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RÀDIO

RAC1 lidera tot i perdre oients

A la pública, destaca el resultat de 
l’Estat de Gràcia: els seus 133.000 
oients el deixen encara a molta dis-
tància del Versió RAC1, líder desta-
cat a la tarda amb 246.000, però su-
posen el segon millor resultat de 
l’emissora en aquesta franja des del 
2004, un any abans que Toni Clapés 
l’abandonés i fitxés pel Grupo Godó. 

Més enllà del duel entre aquestes 
dues ràdios, la Cadena SER conser-
va el tercer lloc a Catalunya, amb 
339.000 oients, i l’Hoy por hoy és 

Catalunya Ràdio obté la millor xifra històrica en un final de curs però segueix lluny de la seva rival

Jordi Basté 
presenta 
El món a RAC1, 
que es manté 
com el 
programa de 
ràdio líder a 
Catalunya.  

PERE TORDERA

RAC1 continua sent l’emissora de 
ràdio més escoltada a Catalunya, 
amb 862.000 oients diaris, segons 
les dades de l’Estudi General de 
Mitjans (EGM) que es van fer públi-
ques ahir i que van atorgar a Catalu-
nya Ràdio 622.000 seguidors, la mi-
llor dada històrica per a l’emissora 
pública en aquesta onada. La dis-
tància entre les dues principals rà-
dios catalanes continua sent consi-
derable, 240.000 persones, però 
s’ha reduït en 38.000 des del juny 
del 2018: fa un any RAC1 va arribar 
als 892.000 oients i Catalunya Rà-
dio se situava en 614.000. De fet, la 
majoria de programes de l’emissora 
privada han perdut oients durant 
l’últim any, mentre que a la pública 
la tendència general és a l’alça. En 
canvi, en comparació amb l’anteri-
or onada, corresponent a l’abril, Ca-
talunya Ràdio pateix una forta cai-
guda (llavors havia fet un rècord 
històric de 716.000 oients), mentre 
que RAC1 es manté pràcticament 
estable, ja que en tenia 865.000.   

El món a RAC1 torna a encapça-
lar el rànquing de programes, mal-
grat un descens de 45.000 seguidors 
en un any, que el deixa en 656.000. 
En canvi, el seu màxim rival, El ma-
tí de Catalunya Ràdio, guanya 
21.000 oients, però està encara 
lluny d’atrapar-lo, ja que es queda 
amb 489.000. De fet, el magazín que 
presenta Mònica Terribas ha per-
dut el segon lloc en la llista dels pro-
grames més escoltats, en benefici 
del Via lliure: el magazín de cap de 
setmana de RAC1 té 551.000 oients 
els dissabtes i bat el seu rècord dels 
diumenges amb 529.000.  

BARCELONA
ALBERT CASTELLVÍ ROCA

Pepa Bueno s’acomiada 
amb un bon resultat

Més dades

La SER s’imposa a l’Estat 
A l’abril Herrera en Cope es va que-
dar a 150.000 oients de l’Hoy por 
hoy a Espanya i fins i tot el va supe-
rar en algunes franges. Però ara, en 
el seu últim EGM al capdavant del 
matinal de la SER, Pepa Bueno ha
guanyat 232.000 oients respecte a 
l’anterior onada i s’escapa de Car-
los Herrera: té 2.872.000 seguidors 
pels 2.387.000 del seu rival, que 
guanya 428.000 oients des del juny 
però en perd 105.000 respecte a 
l’abril. En conjunt, la SER puja fins 
a 4.119.000 oients i enllaça 26 tem-
porades liderant. La Cope, que ha 
guanyat 473.000 seguidors en un 
any, és segona amb 3.159.000.

L’ARA té 132.000 lectors 
L’EGM atorga a l’ARA 132.000 lec-
tors diaris, 3.000 més que en l’an-
terior onada. Això representa un 
creixement del 2,3% en un període 
en el qual, en conjunt, la premsa ha 
patit un retrocés del 0,6%. Fa un 
any aquest diari tenia 136.000 lec-
tors, la segona xifra més alta de la 
seva història. Aquesta dada conso-
lida l’ARA com el tercer diari gene-
ralista més llegit a Catalunya. El 
rànquing l’encapçala La Vanguar-
dia, que té 559.000 lectors, segui-
da d’El Periódico, amb 386.000. 
El Punt Avui en té 117.000. A Espa-
nya, el diari generalista més llegit 
és El País, amb 1.042.000 lectors.

també el tercer matinal més escol-
tat, amb 198.000. Per la seva banda, 
Aquí, amb Josep Cuní, l’aposta de 
SER Catalunya per als matins, ob-
té 40.000 seguidors, 17.000 més que 
a l’abril, quan va debutar a l’EGM.  

Pel que fa a les ràdios musicals, 
Los 40 recupera el primer lloc que 
havia perdut en l’última onada, amb 
342.000 seguidors. Flaixbac torna a 
la segona plaça, amb 286.000, i Rock 
FM es dispara fins a la tercera po-
sició, amb 239.000 oients.e
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RAC1, líder indiscutible
Cada dia escolten l’emissora del Grup Godó 862.000 oients
i és la més seguida 18 hores al dia, segons l’EGM

BARCELONA Redacció

RAC1 acaba el curs com a líder
d’audiènciaaCatalunyaunave-
gada més. La ràdio generalista
del Grup Godó té 862.000
oients diaris, segons l’EGMque
es va fer públic ahir. A més,
l’emissora té els dos programes
més escoltats del país: El món a
RAC1 i elVia lliure; dels 15 pro-
grames amb més audiència, la
meitat (7) són de RAC1 i, en to-
tal, és líder 18 hores al dia. Amb
tot això, el shareésd’un41,6%.
Elmón a RAC1, de Jordi Bas-

té, té 656.000 oients diaris i ell
sol supera tota l’audiència de
Catalunya Ràdio. A més a més,
té l’hora ambmés audiència, de
8 a 9 del matí, amb 384.000
oients. Basté diu que “ensman-
tenim en números molt sem-
blants.Tenimunabasemagnífi-
caqueés labasede l’èxit.Perai-
xò som els líders indiscutibles.

Som una ràdio natural, i si això
no canvia aquí continuarem,
amboientsmoltmilitants”.
RAC1 també és líder els ma-

tins del cap de setmana, i a més
amb resultats històrics. El Via
lliure, de Xavi Bundó, obté el
millor resultat d’audiència del
programa.Té551.000oients els
dissabtes i 529.000 els diumen-
ges, dia que bat el seu propi rè-
cord. Bundó comença a “no te-
nir paraules per explicar com
ens sentim. Més de mig milió
d’oients és una barbaritat i un
reconeixement a la feina.
L’aposta deRAC1 és una aposta
segura i és lanostra responsabi-
litat mantenir aquesta sintonia
ambelsoients”.
Al migdia, La competència,

amb els Òscars, Andreu i Dal-
mau, té 220.000 oients. Tots
dos remarquen que “els deu
anysdellideratgedeRAC1coin-
cideixen, casualment, amb la

presència deLa competència en
antena”. I La segona hora, amb
Quim Morales, té 146.000
oients.
El Versió RAC1, de Toni Cla-

pés,continuaimbatiblealestar-
des, ambels 246.000oients que
l’escolten cada dia. Clapés diu:
“Fa anys em vaig jugar amb el
director de Catalunya Ràdio
una capsa de cigars si supera-
vem els 200.000 oients.Mai els
vam tenir allà i aquí ja fa uns
quants anysqueels superem”.
Albert Om, amb Islàndia, té

131.000 oients. Omdiu que toca
recordarque “RAC1 fadeuanys
queéslíder.Iser lídersensdona
lallibertatdeferlaràdioqueens
agrada”.
Els oients també trien RAC1

perestarinformats.Alvespre,el
No ho sé, amb Agnès Marquès,
té 98.000 oients. I al migdia
70.000 oients escolten el 14/15 i
57.000elPrimer toc.

A la mitjanit els esports de
RAC1 són els més escoltats: el
Tu diràs, amb Roger Saperas,
l’escolten 105.000oients.
El Tot és possible, d’Elisenda

Camps, el segueixen 72.000
oients.
Alcapdesetmana,Laprimera

pedra, amb Noemí Polls, té
26.000oientselsdiumenges;un
dia que el 14/15 en té 65.000 i el
Primer toc 40.000; el Superes-
ports arriba als 257.000, i el Tu
diràs,als 125.000.ViatjaB, amb
EstherMuñoz,8.000elsdissab-
tes, iAmbmoltdegust, ambEm-
ma Aixalà, 49.000 els diumen-
ges. Els dissabtes, RAC1ncen-
trat, amb Jordi Beltran, 77.000,
i elMisteris, amb Sebastià d’Ar-
bó, 34.000.
Pel que fa a RAC105, aconse-

gueix 169.000oients diaris.Fri-
candó matiner, amb Ernest Co-
dina, en té 102.000, 8.000 més
queen l’onadaanterior.c

ARXIU

Fotografia de l’equip de l’emissora de ràdio que esmanté líder a Catalunya
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27/06/19 Jordi Basté presenta Elmón a RAC1, que es manté com el programa de ràdio líder a Catalunya.    /    Ara Cat 9 2
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Jordi Basté presenta Elmón a RAC1, que es manté com el programa de ràdio
líder a Catalunya.

Dijous, 27 de juny de 2019

RAC1 continua sent lemissora de ràdio més escoltada a Catalunya, amb 862.000 oients diaris, segons les
dades de lEstudi General de Mitjans (EGM) que es van fer públiques ahir i que van atorgar a Catalunya Ràdio
622.000 seguidors, la millor dada històrica per a lemissora pública en aquesta onada. La distància entre les
dues principals ràdios catalanes continua sent considerable, 240.000 persones, però sha reduït en 38.000
des del juny del 2018: fa un any RAC1 va arribar als 892.000 oients i Catalunya Ràdio se situava en 614.000.
De fet, la majoria de programes de lemissora privada han perdut oients durant lúltim any, mentre que a la
pública la tendència general és a lalça. En canvi, en comparació amb lanterior onada, corresponent a labril,
Catalunya Ràdio pateix una forta caiguda (llavors havia fet un rècord històric de 716.000 oients), mentre que
RAC1 es manté pràcticament estable, ja que en tenia 865.000.    El món a RAC1 torna a encapçalar el rànquing
de programes, malgrat un descens de 45.000 seguidors en un any, que el deixa en 656.000. En canvi, el seu
màxim rival, El matí de Catalunya Ràdio , guanya 21.000 oients, però està encara lluny datrapar-lo, ja que es
queda amb 489.000. De fet, el magazín que presenta Mònica Terribas ha perdut el segon lloc en la llista dels
programes més escoltats, en benefici del Via lliure : el magazín de cap de setmana de RAC1 té 551.000 oients
els dissabtes i bat el seu rècord dels diumenges amb 529.000.   A la pública, destaca el resultat de l Estat de
Gràcia : els seus 133.000 oients el deixen encara a molta distància del Versió RAC1 , líder destacat a la tarda
amb 246.000, però suposen el segon millor resultat de lemissora en aquesta franja des del 2004, un any
abans que Toni Clapés labandonés i fitxés pel Grupo Godó.   Més enllà del duel entre aquestes dues ràdios,
la Cadena SER conserva el tercer lloc a Catalunya, amb 339.000 oients, i l Hoy por hoy és també el tercer
matinal més escoltat, amb 198.000. Per la seva banda, Aquí, amb Josep Cuní , laposta de SER Catalunya
per als matins, obté 40.000 seguidors, 17.000 més que a labril, quan va debutar a lEGM.   Pel que fa a les
ràdios musicals, Los 40 recupera el primer lloc que havia perdut en lúltima onada, amb 342.000 seguidors.
Flaixbac torna a la segona plaça, amb 286.000, i Rock FM es dispara fins a la tercera posició, amb 239.000
oients.   Pepa Bueno sacomiada amb un bon resultat   La SER simposa a lEstat   A labril Herrera en Cope es
va quedar a 150.000 oients de l Hoy por hoy a Espanya i fins i tot el va superar en algunes franges. Però ara,
en el seu últim EGM al capdavant del matinal de la SER, Pepa Bueno ha guanyat 232.000 oients respecte a
lanterior onada i sescapa de Carlos Herrera: té 2.872.000 seguidors pels 2.387.000 del seu rival, que guanya
428.000 oients des del juny però en perd 105.000 respecte a labril. En conjunt, la SER puja fins a 4.119.000
oients i enllaça 26temporades liderant. La Cope, que ha guanyat 473.000 seguidors en un any, és segona
amb 3.159.000.    LARA té 132.000 lectors   LEGM atorga a lARA 132.000 lectors diaris, 3.000 més que en
lanterior onada. Això representa un creixement del 2,3% en un període en el qual, en conjunt, la premsa ha
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Ara Cat
https://www.ara.cat/media/RAC1-lidera-perdre-oients_0_2259973989.html

Dj, 27 de jun de 2019 01:17
Audiència: 150.551

VPE: 812,97

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 2

patit un retrocés del 0,6%. Fa un any aquest diari tenia 136.000 lectors, la segona xifra més alta de la seva
història. Aquesta dada consolida lARA com el tercer diari generalista més llegit a Catalunya. El rànquing
lencapçala La Vanguardia , que té 559.000 lectors, seguida d El Periódico , amb 386.000. El Punt Avui en té
117.000. A Espanya, el diari generalista més llegit és El País , amb 1.042.000 lectors.
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Basté se suma al debat sobre  els nomenaments a la CCMA

Dimecres, 26 de juny de 2019

RAC1 continua sent l'emissora de ràdio més escoltada a Catalunya, amb 862.000 oients diaris, i ja acumula
deu anys consecutius de lideratge. Ho certifiquen les dades de la segona onada de l'Estudi General de Mitjans
(EGM), que s'han fet públiques aquest dijous, i que han atorgat a Catalunya Ràdio 622.000 seguidors, la millor
dada històrica per a l'emissora pública en aquesta onada. El tercer lloc torna a ser per a la Cadena SER, que
és escoltada per 339.000 persones.    Tot i que la distància entre les dues principals emissores catalanes
continua sent molt àmplia, s'ha reduït respecte al juny del 2018 : fa un any, RAC1 va arribar als 892.000 oients
(és a dir, n'ha perdut 30.000), i Catalunya Ràdio se situava en 614.000 (8.000 menys que ara). En canvi, en
comparació amb les últimes dades, corresponents a l'abril , la pública pateix un descens notable (fa dos mesos
s'havia anotat un rècord històric de 716.000 oients), mentre que RAC1 es manté pràcticament estable, ja que
en tenia 865.000. Per la seva banda, la SER ha guanyat 11.000 oients en un any i 7.000 des de l'abril.    En
el rànquing de programes també es manté la tònica dels últims anys, amb 'El món a RAC1' de Jordi Basté
com a espai més escoltat del país, amb 656.000 seguidors (45.000 menys que l'estiu passat) i un marge
important sobre 'El matí de Catalunya Ràdio', que se situa en 489.000 oients. El programa de Mònica Terribas,
però, experimenta un creixement respecte als 468.000 seguidors amb què va tancar la temporada passada.
Novament, la tercera opció en discòrdia és la SER, amb els 339.000 oients de l''Hoy por hoy', que en perd
4.000.    Al migdia, 'La competència' aconsegueix 220.000 oients (-38.000) i 'La segona hora' s'acomiada
després d'onze temporades amb 146.000 (-25.000). Mentrestant, a Catalunya Ràdio el 'Popap' reuneix 76.000
persones (+22.000). Pel que fa a l'oferta informativa en aquesta franja, el '14/15' té 70.000 oients i el 'Primer
toc' 57.000 (fa un any en sumaven, conjuntament, 79.000), mentre que el 'Catalunya migdia' n'aconsegueix
144.000 (+8.000). De 15 h a 16 h, aquest programa aconsegueix trencar l'hegemonia de RAC1, ja que s'imposa
al 'Tot és possible', que té 72.000 oients (els mateixos que fa un any).    Durant la tarda, el 'Versió RAC1' es
manté molt fort, amb 246.000 seguidors (tot i que en perd 20.000). L''Estat de Gràcia', però, puja fins als
133.000 oients (en guanya 56.000 en comparació amb els 77.000 del 2018) i obté la segona millor xifra de
Catalunya Ràdio en aquesta franja des del 2004, un any abans que Toni Clapés abandonés la pública per
incorporar-se a la ràdio del Grupo Godó. A continuació, 'Islàndia' reuneix 131.000 persones (-29.000). De
moment, no s'han fet públiques les dades del 'Tot costa'.    Pel que fa als informatius nocturns, el 'No ho sé'
de RAC1 té 98.000 oients (-3.000), pels 64.000 que reuneix el 'Catalunya vespre' (+3.000). Finalment, el 'Tu
diràs' té 105.000 seguidors (+4.000). Les dades d''El club de la mitjanit' encara no estan disponibles.   Rècord
del 'Via lliure'  Al cap de setmana, el 'Via lliure' obté, de mitjana, el seu millor resultat històric: els dissabtes
baixa de 574.000 oients a 551.000, però ho compensa amb un gran increment els diumenges, de 399.000 a
529.000. Aquestes xifres situen el programa que condueix Xavi Bundó com el segon més escoltat de Catalunya,

11 / 25



Ara Cat
https://www.ara.cat/media/egm-rac1_0_2259374138.html
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per davant d''El matí de Catalunya Ràdio'. Des de l'emissora pública, 'El suplement' guanya 8.000 oients els
diumenges i se situa en 317.000 (la dada dels dissabtes no s'ha anunciat).   A la tarda, el 'Tot gira' de Catalunya
Ràdio té 185.000 oients cada dissabte (+22.000), i el 'Superesports' de RAC1 n'aconsegueix 198.000 els
dissabtes i 257.000 els diumenges (+28.
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PRNoticias
https://prnoticias.com/radio/radio-pr/20174427-radio-lider-internet

Dj, 27 de jun de 2019 10:26
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Ranking: 5

Pàgina: 1

¿Cuál es la radio líder en Internet?

Dijous, 27 de juny de 2019
Pese a que los grandes titulares los suelen
acaparar los diarios digitales , comScore
también mide la audiencia de las páginas
webs de las radios y, tal y como ha sucedido
en la segunda oleada del EGM , Cadena SER
también reina en este ranking . La emisora
de Prisa retiene en mayo la primera posición
con 8.150.000 usuarios únicos pese al
crecimiento que viene experimentando
COPE en los últimos tiempos.    COPE , por

su parte, continúa su escalada: la radio de la Conferencia Episcopal suma seis millones de usuarios únicos,
lo que supone una subida de más de 100.000 personas con respecto al mes anterior. El dato es aún más
llamativo a nivel interanual, ya que COPE dobló en mayo los datos obtenidos doce meses atrás (2.899.000
usuarios únicos).    Onda Cero completa el podio de las emisoras generalistas: la cadena de San Sebastián
de los Reyes consiguió en mayo su segundo mejor dato histórico al cosechar 1.852.000 usuarios únicos ,
logrando un crecimiento interanual del 60%. En cuanto a las radios catalanas, Rac 1 alcanzó los 1.052.000
usuarios únicos, mientras que Catalunya Ràdio se quedó en 692.000    En el terreno de las cadenas musicales,
Los40 refuerza su liderato con 2.534.000 usuarios únicos , un dato bastante sorprendente ya que supone un
crecimiento del 71% con respecto al mes anterior. La segunda posición va a parar a manos de Cadena 100 ,
que ha conseguido disparar su audiencia digital tras renovar su web. La emisora musical de COPE incorpora
casi 300.000 nuevos lectores en solo un mes, mientras que el crecimiento llega hasta el 341% en comparación
con el dato obtenido a principios de año. Europa FM cierra el podio con 1,17 millones de usuarios únicos,
mientras que Cadena Dial se queda 729.000 lectores.
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La ràdio en català lidera el dial

Dimecres, 26 de juny de 2019
Catalunya Ràdio bat el seu rècord històric,
però RAC-1 compleix una dècada com
l'emissora més seguida    La  ràdio en
català  continua sent  líder  daudiència a la
seva comunitat, i de forma aclaparadora.
Només entre  RAC-1 i Catalunya
Ràdio  sumen 1.484.000 oients diaris, mentre
que entre la  SER, COPE i Onda Cero  (que
també ofereixen una part de la seva graella
en català) tenen 666.000 seguidors. Menys

de la meitat. Aquesta és una de les principals dades que es poden extreure de la segona onada de
lEstudi General de Mitjans  (EGM), que sha fet públic aquest dimecres, 26 de juny.            Segons aquest
informe, amb el qual es tanca la temporada, Catalunya Ràdio ha aconseguit la  millor dada  de la seva ja llarga
història a les ones al reunir una mitjana diària de  622.000 oients  (8.000 més que fa un any). Això sí, continua
estan lluny de lemissora líder a Catalunya, RAC-1, que compleix una dècada com la més seguida, amb
862.000 persones.  Tot i que el líder a la baixa:  30.000 menys que el juny del 2018.    Després de loferta de
la ràdio exclusivament en català se situen  Ràdio Barcelona SER (339.000 oients), COPE (169.000) i Onda
Cero (158.000).    Per programes, lespai més seguit a Catalunya segueix sent el matinal ' El món a RAC-1',
de Jordi Basté , amb 656.000 oients (45.000 menys que fa un any). Darrere de Basté (però a distància) el
segueix  Mònica Terribas  amb El matí de Catalunya Ràdio ', que firma 489.000 oients (21.000 més que el
juny del 2018).    En tercera posició es manté el matinal dàmbit estatal de la cadena SER, ' Hoy por hoy' .
Aquest espai, del qual ara sacomiada  Pepa Bueno  ( al setembre serà substituïda per  Àngels Barceló ), ha
tancat la temporada a Catalunya amb 227.000 seguidors (24.000 més que fa un any).    Sha de destacar
lespectacular creixement que ha tingut el programa de tarda de Catalunya Ràdio ' Estat de Gràcia '. El magazín
que  dirigeix i presenta  Roger de Gràcia   des del 2016 ha passat dels 77.000 oients de fa un any als 133.000
que assenyala linforme de lEGM. Gairebé ha doblat laudiència.             També fa història els caps de setmana
'Via lliure'. El magazín matinal de RAC-1 que dirigeix i presenta  Xavi Bundó  bat el seu rècord daudiència al
reunir una mitjana de 551.000 oients, els dissabtes, i 529.000, els diumenges.
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La SER supera els 4 milions d'oients

Dimecres, 26 de juny de 2019

La Cadena SER ha augmentat un 3,3 per cent el nombre d'oients fins a arribar als 4.119.000, segons l'Estudi
General de Mitjans (EGM).       La COPE se situa en segon lloc, amb 3.159.000 seguidors, fet que suposa
una reducció del 4,4 per cent.     Onda Cero tanca la temporada amb 2 milions d'oients, amb una pèrdua
mínima de 5.000 persones.    Per la seva banda, Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) baixa un 14,5 per cent fins
a situar en 1.188.000 fidels.    Pel que fa a les ràdios catalanes, RAC1 descendeix en 3.000 oients fins a
arribar als 862.000, mentre que Catalunya Ràdio perd 94.000 i se situa en 622.000 oients.
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RAC1 manté el lideratge i Catalunya Ràdio continua a l'alça

Dimecres, 26 de juny de 2019
"El Món a RAC1" és el programa més escoltat
de la ràdio en català mentre que "El Matí de
Catalunya Ràdio" retalla distàncies      RAC1
manté el lideratge absolut a la ràdio catalana
amb 862.000 oients i tanca la temporada a
dalt de tot un any més. Catalunya Ràdio, per
la seva banda, consolida la seva tendència
de creixement (malgrat caure respecte l'EGM
del trimestre passat) i acaba el curs amb
622.000 oients, segons l'Estudi General de
Mitjans que s'ha fet públi avui.    El programa

més escoltat de la ràdio en català continua sent El Món a RAC1 , imbatible amb 656.000 oients. D'altra banda,
El Matí de Catalunya Ràdio aconsegueix 489.000 oients i retalla lleugerament la distància amb el programa
de Jordi Basté, malgrat caure respecte l'EGM del trimestre passats.       Al migdia, lhumor de RAC1 no té rival:
La competència aconsegueix 220.000 oients i  La segona hora,  que no continuarà el curs que ve, arriba als
146.000. Pel que fa als informatius, el 14/15 l'escolten 70.000 oients mentre que el Primer toc  en té 57.000. A
Catalunya Ràdio, el  Catalunya migdia  es manté com l'informatiu líder de la franja i fa la segona millor xifra
d'audiència amb 144.000 oients diaris.   La tarda continua sent del  Versió RAC1,  amb 246.000 oients, mentre
que Islàndia  en té 131.000. D'altra banda, l' Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio millora les seves xifres  i
arriba als 133.000 oients mentre que el Popap  també creix i se situa en els 76.000 oients diaris.    El vespre
és per a la informació. El No ho sé  arriba als 98.000 oients mentre que el  Catalunya vespre  n' obté 64.000.
A la nit, els esports manen i el  Tu diràs  de RAC1 arriba als 105.000 oients.   RAC1 fa el rècord el cap de
setmana   El  Via lliure  fa història en aquest EGM i fa la millor audiència del programa amb 551.000 els
dissabtes i 529.000 els diumenges. A Catalunya Ràdio,  El suplement  i el  Tot gira  tambe pugen. El primer
arriba als 317.000 oients els diumenges mentre que el programa esportiu n'obté 185.000 els dissabtes.    D'altra
banda  La primera pedra  de RAC1 aconsegueix 26.000 oients els diumenges; el  14/15  n'aconsegueix 65.000;
el  Primer toc, 40.000;  el  Superesports  arriba als 257.000 i el  Tu diràs,  125.000. El Viatja B , aconsegueix
8.000 oients els dissabtes i  Amb molt de gust,  49.000 els diumenges. Els dissabtes, el  RAC1ncentrats  arriba
als 77.000 oients i el Misteris  n'obté 34.000.   Solidaris  i  Un restaurant caníbal a Berlín,  líders   Solidaris,
de Catalunya Ràdio, és líder els dissabtes en la seva franja amb 69.000 oients, mentre que  Un restaurant
caníbal a Berlín,  que reivindica que la gastronomia és cultura, arriba als 29.000 oients diaris.   El rànquing a
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Catalunya   En resum, RAC1 es manté com l'emissora més escoltada a Catalunya, seguida de Catalunya
Ràdio. A molta distància hi ha la Cadena SER, la Cope i Onda Cero.       Mostra el teu compromís amb
NacióDigital .  Fes-te subscriptor per només 5,90¤ al mes , perquè la informació de qualitat té un valor.   Fes-
te subscriptor
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EGM: Rac1 i Basté líders, Catalunya Ràdio punxa i Josep Cuní dobla
l'audiència Jokin Buesa

Dimecres, 26 de juny de 2019
Les emissores de ràdio acaben de rebre les
notes de final de curs amb la publicació de
les dades de l'Estudi General de Mitjans
(EGM), i es podria dir que, a casa nostra, tots
han quedat satisfets. O que ho fan veure. Cert
que no hi ha hagut gaires sorpreses i que "els
primers de la classe" continuen sent-ho, però
sense estridències. Ni a la part alta de la
classificació, ni a la zona més baixa, però

en alguns casos la variació ha estat notable.      LÍDERS  RAC1 és la ràdio més escoltada de Catalunya amb
862.000 oients. Moltes gràcies! #EGM  pic.twitter.com/tP5bj4g7B6   El món a RAC1 (@elmonarac1) 26 de
junio de 2019   Continua liderant Rac1 (per 24é EGM consecutiu) amb 862.000 oients, deixant-se 5.000 fidels
des de la darrera mesurament, però mantenint-se ferm com a l'opció favorita dels catalans quan posen la
ràdio. I com ja va passar a l'onada del primer trimestre, gran part del seu èxit es deu a Jordi Basté :
656.000 persones el segueixen cada matí, apujant en 14.000 seguidors.  El Món a Rac1  és el programa més
escoltat, i fins i tot supera el gruix d'oients del seu principal perseguidor, Catalunya Ràdio. D'altres programes
que destaquen són el Via Lliure de Xavi Bundó , que incrementa les seves dades amb 551.000 oients els
dissabtes i 529.000 els diumenges (rècord del programa), i d'altres clàssics com La Competència amb els
Òscars  o el  Versió Rac1 de Toni Clapés .       @elmonarac1    La ràdio pública, la segona opció dels oients,
ha estat una de les que més pateix , tot i que manté una base molt sòlida. Perd (molta) pistonada en termes
generals, baixant fins els 622.000 fidels i deixant-se 126.000 pel camí. Una patacada que pateix també la
Mònica Terribas , que n'aconsegueix 489.000, quan a la primera onada n'havia aconseguit 555.000. L'emissora,
però, analitza les dades comparant-les amb les de fa un any, per assegurar que per segona temporada
consecutiva obté xifres de rècord. I es felicita per continuar liderant els informatius amb  Catalunya migdia
(144.000 oients diaris)     #EGM | Mai Catalunya Ràdio havia tancat temporada amb audiències tan bones.
Consolidem la tendència de creixement, un any més! #CatRàdioEsMou https://t.co/9mIwarkC9S  pic.twitter.
com/cA5YaXp2J4   Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 26 de junio de 2019   El tercer lloc del podi l'ocupa,
una vegada més, la Cadena Ser, amb 339.000 oients, una mica per sobre del primer test (7.000 més). El seu
programa més escoltat continua sent l' Hoy por Hoy  de Pepa Bueno (que deixarà el seu lloc a l'Àngels Barceló),
però perd 4.000, quedant-se en 149.000. L'emissora del  Grupo Prisa  pot estar ben satisfeta, però, ja que
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obté dos excel·lents : Un, a Espanya, on torna a superar els 4 milions d'espectadors i es distancia del seu
perseguidor, la COPE; i l'altra, a casa nostra, gràcies a l'escalada d' Aquí, amb Josep Cuní , que veu com la
seva parròquia creix i molt, gairebé doblant els 23.000 oients de la primera onada: Ara en té 40.000. L'aposta
del veterà conductor va trobat el seu espai dins d'aquest competitiu mapa radiofònic.      L'alegria, com sempre,
"va per barris", i les lectures de les dades depenen de la perspectiva concreta de cadascun dels participants
en aquesta "competició". Ara toca gaudir de les vacances d'estiu, tot i que en alguns casos portaran deures
a la platja o la muntanya per millorar les notes dels propers exàmens.
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RAC 1 tanca la temporada líder amb 812.000 oients

Dimecres, 26 de juny de 2019
Catalunya Ràdio té 622.000 seguidors,
segons lestudi de lEGM, el millor tancament
de la temporada El món a RAC1, amb Jordi
Basté, manté el lideratge amb 656.000
oients, seguit de El matí de Catalunya Ràdio,
amb Mònica Terribas, 489.000   RAC1 celebra
el seu desè aniversari sent lemissora líder a
Catalunya, amb 862.000 oients diaris de
mitjana. I continua tenint el magazín matinal
més escoltat, El món a RAC1 , de Jordi Basté,
amb 656.000 seguidors.   Per la seva banda,
622.000 oients han escoltat cada dia
Catalunya Ràdio durant la segona onada del
2019, segons les dades de lEstudi General

de Mitjans (EGM). En un comunicat la CCMA ha destacat que la ràdio pública fa el millor tancament de
temporada de la seva història. El matí de Catalunya Ràdio , amb Mònica Terribas, ha augmentat 21.000 oients
en un any i continua sent el programa més escoltat de lemissora, amb 489.000 oients diaris.   RAC 1 també
es manté líder els matins dels caps de setmana, amb el programa Via Lliure, de Xavi Bundó, que aconsegueix
551.000 oients els dissabtes, i 529.000, els diumenges. També a les tardes de dilluns a divendres, amb Versió
RAC1, amb Toni Clapés, amb 246.000 seguidors. I La Competència, als migdies, amb 220.000.   A Catalunya
Ràdio també es destaca linformatiul Catalunya migdia , amb Òscar Fernández i Empar Moliner, que qualifiquen
com linformatiu més escoltat de Catalunya amb 144.000 oients diaris i un increment del 6% respecte de fa
un any i lidera la franja de 15 a 16 h.
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622.000 oients escolten cada dia Catalunya Ràdio durant la segona onada del
2019, segons lEGM

Dimecres, 26 de juny de 2019

ACN Barcelona.-622.000 oients han escoltat cada dia Catalunya Ràdio durant la segona onada del 2019,
segons les dades de lEstudi General de Mitjans (EGM). En un comunicat la CCMA ha destacat que la ràdio
pública fa el millor tancament de temporada de la seva història. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica
Terribas, ha augmentat 21.000 oients en un any i continua sent el programa més escoltat de lemissora, amb
489.000 oients diaris. La CCMA ressalta que el Catalunya migdia, amb Òscar Fernández i Empar Moliner, és
linformatiu més escoltat de Catalunya amb 144.000 oients diaris i un increment del 6% respecte de fa un any
i lidera la franja de 15 a 16 h.    Aquest dimecres shan donat a conèixer les dades de lEGM que indiquen que
Catalunya Ràdio ha tingut en la segona onada del 2019 622.000 oients. En la primera, que es va donar a
conèixer a labril, van arribar als 716.000 oients i van superar el seu record històric.  Pel que fa altres programes,
el magazín de tarda Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia, puja 56.000 oients i se situa en 133.000 oients,
la segona millor xifra des del 2004; el Popap, amb Mariola Dinarès, amb 76.000 oients diaris, ha augmentat
la seva audiència respecte de la segona onada del 2019: linformatiu Catalunya vespre, amb Kílian Sebrià,
puja respecte de fa un any i obté 64.000 oients; el cap de setmana, El suplement, amb Roger Escapa, arriba
als 317.000 oients els diumenges; el magazín esportiu Tot gira, amb David Clupés, ha incrementat laudiència
respecte del juny del 2018 i arriba als 185.000 oients els dissabtes.També són líders en les seves franges
dels dissabtes els programes Solidaris, amb Albert Segura, que naconsegueix 69.000, i Un restaurant caníbal
a Berlín, amb Paula Molés, que arriba als 29.000 i ha augmentat un 26% la seva audiència respecte de la
primera onada del 2019.Segons les dades de lEGM, aquesta segona onada, 99.000 persones han escoltat
cada dia Catalunya Informació, i 22.000, Catalunya Música, i són líders en les seves temàtiques. iCat, amb
36.000 oients, aconsegueix la seva millor audiència des de la tornada a lFM.    The post appeared first on
VilaWeb .
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Catalunya Ràdio fa "el millor tancament de temporada de la seva història"

Dimecres, 26 de juny de 2019
622.000 oients han escoltat cada dia
Catalunya Ràdio durant la segona onada del
2019 , segons les dades de lEstudi General
de Mitjans (EGM). En un comunicat la CCMA
ha destacat que la ràdio pública fa "el millor
tancament de temporada de la seva història".
'El matí de Catalunya Ràdio', amb Mònica
Terribas, ha augmentat 21.000 oients en un
any i continua sent el programa més escoltat
de l'emissora, amb 489.000 oients diaris. La
CCMA ressalta que el 'Catalunya migdia',
amb Òscar Fernández i Empar Moliner, és
"l'informatiu més escoltat de Catalunya" amb

144.000 oients diaris i un increment del 6% respecte de fa un any i lidera la franja de 15 a 16 h.     Aquest
dimecres s'han donat a conèixer les dades de l'EGM que indiquen que Catalunya Ràdio ha tingut en la segona
onada del 2019 622.000 oients. En la primera, que es va donar a conèixer a l'abril, van arribar als 716.000
oients i van superar el seu record històric.     Pel que fa altres programes, el magazín de tarda 'Estat de Gràcia',
amb Roger de Gràcia, puja 56.000 oients i se situa en 133.000 oients, " la segona millor xifra des del 2004 ";
el 'Popap', amb Mariola Dinarès, amb 76.000 oients diaris, ha augmentat la seva audiència respecte de la
segona onada del 2019: l'informatiu 'Catalunya vespre', amb Kílian Sebrià, "puja respecte de fa un any" i obté
64.000 oients; el cap de setmana, 'El suplement', amb Roger Escapa, arriba als 317.000 oients els diumenges;
el magazín esportiu 'Tot gira', amb David Clupés, ha incrementat l'audiència respecte del juny del 2018 i arriba
als 185.000 oients els dissabtes.   També són líders en les seves franges dels dissabtes els programes
'Solidaris', amb Albert Segura, que n'aconsegueix 69.000, i 'Un restaurant caníbal a Berlín', amb Paula Molés,
que arriba als 29.000 i ha augmentat un 26% la seva audiència respecte de la primera onada del 2019. Segons
les dades de l'EGM, aquesta segona onada, 99.000 persones han escoltat cada dia Catalunya Informació, i
22.000, Catalunya Música, i són líders en les seves temàtiques. iCat, amb 36.000 oients, aconsegueix la seva
millor audiència des de la tornada a l'FM.
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RAC1 continúa siendo la radio líder de Catalunya

Dimecres, 26 de juny de 2019

La emisora del Grupo Godó aglutina 862.000 oyentes diarios Un mes más RAC1 es la radio líder de audiencia
en Catalunya con mucha diferencia. Según el último EGM publicado este miércoles, en relación al segundo
trimestre del año, la emisora del Grupo Godó aglutina 862.000 oyentes diarios. Además, El món a RAC1 y el
Via Lliure continúan siendo los programas más escuchados en toda Catalunya. De los 15 de los programas
con más audiencia del territorio catalán, siete son de RAC1.   El món a RAC1, presentado por Jordi Basté,
sigue siendo el líder indiscutible de las mañanas con 656.000 oyentes diarios. Este programa, en solitario, ya
supera a toda la audiencia diaria que alcanza Catalunya Ràdio. El fin de semana de RAC1 hace un récord
histórico gracias a los mejores resultados de audiencia de Via Lliure, con 551.000 fieles los sábados y 529.000
los domingos. La competència, de los Òscars Andreu y Dalmau, se mantiene sin rival cada mediodía con su
característico humor y sus 220.000 oyentes. La segona hora, de Quim Morales, aglutina 146.000 seguidores
diarios. El món a RAC1 tiene más audiencia diaria que toda Catalunya Ràdio El Versió RAC1, de Toni Clapés,
continúa imbatible por las tardes con los 246.000 oyentes que los sintonizan cada día. La radio cálida de
Albert Om, Islàndia, se sitúa en este EGM en los 131.000 oyentes. Los catalanes que enchufan la radio para
estar informados también eligen en mayoría RAC1. Por la noche el No ho sé, con Agnès Marquès, tiene
98.000 oyentes, mientras que al medio día son 70.000 los que escuchan el 14/15 y 57.000 los de Primer toc.
El programa deportivo de las noches, el Tu diràs presentado por Roger Saperas, también es el líder de la
radio catalana con 105.000 oyentes. Y el Tot és possible, de Elisanda Camps, lo siguen 72.000 personas. En
cuanto al fin de semana, La primera pedra de Noemí Polls aglutina 26.000 oyentes los domingos; un día en
que el 14/15 cosecha 65.000 y el Primer toc 40.000; el Superesports alcanza 257.000 y el Tu diràs 125.000.
El Viatja B, de Esther Muñoz, lo escuchan 8.000 personas los sábados y el Amb molt de gust, de Emma Aixalà,
49.000 los domingos. El RAC1ncentrat conducido por Jordi Beltran alcanza los 77.000 oyentes y Misteris, de
Sebastià dArbó, 34.000.   Por su parte, RAC105 suma 169.000 oyentes diarios y El Fricandó matiner de Ernest
Codina alcanza los 102.000, 8.000 más que la anterior oleada del EGM.
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622.000 oients escolten cada dia Catalunya Ràdio durant la segona onada del
2019, segons lEGM

Dimecres, 26 de juny de 2019

ACN Barcelona.-622.000 oients han escoltat cada dia Catalunya Ràdio durant la segona onada del 2019,
segons les dades de lEstudi General de Mitjans (EGM). En un comunicat la CCMA ha destacat que la ràdio
pública fa el millor tancament de temporada de la seva història. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica
Terribas, ha augmentat 21.000 oients en un any i continua sent el programa més escoltat de lemissora, amb
489.000 oients diaris. La CCMA ressalta que el Catalunya migdia, amb Òscar Fernández i Empar Moliner, és
linformatiu més escoltat de Catalunya amb 144.000 oients diaris i un increment del 6% respecte de fa un any
i lidera la franja de 15 a 16 h.    Aquest dimecres shan donat a conèixer les dades de lEGM que indiquen que
Catalunya Ràdio ha tingut en la segona onada del 2019 622.000 oients. En la primera, que es va donar a
conèixer a labril, van arribar als 716.000 oients i van superar el seu record històric.  Pel que fa altres programes,
el magazín de tarda Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia, puja 56.000 oients i se situa en 133.000 oients,
la segona millor xifra des del 2004; el Popap, amb Mariola Dinarès, amb 76.000 oients diaris, ha augmentat
la seva audiència respecte de la segona onada del 2019: linformatiu Catalunya vespre, amb Kílian Sebrià,
puja respecte de fa un any i obté 64.000 oients; el cap de setmana, El suplement, amb Roger Escapa, arriba
als 317.000 oients els diumenges; el magazín esportiu Tot gira, amb David Clupés, ha incrementat laudiència
respecte del juny del 2018 i arriba als 185.000 oients els dissabtes.També són líders en les seves franges
dels dissabtes els programes Solidaris, amb Albert Segura, que naconsegueix 69.000, i Un restaurant caníbal
a Berlín, amb Paula Molés, que arriba als 29.000 i ha augmentat un 26% la seva audiència respecte de la
primera onada del 2019.Segons les dades de lEGM, aquesta segona onada, 99.000 persones han escoltat
cada dia Catalunya Informació, i 22.000, Catalunya Música, i són líders en les seves temàtiques. iCat, amb
36.000 oients, aconsegueix la seva millor audiència des de la tornada a lFM.    L'entrada ha aparegut primer
a La República .
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Josep Cuní, incapaz de levantar el vuelo

Dimecres, 26 de juny de 2019
10:44 h.    3 min    La gran apuesta de la
Cadena Ser para las mañanas de Cataluña,
Aquí amb Josep Cuní, sigue sin despegar .
La segunda oleada del estudio general de
medios (EGM) del año le atribuye una media
diaria de 40.000 oyentes, lo que apenas
representa el 6% del programa más oído en
el territorio, El món a RAC1 .    La Ser ha
presentado las cifras como un gran avance
porque al compararlo con la primera oleada

de 2019, cuando se estrenó el programa, un periodo en el que marcó el mínimo de 23.000 seguidores, la
audiencia de ahora casi duplica las primeras cifras.   Disimular los datos   Lo mismo ha hecho Catalunya
Ràdio , aunque en sentido contrario, para retorcer los malos datos que arroja el EGM. En lugar de comparar
los datos con la oleada anterior, la cadena pública catalana se remite a los de hace un año. Con ese truco
consigue publicitar las cifras como las mejores de su historia, cuando lo cierto es que sus 622.000 oyentes
suponen una pérdida de 126.000 respecto a la oleada anterior.    El líder absoluto en Cataluña sigue siendo
a privada RAC1, del Grupo Godó, y lo es por 24ª oleada seguida. Obtiene una media de 862.000, con un
pequeño retroceso de 3.000 personas. El programa que conduce Jordi Basté , el ya citado El món a RAC1 ,
concentra 656.000 de los oyentes totales de la cadena.   Contra pronóstico   Por lo que se refiere al ámbito
nacional, la Cadena Ser se mantiene en cabeza con 4.119.000 seguidores, pese a que pierde algo respecto
a la anterior medición. Contra pronóstico, la emisora de Prisa aumenta su distancia con la COPE , que se
anota 3.159.000 oyentes. Pepa Bueno, conductora del matinal de la Ser, se despide del programa confirmando
y mejorando su ventaja sobre el gran competidor de la cadena de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera
.    Así como Josep Cuní se ha convertido en la sorpresa negativa catalana, en el caso del ámbito global
español ha sido RNE la que ha tenido un pésimo registro tras la pérdida de 200.000 oyentes y quedarse en
1.188.
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