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jo em quedo a casa

RAC1 lidera amb 
un dels millors 

registres històrics
Basté frega els 700.000 oients i es distancia 
de Terribas, i el ‘Via lliure’ bat el seu rècord

amb Josep Cuní, la proposta en català de 
la SER als matins, baixa fins als 14.000 
seguidors. Fa un any, en el seu debut a 
l’EGM, en tenia 23.000. 

De dilluns a divendres, RAC1 s’impo-
sa en totes les franges horàries, excepte 
de 15 a 16 h, en què guanya el Catalunya 
migdia, que bat el seu rècord històric 
amb 164.000 oients. Ara bé, l’informa-
tiu 14/15, de RAC1, s’imposa en la seva 
franja (de 14 a 14.30 h), amb 90.000 se-
guidors. Catalunya Ràdio també asso-
leix el primer lloc, però compartit amb 
RAC1, de 2 a 3 h de la matinada, amb els 
17.000 oients de La nit dels ignorants.  

Als caps de setmana, el Via lliure de 
Xavi Bundó bat el seu rècord històric 
gràcies als 578.000 oients que té cada 
dissabte, amb un increment de 65.000 
seguidors. El programa de RAC1 lide-
ra tant aquest dia com el diumenge, 
malgrat perdre 20.000 oients i quedar-
se en 474.000. Amb tot, El suplement 
retalla la distància: el programa de Ro-
ger Escapa guanya 84.000 seguidors els 
dissabtes (i se situa en 399.000) i 
11.000 els diumenges (i en té 414.000). 
A la tarda, el lideratge quedar repartit: 
la pública s’emporta els dissabtes grà-
cies als 140.000 seguidors del Tot gira, 
però el Superesports de RAC1 s’endú els 
diumenges amb 275.000.  

À Punt té 34.000 oients 
Al País Valencià, À Punt experimenta 
un creixement del 89% respecte als 
18.000 oients que tenia fa un any, i se 
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situa ara en 34.000, dos anys després 
de la seva posada en marxa. Les emis-
sores més escoltades en aquest territo-
ri són la Cadena SER, amb 483.000 
oients, i la cadena Cope, amb 127.000, 
informa DDaniel Martín. 

Sense dades del confinament  
Cal tenir en compte que aquestes dades 
no recullen l’audiència radiofònica cor-
responent al període de confinament 
per la crisi del coronavirus: les enques-
tes es van fer entre el 8 de gener i el 17 de 

març, i l’estat d’alarma es va decretar el 
dia 14. Les xifres d’aquest període havi-
en de quedar reflectides en la segona 
onada de l’EGM, que havia de comen-
çar a recollir dades el 25 de març i s’ha-
via de publicar al juny. Aquesta nova 
entrega de l’estudi, però, s’ha cancel·lat 
precisament per la impossibilitat de 
dur a terme les enquestes, que majori-
tàriament es fan de manera presencial, 
en la situació actual. L’EGM, doncs, no 
oferirà dades sobre el consum de ràdio 
durant el confinament.e

RAC1 continua sent l’emisso-
ra de ràdio més escoltada a 
Catalunya, segons les dades 
de la primera onada de l’Es-
tudi General de Mitjans 

(EGM), fetes públiques ahir. L’emisso-
ra del Grupo Godó, que celebrarà el seu 
vintè aniversari l’1 de maig, té 902.000 
oients cada dia, la qual cosa represen-
ta el seu tercer millor registre històric –
i, de fet, el tercer més alt assolit per 
qualsevol emissora a Catalunya–, per 
darrere dels 971.000 oients de l’abril del 
2018 i els 961.000 del desembre del 
2017. En comparació amb l’abril de 
l’any passat, RAC1 ha guanyat 37.000 
seguidors. Catalunya Ràdio, per la se-
va banda, obté 665.000 oients i conser-
va la segona posició tot i perdre 51.000 
seguidors respecte al màxim històric de 
716.000 que va aconseguir fa un any. El 
tercer lloc és per a la Cadena SER, que 
baixa de 332.000 oients a 312.000. 

Per programes, el rànquing l’encap-
çala, un cop més, El món a RAC1. L’espai 
que presenta Jordi Basté ha guanyat 
54.000 oients des de l’abril passat i en té 
696.000, de manera que se situa com el 
desè programa més escoltat a tot l’Es-
tat. A més, el magazín matinal de l’emis-
sora privada s’allunya del seu principal 
rival, El matí de Catalunya Ràdio de Mò-
nica Terribas, que perd 51.000 segui-
dors i es queda amb 504.000. L’Hoy por 
hoy, de la SER, manté el tercer lloc de 
la franja matinal amb 192.000 segui-
dors, 1.000 menys que fa un any. Aquí, 

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE RAC1 
                                                                                                               ABRIL 2020                       ABRIL 2019 
El món a RAC1 (06.00-12.00)                                                   696.000   f                     642.000 
La competència (12.00-13.00)                                                237.000   f                      231.000 
Vostè primer (13.00-14.00)1                                                     175.000   f                      160.000 
14/15 (14.00-14.30)                                                                          90.000   f                         83.000 
Primer toc (14.30-15.00)                                                                69.000   g                         81.000 
Tot és possible (15.00-16.00)                                                     65.000   g                         82.000 
Versió RAC1 (16.00-19.00)                                                        238.000   g                      256.000 
Islàndia (19.00-20.30)                                                                   136.000   g                      155.000 
No ho sé (20.30-20.30)                                                                    97.000   f                        88.000 
Tu diràs (22.30-01.00)                                                                   116.000   f                      106.000 
Via lliure (dissabtes, 07.00-14.00)                                      578.000   f                      513.000 
Via lliure (diumenges, 07.00-14.00)                                  472. 000   g                     494.000 
Superesports (dissabtes, 18.00-23.00)                            133.000   g                     188.000 
Superesports (diumenges, 16.00-23.00)                        257.000   g                     264.000

AUDIÈNCIA DELS PROGRAMES DE CATALUNYA RÀDIO 
                                                                                                               ABRIL 2020                       ABRIL 2019 
El matí de Catalunya Ràdio (06.00-13.00)                      504.000   g                      555.000 
Popap (13.00-14.00)                                                                         82.000   f                         81.000 
Catalunya migdia (14.00-16.00)                                            164.000   f                      129.000 
Estat de Gràcia (16.00-18.00)2                                               104.000   f                      102.000 
APM? (18.00-19.00)                                                                          69.000                    (no s’emetia) 
Tot costa (19.00-21.00)                                                                  86.000   g                         99.000 
Catalunya nit (21.00-23.00)3                                                       74.000   g                         96.000 
El club de la mitjanit (23.00-00.30)4                                      47.000   g                         56.000 
Adolescents iCat (00.30-01.00)                                                23.000                    (no s’emetia) 
La nit dels ignorants (01.00-03.00)                                        17.000   g                         24.000 
El suplement (dissabtes, 06.00-14.00)5                          399.000   f                      315.000 
El suplement (diumenges, 06.00-14.00)5                      414.000   f                     403.000 
Tot gira (dissabtes, 16.00-21.00)6                                       140.000   f                      109.000 
Tot gira (diumenges, 16.00-21.00)6                                       71.000   g                      310.000FONT: EGM

  
   
  
  
  
  

1. L’ANY PASSAT 
S’EMETIA ‘LA 

SEGONA HORA’ 
2. L’ANY PASSAT 

S’EMETIA DE 16.00 
A 19.00 

3. L’ANY PASSAT 
ERA ‘CATALUNYA 

VESPRE’ 
4. L’ANY PASSAT 

S’EMETIA DE 23.00 
A 01.00 

5. L’ANY PASSAT 
S’EMETIA DE 07.00 

A 14.00 
6. L’ANY PASSAT 

S’EMETIA DE 16.00 
A 21.00 ELS 

DISSABTES I DE 
16.00 A 23.00 ELS 

DIUMENGES

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES 


