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RAC1 manté el lideratge i
Catalunya Ràdio fa el seu rècord
històric
"El món a RAC1" és el programa més escoltat amb 642.000 oients mentre que
"El matí de Catalunya Ràdio" retalla distàncies i arriba als 550.000

Jordi Basté i Mònica Terribas | ND

L'EGM d'aquest primer trimestre de l'any constata dos fets: RAC1 manté el lideratge de la ràdio
en català, amb 865.000 oients, i Catalunya Ràdio fa el seu rècord històric amb 716.000 oients. Pel
que fa als programes més escoltats, El món a RAC1 de Jordi Basté continua sent el programa líder
de Catalunya amb 642.000 oients. A l'altra banda de la Diagonal, El matí de Catalunya Ràdio de
Mònica Terribas retalla distàncies i arriba als 555.000 oients diaris.
A RAC1, el Versió RAC1 aconsegueix 256.000 oients i és el programa més escoltat de la seva
franja. Al migdia, La competència obté 231.000 oients diaris mentre que La segona hora l'escolten
160.000 oients cada dia. Al vespre, Islandia connecta amb 155.000 persones.
La informació i els esports mantenen el vigor a la ràdio líder. El 14/15 té 83.000 oients; el Primer toc,
81.000; i el No ho sé, 88.000. A última hora, el Tu diràs aconsegueix 106.000 oients. D'altra banda,
el Tot és possible n'obté 82.000.
Els caps de setmana, el Via lliure aconsegueix 513.000 oients els dissabtes i 494.000 els
diumenges. La primera pedra, n'obté 53.000. El Superesports, 264.000 els diumenges. I el
RAC1ncentrat, té 76.000 oients els dissabtes. Viatja B aconsegueix 23.000 oients i el Tu diràs del
dissabte 120.000.
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Catalunya Ràdio bat rècords
Catalunya Ràdio ha superat el seu rècord històric i ha trencat la barrera dels 700.000 oients.
L'increment d'audiència ha estat del 16% i es converteix en l'emissora que més creix. Catalunya
migdia i Catalunya vespre són els informatius més escoltats a la seva franja. El primer obté
129.000 oients diaris mentre que el segon n'aconsegueix 96.000.
A la tarda, l'Estat de gràcia millora el seu registre i supera els 100.000 oients. El Tot costa arriba als
99.000, el Popap n'obté 81.000 i El club de la mitjanit arriba als 56.000.
Pel que fa al cap de setmana, el Tot gira es converteix en el programa esportiu líder els
diumenges, amb 310.000 oients diaris. Pel que fa El Suplement, el programa millora resultats i
arriba als 403.000 oients els diumenges i als 315.000 els dissabtes.
La ràdio al territori
Pel que fa al territori, Catalunya Ràdio recupera el lideratge a Girona, on és l'emissora més
escoltada amb 92.000 oients. Manté la primera posició a Tarragona, amb 138.000 oients, creix a
Barcelona i cau a Lleida. En aquestes dues últimes demarcacions, RAC1 és la ràdio líder.
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