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Èxit de la ràdio visual:
AdolescentsiCat, líder d'audiència a
les nits de Catalunya Ràdio
El programa es situa amb 30.000 oients segons les dades de l'EGM

Èxit a la FM i a Internet: el programa AdolescentsiCat h
( ttps://www.youtube.com/channel/UC5zVK2h7hoIeTEUIq8konQ) de Catalunya Ràdio és líder en la seva franja amb 30.000 oients cada nit.
Les dades d'audiència de l'EGM publicat aquest novembre
(https://www.naciodigital.cat/noticia/191767/rac1/mante/liderat/plena/reculada/general/radios)
demostren i consoliden l'èxit del format de ràdio visual pel qual va apostar l'emissora pública el
2018.
A més a més, el canal de Youtube del programa supera els 4 milions de reproduccions:
2.400.000 en els deu mesos de la primera temporada i 1.600.000 en els tres mesos de la segona.
Roger Carandell, director d'AdolescentsiCat, s'ha mostrat "sorprès" i "agraït" pels resultats:
"Estem contents que més enllà dels joves que segueixen el programa, els nostres continguts
arribin també a un públic adult. Moltes persones ens diuen que gràcies a AdolescentsiCat
connecten amb la joventut actual i poden entendre una mica més l'univers dels seus fills, néts,
nebots... Si és que al final resultarà que fem ràdio de servei i tot!"
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A partir del gener AdolescentsiCat (https://www.youtube.com/channel/UC5zVK2h7hoIeTEUIq8konQ) estrenarà nous formats de continguts audiovisuals que aniran molt més
enllà de l'estudi de ràdio en una clara aposta per la innovació de nous canals de difusió i nous formats
de contingut.
L'equip del programa, encapçalat per Roger Carandell, Juliana Canet i Joan Grivé, i que inclou
també Pol Gise, Long Li Xue, Marta Montaner, Bru Esteve i Miquel Castany, fa un seguiment
diari de l'actualitat tot aprofundint en aquelles temàtiques que interessen més els joves. És una
iniciativa d'Adolescents.cat (http://www.adolescents.cat/) , el portal d'informació juvenil vinculat a
NacióDigital.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ZoDODh9IffA
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