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Mèdia
RÀDIO

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE RAC1 
                                                                                                               ABRIL 2019                       ABRIL 2018 

El món a RAC1 (06.00-12.00)                                                   642.000   g                      721.000 

La competència (12.00-13.00)                                                231.000   g                     246.000 

La segona hora (13.00-14.00)                                                 160.000   g                      190.000 

14/15  (14.00-14.30)                                                                         83.000   f                       72.0001 

Primer toc (14.30-15.00)                                                                81.000   f                       72.0001 

Tot és possible (15.00-16.00)                                                     82.000   g                        89.000 

Versió RAC1 (16.00-19.00)                                                        256.000   g                     299.000 

Islàndia (19.00-20.30)                                                                   155.000   g                      159.000 

No ho sé (20.30-22.30)                                                                    88.000   g                         96.000 

Tu diràs (22.30-01.00)                                                                  106.000   g                      159.000 

Via lliure (dissabtes, 07.00-14.00)                                       513.000   g                      526.000 

Via lliure (diumenges, 07.00-14.00)                                  494.000   f                      329.000 

Superesports (dissabtes, 18.00-23.00)                           188.000   f           (No s’emetia) 

Superesports (diumenges, 16.00-23.00)                       264.000   f                     260.000

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE CATALUNYA RÀDIO 

                                                                                                               ABRIL 2019                       ABRIL 2018 

El matí de Catalunya Ràdio (06.00-13.00)                       555.000   g                      574.000 

Popap (13.00-14.00)                                                                         81.000   g                         83.000 

Catalunya migdia (14.00-16.00)                                            129.000   g                      140.000 

Estat de Gràcia (16.00-19.00)                                                  102.000   g                      106.000 

Tot costa (19.00-21.00)                                                                  99.000   f                         91.000 

Catalunya vespre (21.00-23.00)                                               96.000   f                         55.000 

El club de la mitjanit (23.00-01.00)                                         56.000   f                         45.000 

La nit dels ignorants (01.00-03.00)                                        24.000   -                         24.000 

El suplement (dissabtes, 06.00-13.00)                             315.000   g                     344.000 

El suplement (diumenges, 06.00-13.00)                        403.000   f                      257.000 

Tot gira (dissabtes, 16.00-21.00)2                                       109.000   g                      138.000 

Tot gira (diumenges, 16.00-23.00)                                      310.000   f                      210.000
FONT: EGM 

RAC1 lidera però perd avantatge

del país malgrat haver patit un des-
cens de 54.000 oients en un any. 

Al llarg del dia, el domini de RAC1 
és aclaparador, ja que lidera de di-
lluns a divendres de 6 h a 22 h. Cata-
lunya Ràdio treu el cap durant la se-
gona hora del Catalunya vespre i els 
diumenges a la tarda, mentre que 
les matinades són de la SER.  

Flaixbac recupera el primer lloc 
Entre les emissores musicals, Ràdio 
Flaixbac recupera el lideratge que 

Catalunya Ràdio fa rècord i Terribas s’acosta a Basté, però la privada domina gairebé tot el dia

Jordi Basté 
presenta El 
món a RAC1, 
que manté el 
lideratge tot i 
haver perdut 
79.000 oients 
en un any. 
CRISTINA CALDERER

RAC1 ha completat una dècada sent 
l’emissora de ràdio líder a Catalu-
nya. Des de l’abril del 2009, totes les 
onades de l’Estudi General de Mit-
jans (EGM) l’han col·locat al capda-
vant, i les primeres dades d’aquest 
any, publicades ahir, confirmen la 
tendència. L’emissora del Grupo 
Godó segueix sent la més escoltada 
del país, tot i que la distància amb 
Catalunya Ràdio s’ha escurçat. Fa 
un any, RAC1 va marcar el seu mà-
xim històric, amb 971.000 oients, 
dels quals en conserva 865.000. La 
ràdio pública, en canvi, ha passat de 
697.000 a 716.000 seguidors, un re-
gistre que fins ara no havia assolit 
mai. La diferència, doncs, s’ha redu-
ït de 274.000 a 149.000 persones.  

En el rànquing de programes la 
distància també s’estreny: El món a 
RAC1 de Jordi Basté continua pri-
mer, però ha patit un descens nota-
ble: de 721.000 oients a 642.000. En 
canvi, el seu màxim rival, El matí de 
Catalunya Ràdio de Mònica Terri-
bas, només perd 19.000 seguidors i 
obté el segon millor registre histò-
ric, amb 555.000. El tercer en dis-
còrdia torna a ser l’Hoy por hoy de la 
Cadena SER, que té 193.000 oients, 
la qual cosa representa un descens 
de 64.000 persones en un any. Pel 
que fa a Aquí, amb Josep Cuní, el vai-
xell insígnia de SER Catalunya –la 
nova emissora en català que el grup 
Prisa va estrenar la tardor passada–, 
debuta a l’EGM amb 23.000 oients. 
En total, la SER té a Catalunya 
332.000 seguidors, sumant les xi-
fres de l’emissora principal i les de 
la nova marca catalana, i es manté 
com la tercera ràdio més escoltada 

BARCELONA
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1. L’ANY PASSAT ES VA 

DONAR UNA ÚNICA DADA 
PER ALS DOS PROGRAMES 
2. L’ANY PASSAT S’EMETIA 

DE 16.00 A 23.00

Herrera amenaça 
l’‘Hoy por hoy’

Més dades

La Cope s’acosta a la SER 
La Cadena SER continua líder a 
Espanya, però amb la pitjor dada 
en 20 anys: té 3.987.000 oients i és 
l’única ràdio generalista que baixa 
respecte a l’onada anterior, del no-
vembre. En aquest temps, la Cope 
ha guanyat gairebé 600.000 segui-
dors i arriba als 3,3 milions, el seu 
millor resultat des del 1998. Al ma-
tí l’Hoy por hoy s’imposa, però cau 
a 2.640.000 oients i veu com Her-
rera en Cope se li acosta perillosa-
ment: el magazín de Carlos Herre-
ra arriba a 2.492.000 i és líder de 
8 h a 13 h. El programa de la SER, 
doncs, salva el seu històric liderat-
ge gràcies a les dues hores inicials.

L’ARA té 129.000 lectors 
L’EGM atorga a l’ARA 129.000 lec-
tors, la mateixa xifra que tenia ara 
fa un any i 8.000 més que a l’última 
onada, corresponent al novembre 
passat. Això li permet acostar-se 
tant a La Vanguardia com a El Pe-
riódico, els dos diaris catalans més 
llegits, que pateixen baixades im-
portants: el diari del Grupo Godó 
passa de 611.000 lectors a 553.000, 
la qual cosa representa un descens 
anual del 9,5%, i el de Zeta cau de 
416.000 a 361.000, i perd per tant 
un 13,2% dels lectors en dotze me-
sos. Per darrere hi ha El Punt Avui, 
que creix un 10,9% i se situa en 
112.000 lectors. 

havia perdut ara fa un any en bene-
fici de Los 40. L’emissora del Grup 
Flaix té 305.000 oients (n’ha gua-
nyat 13.000 des de l’abril passat), 
mentre que la de Prisa en perd 
30.000 i es queda amb 282.000. Per 
darrere hi ha Cadena Dial (253.000 
seguidors), Cadena Cien (223.000) 
i Radio TeleTaxi (179.000). RAC105 
és sisena amb 169.000 oients (en 
perd 30.000) i Flaix FM setena amb 
161.000, després d’experimentar un 
descens de 57.000 persones.e

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES 


