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AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE RAC1 
                                                                                                              JULIOL 2021                       ABRIL 2021 
El món a RAC1 (6.00-12.00)                                                       761.000   f                      743.000 
La competència (12.00-13.00)                                                176.000   g                      250.000 
Vostè primer (13.00-14.00)                                                      143.000   g                      185.000 

14/15  (14.00-14.30)                                                                        84.000   g                         93.000 
Primer toc (14.30-15.00)                                                                63.000   g                         79.000 
Versió RAC1 (15.00-19.00)                                                         253.000   g                      318.000 
Islàndia (19.00-20.30)                                                                   138.000   g                      155.000 
No ho sé (20.30-22.30)                                                                   111.000   =                      111.000 

Tu diràs (22.30-01.00)                                                                   112.000   g                      122.000 
Via lliure (dissabtes, 07.00-14.00)                                       474.000   g                     638.000 
Via lliure (diumenges, 07.00-14.00)                                   493.000   g                     568.000 
Superesports (dissabtes, 18.00-23.00)                           202.000   f                     149.000 
Superesports (diumenges, 16.00-23.00)                        192.000   g                     300.000

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE CATALUNYA RÀDIO 
                                                                                                              JULIOL 2021                       ABRIL 2021 
El matí de Catalunya Ràdio (06.00-13.00)                      346.000   g                     405.000 
Popap (13.00-14.00) 1                                                                      64.000   g                        68.000 
Catalunya migdia (14.00-16.00)                                            118.000   f                      111.000 
Estat de Gràcia (16.00-18.00)                                                     57.000   g                         59.000 
APM? (18.00-19.00)                                                                           53.000   f                         50.000 
Tot Costa (19.00-21.00)                                                                  67.000   g                         72.000 
Catalunya nit (21.00-22.00)2                                                       32.000   g                         35.000 
El búnquer (22.00-23.00)                                                               50.000   f                         38.000 
Adolescents XL (23.00-00.00)                                                   43.000   f                         37.000 
La nit dels ignorants (24.00-02.00)                                       46.000   g                         47.000 
El suplement (dissabtes, 06.00-13.00)                             278.000   g                     402.000 
El suplement (diumenges, 06.00-13.00)                         310.000   g                      397.000 
Tot gira (dissabtes, 16.00-21.00)                                          122.000   f                        68.000 
Tot gira (diumenges, 16.00-21.00)                                      101.000   f                         97.000

 
FONT: EGM  

RAC1, fora de l’abast

L’alegria, amb l’EGM, sempre va 
per barris. En el cas de RAC1, i a pe-
sar del lideratge, la nota negativa la 
donen La competència i el Versió 
RAC1, dos programes emblemàtics 
que han patit caigudes notables, per 
bé que venien d’alguns dels seus mi-
llors resultats (i s’imposen encara 
còmodament a la seva franja). 

En el cas de Catalunya Ràdio, la 
derrota permet alguns consols. El Ca-
talunya migdia millora i es consolida 
com l’informatiu de més audiència al 

La privada eixampla a un nou màxim el seu avantatge respecte a Catalunya Ràdio

Jordi Basté 
lidera el 
programa més 
escoltat del 
país, que puja 
dels 743.000 
als 761.000 
fidels.  
MANOLO GARCÍA 

RAC1 ha perdut 10.000 oients en 
l’últim EGM respecte a l’abril i es 
queda amb 956.000 seguidors, se-
gons dades aparegudes ahir. Però el 
fet que la caiguda a Catalunya Ràdio 
sigui més gran –de 564.000 a 
503.000– fa que l’emissora privada 
aconsegueixi el lideratge més ampli 
de la seva història: 453.000 oients. 
Catalunya Ràdio, a més, comença a 
sentir perillosament a prop l’alè de 
la SER, que és l’única de les grans 
emissores generalistes que millora 
resultats, ja que passa de 347.000 fi-
dels a 406.000. La Cope en perd 
10.000, fins als 217.000, i Onda Ce-
ro retrocedeix dels 153.000 als 
109.000. 

Com que la ràdio és estacional, les 
comparatives es fan normalment 
amb la mateixa onada de l’any ante-
rior, però la pandèmia va fer que el 
juliol del 2020 no es publiquessin re-
sultats, de manera que excepcional-
ment les evolucions es marquen en 
aquesta ocasió comparant les dades 
de l’abril. 

Tot i la petita davallada a RAC1, 
el programa matinal de Jordi Basté 
trenca la tendència general de 
l’emissora. Així, El món a RAC1 pas-
sa dels 743.000 als 761.000 oients. 
En canvi, Laura Rosel torna a bai-
xar i dels 405.000 seguidors que te-
nia El matí de Catalunya Ràdio a 
l’abril es queda en 346.000. Això 
mentre l’Hoy por hoy de la SER 
també millora i s’enfila fins als 
237.000 fidels (en tenia 203.000 en 
l’onada anterior). Al circuit català, 
el programa Aquí Cuní fa la seva mi-
llor audiència des que va començar, 
fa tres temporades: 41.000 oients. 

BARCELONA
ÀLEX GUTIÉRREZ

 
 
 
 
 
 
 

EXCEPCIONALMENT ES FA 
LA COMPARATIVA AMB 

L’ABRIL DEL 2021 I NO AMB 
L’ANY ANTERIOR PERQUÈ 
EL JULIOL DEL 2020 NO ES 

VAN PUBLICAR DADES 

Òscar Fernández i 
Elisenda Carod, a les 
tardes de Catalunya Ràdio 

Nova temporada 

Òscar Fernández i Elisenda Ca-
rod presentaran a partir del curs 
que ve el magazín de tarda de Ca-
talunya Ràdio. Serà el programa 
que agafarà el relleu de l’APM? i 
l’Estat de Gràcia, que ha liderat 
Roger de Gràcia en els últims 
cinc anys. Al nou projecte també 
s’hi podrà escoltar Empar Moli-
ner, que fins ara copresentava 
amb Fernández l’informatiu dels 
migdies. El director de l’emisso-
ra, Saül Gordillo, ha avançat la 
notícia coincidint amb el mal 
EGM de la pública. Segons ha ex-
plicat, comença una “nova eta-
pa” i el programa suposarà un 
“canvi de registre”. 

D’altra banda, el trasllat de 
Carod, que copresentava L’apo-
calipsi, fa que el programa caigui 
de la graella. Per substituir-lo, 
Catalunya Ràdio ha fitxat Quim 
Morales, actualment a RAC105, 
que presentarà el nou espai L’úl-
tima hora del matí de Catalunya 
Ràdio, juntament amb Joel Díaz 
i Charlie Pee (que formava part 
de L’apocalipsi). La tercera apo-
calíptica, Elisenda Pineda, se-
guirà a l’emissora amb un pro-
jecte encara per tancar en una 
franja per determinar. 

Recentment, el director de 
Catalunya Ràdio també ha 
anunciat les renovacions de pro-
grames com Crims, El búnquer, 
La TdT, Popap i Adolescents XL. 

país (118.000 oients). I les emissores 
petites han pujat totes: Catalunya In-
formació se situa en 98.000 segui-
dors, Catalunya Música s’enfila fins 
als 23.000 i iCatFM firma els seus mi-
llors resultats des que va tornar a les 
ones, amb 52.000 oients. 

A Espanya, la SER fa el seu millor 
resultat en cinc anys, amb 
4.220.000 oients, però el creixe-
ment de la Cope (3.427.000) i d’On-
da Cero (1.851.000) anima la lluita 
per l’hegemonia.e 

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES 


