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Mèdia
RÀDIO

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE RAC1 
                                                                                                                  JUNY 2019                         JUNY 2018 
El món a RAC1 (06.00-12.00)                                                    656.000   g                      701.000 
La competència (12.00-13.00)                                                220.000   g                      258.000 
La segona hora (13.00-14.00)                                                 146.000   g                      171.000 
14/15  (14.00-14.30)                                                                         70.000   g                       79.0001 
Primer toc  (14.30-15.00)                                                               57.000   g                       79.0001 
Tot és possible (15.00-16.00)                                                     72.000                                 72.000 
Versió RAC1 (16.00-19.00)                                                        246.000   g                     266.000 
Islàndia (19.00-20.30)                                                                   131.000   g                      160.000 
No ho sé (20.30-22.30)                                                                    98.000   g                      101.000 
Tu diràs (22.30-01.00)                                                                   105.000   f                      101.000 
Via lliure (dissabtes, 07.00-14.00)                                       551.000   g                      574.000 
Via lliure (diumenges, 07.00-14.00)                                   529.000   f                    399. 000 
Superesports (dissabtes, 18.00-23.00)  198.000                    (no s’emetia) 
Superesports (diumenges, 16.00-23.00)                        257.000   f                      229.000

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE CATALUNYA RÀDIO 

                                                                                                                  JUNY 2019                         JUNY 2018 

El matí de Catalunya Ràdio (06.00-13.00)                      489.000   f                     468.000 

Popap (13.00-14.00)                                                                         76.000   f                         54.000 

Catalunya migdia (14.00-16.00)                                            144.000   f                      136.000 

Estat de Gràcia (16.00-19.00)                                                  133.000   f                         77.000 

Tot costa (19.00-21.00)                                                                  65.000   g                        90.000 

Catalunya vespre (21.00-23.00)                                               64.000   f                         61.000 

El club de la mitjanit (23.00-01.00)                                         54.000   g                         67.000 

La nit dels ignorants (01.00-03.00)                                        18.000   f                         17.000 

El suplement (dissabtes, 06.00-13.00)                            308.000   g                     380.000 

El suplement (diumenges, 06.00-13.00)                         317.000   f                     308.000 

Tot gira (dissabtes, 16.00-21.00)2                                       185.000   f                      163.000 

Tot gira (diumenges, 16.00-23.00)                                      137.000   g                      161.000
FONT: EGM 

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

1. L’ANY PASSAT ES VA 
OFERIR UNA ÚNICA DADA 

PER ALS DOS PROGRAMES 
2. L’ANY PASSAT S’EMETIA 

DE 16.00 A 23.00 

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

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES 


