès fm 90.2 ) però està en desús ja que no s’actualitza des 
de juliol de 2016.  

Tot i que a la pròpia web sí que ofereix la possibilitat d’escoltar la radio en directe online, 
el reproductor no funciona. 

No hi ha la graella de programació disponible ni s’ofereixen notícies escrites a la pàgina 
web de l’emissora però si que hi ha un espai de noticies  la web de l’ajuntament de 
Subirats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/aj_riudebitlles
https://twitter.com/penedesfm
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• Ràdio Sant Sadurní: 

Programació: 

Programació Ràdio Sant Sadurní 17/18 
Programes propis      Programes de producció externa   Espais en blanc 

 DLL DM DX DJ DV DS DG 
7:00 Noticies en Xarxa  
8:00  
9:00 L’Entrevista de La Xarxa  

10:00  El millor de la setmana d’El 
Mirador 11:00 El Mirador 

12:00 
13:00 Esports en Xarxa 
14:00 Noticies en Xarxa Noticies en Xarxa 
15:00  
16:00 La 

Tarda 
de La 
Xarxa 

La 
Tarda 
de La 
Xarxa 

La Tarda de La Xarxa 

17:00 Música 
al Cava 18:00 

19:00 Noticies 
en 

xarxa 

Noticies en Xarxa Retransmissions 
esportives 

 

20:00  En joc En Joc 
21:00  Òrbita Còmica   
22:00  
 

Pel que fa a la producció dels programes podem observar que hi ha continguts extrets 
d’internet com és el cas dels programes oferts per l’emissora La Xarxa que ocupen gran 
part de la graella de programació de Ràdio Sant Sadurní. 

Si ens centrem en el tipus de contingut, podem veure que hi ha un pes molt important 
del contingut informatiu, però no són informatius propis i d’informació local sinó que són 
els oferts per l’emissora La Xarxa. Per altra banda. També podem observar que es fan 
retransmissions i programes esportius i alguns programes de temàtica variada i musical. 

En aquest cas és destacable el poc pes que té el contingut musical a Ràdio Sant Sadurní 
en comparació amb altres emissores locals de la comarca. 

Accessibilitat: 

Ofereix la possibilitat d’escoltar la ràdio en directe online i de recuperar contingut 
mitjançant el servei de ràdio a la carta tant per la seva web com utilitzant l’aplicació mòbil 
Ivoox. 

També ofereix noticies escrites a la pròpia pàgina web i té perfil de Twitter 
(@radiosantsa) i Facebook (Ràdio Sant Sadurní 107.2 FM ) on es publica el contingut 
emès per la ràdio i algunes noticies de la web de l’ajuntament. 

https://twitter.com/radiosantsa
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Publicitat i tarifes: 

 

Ràdio Sant Sadurní ofereix opcions diverses de tarifes publicitàries en funció de les 
necessitats del client. 

D’aquesta manera, a més de la possibilitat de que l’emissora realitzi i editi una falca 
gratuïta per cada client també s’ofereix la realització d’una falca per 15€. 

A més del preu de la realització de la falca, pel que fa a l’emissió, el client pot escollir 
entre un conjunt de contractes temporals i dintre d’aquestes opcions els preus varien en 
funció del nombre d’emissions per dia, per mes o per setmana: un contracte anual (de 
18 a 44€ al mes), semestral (de 22 a 58€ al mes), mensual (de 43 a 113€ al mes) o 
setmanal (de 51 a 80€ a la setmana).  

A més dels contractes temporals, l‘emissora també ofereix l’opció de publicitar-se per la 
campanya de Nadal, emissió de patrocinis en programes amb un audiència considerable 
i retransmissions esportives i d’actes especials  
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•  Ràdio Vilafranca:  
Programació: 

Programació Ràdio Vilafranca 17/18 
 DLL DM DX DJ DV DS DG 

7:00 Noticies en Xarxa La màgia de la 
sardana 

Llargs i curts 

8:00 Penedès Matí L’estimada immortal Música 
essencial Tertúlia d’actualitat 

9:00 Penedès gamma extra Les noticies de la setmana 
Amics per sempre 

10:00 
11:00 
12:00 El que faltava Alt voltatge Diumenge 

esportiu 13:00 Penedès migdia Les noticies de la 
setmana 

Esports 14 Llegir per sentir 
14:00 Noticies en Xarxa Noticies en Xarxa 

Tertúlia 
d’actualit

at 

Casa 
de la 
Vila 

El 
contrapu

nt 

Tertúlia d’actualitat Ràdio Estalella 

15:00 Al teu aire Via Mix Entre 
nosaltres 16:00 

17:00 La batuta Mites de la 
cançó 18:00 Posem-nos sèries 

La caixa de 
Pandora 

19:00 Corazón de Rock’n’Roll 
20:00 Penedès vespre Futbol en 

directe 
Penedès Vespre Cinc a la setmana El cinema de 

la setmana 
Esports 

21 
Tertúlia 
d’actual

itat 

 El 
cinema 
de la 

setmana 

Ampliroc
k 

Hoquei en directe 

21:00 Alt 
voltatge 

Benziner
a Rock 

Temps 
de festa 

Benzinera 
Rock 

22:00 Musical Feeling 
Rock 

High 
Fyah 
Risk 

Tertúlia 
jove 

La cara 
B 

Tertúlia jove 
La batuta 

23:00 Penedès vespre L’estimada inmortal El cinema de 
la setmana Musical Casa 

de la 
Vila 

Benziner
a Rock 

El 
cinema 
de la 

setmana 

Ampliroc
k 

 

00:00 High 
Fyak 
Risk 

Tertúlia d’actualitat Temps de 
festa 

 
Penedès gamma extra Escolta això 

01:00 Mites de 
la cançó 

Posem-nos 
sèries 

03:00 Musical El que faltava La cara B 
04:00 Entre 

nosaltres 
Al teu aire Cinc a la 

setmana 
06:00 Jazz FM Carta de 

clàssics 
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Podem observar que la graella de programació de Ràdio Vilafranca és considerablement 
variada pel que fa el contingut. 

Tot i que hi ha un pes important del contingut informatiu tant propi com d’altres motius 
com extretes d’altres emissores com La Xarxa. A més del contingut pròpiament 
informatiu hi ha una aposta important pel format tertúlia i la critica.  
També té un pes important el contingut musical però, a diferència d’altres emissores 
locals que només emeten minuts musicals, Ràdio Vilafranca ofereix programes musicals 
amb temàtica molt variada. 

Accessibilitat: 

Ofereix la possibilitat d’escoltar la ràdio en directe online i de recuperar contingut 
mitjançant el servei de ràdio a la carta al seu lloc que també ofereix noticies escrites a 
la pròpia pàgina web i també informa mitjançant els perfils de Twitter (@rtvvilafranca), 
Instagram(@rtvvilafranca) i Facebook (Rtv Vilafranca) que té compartits amb Penedès 
Televisió i on també hi publica noticies del diari multimèdia amb el mateix nom. 

 
 
Publicitat i tarifes: 

Ràdio Vilafranca ofereix diverses opcions de publicitat i patrocini tan amb l’emissió de 
publicitat per la ràdio com amb la inclusió de baners a la seva pàgina web i la realització 
de publireportatges. 

D’aquesta manera s’ofereixen tarifes per producció d’anuncis que van des de anuncis 
de 20 segons per 26,8€ fins a publireportatges de 5 minuts per 154,5 €. 

I pel que fa a l’emissió dels anuncis les tarifes poden anar des de 8,9€ per un l’emissió 
d’un anunci de 20 segons a la ràdio o 52€ per l’emissió d’un publireportatge d’un minut 
fins a 200€ al mes per un baner a la pàgina web de la ràdio. 

A més de les tarifes publicitàries l’emissora també ofereix la possibilitat de fer 
retransmissions d’actes diversos com la cobertura d’un concert per 182,3 € o la d’un 
concurs de castells per 447€. 

 

https://twitter.com/rtvvilafranca
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• Ràdio Sarroca: 

Ofereix la possibilitat d’escoltar la ràdio en directe online i de recuperar contingut 
mitjançant el servei de ràdio a la carta. L’emissora no té pàgina web pròpia sinó que 
ocupa un apartat de la web de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca que també ofereix 
una secció de noticies escrites. Té perfil a Facebook (Sarroca Radio 107.5) que utilitza 
per anunciar el contingut que oferiran alguns programes. 

A més a més, Ràdio Sarroca no es finança amb publicitat motiu pel qual no hi ha tarifes 
publicitàries. 

 

• Ràdio Foix: 

Actualment l’emissora ja emet, encara en fase de proves, amb una emissió pròpia les 
24 hores del dia, a través del 107.9 de la FM i també via online des de l’enllaç 
player.lcinternet.es/v9/cc516_id783/. I s’ofereixen en directe els plens municipals de 
l’Ajuntament. 
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• Ràdio Gelida: 

Programació: 

Programació Ràdio Gelida 17/18 
Programes propis                                     Programes de producció externa              Minuts musicals 

 DLL DM DX DJ DV DS DG 
09 -10 RG Música 

 
10 -11 

 
 

A mig matí 
 

Periscopi 
Gelidenc 

 
 

A mig matí  
11-12 

Una estona 
amb… 

 
12-13  

 
 

RG Música 107.6 fm 

La Finestra 
gelidenca 

Una estona amb…(R) 

13-14 
La finestra gelidenca 

(R) 
 
 

14-15 

Dies de teatre 

Esport 
Obert(R) 

15-16 L’altra cara de 
la lluna 

A cau d’orella(R) 

16-17 Tu diràs Coop clàssic 
 

Tu diràs 

17-18 La Repassada 
 

18-19 
 

DJov
es 

 
Music Box 

Periscopi 
Gelidenc (R) 

Dies de 
teatre (R) 

 
Donem la 
paraula 

La lluna en un 
cove 

RG Música 
RG Música 

19-20 RG 
Música Programa 

IES 
Magazín Programa 

IES (R) 
La Repassada(R) 

Genesimpho
nic 20-21 Esport 

Obert 

La lluna en un 
cove 

Class-x  
Best Song Ever 

DJoves(R) 

Rock in radio 

 21-22 Ruta 66  
Lo que 

más 
suena 

 

A cau 
d’orella 

Rock’n’Roll 
Ràdio 

Moments d’òpera 

22-23 Play 
Formula 

Jazz FM Ahora me 
ves, ahora 
no me ves 

 

 
Gelitronic 

 
Ahora me  ves, ahora 

no me ves(R) 

23-00 El club del 
country  De Bat a Bat 1h amb 

Joan 
Rodríguez 

 
00 -02 

RG Música 
 

 

Podem veure que la programació de Ràdio Gelida és de temàtica considerablement 
variada. 

Té un pes molt important el contingut musical ja que ocupa gran part de la programació 
matinal i nocturna de dilluns a divendres a més de la inclusió de programes de temàtica 
musical a la graella com és el cas de programes com Play Formula, Music Box o Best 
Song Ever. 
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Pel que fa al contingut informatiu destaca per la seva poca presència ja que, durant la 
setmana no hi ha cap programa informatiu, només hi ha l’informatiu de La Finestra 
Gelidenca els matins de dissabte i diumenge i el programa d’entrevistes Periscopi 
Gelidenc. 

Per altra banda, Ràdio Gelida també fa una aposta important pels programes amb 
participació del oients com en són exemple el programa A mig matí, un dels més antics 
de la graella i el que més feedback obté o el programa Una estona amb...  o el Tu diràs 
que s’emeten els cap de setmana i que també tenen molta col·laboració dels oients. 

També és important destacar que s’ofereixen alguns programes de temàtica cultural 
com Dies de teatre o La lluna en un cove i un programa realitzat pels alumnes de l’IES 
Gelida. 

Pel que fa a la producció dels programes, la gran majoria són programes propis realitzats 
pels col·laboradors de Ràdio Gelida però també s’emeten alguns programes de 
producció externa: L’altra cara de la lluna, A cau d’orella, Moments d’òpera, 1h amb 
Joan Rodriguez, Jazz Fm, De bat a bat, Lo que más suena, Ruta 66, Play Formula i El 
club del Country. 

Accessibilitat: 

Ofereix la possibilitat d’escoltar la ràdio en directe online i de recuperar contingut 
mitjançant el servei de ràdio a la carta al seu lloc web. També ofereix noticies escrites a 
la pròpia pàgina web i informa mitjançant els perfils de Twitter (@radiogelida ), Facebook 
(Ràdio Gelida) i utilitza Instagram (@radiogelida) per promocionar els actes que 
organitzen o on hi participen. 

 

Publicitat: 

 

Ràdio Gelida ofereix diverses possibilitats per publicitar-se en funció de la necessitat i 
les possibilitats del client. 

D’aquesta manera, el client pot gaudir de l’edició de la seva falca per 10€ i ser un 
establiment col·laborador amb 8 passis a la setmana per 18€ al mes. O pot adherir-se a 
algunes de les campanyes de promoció que s’ofereixen com la campanya especial d’un 
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mes amb 45 passis al mes i un preu de 55 euros, o la campanya de Nadal per 30 € o 
també tenen l’opció de patrocinis amb falques o en directe en programes de màxima 
audiència. 

Legalitat: 

Ràdio Gelida té uns estatuts que marquen quins han de ser els objectius i el 
funcionament de l’emissora dels seus responsables. 

Amb aquestes estatuts es va crear el Patronat pel funcionament de l’Emissora municipal 
Ràdio Gelida i es va acudir al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals per a 
la prestació del servei d’emissora municipal en ones mètriques amb modulació de 
freqüència. 

D’aquesta manera, es va crear Ràdio Gelida, una entitat amb personalitat jurídica pròpia 
i autonomia financera i funcional que depèn de l’Ajuntament de Gelida. 

Els estatuts inclouen quins són els objectius de la creació i el funcionament de 
l’emissora: 

- Informar de manera oberta, democràtica independent i puntual de tota mena de 
noticies generals i, especialment les d’interès local. 

- Aprofitar els avantatges de la ràdio com a mitjà de comunicació per a contribuir 
de manera eficaç a la recuperació de la llengua i cultura catalanes. 

- Fomentar i potenciar la cobertura de les necessitats del municipi en matèria 
d’educació i cultura. 

- Procurar la participació de tots els gelidencs a la ràdio de forma directa. 

Aquests objectius s’han de seguir tenint en compte que l’emissora municipal de ràdio 
Gelida serà d’àmbit local i sense finalitat lucrativa. 

Als estatuts també s’estipula que la funció dels membres del patronat de Ràdio Gelida 
del qual n’és president l’Alcalde de l’Ajuntament de Gelida,  hauran de vetllar per complir 
aquests objectius. 

Per altra banda, els estatuts també defineixen quines han de ser les possibles formes 
de finançament de l’emissora: 

- Subvencions que atorgui l’Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Diputació 
Provincial o qualsevol altre òrgan local, autonòmic o estatal. 

- Per tot tipus de donatius, aportacions, etc. provinents de persones públiques o 
privades, així com ajuts de persones físiques o jurídiques. 

- Pels ingressos que puguin reportar les activats específiques que tindran  la 
consideració de taxa. 

En aquest sentit, per poder analitzar la situació economia de l’emissora cal observar els 
pressupostos amb els ingressos i les despeses previstos per l’any 2018: 

 Ingressos 2018: 

Ingressos previstos pel 2018 Ràdio Gelida 
Orgànica Econòmic Descripció Previsions inicials 
 39901 

39902 
40000 
52000 

Publicitat 
Activitats culturals 
Ajuntament de Gelida 
Interessos comptes bancaris 

2.545 € 
13.000 € 
10.500 € 

5 € 
  Total general 26.050 € 
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Podem veure  que el gruix econòmic principal està format per dos tipus d’ingressos: per 
una part hi ha l’aportació que fa l’Ajuntament de Gelida que suposa el 40,3% dels 
ingressos de la ràdio. Per altra part, la partida d’ingressos més important 
quantitativament és la que prové de les activitats culturals, és a dir, dels diners que 
guanya l’emissora amb els serveis de barra dels esdeveniments que organitza, dels 
tiquets del sopar de la ràdio que es fa anualment i dels productes de merchandising que 
es venen. 

Finalment, només un 9,7% dels ingressos provenen de la publicitat, fet que demostra 
que cal fer un canvi respecte a les propostes i procediments publicitaris que ofereix 
l’emissora. 

Despeses 2017: 

Despeses Ràdio G   

Classificació 
ECO         PROG 

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits 
inicials 

Crèdits totals Obligacions 
reconegudes 

Pag. realitzats Pa
g. 

líquids Estat 
d´execució 

20900 49100 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I 600,00 600,00    600,00 
  EDITORS       

21300 49100 REPARAC.MANTENIM. I 800,00 800,00 323,23 323,23 323,23 476,77 
  CONSERV.MAQUINÀRIA,       
  INSTAL·LAC.I UTILL.       

22000 49100 ORDINARI NO INVENTARIABLE 350,00 350,00    350,00 

22105 49100 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 500,00 500,00 381,29 381,29 381,29 118,71 

22199 49100 PROGRAMES I ALTRES 100,00 100,00 59,95 59,95 59,95 40,05 

22200 49100 TELEFÒNIQUES 1.000,00 1.000,00 609,35 609,35 609,35 390,65 

22400 49100 PRIMES ASSEGURANCES 1.600,00 1.600,00    1.600,00 

22601 49100 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I 500,00 500,00    500,00 
  REPRESENTATIVES       

22602 49100 PUBLICITAT I PROPAGANDA 500,00 500,00    500,00 

22606 49100 TROBADES COL.LABORADORS 1.400,00 1.400,00 740,90 740,90 740,90 659,10 

22609 49100 ACTIVITATS CULTURALS 13.500,00 13.500,00 2.384,35 2.384,35 2.384,3
5 

11.115,65 

22799 49100 MANTENIMENT RÀDIO ON LINE 2.000,00 2.000,00    2.000,00 

23120 49100 DESPLAÇAMENTS 50,00 50,00    50,00 

35900 93400 DESPESES BANCÀRIES 200,00 200,00 54,11 54,11 54,11 145,89 

Total d´operacions corrents: 23.100,00 23.100,00 4.553,18 4.553,18 4.5
53,18 

18.546,82 

62500 49100  MOBILIARI I ESTRIS 450,00 450,00    450,00 

62600 49100 ADQUISICIÓ D'INVERSIONS 2.500,00 2.500,00 1.247,36 1.247,36 1.247,36 1.252,64 
  TÈCNIQUES       

Total d´operacions de capital: 2.950,00 2.950,00 1.247,36 1.247,36 1.247,3
6 

1.702,64 

   Suma 26.050,00 26.050,00 5.800,54 5.800,54 5.800,54 20.249,4
6 

 
Pel que fa a les despeses podem observar que les més destacables són les destinades 
a activitats culturals, que són de la gestió dels actes de Festa Major, el manteniment de 
la ràdio online, les assegurances i les trobades amb els col·laboradors. 
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Estructura de l’emissora: 

Actualment l’emissora està formada únicament per voluntaris que es distingeixen entre 
membres del Consell Rector i col·laboradors: 

 

 

 

 

 

 

 

• Conclusions sobre les emissores de la comarca: 

Si analitzem el conjunt de les emissores locals de la comarca podem observar l’aparició 
de tendències generals en diferents aspectes relacionats amb el funcionament de les 
emissores. 

Si ens centrem en la programació cal considerar la importància dels programes de 
producció externa dins la graella de la majoria de les ràdios locals i el pes majoritari que 
tenen els continguts musicals i informatius (tant propis com externs). 

Pel que fa a l’accessibilitat, es pot veure que l’ús de les xarxes socials i l’emissió de 
continguts online cada cop té més importància i és més eficaç per arribar als oients 
potencials, de la mateixa manera que ho és el fet d’oferir la possibilitat de recuperar els 
continguts emesos mitjançant el servei de ràdio a la carta. 

Finalment, pel que fa a la publicitat podem veure que les tarifes que ofereixen les 
diverses emissores són considerablement semblants, exceptuant Ràdio Vilafranca que 
al ser la ràdio de la capital de comarca ofereix unes tarifes més elevades. 

Tot i que l’escenari local no és el mateix que el nacional o estatal, també cal tenir en 
compte que en els últims anys la inversió publicitària en mitjans de comunicació ha anat 
disminuint i la ràdio és un dels mitjans que s’ha vist afectat per aquesta pèrdua d’inversió 
publicitària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director/a 

Responsable 
d’administració 

Cap 
d’informatius 

Responsable de 
programació i esports 

Responsable de 
promocions i activitats 

Responsable área 
técnica i musical 
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b) Competència indirecta 

Un dels elements principals de competència indirecta seran les ràdios generalistes (totes 
les freqüències modulades que arriben a la comarca i tenen un contingut semblant al de 
Ràdio Gelida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya 

Tal com indica el gràfic, cal tenir en compte que les llars catalanes i per tant, també les 
llars de l’Alt Penedès reben més de 30 emissores dins la freqüència modulada pel que, 
a més de la competència directa que poden fer altres emissores locals, un altre factor 
que pot influir negativament en les audiències de Ràdio Gelida són les grans emissores 
generalistes tant d’àmbit nacional com d’àmbit estatal. 
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Font: AIMC EGM 
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Tal com indica l’últim recull d’audiència de l’Estudi General de Mitjans de l’onada d’entre 
el febrer i el novembre de 2017 les emissores estatals amb més audiència són de més 
a menys, La Ser, Los 40 i La Cope tot i que la primer té gairebé el doble d’oients que les 
que la segueixen. És important destacar que la cadena amb més audiència es de caire 
generalista i amb un important pes informatiu però que la segona és de temàtica musical 
i d’entreteniment, per tant, podem considerar que no hi ha un tipus de cadena que 
destaqui molt més sobre un altre ja que els gustos del públic són molt heterogenis. 

Si ens centrem en les emissores catalanes, podem veure que Rac 1 lidera l’audiència 
amb 786.000 oients i la segueix Catalunya Ràdio amb 632.000 oients, ambdues 
emissores de caire generalista.  

Pel que fa a les emissores temàtiques d’emissores catalanes només hi destaca Flaixbac 
amb 341.000 oients i la seva derivada Flaix amb 251.000 oients. Tot i així cal tenir en 
comte que grans emissores com Los 40 o Cadena Dial ofereixen programació adaptada 
especialment a cada territori i en el cas de Catalunya emeten en català. 
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Font: AIMC EGM 
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Font: Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya 

Tal com hem dit abans cal tenir en compte la importància de les emissores nacionals i 
estatals, principalment perquè són les més grans i les que obtenen més audiència 
perquè arriben a totes les poblacions ja que, tot i que gairebé la meitat d’emissores que 
emeten a Catalunya són locals, el seu àmbit de freqüència és molt baix, motiu pel qual 
no es consideren competència directa. 

Des del moment en que es pot escoltar la ràdio utilitzen altres mitjans (com internet), les 
altres ràdios locals que no tenen una freqüència que arribi a l’Alt Penedès (l’objectiu 
d’àmbit de freqüència de Ràdio Gelida) passen a ser competència indirecte perquè hi 
ha la possibilitat d’escoltar-les des de qualssevol població. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya 
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A més a més de la competència que pot suposar l’existència d’altres ràdios públiques 
cal tenir en compte la importància que tenen les emissores privades dins del sector, 
sobretot pel que fa als continguts musicals. 

Tal com podem veure en el gràfic, exceptuant el pes que tenen emissores com Rac 1( 
líder d’audiència a la franja matinal) o Ser Catalunya, la majoria d’emissores privades 
que tenen més audiència són de contingut musical com és el cas de Los 40 o Cadena 
Dial. 

És important tenir en compte aquestes emissores de contingut musical perquè una gran 
part de la graella de programació actual de Ràdio Gelida és precisament de contingut 
musical. 

 

• Altres mitjans de comunicació: 

Respecte a l’àmbit informatiu, cal considerar que a més dels continguts informatius 
d’altres emissores també poden suposar una competència altres mitjans de comunicació 
que ofereixin informació local o comarcal.  

En aquest sentit, segons les dades que ofereix el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
els sectors informatius amb més pes serien la premsa escrita i els seus homòlegs 
digitals. 

És per això que cal ser conscients de l’existència de mitjans de comunicació locals que 
ofereixen els propis ajuntaments i les seves institucions, tant de premsa escrita com de 
mitjans digitals. 

Premsa escrita: 

• Del Penedès - Revista de l'Institut d'Estudis Penedesencs 
• Dia a Dia - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de St. Cugat Sesgarrigues 
• El Balcó - Butlletí d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Gelida 
• El Martinet - Butlletí Local de St. Martí Sarroca 
• Fil - Full d'Informació Local 
• Font-tallada - Butlletí de Sant Pere Molanta i l'Arboçar 
• L'Agenda Cultural de l'Ajuntament de Vilafranca 
• La Gazeta - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de St. Llorenç d'Hortons 
• Casa de la Vila - Butlletí Informatiu Municipal de l'Ajuntament de St. Sadurní 

d'Anoia 
• Casa de la Vila - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca 
• El Portal - Butlletí Municipal de l'Ajuntament de St. Quintí de Mediona 
• La Veu de Foix - Butlletí d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Torrelles de 

Foix  
• Nosaltres - Butlletí Informatiu de l'Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos  
• Olèrdola Informació - Butlletí Municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola   
• Tot Subirats - Revista d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Subirats 

També cal tenir en compte els mitjans digitals com “Olerdola.info” (Portal de notícies 
dels mitjans de comunicació municipals d’Olèrdola) o la versió digital de les publicacions 
escrites esmentades i les seccions de noticies que ofereixen la gran majoria 
d’ajuntaments a les seves pròpies pàgines web. 
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Però a més a mes dels mitjans impulsats per part de les institucions també s’ha de 
considerar la importància dins el sector que poden tenir els mitjans de premsa escrita 
independents, que a més són els que tenen més importància pel que fa a la difusió.  

Els més importants són: 

• El Cargol: És un setmanari de l’Alt Penedès. Ofereix continguts sobre societat, 
política, economia, cultura, vins i caves, esports, el món casteller entrevistes i 
opinió. 
A més de temes d’actualitat també ofereix una sèrie d’informacions pràctiques 
sobre la comarca com guies del Penedès, necrològiques, el temps o farmàcies 
de guàrdia. 

 
• La Bústia: és la publicació d'informació i de participació de proximitat de 

Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, 
Sant Esteve Sesrovires, Collbató, Castellví de Rosanes (Baix Llobregat Nord), 
Gelida (Alt Penedès) i Masquefa (Anoia). Cal tenir-la en compte perquè no 
ofereix informació sobre la comarca de l’Alt Penedès però si sobre Gelida i els 
municipis propers. 

 
• La Fura: És un setmanari que ofereix l'actualitat de l'Alt Penedès, el Baix 

Penedès i el Garraf amb seccions de política, castells, cultura, esports, 
economia, opinió i agenda. 

 
 

 

 

• Tirada GD: 
17.179 exemplars 

• Audiència EGM Baròmetre Catalunya: 
42.800 lectors 

• Periodicitat: 
Setmanal 

• Tirada PGD: 
53.985 exemplars 

• Audiència EGM Baròmetre Catalunya: 
37.900 lectors 

• Periodicitat: 
Mensual 

• Tirada PGD: 
25.270 exemplars 

• Audiència EGM Baròmetre Catalunya: 
54.000 lectors 

• Periodicitat: 
Setmanal 
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I també hi tenen presència els següents mitjans de premsa escrita: 

 
• El 3 de Vuit  
• El Xic Torrellenc 
• Montònec (Revista Independent d'Informació Local de Font-rubí) 
• El Butlletí d'Olesa de Bonesvalls 

Pel que fa als mitjans digitals independents els que tenen més pes són: 

 

• El Cargol (edició online) 

Mes-any Navegadors únics Visites Pàgines 
Febrer-2018 10.113 15.430 21.206 

 
 
 

• Eix Diari: Diari online que ofereix informació sobre l'Alt Penedès, el Baix Penedès 
i el Garraf amb seccions de territori, política, societat, economia, cultura, esports, 
vídeos, serveis  i opinió. 

Mes-any Navegadors únics Visites Pàgines 
Febrer-2018 102.409 214.313 433.875 

 
 
 

• Surt de Casa – Penedès: Diari digital de temàtica cultural amb una sub-edició 
dedicada a l’activitat del Penedès. Ofereix contingut distribuït en les seccions de 
menjar i beure, arts, espectacles, música, llibres, família, entorn i fires i festes. A 
més a més també té els apartats d’agenda, concursos, blog, opinió, cartellera i 
entrevistes. 

Mes-any Navegadors únics Visites Pàgines 
Febrer-2018 80.339 101.998 190.578 

 

 

Però a l’Alt Penedès també hi tenen presència els següent mitjans digitals: 

• El 3 de Vuit  
• La Bústia - Portal de notícies del Baix Llobregat Nord (inclou Gelida) 
• Portal Vilafranca.com 
• Quelcom de Sant Sadurní d'Anoia 
• Surt de Casa - Penedès 
• Som Sant Sadurní 
• Debat Penedès 
• Penedesdiari.com 
• Penedèsdigital.cat 
• SantSadurni.es - La web lliure i no oficial de Sant Sadurní d'Anoia i rodalies 

 

 

Font: OJD 

Font: OJD 

Font: OJD 
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2.1.3 PROVEÏDORS I INTERMEDIARIS 
 

Si ens centrem exclusivament en Ràdio Gelida, l’antena que s’utilitza es va instal·lar fa 
molts anys pel que no se’n sap el proveïdor. 

Tot el que està relacionat amb el manteniment de la maquinària va a càrrec de l’empresa 
ADTEL, que actualment també s’està encarregant de la legalització de l’emissora (degut 
a un canvi de seu). Aquesta empresa s’ocupa de tot el manteniment amb un preu de 
800 €/any. 

Pel que fa al manteniment informàtic i proveïdor de programes i serveis informàtics, el 
responsable és el Martí Soler Chiva, creador del programa MSC que és un conjunt de 
programes per a la completa programació, radiació i publicació dels continguts d’una 
emissora de ràdio.  

Aquest conjunt de programes es poden descarregar gratuïtament però l’empresa 
proposa un  model de negoci col·laboratiu on els clients paguen per un servei integral, 
per desenvolupar les noves funcionalitats, per adaptar-les a les necessitats de cada cas 
i per assegurar-se la resolució d’anomalies que puguin sorgir. Actualment es paguen 
100€ per reparació. 

Pel que fa als programes, a més a més dels programes propis realitzats pels 
col·laboradors de l’emissora, Ràdio Gelida també emet un conjunt de programes de 
producció externa que es descarreguen de llocs web com tunein.com o ivoox.com en 
els que els usuaris ofereixen els programes que produeixen gratuïtament per tal de 
poder fer-ne difusió. 

• Possibles nous proveïdors: 
 

- Continguts de producció externa: 

Si es vol oferir programes de producció externa per tal de facilitar la varietat de 
continguts i assegurar la qualitat dels programes es pot acudir a productores externes. 

La millor opció és la que ofereix La Xarxa de Comunicació Local que és una estructura 
de suport pels mitjans audiovisuals de proximitat creada per la Diputació de Barcelona 
amb convenis amb la resta de Diputacions. 

Els serveis que s’ofereixen des de La xarxa són els següents: 

1. Serveis generals 
2. Servei de Continguts informatius XN 
3. Servei de Continguts Sindicat 
4. Plataforma de distribució per Internet de continguts audiovisuals sota demanda 

xip/tv, i canals d’streaming. 
5. Sistemes tècnics 
6. Comercialització 
7. Enregistraments d’àudios corporatius i publicitaris 
8. Movistar + 

La quota d’adhesió a La Xarxa és de 600€ anuals o 50€ mensuals.  
Tanmateix, els municipis de menys de 10.000 habitants poden sol·licitar l’exempció de 
la quota sempre que no estiguin adherits als annexos que permeten l’intercanvi 
econòmic. És a dir, es pot demanar l’exempció de la quota si l’emissora s’adhereix al 
Protocol General i als annexos 1, 3 i 5. 
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Tenint en compte que Gelida actualment té 7.299 habitants podria optar per adherir-se 
a aquest servei de forma gratuïta. 

- Aplicació mòbil: 

Per tal d’arribar a més oients, pot ser útil crear una aplicació mòbil de l’emissora. Al 
mateix poble hi ha l’empresa APP PROGRESO que s’està iniciant en el sector i que 
s’ofereix a fer la primera aplicació de manera gratuïta. 

- Programa de gravació i edició d’àudio: 

Actualment la majoria de grans emissores de ràdio utilitzen els programes de la 
plataforma Dalet perquè és un dels més intuïtius a l’hora d’utilitzar-lo per tal de gravar, 
editar i arxivar els seus àudios. 

 

2.1.4 ALTRES COMPONENTS DEL MERCAT 
 

• Estacionalitat 

És difícil mesurar l’estacionalitat d’audiència respecte Ràdio Gelida ja que, fins al 
moment, no s’ha utilitzat cap mètodes per poder mesurar l’audiència. 

Tot i així, una manera de mesurar l’estacionalitat és fixant-se en la publicitat, tant en el 
nombre d’anuncis que es proposen com en la variació de preus per la emissió d’aquests 
anuncis. 

D’aquesta manera podem veure com hi ha èpoques de l’any en que s’ofereixen 
campanyes publicitàries específiques com és el cas de Nadal o per les Festes Majors 
dels pobles, motiu pel qual es pot considerar que són períodes en que el nombre d’oients 
augmenta. 

I també es pot fer una suposició sobre els períodes amb més audiència mirant les 
variacions en la programació: 

Igual que succeeix amb la publicitat, la programació també varia en funció del nombre 
d’oients que s’espera per certs períodes. 

És per això que, per exemple, Ràdio Gelida fa programacions especials durant la 
setmana de Festa Major del poble que sempre es celebra a partir del primer diumenge 
després de Sant Roc (16 d’agost), per Nadal, o per dies concrets que són importants 
culturalment pel poble com el dia de Santa Llúcia (13 de desembre), que és la patrona 
de Gelida, o el cap de setmana en que s’organitza la Funifira (una fira gastronòmica i de 
maquetisme ferroviari que s’acostuma a organitzar el segon cap de setmana del mes de 
novembre) que és un dels esdeveniments més importants de l’any pel municipi i  es 
considera que en aquestes dates l’audiència és més elevada.  
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• Intervencions administratives  

Els passos necessaris per obtenir una freqüència modulada per una ràdio local són els 
que estipula la Direcció General de Mitjans de Comunicació: 

1. L’Ajuntament que vulgui gestionar una emissora municipal de FM ha de 
presentar una sol·licitud a la Direcció General de Mitjans de Comunicació. 

2. Quan la Direcció General rebi la sol·licitud, en donarà trasllat a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, amb petició de reserva de freqüència. 

3. Un cop assignada la freqüència, restarà l’aprovació del corresponent projecte 
tècnic i la posterior superació satisfactòria de la inspecció de les instal·lacions. 

La sol·licitud que ha presentar l’Ajuntament ha de comptar amb: 

1. Certificat de l’acta del Ple en que s’hagi acordat la sol·licitud. 
2. Certificat acreditatiu de la població censada. 
3. Plànol on s’especifiqui clarament la ubicació prevista per al centre emissor, amb 

indicació de les coordenades geogràfiques i la cota. S’ha de tenir present que la 
ubicació de l’emissora haurà de realitzar-se preferentment dins el casc urbà de 
la població. 

4. Memòria explicativa respecte la programació, les previsions de finançament, així 
com la forma de gestió del servei, que haurà de ser duta a terme en forma de 
gestió directa, en qualsevol de les formes previstes a la normativa sobre règim 
local. 

En el cas de Ràdio Gelida, com que ja té una freqüència assignada, el que caldria fer 
és demanar una ampliació de l’àmbit territorial que cobreix aquesta freqüència (107.6) 
o bé demanar una segona freqüència per tal d’arribar al territori on no arriba la freqüència 
actual. 

L’existència de Ràdio Gelida i la seva millora es troba dintre un marc legal on cal tenir 
en compte el compliment de les lleis reguladores de les emissores municipals de 
radiodifusió que es recullen al Llibre blanc de la ràdio local pública: 

- Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya. 

- Llei de l’Estat 31/1987, del 18 de desembre, d’ordenació de les 
telecomunicacions. 

- Llei de l’Estat 32/2003, del 3 de novembre, general de telecomunicacions. 
- Llei de l’Estat 11/1991, del 8 d’abril, de publicitat electoral en emissores 

municipals de radiodifusió sonora. 
- Reial Decret 1273/1992, del 23 d’octubre, pel qual es regula l’atorgament de 

concessions i l’assignació de freqüències per a l’explotació del servei públic de 
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per a les 
corporacions locals. 

- Decret de la Generalitat de Catalunya 263/1990, del 23 d’octubre, de regulació 
del procés de concessió per a la gestió indirecta per part de les corporacions 
locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència. 

- Reial Decret 964/2006, de l’1 de setembre, pel qual s’aprova el Pla tècnic 
nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. 

- Llei de l’Estat 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
- Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística 
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• Pressupost municipal de l’ajuntament de Gelida destinat a Ràdio Gelida 

L’ajuntament de Gelida destina 26.050 euros dels seu pressupost al Patronat de Ràdio 
Gelida. Aquest ingrés suposa el 0,3% del pressupost total del consistori que és de 
7.160.550 euros. 

 
 

• Possibles ajuts i subvencions 
 

- Subvencions per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del 
periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació.  
 

Aquesta subvenció és atorgada per la Generalitat de Catalunya i la seva dotació màxima 
corresponent a la tramitació d'aquesta convocatòria és d'1.520.000 euros. 

Ràdio Gelida podria demanar aquest ajut ja que compleix alguna de les característiques 
proposades a la convocatòria de la subvenció:  realitza activitats de difusió i informatives 
en català i la seva millora pot  considerar-se un projecte de modernització i millora 
tecnològica i pot ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.  
 

- Subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2018  
 

Aquesta subvenció s’atorga des de la Diputació De Barcelona a entitats sense finalitat 
de lucre, en els àmbits de Benestar Social, d'igualtat i Ciutadania 

Com que Ràdio Gelida és una entitat sense ànim de lucre que pot col·laborar amb 
potenciar la igualtat al poble (oferint continguts destinats a tots els sectors de la 
població), compleix el requisits per optar a aquest tipus de subvenció. 
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2.2 DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ: ANÀLISI DAFO 
 

Debilitats Fortaleses 
• Poc personal  
• Col·laboradors i responsables sense 

experiència professional (voluntaris)  
• Falta de modernització de continguts i 

modes de transmissió 
• Poca promoció dels continguts 
• Falta de mètode per mesurar 

l’audiència. 
• Poca franja de freqüència per emetre 

 

• Pressupost ampli  
• Audiència fidel  
• Reputació i antiguitat  
• Bon estat de les instal·lacions 
• Públic potencial heterogeni 
• Flexibilitat organitzativa i de plantilla  
• Contacte directe amb l’Ajuntament 

Amenaces Oportunitats 
• Mercat ampli amb gran possibilitat de 

competència tant directa com indirecta  
• Possibilitat de pèrdua d’oients si no es 

coneix els seus gustos  
• Possibles crítiques per part de la 

població o institucions 

• Única ràdio del municipi  
• Possibilitat de potenciar el contingut a 

través de les xarxes socials i mitjans 
online  

• Possibilitat de mesurar l’audiència de 
continguts online  

• Naixement d’entitats que poden estar 
interessades en col·laborar amb 
l’emissora  

• Sectors de públic que encara no s’han 
intentat explotar (joves sobretot)  

• Tipologies de continguts sense explotar 
(destinats a altres sectors i en altres 
idiomes) 

 

 

2.3 DEFINICIÓ DEL PÚBLIC OBJECTIU: 
 

• Consumidors finals 

Tenint en compte que Ràdio Gelida és una emissora de contingut generalista el públic 
objectiu al que es dirigeix és molt ampli.  

Si ens centrem en l’aspecte geogràfic, el principal públic objectiu de l’emissora serà la 
població de Gelida, ja que l’objectiu de l’emissora és el d’informar sobre l’actualitat del 
municipi i donar veu als seus habitants. Tot i que el públic objectiu principal està 
centrat en Gelida, dintre les possibilitats de millora cal tenir en compte la població total 
de la comarca de l’Alt Penedès com a públic potencial, centrant-se sobretot en les 
poblacions de Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès per proximitat, grandària i 
importància dintre la comarca. 

Per tal d’augmentar l’audiència serà necessari que s’incloguin diferents sectors de 
població  dintre d’aquest públic objectiu.  
Per tal de posteriorment confeccionar una nova graella de programació, el públic objectiu 
es classificarà en funció de les seves característiques i de les franges horàries que han 
d’ocupar els continguts destinats a cada sector. 
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- Matins de dilluns a divendres 

El sector d’edat avançada (a partir dels 60 anys), que ja és un dels principals públics 
objectius de l’emissora, és el que pot estar més interessat en aquesta franja horària ja 
que, al estar jubilats tenen més disponibilitat horària a diferència dels sector de joves, 
adults o inclòs infants que els matins d’entre setmana els han de dedicar a treballar o bé 
a estudiar. 

- Migdia de dilluns a divendres 

També cal augmentar l’interès de l’audiència d’edat adulta (de 30 a 50 anys), ja que, 
tot i que existeixen alguns grups d’aquesta edat que sí que mostren interès pels 
continguts de l’emissora, es pot augmentar l’interès d’aquest sector si s’adeqüen 
continguts als seus gustos i interessos. En aquest sentit un dels moments del dia que 
pot interessar a aquest sector per escoltar la ràdio és al migdia dels dies laborables, a 
més d’altres franges horàries que s’expliquen a continuació. 

- Tardes i vespres de dilluns a divendres 

Aquesta és una franja que pot oferir contingut per sectors de la població molt diversos:  

Un dels principals sectors que cal captar és els dels adolescents i joves ( de 15 a 25 
anys) ja que és un dels sectors de la societat gelidenca que menys interès té pel 
contingut de l’emissora i, alhora, si es segueix una estratègia de transmissió de 
continguts online i mitjançant xarxes socials, és la part de la societat que més 
familiaritzada està en el consum de continguts via internet. 

A més de les necessitats actuals pel que fa a l’audiència, també cal tenir en compte el 
futur i la continuïtat de l’emissora, motiu pel qual, també cal incloure dins el públic 
objectiu potencial els infants.  

És important tenir en compte aquest sector de la població ja que oferint continguts 
adaptats al nivell i gustos dels infants pot fer que des de petits els habitants s’interessin 
i es vinculin a l’emissora i aquest fet pot garantir una audiència fidel en un futur proper. 

També és una franja horària que es pot destinar a contingut per adults, sobretot al 
vespre que és un moment en que ja s’acostuma a estar a casa. 

Finalment, un dels possibles públics objectius potencials són els estrangers que viuen 
al municipi, ja que representen una part destacable de la població (un 8%), centrant-se 
en especial en la població de nacionalitat marroquina que és la més important dintre la 
població estrangera tant a Gelida com als altres dos municipis que poden suposar un 
públic potencial que són Sant Sadurní i Vilafranca.  
 

• Anunciants: 

Pel que fa als anunciants, primerament cal conservar els anunciants que ja confien en 
l’emissora pels seus patrocinis.  
Per altra banda, hi ha molts anunciants potencials al municipi que fins la moment no han 
utilitzat els serveis de l’emissora ja sigui perquè són nous serveis, per desconeixença o 
per no considerar-ho d’utilitat. 

El principal sector que pot oferir nous anunciants és el de serveis, sobretot el dedicat al 
petit comerç. 
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A més de la publicitat comercial, també s’ha de tenir en compte altres tipus de patrocinis 
com són la promoció i divulgació d’actes i activitats que organitzen associacions i 
entitats. 

Tant pel que fa als anunciants comercials com els relacionats amb la promoció 
d’esdeveniments, a Gelida poden estar interessats tant els grans com els petits grups 
però a altres poblacions també pot existir interès en anunciar-se a l’emissora ja que, en 
el cas de petites entitats poden tenir l’objectiu d’ampliar la seva organització captant 
habitants de Gelida i les associacions i entitats més consolidades tenen la possibilitat de 
promocionar els seus esdeveniments perquè tinguin més assistència. 

 

• Entitats i individus col·laboradors: 
 

Per tal d’assegurar el bon funcionament de l’emissora i tenint en compte que és una 
entitat de voluntaris sense ànim de lucre, és important augmentar el nombre de 
col·laboradors que estan vinculats amb l’emissora ja sigui per produir programes com 
per col·laborar en les activitats culturals i festives que organitza l’emissora. 

Per altra banda, a més dels col·laboradors individuals, és important mantenir una bona 
relació amb les entitats del municipi tan per gaudir de la seva col·laboració en actes com 
també perquè són una font important de contingut cultural  i social per produir programes 
relacionats amb el municipi.  
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2.4 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 

 

2. 4.1 ESTRATÈGIA DEL PRODUCTE: 

El principal objectiu del projecte de millora és oferir continguts i formes de distribució per 
quests diverses per tal d’arribar a tots els sectors de població que formen part del públic 
objectiu. Aquest públic objectiu està format primerament per la població de Gelida, però 
també pels habitants de l’Alt Penedès. Dintre d’aquesta delimitació geogràfica el públic 
al que l’emissora vol arribar es pot distribuir entre: gent gran, adults, adolescents, 
infants i població estrangera. 

Pel que fa a la llengua dels continguts, caldrà que aquests en general siguin en català 
però com que hi ha un percentatge de la població que no parla català (tot i que sí que 
l’entén) també s’haurà d’oferir contingut en castellà i provablement també en àrab per 
arribar a la població estrangera, que està formada majoritàriament per habitants de 
nacionalitat marroquina. 

Pel que fa al contingut dels programes caldrà que aquest s’adapti als diferents targets 
que formen la població gelidenca ja que els nivells d’instrucció de la població varien molt 
i, tot i que el nivell econòmic majoritari es pot considerar que és mitjà-baix, cap dels dos 
no són un indicadors únics a considerar pel que fa a l’interès que pot tenir cada habitant 
en un tipus de contingut o un altre. 

Si ens centrem en els nivell tecnològic, és evident que cal apostar per oferir contingut 
mitjançant internet ja que més el 80% dels habitatges de la comarca disposen de com 
a mínim un ordinador amb connexió a internet i pel que fa a la freqüència d’ús, la majoria 
de la població hi navega almenys un cop al dia i és una manera d’oferir continguts que 
atreguin a diverses franges d’edat i que siguin accessibles a qualssevol moment 
adaptant-se a les necessitats de l’oient sense que aquest hagi de dependre dels horaris 
de la graella de programació. 

Tenint en compte la demografia de Gelida i en general de la comarca de l’Alt Penedès 
també es pot concloure que no és necessari centrar el producte en destinar-lo a un 
públic únicament femení o únicament masculí ja que no hi ha un gènere que predomini.   

Pel que fa a l’interès que pot tenir Ràdio Gelida pel bon funcionament i èxit en l’existència 
d’entitats al poble s’han de considerar dos possibilitats: la creació de continguts 
relacionats amb la temàtica de la qual hi ha més entitats o entitats amb més membres 
i la possibilitat de que entitats de tot tipus es vulguin anunciar o promocionar els seus 
actes mitjançant l’emissió de falques publicitàries a Ràdio Gelida. 

Pel que fa a l’adaptació de continguts a la temàtica de les entitats amb més èxit es podria 
considerar potenciar els programes esportius o fer retransmissions i cròniques d’actes 
culturals que realitzin les entitats. 

Per altra banda, si ens centrem en la publicitat, es pot considerar que pot interessar a 
les entitats amb poc recorregut que es vulguin donar a conèixer o, en dates senyalades 
com a principi del curs escolar quan entitats que realitzin activitats extraescolars poden 
estar interessades en fer publicitat per captar nous socis o per Festa Major i altres dates 
festives promocionar els actes que realitzen entitats com les assemblees de joves o els 
grups de teatre de pastorets. 
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2.4.2 DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 
 

• Producte actual: 

Actualment Ràdio Gelida no ofereix un sol producte sinó que, a més del contingut que 
s’emet, també s’ofereix un servei publicitari i s’organitzen un conjunt d’actes festius i 
culturals. 

Pel que fa als continguts emesos, actualment l’emissora ofereix un total de 33 
programes diferents.  
La temàtica d’aquests programes depèn únicament dels gustos i desitjos dels 
col·laboradors que produeixen els seus propis programes.  

D’aquesta manera, la programació d’hivern 2017-2018 està formada pels següents 
programes:  

1. A mig matí (magazín matinal) 
2. RG Musica (canal 24h de música) 
3. Tu diràs (programa musical de participació ciutadana) 
4. Djoves (magazín musical) 
5. Genesimphonic (entrevistes i cròniques de concerts i música rock) 
6. Ruta 66 (programa de La Xarxa dedicat a diferents estils de música americana) 
7. Play Formula(programa musical extern de difusió gratuïta que engloba els èxits 

de les dues últimes dècades) 
8. El club del country (programa musical extern de difusió gratuïta dedicat a la 

música country) 
9. Music Box (musical) 
10. Lo que más suena (programa musical extern de difusió gratuïta que repassa els 

èxits del moment) 
11. Periscopi Gelidenc (programa d’entrevistes) 
12. Programa IES (programa realitzat com a assignatura de l’IES Gelida) 
13. La Lluna en un Cove (programa musical propi) 
14. A cau d’orella (programa de La Xarxa dedicat a les havaneres) 
15. Jazz FM (programa de La Xarxa, una hora de la millor música de Jazz amb to 

didàctic) 
16. De bat a bat (programa religiós de Ràdio Piera) 
17. Dies de Teatre (programa cultural i agenda de l’Alt Penedès) 
18. Magazín (musical) 
19. Rock in ràdio (musical) 
20. Ahora me ves, ahora no me ves (magazín nocturn) 
21. Donem la paraula (entrevistes) 
22. Class-X (musical) 
23. Rock’nRoll Ràdio (programa musical que repassa els estils de la música Rock) 
24. 1h amb Joan Rodríguez (programa musical extern de difusió gratuïta que 

ofereix una sessió de música electrònica) 
25. Gelitronic (programa de música electrònica) 
26. Una estona amb... (programa musical de participació ciutadana) 
27. La Finestra Gelidenca (programa informatiu realitzat per l’equip d’informatius 

de Ràdio Gelida) 
28. Esport Obert (informació esportiva local) 
29. L’altra cara de la lluna (magazín musical  de La Xarxa) 
30. Coop clàssic (solidaritat) 
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31. La Repassada (musical) 
32. Best Song Ever (programa musical) 
33. Moments d’òpera (programa de La Xarxa dedicat a la Òpera) 

 
• Propostes de millora: 

Després d’analitzar la programació de la resta d’emissores locals de ràdio de la comarca 
es poden extreure certes característiques comunes que es podrien aplicar a la graella 
de programació de Ràdio Gelida.  
 

• ESPAIS INFORMATIUS 

Una de les característiques comunes més destacables i amb la que la programació de 
Ràdio Gelida no coincideix és l’emissió d’espais informatius diaris (tant d’informació 
general de la comarca com d’informació esportiva). 

Tenint en compte que el nombre de col·laboradors de l’emissora és considerablement 
baix i que no tenen disponibilitat als migdies dels dies laborables, la millor opció seria 
fer el que fan Ràdio Olèrdola, Ona bitlles o Ràdio Sant Sadurní que és emetre els 
informatius de l’emissora La Xarxa.  
Les diferents edicions de Noticies en Xarxa es caracteritzen per desplegar una mirada 
àmplia sobre el territori, incorporant la informació de proximitat al relat de la jornada i, a 
més a més, connecten amb els directors de les principals capçaleres del territori per 
saber com interpreten les notícies de les seves àrees de cobertura. El fet d’informar 
sobre l’actualitat general però també centrar-se en successos locals pot ser el fet 
diferenciador que pot interessar als oients per sentir-se informats sobre l’actualitat de tot 
Catalunya però també sentir-se identificat per la proximitat que ofereix la informació 
local. 
A més a més, el seu un programa que tracta l’actualitat de tot el territori, també pot ser 
un reclam pels oients potencials d’altres localitats de la comarca ja que no seria 
informació centrada únicament en Gelida. 

Tenint en compte que a la graella de programació actual hi ha minuts musicals de 9 a 
10 del matí i de 12h a 16h es pot introduir l’edició matinal de Noticies en Xarxa de 9h a 
10h i l’edició migdia de 14h a 15h. 

Pel que fa a l’edició vespre es podria programar per emetre Noticies en Xarxa de 21h a 
22h ja que, la majoria dels dies laborables en aquesta franja horària la graella de 
programació es completa amb programes externs ja gravats i per tant no suposaria cap 
inconvenient pels col·laboradors que produeixen programa propi. 

Pel que fa als dijous i divendres que aquesta nova programació informativa si que 
afectaria als programes propis de l’emissora Rock in Radio i Rock’n Roll Ràdio es podria 
proposar als responsables dels programes una variació d’horari.  
En el cas del programa Rock in Radio, es podria canviar l’horari de repetició del 
programa Dies de Teatre i eliminar  els minuts musicals que el segueixen i d’aquesta 
manera avançar una hora tota la programació de tal mode que el programa Rock in 
Ràdio s’emeti de 19:30 a 21h, just abans del programa informatiu. 

Pel que fa a la programació de divendres, es pot proposar als responsables de Rock’n 
Roll Ràdio que el seu espai s’emeti dilluns de 22 a 00h ja que és una franja horària que 
també es completa amb programes externs a l’emissora. 
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Finalment, també seria interessant oferir una edició informativa diumenge al vespre per 
fer un repàs de la setmana, motiu pel qual en lloc d’oferir el programa extern Moments 
d’òpera, es pot programar l’edició cap de setmana de Noticies en Xarxa de 21h a 22h, 
després de la repetició del programa Djoves.  
 

• PROGRAMACIÓ ESPORTIVA 

Pel que fa a la informació esportiva, tenint en compte l’important pes que té l’esport 
dintre el conjunt d’entitats de Gelida (18,8%) i també a les dues altres grans poblacions 
de la comarca (25% de les entitats de Sant Sadurní i 18,18% de les de Vilafranca) és 
convenient oferir un espai que cobreixi la informació esportiva tant local com de tota la 
comarca. 

Per tal d’aconseguir un programa que pugui tenir interès, cal tenir en compte que caldrà 
fer una secció sobre l’esport local de Gelida però també un bon repàs de les principals 
competicions esportives de la comarca. És per aquest motiu que el programa d’esports 
hauria d’estar produït per col·laboradors de l’emissora que tinguin coneixement de 
l’esport sobretot a Gelida però també a la comarca en general.  
Per produir la secció d’esport local és important posar-se en contacte amb les entitats 
esportives: primer perquè poden ser una font directe de contingut tant enviant la 
informació sobre els resultats i funcionaments dels seus equips en competicions i 
entrenaments com també per demanar col·laboracions puntuals al programa perquè 
l’oient senti que el contingut és més proper.  
Pel que fa a les competicions comarcals serà necessari fer una tria de quines són les 
més importants per tal d’incloure-les a la secció comarcal (ja que no és viable oferir la 
informació de totes les competicions). 

Respecte a l’horari d’emissió, el millor dia per emetre el programa seria dilluns ja que 
les competicions esportives majoritàriament tenen lloc els caps de setmana. Pel que fa 
a l’horari, tenint en compte que a més dels adults, a les competicions esportives no 
professionals sobretot hi participen infants i joves cal adaptar l’horari a la seva 
disponibilitat. És per això que el programa esportiu s’emetria dilluns de 18:30h a 19:30h, 
ocupant l’horari en que actualment s’emet programació musical i avançant el programa 
DJoves 30 minuts.  
 

• PROGRAMACIÓ INFANTIL 

Com ja s’ha considerat abans, per tal d’assegurar el futur de l’emissora és important que 
els infants també tinguin un espai que els creï interès per tal de crear un vincle amb la 
ràdio en general i amb la nostra emissora en concret per tal de crear futurs 
col·laboradors. 

És per això que es proposa fer un programa infantil setmanal per tal d’introduir aquesta 
tipologia de contingut poc a poc i veure quina és la reacció de l’audiència. 
És important tenir en compte que ha de ser un programa educatiu que cridi l’atenció als 
pares, ja que seran ells els que podran fer que el nen accedeixi i gaudeixi del contingut. 

La idea principal del programa seria combinar l’explicació d’un conte amb cançons 
infantils i la possibilitat de que els nens truquin a l’emissora per demanar una cançó o 
per saludar perquè puguin sentir que participen.  
Tot i que l’ideal seria trobar un col·laborador propi per fer el programa. També es podria 
fer una prova per veure la rebuda per part de l’audiència reproduint narracions de contes 
com les que ofereix la pàgina contes.cat . 
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Per tal d’adaptar la programació a l’horari de les famílies, es proposarà que el programa 
s’emeti els dimecres de 18h a 19h , un horari que pot anar bé perquè és una hora en 
que els infants ja solen estar a casa després de l’escola i les activitats extraescolars. És 
un espai horari en que s’emet una repetició del programa Periscopi gelidenc pel que no 
hi hauria cap problema per utilitzar aquest horari.  
 

• PROGRAMACIÓ ADOLESCENTS 

Com que el públic adolescent és un dels més difícils de captar. La proposta serà 
emetre dos cops per setmana el programa adolescents.cat que ofereix La Xarxa. 
En aquest cas es programaria els dimarts i els divendres de 22h a 23h. 
 

• PROGRAMACIÓ PER POBLACIÓ ESTRANGERA 

Tenint en compte que la nacionalitat estrangera amb més presència a Gelida és la 
marroquina, que representa més d’un 3% de la població gelidenca, més d’un 4% dels 
habitants de Sant Sadurní i un 7% dels de Vilafranca (tot i que també cal considerar que 
una part d’aquesta població marroquina pot ser que no formi part del cens) seria 
convenient destinar una part del contingut a aquest sector de la població. 

Com que degut a diferències socials, culturals i sobretot de llengua pot ser difícil produir 
contingut que pugui interessar a aquest sector de la població, l’objectiu seria posar-se 
en contacte amb membres de la societat marroquina de Gelida per oferir-los un espai 
en que poguessin emetre contingut en la seva llengua de tal manera que els oients es 
poguessin sentir identificats i alhora suposes una ajuda més per promoure la integració 
d’aquesta part de la societat.  
Per tal de poder dur a terme aquest tipus de contingut serà molt important trobar algun 
intermediari que conegui les dues llengües (àrab i català o castellà) per tal d’assegurar 
que s’ofereix un contingut de qualitat i d’interès. 

Aquest objectius de que el programa es realitzi per els propis residents estrangers de 
Gelida fa que s’hagi d’adaptar l’horari del programa a la vida laboral dels possibles 
col·laboradors. Per aquest motiu es proposaria que el programa s’emetés els 
diumenges de 18h a 19h, ocupen un espai que s’omplia amb programació musical. 
 

• RENOVACIÓ PERIÒDICA DELS MINUTS MUSCIALS  

Per tal de captar més audiència és necessari renovar el contingut musical periòdicament 
incloent les novetats que van tenint èxit.  
Tot i que també és important conservar els oients actuals oferint música d’estils i 
èpoques variats, per tal d’acostar-se sobretot al sector juvenil i adolescent serà 
necessari que aproximadament cada mes s’incloguin les novetats musicals que més 
èxits estan tenint a les emissores musicals més populars. 
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La programació actual es veuria alterada de la següent manera: 
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I la proposta de programació seria la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programació pròpia      Programació aliena        Minuts musicals 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

9-10 Informatius La Xarxa (Edició matí) RG Música 

10-11 
A mig matí 

Periscopi 
Gelidenc 

A mig matí 
11-12 

Una 
estona 
amb 

12-13 RG Música La Finestra 
Gelidenca 

Una 
estona 

amb (R) 
13-14 

La Finestra 
Gelidenca 

(R) 14-15 Informatius La Xarxa (Edició migdia) 

Dies de 
Teatre 
Esport 
obert 

15-16 RG Música L’altra cara 
de la lluna 

A cau 
d’orella 

16-17  
Tu diràs 

Coop 
clàssic 

Tu diràs 
17-18  La 

Repassada 
Djoves 

18-19 
Music Box 

Programa 
infantil 

Magazin 

Donem la 
paraula 

La lluna en 
un cove 

Població 
estrangera Els Esports Rock in 

Ràdio 
19-20 Programa 

IES 
Programa 

IES (R) 

La 
Repassada 

(R) 
Genesimphoni

c 

Ahora 
me ves 
ahora 
no me 

ves 
20-21 Esport Obert 

La Lluna 
en un 
cove 

Class-x Best Song 
Ever 

DJoves (R) 

21-22 Informatius La Xarxa (Edició vespre) Ahora me 
ves ahora 
no me ves 22-23 

Rock’n Roll 
Ràdio 

Adolescents.c
at Jazz FM 

RG 
Musica 

Adolescents.cat 

Gelitronic 
23-00 RG Música De bat a 

bat 
1h amb Joan 

Rodríguez 

Informatius 
La Xarxa 

(Edició cap 
de 

setmana) 
00-02 RG Música Gelitronic RG Música 
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• CONTIGUT DIGITAL I ESCRIT 

Per tal d’arribar a les noves generacions i augmentar l’audiència de l’emissora és molt 
important impulsar altres tipus de continguts que no siguin únicament els que s’emeten  
la ràdio. 

És per això que serà necessari realitzar una sèrie d’accions: 

- Actualitzar el contingut de la web i de les xarxes socials periòdicament 
- Oferir totes les noticies locals en format escrit a la web de l’emissora 
- Oferir contingut específic i exclusiu mitjançant les xarxes socials (vídeos 

d’esdeveniments, visites virtuals d’exposicions, retransmissions i entrevistes en 
directe..). 

 

2.4.3 PREU: 

Com que el consum dels programes emesos és gratuït la fixació de preus només es 
podrà aplicar a la publicitat, al merchandising  i als productes que s’ofereixen en els 
actes culturals i festius organitzats. 

 

• Publicitat: 

Tenint en compte que els preus publicitaris que actualment ofereix Ràdio Gelida es van 
establir fa més de 10 anys cal fer una remodelació del model publicitari. 

 
Proposta publicitària: 

PUBLICITAT A LA RÀDIO: 

• ESTABLIMENT COL·LABORADOR 

Durada: 1 any 

- 1 falca /dia → 16 € / mes 
- 2 falques /dia → 26 € / mes 

Durada: 6 mesos 

- 1 falca /dia → 20 € / mes 
- 2 falques /dia → 30 € / mes 

Durada: 1 mes 

- 1 falca /dia → 24 € / mes 
- 2 falques /dia → 34 € / mes 

*Preu establert per falques de 20’’ 

- Falques de 25’’ + 1 € 
- Falques de 30’’ + 2 € 
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• CAMPANYA DE PROMOCIÓ 
 

- 15 passis → 25 € 
- 30 passis → 25 € 

*Durada de la promoció a determinar amb el client 

• CAMPANYA DE NADAL 

Durada: Del 15 de desembre al 7 de gener 

- 1 passi /dia → 25 € 
- 2 passis /dia → 35 € 

 
• CAMPANYA DE FESTA MAJOR 

Durada: Setmana abans de Festa Major i els 10 dies de Festa Major 

- 1 passi /dia → 20 € 
- 2 passis /dia → 30 € 
- Patrocini del programa de Festa Major (una setmana) → 30 € 

 
• PATROCINI DE PROGRAMES 

Informatius (3 programes al dia de dilluns a divendres) 

- 1 mes → 40 € 
- 6 mesos → 35 € / mes 
- 1 any → 30 € / mes 

Programa diari a escollir: 

- 1 mes → 30 € 
- 6 mesos → 25 € / mes 
- 1 any → 20 € / mes 

Programa principal de dissabte i diumenge: 

Durada: 1 mes 

- 1 passi / programa → 25 € 
- 2 passis / programa →30 € 

Durada: 6 mesos 

- 1 passi / programa → 20 € 
- 2 passis / programa →25 € 

Durada: 1 any 

- 1 passi / programa → 18 € 
- 2 passis / programa →24 € 
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Sessions plenàries (1 cop al mes) 

Durada: 1 any 

- 3 passis / ple → 120 € / any 
- 2 passis / ple → 100 € / any 
- 1 passi / ple → 80 € / any 

*Patrocini de plens extraordinaris gratuït 

• CREACIÓ DE FALQUES 
 

- Falca de 20’’ → 10 € 
- Falca de 25’’ → 12 € 
- Falca de 30’’ → 15 €  

 

PUBLICITAT AL LLOC WEB: 
 

• BÀNER PRINCIPAL   
 

- 1 mes → 40 € 
- 6 mesos → 35 € / mes 
- 1 any → 30 € / mes 

 
• BÀNER LATERAL 

Tamany: 100% 

• 1 any: 
- 1 lateral → 25 € / mes 
- 2 laterals → 35€ / mes 

 
• 6 mesos:  
- 1 lateral → 30 € / mes 
- 2 laterals → 40€ / mes 

 
• 1 mes: 
- 1 lateral → 35 €  
- 2 laterals → 45 €  

Tamany: 50 % 

• 1 any: 
- 1 lateral → 15 € / mes 
- 2 laterals → 20 € / mes 

 
• 6 mesos: 
- 1 lateral → 20 € / mes 
- 2 laterals → 30€ / mes 

 

BANER PRINCIPAL 
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• 1 mes: 
- 1 lateral → 25 €  
- 2 laterals → 35 €  

Tamany: 33% 

• 1 any: 
- 1 lateral → 10 € / mes 
- 2 laterals → 15 € / mes 

 
• 6 mesos: 
- 1 lateral → 15 € / mes 
- 2 laterals → 25€ / mes 

 
• 1 mes: 
- 1 lateral → 20 €  
- 2 laterals → 30 €  

 
• PUBLICITAT POP UP A PANTALLA COMPLETA 

Pàgina principal: 

- 1 mes → 40 € 
- 6 mesos → 35 € / mes 
- 1 any → 30 € / mes 

Pàgina secundària 

- 1 mes → 35 € 
- 6 mesos → 30 € / mes 
- 1 any → 25 € / mes 

 
• PUBLICITAT ALS CONTINGUTS AUDIOVISUALS 

 
- 5 vídeos → 30 € 
- 10 vídeos → 40 € 
- 20 vídeos → 70 € 
- 30 vídeos → 90 € 

 
• PUBLICITAT AL REPRODUCTOR 

 
- 1 mes → 45 € 
- 6 mesos → 40 € / mes 
- 1 any → 30 € / mes 

*Els anuncis van rotant en baners de 20’’. 
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• Merchandising: 
 

- SAMARRETES 

- original 10 € 

- Temporada actual 8 € 

- GOTS  2 € (possibilitat de retornar) 

- ADHESIUS  

- Original 3 € 

- Temporada actual 2 € 

 

• Productes activitats festives: 
 

- BEGUDES 

- Aigua 1 € 

- Combinat 4 € 

- Combinat de Whisky 5 € 

- Combinat de Red Bull 5,5 € 

- Cervesa 2 € 

- Refresc 2 € 

- Xarrups 1,5 € 

 

- TIQUETS SOPAR DE LA RÀDIO 

- Col·laborador 8 € 

- Complet 12 € 
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2.4.4 ESTRATÈGIA DE DISTRIBUCIÓ 
 

 
• Ràdio: 

Actualment Ràdio Gelida ja compta amb una freqüència d’emissió que és la 107.6 fm i 
que cobreix tot el municipi i una part de Sant Sadurní d’Anoia.  
Per tant l’emissora ja compta amb tot el material necessari per emetre: 

- Taula de mescla: Serveix per poder emetre sons que provenen de llocs diferents 
com per exemple de micròfons diferents, de trucades de telèfon, de cançons 
d’internet.. 
 

- Generador estèreo: dispositiu que codifica el senyal d’àudio en estèreo per tal 
de poder emetre.  
 

- Compressor o processador d’àudio: S’utilitza per tal de mantenir l’emissió de 
la ràdio dintre del límit d’emissió legal que és de 18 watts. Aquests límits són 
necessaris per tal que totes les emissores emetin amb la mateixa intensitat i no 
es produeixin distorsions perjudicials. 
 

- Equip transmissor: és un aparell que té la funció de processar la senyal que 
prové de l’estudi perquè es pugui enviar cap a l’antena. 
 

- Radioenllaç: Serveix per transmetre la senyal que s’emet des del mateix estudi 
de ràdio cap a l’equip transmissor. És necessari per tal d’assegurar que la senyal 
no perdi qualitat o potència. 
 

- Antena: És l’aparell que serveix per  transformar en ones electromagnètiques el 
senyal que prové del transmissor. 
 

- Software de gravació i edició: Actualment s’utilitza el programa Audacity però 
es vol canviar pel programa Dalet que és més fàcil d’utilitzar i permet realitzar 
més accions com editar els àudios o tenir un arxiu mitjançant el qual pots accedir 
a totes les gravacions i arxius que s’hagin guardat durant tots els anys d’emissió. 
 

- Software de reproducció: Actualment s’utilitza el Reproductor Windows Media 
i els que s’ofereixen a llocs web com Youtube o Spotify. 

 

Per altra banda, es sol·licitarà l’ampliació d’aquesta freqüència o bé l’assignació d’una 
segona freqüència enviant una sol·licitud a la Direcció General de Mitjans de 
Comunicació. 

 

 

 

 

 



56 
 

• Web: 

Ràdio Gelida també compta amb un lloc web propi el domini del qual ja està pagat. 
Actualment la web ofereix les següents seccions: 

• L’emissora 

- Breu història de l’emissora  

- Consell Rector  

- Col·laboradors  

- Contacte 

• Programació 

• A la carta 

• Noticies 

• Publicitat 

• Escolta’ns 

• Xarxes socials 

La distribució de la web es considera que està actualitzada i és correcte per tal de poder 

distribuir el contingut escrit i audiovisual de l’emissora. 

Com que no es coneix quins són els softwares que s’utilitzen per emetre en streaming i 

oferir els continguts mitjançant el servei a la carta però si que es considera que són 

softwares que han quedat una mica desfasats es proposen dos nous softwares: 

• Emissió en streaming: 

Per tal d’oferir continguts en streaming es contractarà els serveis de l’empresa EnaCast 

i, en concret el pla “Encast Podcast System que ofereix: 

• Servei de Streaming 

• Gravació Automàtica podcast 

• Publicació Automàtica podcast 

• APIS (RSS, Json) Integració serveis externs 

• Backups 

• Estadístiques 

D’aquesta manera no caldrà realitzar cap acció manual per tal d’oferir els continguts que 

s’emeten al servei de a la carta.  
El pla contractat té un preu de 134,10 € a l’any. 
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• Reposició d’àudios: 

S’utilitzarà la plataforma Ivoox amb la que, creant un canal de la ràdio, es poden 

emmagatzemar i compartir podcasts il·limitats de manera gratuïta i a més permet 

realitzar llistes de reproducció i seccions diferents per cada programa. 

Aquesta plataforma també ofereix moltes més possibilitats de distribució com: difusió de 

podcasts i àudios mitjançant les xarxes socials, afegir pestanya de podcasts a la pàgina 

de Facebook de l’emissora, integrar el canal d’Ivoox, podcasts i àudios al lloc web de 

l’emissora i s’ofereixen una sèrie d’estadístiques per poder conèixer el rendiment dels 

continguts publicats. 

D’aquesta manera, l’ús del servei de ràdio a la carta serà molt més intuïtiu i atractiu 

visualment que el que s’ofereix en l’actualitat, tal com es pot observar a l’exemple: 

Disseny del servei de ràdio a la carta actual: 
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Proposta del nou servei de ràdio a la carta mitjançant la plataforma Ivoox:  
(L’exemple que s’utilitza és el perfil real de Ràdio Sant Sadurní) 

 

 
 
 

• App 

Actualment Ràdio Gelida no disposa de cap aplicació pròpia.  

Com que encara no se sap del cert si una aplicació mòbil per l’emissora serà útil o no ni 
si tindrà molt d’èxit es farà una versió de prova. 

En aquest cas s’acceptarà la proposta feta pel grup APP PROGRESO que, al ser una 
empres formada per joves i que acaba de començar, ofereixen la possibilitat de crear un 
aplicació per Ràdio Gelida de manera gratuïta amb la intenció de donar-se a conèixer. 

L’aplicació proposada constarà de: 

- Un botó de play que al clicar sintonitzarà Ràdio Gelida 

- Tres pestanyes que connecten directament amb el lloc web i les pàgines de 

Facebook i Twitter de l’emissora. 

- Una breu descripció de l’emissora. 

- Un botó mitjançant el qual l’oient pot compartir l’aplicació a les seves xarxes 

socials. 

- Un botó de gravació per gravar el so que emet en aquell moment l’emissora. 

En el cas que la prova de l’aplicació sigui positiva, es plantejarà la creació d’una aplicació 

més completa amb possibilitat de recuperar el contingut amb servei a la carta sense 

haver de redirigir-se a la pàgina web de Ràdio Gelida. 
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2.4.5 PLA DE COMUNICACIÓ 
 

• Promoció prèvia a l’inici de la temporada: 
 

- Promoció a altres mitjans i a la pròpia emissora 

Es farà publicitat de la renovació de Ràdio Gelida als principals mitjans de premsa 
escrita, emissores de ràdio i mitjans digitals de la comarca de l’Alt Penedès. 

- Publicitat a emissores de ràdio: 

Es produirà una falca de 20 segons des de Ràdio Gelida que tindrà un cost 0 i s’emetrà 
durant 6 mesos a: 

- Ràdio Sant Sadurní (2 falques/ dia → 35€/mes) 
- Ràdio Vilafranca (anunci de 20’’ per 8,9€ /setmana) 
- Ràdio Gelida (gratuït)  

Total publicitat ràdio= 423€ 

Es farà un cartell i s’adaptarà tant per fer els baner per anunciar-se als mitjans digitals, 
com per fer promoció per les xarxes socials, fer cartells i flyers. 

- Publicitat a mitjans digitals i escrits: 
 

- La Fura ( 3 anuncis de 4 mòduls per 70€/inserció → 210€) 
- El Cargol ( anunci de 2 mòduls per 17.500 exemplars → 75 €) 
- El 3 de vuit ( 2 packs de 30€/cpm → 60€) 
- Eix Diari ( 2 packs de robapàgines a 50€/cpm → 100€) 
- Article a El Balcó explicant els canvis i novetat de Ràdio Gelida.  

(Com que és la revista d’informació local que produeix l’Ajuntament, la publicació 
d’aquest article serà gratuït ja que Ràdio Gelida és la radio municipal.) 
Total publicitat premsa digital i escrita = 445 € 
 

- Publicitat al carrer i a les cases 

Com ja s’ha comentat, es dissenyarà un mateix cartell tant per produir cartells grans per 
penjar al carrer com per fer flyers petits per enviar a totes les cases. 

- Flyers:  

Com que a Gelida hi ha al voltant d’unes 3.000 habitatges, s’imprimiran un total de 5.000 
per tal de poder enviar-ne a totes les cases i també per poder tenir-ne als comerços i 
espais públics del poble. 

A l’empresa Online Printers, la impressió de 5.000 flyers té un cost de 29€. 
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- Cartells: 

S’imprimiran 20 cartells per les dues poblacions més grans de la comarca (Vilafranca i 
Sant Sadurní), 10 per Gelida i 5 per cada poble més petit. 

D’aquesta manera necessitarem un total de  175 cartells:

- Gelida (10) 
- Sant Sadurní (20) 
- Vilafranca (20) 
- Avinyonet del Penedès (5) 
- Cabanyes(5) 
- Castellet i la Gornal (5) 
- Castellví de la Marca (5)  
- Font-rubí (5) 
- Granada (5) 
- Mediona  (5) 
- Olesa de Bonesvalls  (5) 
- Olèrdola (5) 
- Pacs del Penedès (5) 
- Pla del Penedès (5) 

- Pontons (5) 
- Puigdàlber (5) 
- Sant Cugat Sesgarrigues (5) 
- Sant Llorenç d'Hortons (5) 
- Sant Martí Sarroca (5) 
- Sant Pere de Riudebitlles (5) 
- Sant Quintí de Mediona (5) 
- Santa Fe del Penedès (5) 
- Santa Margarida i els Monjos 

(5) 
- Subirats (5) 
- Torrelavit (5) 
- Torrelles de Foix (5) 
- Vilobí del Penedès (5) 

A l’empresa Online Printers la tirada de 200 cartells amb unes dimensions de 50 x 70 
cm té un cost de 59 euros, pel que hi haurà 25 cartells sobrants per altres esdeveniments 
o per si es considera que alguna població en necessita més. 

Total publicitat al carrer = 88 € 

 

• Publicitat per possibles anunciants: 

Per altra banda també caldrà promocionar les ofertes de publicitats que ofereix Ràdio 
Gelida als anunciants potencials. 

És per això que es dissenyaran flyers amb algunes de les ofertes de publicitat de Ràdio 
Gelida i es facilitarà un correu electrònic i un telèfon per posar-se en contacte amb el 
responsable de publicitat d’emissora així com també la secció del lloc web de Ràdio 
Gelida on s’especifiquen totes les tarifes publicitàries possibles. 

Els flyers es repartiran pels comerços i entitats de Gelida, Sant Sadurní i Vilafranca del 
Penedès pel que es necessitaran un total de 1747 flyers: 

Entitats 

- Gelida (69) 
- Sant Sadurní (140) 
- Vilafranca (451) 

 

Comerços: 

- Gelida (92) 
- Sant Sadurní (206) 
- Vilafranca (788)

A l’empresa Online Printers, la impressió de 2.000 flyers té un cost de 28€. 

Total publicitat per anunciants = 28 € 
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• Xarxes socials: 

Per tal de rellançar l’emissora de Ràdio Gelida, serà necessari informar als oients que 
ja coneixen l’emissora dels canvis que s’han realitzat o es realitzaran durant el projecte 
de millora per tal de que el seu interès creixi. 

És per això que caldrà realitzar una sèrie de publicacions continues per anunciar els 
nous continguts i les noves maneres en que es podrà escoltar l’emissora (per l’aplicació 
i accedint al lloc web original per utilitzar la nova plataforma de ràdio a la carta i de 
streaming)  i per promoure la participació de la gent als perfils que Ràdio Gelida té a 
Facebook, Instagram i Twitter. 

El principal contingut d’aquestes publicacions serà: 

- Vídeos en que apareguin els responsables dels nous continguts explicant en que 
consistirà el programa que produeixen (com que la nova temporada de 
programació sempre comença al setembre, els vídeos es començaran a publicar 
a l’estiu). 

- Cartells promocionals (els mateixos que es penjaran al carrer i que s’utilitzaran 
per la publicitat a mitjans de premsa escrita). 

- Concursos per potenciar l’interès pels nous continguts. 

 

• Disseny de l’anunci 
 

S’utilitzarà al mateix disseny pels anuncis en premsa, a les xarxes socials i als flyers i 
als cartells.  

A més a més, es farà un altre disseny pels flyers destinats a possibles anunciants. 

Per tant es necessitaran dos dissenys. 

La dissenyadora local Cristina Calero dissenyaria ambdós anuncis per un preu de 200€. 

Total disseny publicitat = 200€ 

 

• Promoció continua: 

Serà necessari que cada setmana els responsables dels programes propis s’ocupin de 
promocionar el contingut que oferiran en el seu programa mitjançant els perfils de les 
xarxes socials. 

Si hi ha alguna edició especial d’algun programa també s’anunciarà mitjançant una falca 
que s’emetrà a la pròpia emissora. 

Els programes amb més audiència organitzaran concursos per incentivar el feedback 
amb els oients. 
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• Pressupost de màrqueting: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 OBJECTIUS COMERCIALS 
 

Tenint en compte que a l’emissora els canvis de programació es realitzen quan s’inicia 
una nova temporada, caldrà tenir com a data d’inici el mes de setembre, a partir de la 
qual es podran començar a plantejar els terminis que s’han de complir per completar els 
objectius que es volen assolir. 

 

• Audiències  

Objectius a curt termini: 

Juliol:  

- Creació dels perfils en xarxes socials dels programes que s’emetran a l’emissora 
a partir del setembre. 

- Primers vídeos anunciant quina serà la temàtica dels nous programes 
 

Agost: 

- Primeres publicitats de tots els programes ja amb els seus protagonistes i 
productors als diferents perfils del programa a les xarxes socials així com també 
als perfils de l’emissora general.  
En el cas dels programes de producció aliena es sol·licitarà als seus 
responsables si poden produir aquestes promocions. En el cas que no sigui 
possible, es farà una promoció anunciant els contingut i els seus protagonistes 
però sense la seva participació directa. 
 

Setembre: 

- A principis de setembre s’iniciarà la campanya de promoció a altres mitjans de 
comunicació i amb els flyers i cartells. 

- Al iniciar la nova temporada de programació, tots els programes han de poder 
emetre el seu primer capítol aquella mateixa setmana (a partir del 12 de 
setembre). 
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- Des de la primera setmana de al temporada caldrà que es pugui accedir a tots 
els continguts mitjançant el servei a la carta així com consumir programes en 
directora mitjançant el servei de streaming. 

- L’audiència es mesurarà per cada programa sumant l’audiència directa en 
streaming i els oients que utilitzen el servei a la carta.  
(L’audiència del contingut emes directament per la freqüència modulada no es 
pot mesurar) 

- També es mesurarà l’impacte de les publicacions a les xarxes socials (nombre 
d’usuaris als que arriba el contingut i nombre de reaccions en forma de 
comentari, compartició o “m’agrada”). 
 

Octubre: 

- Que l’audiència de tots els programes hagi augmentat, encara que sigui un 
mínim. (Com que no hi ha un nombre d’audiència conegut, no es pot saber de 
quina base es parteix pel que no es pot establir un objectiu concret de nombre 
d’oients). 

- Que la repercussió a les xarxes socials tant dels perfils dels programes concrets 
com dels de l’emissora en general hagi tingut més repercussió que en el mes 
anterior. 

- En el cas dels perfils a les xarxes socials de l’emissora general sí que es tenen 
dades actuals: 
 

 

- Per tant, tenint en compte que la promoció per xarxes socials s’haurà iniciat a 
partir del mes de juliol es calcula que hi haurà un augment de la importància dels 
perfils de l’emissora.  
 Pel que fa al perfil de Facebook es preveu que el nombre de “m’agrada” pugi al 
voltant d’uns 100 seguidors, que provablement procediran d’altres poblacions 
que no són Gelida on els hi arribarà la informació sobre l’emissora a través de la 
publicitat. 
Per altra banda, pel que fa als perfils de Twitter i Instagram, es preveu que el 
nombre de seguidors augmenti fins a arribar a un nombre de seguidors similar al 
que tenia el perfil de Facebook abans de iniciar el pla de comunicació. 
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Objectius a llarg termini: 

Febrer: 

- Tenint en compte que la majoria de contractes publicitaris programats per fer 
promoció del rellançament de l’emissora són de 6 mesos es preveu que al febrer 
s’hauran exhaurit. Per tant, es preveu que durant aquests mesos els resultats 
d’audiència i de repercussió de l’emissora hauran millorat considerablement. 

Juny: 

És el mes en que es finalitza la temporada d’hivern i quan s’haurà de valorar els 
resultats obtinguts per cada programa. S’espera que:  
 

- L’audiència de tots els programes hagi anat creixent exponencialment i, sobretot, 
que no hagi disminuït. 

- La repercussió dels diferents perfils a les xarxes socials en relació amb 
l’emissora hauran mantingut el nombre de seguidors aconseguits amb els 
primers mesos de promoció a les xarxes socials i, en la majoria de casos, hauran 
tingut petits augments del nombre de seguidors gràcies a altres tipus de 
publicitat. 

- L’audiència s’haurà familiaritzat amb les noves plataformes de streaming i 
continguts a la carta implantades al setembre. 

- Tots els productors de programes propis s’hauran familiaritzat amb l’ús de les 
plataformes per emetre el seu programa i amb la gestió dels perfils del seu espai 
a les xarxes socials. 

 

- Vendes publicitàries: 

Tenint en compte que amb el sistema de tarifes publicitàries anterior es preveia que per 
l’any 2018 s’ingressarien 2.545 € provinents de la publicitat, amb el nou sistema de 
tarifes, que és més extens i ofereix més possibilitats, aquests ingressos haurien 
d’augmentar. 

Si aquest ingressos provinguessin únicament del que en les tarifes publicitàries anteriors 
es considerava “establiment col·laborador” això significaria que aproximadament hi ha 
12 empreses, entitats o comerços que s’anunciaven a Ràdio Gelida. 

Això significa que amb les tarifes actuals i contractant l’opció més s’assimila a les 
antigues tarifes (el contracte anual com a establiment col·laborador: 1 falca / dia =16€ / 
mes), actualment amb aquests 12 anunciants s’ingressarien un total de 2.304 , ja que 
els preus han disminuït. 

Tot i així, tenint en compte que a Gelida s’haurà enviat les tarifes publicitàries a un total 
de 161 entitats i comerços i a un total de 1747 entitats i comerços a tota la comarca, no 
seria estranys que aquest nombre d’anunciants augmentés considerablement. 
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Per altra banda, si ens centrem en la publicitat a la pàgina web, tot i que no hi ha cap 
referent d’ingressos, sí que es poden fer algunes estimacions: 

- En el cas de tenir poca repercussió en el mercat publicitari i considerar que de 
tot els espais publicitaris que s’ofereixen només se n’omplis un 15%, l’ingrés que 
s’obtindria seria d’entre 300 i 400 €. 

- En el cas de tenir una influència moderada dintre el mercat publicitari i considerar 
que de tot els espais publicitaris que s’ofereixen se n’ompliran un 50%, l’ingrés 
que s’obtindria seria d’entre 1.000 i 1.200 €. 

- En el cas de tenir un impacte important en el mercat publicitari i considerar que 
de tot els espais publicitaris que s’ofereixen se n’ompliran un 80%, l’ingrés que 
s’obtindria seria d’entre 1.600 i 1.800€. 

Tot i això, per fer les previsions cal tenir en compte dos aspectes: 

- A la proposta de millora l’oferta de tarifes publicitàries és molt més variada (tant 
en l’emissió per FM com a la pàgina web) pel que hi ha més possibilitats que els 
anunciants potencials trobin més fàcilment un format publicitari que s’adapti al 
seu negoci o entitat. 

- Aquestes noves possibilitats de publicitat no només arribaran a establiment de 
Gelida, sinó també a Vilafranca i a Sant Sadurní pel que el mercat de possibles 
anunciants serà més gran que fins ara. 

 

Objectius publicitaris: 

Publicitat ràdio Publicitat Web Total 
/mes Mes Anunciants Ingressos Mes % espais Ingressos 

Agost 12 276€ Agost 10% 200€ 476€ 
Setembre 22 572€ Setembre 15% 300€ 872€ 

Inversió publicitària recuperada              + inici obtenció beneficis 
Novembre 50 1.300€ Novembre 20% 400€ 1.700€ 
Desembre 65 1.690€ Desembre 35€ 700€ 2.390€ 

Febrer 70 1.820€ Febrer 50% 1.000€ 2.820€ 
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3. PLA D’OPERACIONS 
 

3.1 PLA DE PRODUCCIÓ: 
 

• Programa diari: 

El programa A mig Matí és un dels més antics de l’emissora. És un magazín matinal 
diari de dues hores de duració que està format per seccions de diverses temàtiques: 

- Repàs informatiu local i comarcal 
- Tertúlia sobre l’actualitat 
- Agenda local 
- La cançó del dia 
- Entrevistes puntuals 

Per fer quest programa setmanal es necessita la participació d’un equip format per: 

- Editor: Responsable de la producció i locutor principal del programa. 
- Col·laborador: Segona veu i ajudant de redacció. 
- Tertulians: Aporten la seva opinió sobre temes d’actualitat. 
- Tècnic de so: Responsable de la qualitat d’emissió del programa, control de so, 

ajudant d’edició de talls de veu i cançons, responsable d’emetre la publicitat i de 
donar pas a les trucades. 

Pel que fa a l’equipament tècnic es requerirà: 

- 1 estudi 
- Ordinador i impressora per llegir els continguts escrits 
- Gravadora 
- Connexió a internet per cercar continguts 
- Telèfon fixe per permetre intervencions dels oients. 

Horari de producció: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9-10h Preparació de la secció informativa 
10-12h Emissió del programa 
12-13h Preparació de les seccions fixes del dia següent Programació dels 

continguts de la 
setmana següent i 
preparació se les 
seccions fixes de 

dilluns 

13-14h     
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• Programa setmanal: 

El programa infantil “Ràdio de contes” és una de les novetats incloses dintre el projecte 
de millora de Ràdio Gelida. 

El programa, que té una duració d’una hora i és setmanal està format per petites 
seccions: 

- Què farem avui? 
- Conte 
- La noticia de la setmana 
- La cançó 
- Digues la teva 

Per fer aquest programa setmanal només es necessiten dues persones: 

- Editor i locutor del programa 
- Tècnic de so 

Pel que fa a l’equipament tècnic s’utilitzarà el següent material: 

- 1 estudi 
- Ordinador i impressora per llegir els continguts escrits 
- Connexió a internet per cercar continguts 
- Telèfon fixe per permetre intervencions dels oients. 

Horari de producció: 

 Dimecres 
16-18h Preparació del programa 

(gravació de la narració del conte, 
cerca de la noticia de la setmana i 
de la cançó d’avui i informació 
sobre l’autor d’aquesta cançó. 

18-19h Emissió del programa 
 

 

• Programa informatiu cap de setmana: 

La Finestra Gelidenca és el principal espai informatiu ofert per l’emissora. 

El programa el produeix l’equip informatiu de Ràdio Gelida i està format per un total de 
4 seccions: 

- Informatiu (inclou informació local, comarcal i esportiva) 
- Entrevista 
- El defensor de l’oient 
- Tertúlia 

Per fer el programa hi ha un equip format per: 

- Editor: Responsable del contingut del programa, locutor i conductor de la tertúlia. 
- Redactor: Locutor i conductor de l’entrevista 
- Tècnic de so: Responsable de la qualitat d’emissió del programa, control de so, 

ajudant d’edició de talls de veu i cançons, responsable d’emetre la publicitat i de 
donar pas a les trucades. 
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- Horari: 

 Dimecres Dijous Divendres  Dissabte 
17-18h Decisió de 

l’entrevistat i 
contacte 

 Preparació de 
l’entrevista i 
triatge de 
temes per la 
tertúlia 

10-12h Preparació 
de 
l’informatiu 

18-19h   12-14h Emissió del 
programa 

    15-16h Publicació 
de les 
noticies a 
les xarxes 
socials i al 
lloc web de 
l’emissora. 

 

 

• Minuts musicals 

Per tal de oferir música atractiva per totes les edats caldrà que setmanalment es vagin 
afegint les novetats musicals per tal d’anar oferint una programació musical més 
completa. 

Per això el que es farà és que cada diumenge es faci un repàs a les llistes de les cadenes 
musicals més escoltades per tal d’anar afegint les cançons amb més èxit. 

Per realitzar aquesta feina només caldrà una persona, que serà el responsable musical 
de l’emissora i aquesta tindrà un ordinador amb connexió a internet. 

Les llistes musicals que es miraran són les de les següents emissores: 

- Los 40  
- Cadena Dial  
- Cadena 100  
- Europa FM  
- Icat FM  
- Rac 105 

 

• Programes externs 

Els programes de producció aliena que s’emeten dins la nova graella de Ràdio Gelida 
són els següents: 

- Informatius la xarxa (edició matí, edició migdia, edició vespre, edició cap de 
setmana) 

- Adolescents.cat 
- De bat a bat 
- 1h amb Joan Rodríguez 

En el cas d’aquests programes es buscarà un responsable que es dedicarà a 
descarregar els programes d’internet i programar-los perquè s’emetin a l’espai 
corresponent. 
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3.2 RESUM DE RECURSOS DE PRODUCCIÓ I COSTOS 
 

LOCALITZACIÓ 
Situació Carrer del Mossèn Jaume Via, 17 – Gelida 08790 (Barcelona) 

Està localitzada al centre del municipi, al carrer paral·lel al carrer major 
i a mateix edifici que el Centre d’Iniciatives Culturals. 

Distribució Sala d’espera, despatx, sala de màquines i 2 estudis, un amb capacitat 
per 6 persones 1 o 2 tècnics, i l’altre amb capacitat per 3 persones i 1 
o 2 tècnics.  

Preu Com que l’edifici és de l’Ajuntament l’ús d’aquest espai no suposa cap 
cost per l’emissora. 

 

 

Inversions en capital fix 
Concepte Import Amortització 

Equipaments Hardware 
4 gravadores 80€ 16€/any 

Programes informàtics 
Dalet 30€/mes  
Serveis La Xarxa 0€ 0€ 
Programes MSC 100€/reparació  
ADTEL (manteniment) 800€/any  
Office 99€/any  

Mobiliari 
Cadires estudis 150€ 15€/any 
Cadires zona tècnics 160€ 20€/any 

Altres 
APP 0€ 0€ 

 

Costos de capital fix 
Total amortitzacions 51€/any 
Manteniment 800€/any 
Reparacions informàtiques 200€/any 
TOTAL 1051/any 

 

Costos d’aprovisionament 
Concepte Import (€/mes) 
SGAE 50€ 
Material d’oficina 30€ 
Programes i altres 8,5€ 
TOTAL 88,5€ 
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Costos de personal 
Nombre Perfil Tasques Horari Remuneració 
3 Tècnic de so Control de so 

dels 
programes i 
ajudar a les 
gravacions 

Jornada 
completa 
- Matí (8-

16h) 
- Tarda 

(16-23h) 
Cap de 
setmana  
- (10- 14h 

/16h-20h)  

Jornada 
completa: 
1.100€ + 25% 
SS= 1.375€  
(x2 = 2.750€) 
 
Cap de 
setmana: 
440+ 25% SS= 
550€  

2 Becaris Ajudants de 
redacció de 
programes 
diversos 

Mitja jornada  
- Matí(9-

13h) 
- Tarda 

(16-
20h) 

150€ + 25% 
SS= 187,5€ 
(x2= 375€) 

1 Responsable 
programació i 
redacció 

Control del 
contingut dels 
programes i 
guia de 
becaris 

Jornada 
completa 
(DL-DV 9-14h i 
16-19h) 

1.200€+ 
25%SS= 
1.500€ 

1 Director 
comercial 

Promoció de 
continguts i 
activitats i 
captació 
d’anunciants 

Jornada 
completa 
(DL-DV 9-14h i 
16-19h) 

1.200€+ 
25%SS= 
1.500€ 

Nombre a 
determinar 

Col·laborador Producció de 
programes 
propis 

Indiferent 400€ 
/programa a 
l’any 
(x 25=8.800€) 

TOTAL /MES 7.408,3€ 
 

 

Altres costos de producció 
Concepte Import/any 
Comunicacions 1.000€ 
Manteniment Ràdio Online 2.000€ 
Subministrament aigua 500€ 
Desplaçaments 50€ 
Serveix externs publicitat 500€ 
Activitats culturals  13.500€ 
TOTAL 17.550€ 

 

Costos de comercialització 
Distribució per streaming 134 €/any 
Campanya de rellançament 1.184€ 

 

Costos d’administració 
Primes assegurances 1.600€ 

 



71 
 

4. ESTRCUTURA ORGANITZATIVA DE L’EMPRESA 

 

Al ampliar la plantilla de col·laboradors i, sobretot, contractar treballadors professionals 
caldrà fer una reestructuració important de la jerarquia de funcionament de l’emissora. 

És per això que més enllà del consell rector i el patronat, es crearan quatre 
departaments: comercial, tècnic, de continguts i d’administració i comptabilitat.  

Aquests departaments aniran dirigits pels membres del consell rector que seran 
responsables de la seva àrea. 

A més de la presa de decisions per part dels membres del consell rector i la direcció de 
l’emissora, també tindrà un paper important el patronat de l’emissora que farà una funció 
consultiva i de control. 
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5. PLA ECONÒMIC I FINANCER 
 

5.1 PRESSUPOST DE CAPITAL 

Al considerar que aquest és un projecte de millora i no un pla empresarial per crear una 
emissora des de zero, els pressupost de capital no és el que s’utilitzaria per posar en 
marxa una empresa. 

Com que l’emissora ja està en funcionament, la majoria de les despeses inicials de 
constitució no es produiran i el resultat monetari dels exercicis anteriors és força elevat. 

D’aquesta manera, pel que fa al finançament només hi haurà la partida anual que ofereix 
l‘Ajuntament dintre dels seus pressupostos (27.000€) i el resultat d’exercicis anteriors 
(32.882€). 

Per altra banda, tot i que la inversió inicial no és tan gran com la que podria necessitar 
un emissora nova, sí que cal fer un conjunt d’inversions per millorar l’estat actual de 
l’emissora. És per això que s’invertirà en un nou software informàtic, en la renovació de 
mobiliari i del lloc web de l’emissora entre d’altres. 

Pel que fa a les despeses en la campanya de publicitat pel rellançament de l’emissora 
es tenen en compte al pressupost d’explotació. 

 

Finançament Inversió 
Concepte Import Concepte Import 

Recursos propis 0 Despeses de constitució 0 
Crèdits* 0 Immobilitzat immaterial 593 
Partida Ajuntament 27.000 Software informàtic 459 
Resultats d’exercicis anteriors 32.882 Altres 134 
    Immobilitzat material 390 
    Maquinària 80 
    Mobiliari 310 
    Saldo inicial de tresoreria 58.899 

TOTAL RECURSOS 59.882 
TOTAL INVERSIONS +  

59.882 SALDO INICIAL de 
tresoreria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

5.2 PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 

 
Els ingressos obtinguts el primer any després d’implantar el projecte de millora 
provindran principalment dels anunciants que es publicitin a l’emissora i, a més a més, 
dels ingressos que s’obtinguin amb les activitats culturals organitzades per l’emissora 
(sopar de festa major) i amb la venda de merchandising (samarretes, enganxines…). 
 
Pel que fa als ingressos de publicitat, s’han tingut en compte en funció de les previsions 
que es van realitzar al remodelar l’oferta publicitària de l’emissora i al fer les previsions 
dels objectius comercials. 
 
Si ens centrem en les despeses, la més important és la que es destina a pagar els sous 
dels treballadors i la seguretat social. A més a més, cal tenir en compte que al mes 
d’agost la despesa en compres és molt superior que durant la resta de l’any perquè és 
quan es fa la inversió per organitzar el sopar i la festa de la ràdio de Festa Major. 
 
La important despesa que suposa la contractació de treballadors professionals és el que 
fa que al final de la temporada l’emissora tingui resultats negatius. És per això que 
després d’aquests primers mesos d’explotació caldrà valorar si és necessari fer algun 
canvi pel que fa al nombre de personal contractat o si amb els ingressos publicitaris i la 
partida que l’Ajuntament destina a l’emissora són suficients per cobrir totes les despeses 
i fer que l’emissora sigui rentable. 
 
 

  Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol TOTAL 

Ingressos                           

Vendes publicitat 476 872 1.200 1.700 2.390 2.500 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 26.058  

Altres ingressos 13.151                       13.151  

TOTAL 13.627  872 1.200  1.700  2.390  2.500  2.820  2.820  2.820  2.820 2.820  2.820  39.209  

Despeses                           

Compres 8.639 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9.739  

Sous 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 6.073 72.876  

Seguretat social 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 16.020  

Subministraments 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1.056  

Comunicacions 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 996  

Serveis externs 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 2.808  

Amortitzacions 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48  
Publicitat, 
promocions 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1.188  

TOTAL  16.555  8.016  8.016   8.016   8.016   8.016   8.016   8.016   8.016   8.016   8.016   8.016   104.731  
Resultat 
explotació -2.928 -7.144 -6.816  -6.316 -5.625   -5.516  -5.196  -

5.196   
-

5.196   
-

5.196   
-

5.196   
-

5.196   -65.522  

─ Despeses 
financeres 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84  

RESULTAT 
ORDINARI 
D’EXPLOTACIÓ 

 -2.935 -7.151  -6.823  -6.323  -5.632  -5.523  -5.203  -
5.203   

-
5.203   

-
5.203   

-
5.203   

-
5.203   - 65.606  
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6. ESTRUCTURA JURÍDICA ECONÒMICA I TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ 
 

Ràdio Gelida és, segons els seus estatuts una fundació pública de serveis. 

S’entén com a fundació les entitats sense ànim de lucre, constituïdes per un o diversos 
fundadors, mitjançant l’afectació d’uns béns o uns drets de contingut econòmic i la 
destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment 
de finalitats d’interès general (article 331.1.1 de la Llei 4/2008). 

En el cas de Ràdio Gelida, el seu fundador és el propi Patronat de l’Emissora municipal 
Ràdio Gelida, constituït pel propi Ajuntament de Gelida. 

El patronat és l’òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa d’acord 
amb la llei i els estatuts (article 332.1.1 de la Llei 4/2008). 

El patronat, d’acord amb el que eventualment disposin els estatuts, pot designar una o 
més persones per exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació 
(article 332.2.1 de la Llei 4/2008). 

Per altra banda, cal considerar que en l’emparament de 1 article 85 i següents del 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals per a la prestació del servei 
d’emissora municipal en ones mètriques amb modulació de freqüència, Ràdio Gelida es 
va crear amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional, depenent de 
l’Ajuntament. 

Pel que fa a la responsabilitat, la fundació respon com a persona jurídica pels danys que 
l’òrgan de govern, els seus membres o altres representants causin a terceres persones, 
per acció o omissió, en el compliment de les funcions que tenen encomanades, sens 
perjudici de la responsabilitat directa i solidària, per fet propi, de la persona o les 
persones causants del dany (article 332.14 de la Llei 4/2008). Per tant, la responsabilitat 
cauria sobre l’Ajuntament de Gelida que és qui va constituir el Patronat fundador de 
l’emissora. 

Pel que fa als tràmits de constitució, tot i que Ràdio Gelida ja era una emissora en 
funcionament, cal tenir en compte que per constituir l’emissora s’han hagut de seguir els 
següents passos: 

Cal fer arribar una sol·licitud signada per l’alcalde/alcaldessa adreçada a la Direcció 
General de Mitjans de Comunicació, aportant la documentació següent: 

- Certificat de l’acta del Ple en que s’hagi acordat la sol·licitud. 
- Certificat acreditatiu de la població censada. 
- Plànol on s’especifiqui clarament la ubicació prevista per al centre emissor, amb 

indicació de les coordenades geogràfiques i la cota. S’ha de tenir present que la 
ubicació de l’emissora haurà de realitzar-se preferentment dins el casc urbà de 
la població. 

- Memòria explicativa respecte la programació, les previsions de finançament, així 
com la forma de gestió del servei, que haurà de ser duta a terme en forma de 
gestió directa, en qualsevol de les formes previstes a la normativa sobre règim 
local. 

A més a més, cal ser conscients que l’espai físic que ocupa l’emissora (Carrer del 
Mossèn Jaume Via, 17, 08790 Gelida) no suposa cap cost econòmic ja que és propietat 
de l’Ajuntament. 
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7. CONCLUSIONS 
 

Després d’analitzar la situació actual de l’emissora local Ràdio Gelida i les necessitats i 
interessos del seu públic potencial per tal de crear un projecte de millora, podem 
concloure que és viable implementar-lo per tal de reformar el funcionament de l’emissora 
i ressituar-la dintre del sector radiofònic local. 

Aquesta inversió en millorar l’emissora local pot suposar un benefici social important pel 
municipi ja que potenciarà la participació ciutadana i donarà difusió a les activitats que 
s’organitzin, quelcom que pot ser d’interès per l’Ajuntament de Gelida que seria el 
principal inversor d’aquest projecte de millora. 

Més enllà de les millores materials de l’emissora com a espai físic, el que pot fer que la 
situació de l’emissora millori són quatre estratègies principals: 

La professionalització parcial de l’emissora, és a dir que no depengui únicament de la 
contribució dels seus voluntaris i col·laboradors i que hi hagi un conjunt de professionals 
que puguin dedicar-se a assegurar que el contingut i funcionament de l’emissora sempre 
sigui correcte. 

La redefinició dels continguts de la seva graella adaptant-los als interessos concrets de 
la població gelidenca dividida en sectors i l’aposta per oferir contingut informatiu de 
proximitat diàriament. 

El canvi de model publicitari oferint més possibilitats als anunciants, fet que pot suposar 
l’augment d’ingressos publicitaris. 

Finalment, una altra de les estratègies que pot rellançar l’emissora són els canvis en  el 
mètode de distribució dels seus continguts, millorant el servei de ràdio a la carta i oferint 
la possibilitat d’escoltar els continguts mitjançant l’aplicació mòbil de Ràdio Gelida. 

És per aquests motius que es conclou que la implementació d’aquest projecte de millora 
depèn més d’una inversió de temps i dedicació que no únicament d’una inversió 
monetària, que evidentment també serà necessària. 

Tot i que el projecte s’ha creat basant-se en els paràmetres que s’extreuen principalment 
de l’anàlisi de la societat de Gelida actual, per tal de garantir que la seva implementació 
suposi un èxit i una millora per l’emissora, serà necessari anar ajustant les diferents 
variables del seu funcionament en funció dels resultats comercials i socials que 
s’obtinguin durant les diferents etapes de Ràdio Gelida. 
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