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Mèdia
AUDIÈNCIES

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE RAC1 
                                                                                                   DESEMBRE 2020         NOVEMBRE 2019 
El món a RAC1 (6.00-12.00)                                                         655.000 f                      631.000 
La competència (12.00-13.00)                                                  236.000 f                      218.000 
Vostè primer (13.00-14.00)                                                        142.000 g                     148.000 

14/15 (14.00-14.30)                                                                            63.000 g                         78.000 
Primer toc (14.30-15.00)                                                                  57.000 f                         50.000 
Versió RAC1 (15.00-19.00)1                                                         217.000 g                      238.000 
Islàndia (19.00-20.30)                                                                     121.000 g                      160.000 
No ho sé (20.30-23.30)                                                                      87.000 g                        98.000 

Tu diràs (23.00-01.00)                                                                    102.000 f                         97.000 
Via lliure (dissabtes, 7.00-14.00)                                            416.000 f                     394.000 
Via lliure (diumenges, 7.00-14.00)                                        397.000 f                      322.000 
Superesports (dissabtes, 18.00-23.00)                             140.000 g                      150.000 
Superesports (diumenges, 16.00-23.00)                         206.000 f                      137.000

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE CATALUNYA RÀDIO 
                                                                                                   DESEMBRE 2020         NOVEMBRE 2019 
El matí de Catalunya Ràdio (06.00-13.00)                        476.000 f                     430.000 
Popap (13.00-14.00)                                                                           65.000 g                         74.000 
Catalunya migdia (14.00-16.00)                                              132.000 g                      136.000 
Estat de Gràcia (16.00-18.00)                                                       67.000 g                         85.000 
APM? (18.00-19.00)                                                                             38.000 g                         45.000 
Tot Costa (19.00-21.00)                                                                    87.000 f                         73.000 
Catalunya nit (21.00-22.00)2                                                         56.000 g                         66.000 
El búnquer (22.00-23.00)                                                                70.000 =           (No s’emetia) 
Adolescents XL (23.00-00.00)3                                                   37.000 f                         30.000 
La nit dels ignorants (24.00-02.00)4                                                    53.000 f                         13.000 
El suplement (dissabtes, 06.00-13.00)5                             317.000 g                      322.000 
El suplement (diumenges, 06.00-13.00)                           293.000 g                      431.000 
Tot gira (dissabtes, 16.00-21.00)                                            131.000 g                      230.000 
Tot gira (diumenges, 16.00-21.00)                                        136.000 f                      119.000

FONT: EGM 

Rosel debuta  
amb un bon EGM

la primera plaça amb Crims (els dis-
sabtes), Les dones i els dies, En guàr-
dia i iCatExprés. Però la batalla dels 
grans magazins matinals del cap de 
setmana, i dels programes espor-
tius, es resol en tots dos casos a fa-
vor de RAC1. 

Un altre canvi que no ha acabat 
de funcionar és l’ampliació d’una 
hora al programa Versió RAC1, de 
Toni Clapés. Tot i que continua 
sent el rei absolut de la tarda, sumar 
una franja no només no li ha repor-
tat audiència, sinó que baixa 18.000 
seguidors respecte a un any i aterra 

RAC1 i Basté mantenen un còmode lideratge

Laura Rosel 
dirigeix des 
d’aquest 
setembre  
El matí  
de Catalunya 
Ràdio. CCMA 

 

RAC1 revalida, un cop més, el lide-
ratge radiofònic: té 866.000 oients, 
pels 641.000 que es decanten per 
Catalunya Ràdio i els 421.000 de la 
SER. Són resultats del primer EGM 
postcovid, ja que la segona onada es 
va suspendre perquè la pandèmia va 
impedir fer enquestes presencials. 
L’atenció estava posada en el debut 
de Laura Rosel al capdavant d’El 
matí de Catalunya Ràdio i la perio-
dista ho resol amb bona nota: acon-
segueix 476.000 oients, una xifra 
que millora els 430.000 que va fir-
mar Mònica Terribas fa un any (tot 
i que no arriba als 504.000 que ob-
tenia el matinal en l’anterior onada, 
a l’abril). 

En tot cas, Jordi Basté continua 
sent el radiofonista més escoltat de 
Catalunya, amb un còmode marge 
de 179.000 oients: El món a RAC1 
s’enfila fins als 655.000 seguidors 
(fa un any en tenia 631.000). Josep 
Cuní, des de SER Catalunya, escala 
dels 28.000 als 33.000 fidels, en un 
EGM marcat també per un creixe-
ment molt notable d’Àngels Barce-
ló a Catalunya, que passa de 
235.000 a 272.000 oients. 

L’emissora del Grupo Godó do-
mina totes les franges horàries dels 
laborables des de les sis del matí fins 
a les nou del vespre, i també d’onze 
a dotze. Catalunya Ràdio lidera, en 
canvi, de nou a onze de la nit i a la 
matinada, des de la mitjanit fins a 
les tres. Això vol dir que l’espai hu-
morístic El búnquer, que també 
s’estrenava aquesta temporada, ho 
fa imposant-se en la seva franja. I ai-
xò permet a la direcció de Catalunya 
Ràdio respirar, després d’haver 
apostat per suprimir els esports de 
la nit trencant una tradició de més 
de dues dècades. En canvi, la versió 
XL del programa Adolescents, que 
també era novetat, marca un resul-
tat discret: 37.000 seguidors, per bé 
que l’audiència en aquest cas es con-
centra a les finestres digitals. Al cap 
de setmana, la pública aconsegueix 

BARCELONA
ÀLEX GUTIÉRREZ

1.  L’ANY PASSAT S’EMETIA 
DE 16.00 A 19.00.  

2. L’ANY PASSAT S’EMETIA 
DE 21 A 23.00. 

3. L’ANY PASSAT S’EMETIA 
DE 0.30 A 1.00. 

4. L’ANY PASSAT S’EMETIA 
DE 1.00 A 3.00. 

5. L’ANY PASSAT S’EMETIA 
DE 6.00 A 14.00.

Patacada a la ràdio 
musical a Catalunya

Apunts EGM

Crisi 
La pandèmia no ha sigut amable 
amb la ràdio musical. La majoria 
d’emissores baixen, començant 
per Los 40, que manté el lideratge, 
però deixant-se en un any el 23% 
del seu seguiment. L’últim EGM li 
atorga 251.000 oients. Com que 
Flaixbac només cau un 15%, retalla 
posicions i li bufa el clatell, amb 
234.000 seguidors. El bronze és 
per a l’emissora germana Flaix: 
191.000 fidels, un 8,7% menys que 
a finals de l’any passat. Radio Tele-
taxi, en canvi, és de les poques que 
millora. Amb 190.000 oients, mi-
llora la dada del novembre del 
2019 en un 18%. També puja 
RAC105, un 5% fins als 169.000. I 
Catalunya Música, que ho fa un 
30%, però és força més avall al ràn-
quing, amb 34.000 melòmans. iCat 
té 24.000 seguidors.

Espanya 
La SER supera el sotrac i obté el 
millor resultat amb tres anys: 4,3 
milions d’oients. Això li permet 
mantenir una distància prudenci-
al amb la Cope, que és segona amb 
3,2 milions de fidels. La tercera po-
sició és per a Onda Cero, que firma 
un EGM amb 1,8 milions de segui-
dors. La clatellada més forta se 
l’endú en aquesta ocasió RNE, que 
perd 152.000 oients i es queda amb 
1.026.000. Pel que fa a programes, 
el que creix més és el que presenta 
i dirigeix Carlos Herrera a la Cope, 
que s’enfila fins als 2,4 milions, 
després d’haver pujat un 9%. Ara 
bé, l’Hoy por hoy de la SER manté 
la primera plaça, amb 2.980.000 
seguidors. I en esports, un empat: 
els dissabtes són per a la Cope i els 
diumenges per a la SER.

en els 217.000. Ara bé, a l’hora gua-
nyada –de tres a quatre de la tarda– 
fa més bon resultat que el desapa-
regut Tot és possible. En canvi, la 
tercera punxa del trident de RAC1, 
La competència, no sembla conèi-
xer l’erosió del temps: puja fins als 
236.000 adeptes. I, a més, l’EGM 
beneeix l’entrada d’Aleix Parisé al 
Tu diràs: millora resultats fins als 
102.000 seguidors. 

El rànquing de la ràdio a Catalunya 
es completa amb la Cope (194.000 
oients), Onda Cero (113.000) i RNE 
(88.000).e 

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES 


