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Resum executiu  
 

El present Treball Final de Grau té la intenció de dibuixar el mapa radiofònic local de 

la comarca d’Osona durant la temporada 2016-2017. Per aconseguir-ho, s’han 

consultat diversos autors especialistes en la comunicació local, i en concret, en el 

mitjà radiofònic de proximitat per poder crear una bona base sobre la que començar 

a construir el treball i deixant clars tots els conceptes dels que es parlaran i tractaran 

durant la discussió de cas. 

 

El gruix principal del treball i el que li dóna un toc distintiu i propi és el fet d’haver 

escollit un tema molt proper que ha permès analitzar i parlar amb cada un dels 

responsables de totes les emissores locals de la comarca d’Osona durant aquesta 

temporada. Per tant, la discussió de cas no està basada en una part de la mostra, 

sinó en la seva totalitat, per conèixer la realitat radiofònica local osonenca en 

aquesta temporada 2016-2017. 

 

Actualment a la comarca d’Osona hi ha 13 emissores de ràdio locals, de les quals 

set són de titularitat municipal (Ràdio Taradell, Ràdio Ona (Torelló), Ràdio Pista (Els 

Hostalets de Balenyà), Ràdio Manlleu, Ràdio Voltregà, Ràdio Roda i Ràdio 

Montesquiu), cinc són privades (Ràdio Vic, SER Osona, Els 40 Osona, El 9 FM i 

Ràdio Ciutat de Vic) i Ràdio ARRC és l’única emissora comunitària de la comarca. 

 

Osona és una de les comarques que té més emissores locals, fins i tot un poble com 

Montesquiu de menys de 1000 habitants disposa d’una ràdio municipal. A la vegada, 

però, sorprèn com no hi ha cap emissora local de titularitat municipal a Vic, tot i ser 

la capital d’Osona. En aquesta ciutat, el paper de ràdio local s’ha assumit des del 

sector privat, i històricament ho fa fet l’emissora Ràdio Vic. També hi ha El 9 FM 

(l’emissora del grup El 9 Nou), però aquesta està més enfocada a un àmbit comarcal 

i a d’altres aspectes, com el fet de no apostar per col·laboradors dins de la seva 

programació, que la descarten com una emissora local d’una ciutat o poble concrets. 

 

D’altra banda, poder realitzar aquest treball durant el curs 2016-2017 ha coincidit 

amb la posada en funcionament de Ràdio Ciutat de Vic, l’emissora més jove de 
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totes les que hi ha a la comarca i que aposta per un format estrictament online. La 

seva emissió en directe és exclusivament en línia a través de la xarxa. 

 

Com es pot observar, dins d’una mateixa tipologia d’emissores, com poden ser les 

privades, hi ha diferències. És el cas també de les municipals, que tot i compartir 

característiques com la vocació de servei públic o donar l’oportunitat a joves 

interessats en el món de la comunicació i el periodisme, també tenen les seves 

diferències. En alguns casos, com les emissores de Taradell, Sant Hipòlit de 

Voltregà, Montesquiu, i Els Hostalets de Balenyà, el seu funcionament i gestió és dut 

a terme totalment per col·laboradors, mentre que emissores com Ràdio Ona de 

Torelló, Ràdio Manlleu i Ràdio Roda tenen professionals en plantilla per tirar 

endavant la ràdio. 
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1. Justificació del tema 
 

La motivació principal per fer aquest Treball de Fi de Grau és fruit d’estar involucrat 

en una emissora municipal d’Osona des de fa anys. A més, un treball de periodisme 

ha d’estar relacionat amb el món de la comunicació i els mitjans, així que el tema de 

les emissores locals a la comarca d’Osona encaixa tant amb la tipologia del grau 

com amb l’interès personal.  

 

El Treball de Recerca de Batxillerat ja es va centrar en la realitat de Ràdio Taradell i 

el TFG pretén ser una continuïtat d’aquell primer projecte final realitzat fa uns quants 

anys que tractava sobre una emissora municipal concreta. Amb el present projecte 

sorgeix l’oportunitat d’ampliar i aprofundir sobre el funcionament de les emissores 

locals, fent comparacions tant entre les municipals com les privades, i descobrir-ne 

alguna que entra en altres categories, com són les emissores comunitàries.  

 

Escollir un tema proper del qual en tinguis un coneixement previ fa que la recerca 

resulti més interessant i motivadora, aconseguint d’aquesta manera un treball acurat 

i rigorós. Viure a la mateixa zona també és un factor important a tenir en compte 

quan vols decidir sobre quin tema t’agradaria fer el TFG.  

 

El Treball que es presenta ha ofert la possibilitat d’entrevistar a totes les persones 

responsables de les emissores locals de la comarca, fet que ha suposat un 

important enriquiment personal i de coneixement sobre el funcionament dels mitjans. 

Aquestes persones entrevistades són les que donen un matís i caràcter propi al 

treball, a diferència d’altres objectes d’estudi que potser s’escapen una mica de 

l’abast dels estudiants o poden presentar més dificultats a l’hora d’accedir a la 

informació o trobar experts en el tema.  

 

Per tot això, el Treball Final de Grau que ara es presenta proposa un coneixement 

ampli i profund del funcionament de les emissores de ràdios locals de la comarca 

d’Osona, que són un element bàsic per entendre la comunicació més propera a la 

societat i la tasca que desenvolupen en la confecció de la realitat social en què 

vivim. 
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2. Objectius 

 

En aquest apartat ens plantegem quins objectius ha de seguir el nostre treball. És el 

moment de definir quin serà el nostre objectiu general i quins són els específics que 

ens permetran arribar a l’objectiu principal. Per tal d’arribar a aquest objectiu, caldrà 

assolir-ne quatre d’específics. Després de realitzar el treball i la investigació, podrem 

determinar a l’apartat de conclusions si tots els objectius plantejats en aquest 

apartat es poden validar, o per el contrari, no són els correctes. 

  

Així doncs, l’objectiu general del treball és dibuixar el mapa radiofònic local de la 

comarca d’Osona durant la temporada 2016-2017.  

 

A partir d’aquest objectiu general, els específics són els següents: 

  

1. Conèixer quin és el model de gestió de les emissores locals d’Osona, tant si són 

de titularitat pública o privada. 

  

2. Saber com s’organitzen en funció dels rols i tasques que tingui el personal que 

forma part de la plantilla. Quin paper tenen els responsables o directius, 

col·laboradors i els treballadors. A més de conèixer l’organització interna de 

l’emissora pel seu correcte funcionament, també analitzarem com s’estructura la 

seva graella de programació. 

  

3. Un factor que sovint condiciona, i molt, les emissores locals és el pressupost. Així 

que també analitzarem com es financen i com distribueixen els seus beneficis. 

  

4. Internet i les xarxes socials han revolucionat el camp de la comunicació, per tant, 

volem saber quins efectes han tingut aquests dos elements tant per les emissions 

de les ràdios com per la seva manera d’interactuar amb l’audiència. 

  

Un cop tinguem aconseguits tots els objectius esmentats prèviament, podrem 

procedir a comparar els diversos models de gestió i programació de les emissores 

locals d’Osona durant aquesta temporada per saber quin és el predominant.  
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3. Marc teòric 

 
Abans d’entrar a fer l’anàlisi i centrar-nos en l’objecte d’estudi, és necessari recopilar 

tots aquells articles i treballs que fan referència al nostre tema per saber sobre què 

ja s’ha escrit i poder tenir un cert bagatge per poder fer un anàlisi amb més 

profunditat. Així doncs, el marc teòric pel nostre treball se centrarà en tres grans 

eixos que són: comunicació de proximitat, ràdio local i figures professionals 

(treballador i col·laborador) en aquest tipus d’emissores. 

 

3.1 Concepte de mitjà local 
  

Un del conceptes més importants i que sortirà en diverses ocasions en aquest 

treball és el de mitjà de comunicació local. Es tracta d’analitzar el mapa radiofònic 

local d’Osona, i per tant, definir què és comunicació de proximitat és clau per poder 

entendre l’objecte d’estudi. 

  

Segons la tesi doctoral de Sergi Solà (2012: 57), “un mitjà de comunicació local és el 

que té la seva àrea d’actuació en un territori concret i limitat, sovint restringit a un 

municipi o a un conjunt de municipis, com una comarca”. Així doncs, queda clar que 

l’àmbit territorial d’actuació i difusió d’un mitjà local és molt concret. En el cas que 

ens ocupa, hi haurà tant emissores restringides a un municipi com a la comarca. 

  

A banda del territori, els mitjans de comunicació locals “són àmbits de producció i de 

recepció comunicativa molt definits, units per la proximitat i pels vincles amb 

l’escenari cultural i social de referència a partir d’un territori” tal com diuen López 

García i Macià Mercadé (2007: 15). 

  

3.2. Concepte de ràdio local 
  

Després d’haver definit el concepte de mitjà local en general, toca fer una definició 

més acurada del que serà el nostre objecte d’estudi en aquest treball. El cas que 

ens ocupa són les emissores (ràdios) locals de la comarca d’Osona durant la 
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temporada 2016-2017. Alguns autors, com Cebrián Herreros prefereixen utilitzar el 

concepte “emissores de proximitat” per referir-se a “les emissores locals”. 

  

Cebrián Herreros (2001: 145-146) creu que l’interès d’aquestes emissores “se 

centra en la vida social, econòmica, política i cultural de la demarcació, o bé, en tot 

el que es genera a l’exterior amb repercussions en la vida de la localitat”.  A banda 

d’Herreros, altres autors de fora de Catalunya han estudiat el concepte de ràdio 

local als seus països. 

  

Per exemple, Jauret (1997: 98) també fa una definició basant-se en la cobertura 

d’un territori determinat que fa una emissora denominada local. Jauret considera 

que “a les ràdios locals se’ls suposa que serveixen les necessitats bàsiques dels 

personatges socio-culturals a les comunitats locals: el sentit de la vida quotidiana 

amb l’experiència de pertànyer a un lloc determinat, a un grup de persones, o a una 

determinada forma de vida, etc.”. 

  

Així doncs, segons Jauret, les emissores locals, o de proximitat (com diria Herreros),  

tenen raó de ser ja que els actors del món local necessiten un mitjà on poder-se 

expressar i que reculli allò que fan al seu dia a dia que per un territori concret pot 

tenir el seu interès, però que mai ho trobaríem en un mitjà d’àmbit estatal o regional. 

  

Tot i així, les emissores locals són ben presents al món occidental, però si tal com 

diu Corominas (1990: 53) la ràdio local és l’última en aparèixer al territori. Segons 

aquest autor, “a la majoria de països del món occidental l’àmbit local és el darrer 

que es cobreix radiofònicament, un cop consolidats els serveis estatals i regionals”. 

  

Basant-nos amb el que explica Corominas podem deduir que potser els mitjans 

locals no surten a compte de manteniment o que els individus no els hi donen la 

importància que mereixen, però el mateix autor nega aquesta suposició afirmant que 

“els serveis locals s’han mostrat socialment i econòmicament rendibles”. 

  

Així doncs, podem observar com els mitjans local tenen raó de ser, i que tant en 

matèria econòmica funcionen, i a nivell social i comunitari tenen bona acceptació, 

motiu pel qual poden seguir tenint presència en el seu àmbit de cobertura.  
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La ràdio local és existent arreu del món, però depenent de les zones les emissores 

de proximitat ho tenen més o menys fàcil per fer-se un lloc dins del sector de la 

comunicació.  Així ho explica Vittet-Philippe i Crookes (1983: 1) quan diu que a 

Estats Units “la ràdio local, des del principi, ha estat part del paisatge de la 

comunicació americana”, mentre que “a Europa s’ha hagut d’imposar, a vegades 

forçosament, en governs que no la volien i de sistemes de radiodifusió ja existents”. 

  

La lluita per tenir un lloc enmig d’un món tan globalitzat, on sovint no és té en 

compte allò que és de casa (local), és complicada per les emissores de proximitat, i 

com diu Vittet-Philippe i Crookes, a la majoria de països europeus li ha costat molt 

tenir cabuda. 

  

Potser el motiu d’aquest menyspreu de les institucions cap a les emissores de 

proximitat que queda palès en les opinions de Vittet-Philippe i Crookes és degut a 

què no se les considera com un mitjà informatiu del territori local sinó com a ràdios 

comunitàries. 

  

Així ho explica Fairchild (2010: 23) afirmant que “Les emissores de ràdio 

comunitàries estan, per la seva naturalesa, obligades a enfrontar-se a nombroses 

institucions de govern, tant si es tracta dels braços de l’estat com del mercat. Tenint 

en compte la marginalitat a què els sotmeten la política dominant i l’economia, 

aquest “tercer sector” de la radiodifusió  sovint s’enfronta a crisis que són a la 

vegada conseqüències intencionades i no intencionades d’un sistema de poder més 

gran”. 

  

En aquest sentit, segons Fairchild podem observar com hi ha diverses divisions en 

el sector radiofònic, i òbviament, les ràdios locals queden darrere de les grans 

corporacions i empreses de comunicació que poden aconseguir repartir-se el mercat 

de la publicitat a gran escala i arribar a una audiència molt més àmplia amb 

continguts diversos i molt elaborats. 

  

Tot i els problemes que tenen les emissores locals per tirar endavant, ja sigui per la 

pressió i les traves de l’administració, la forta competència amb emissores molt més 
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poderoses i l’acceptació que tenen depenent de la zona on es troben ubicades, 

continuen emetent dia a dia. Per tant, la ràdio local deu tenir alguna cosa especial o 

interessant per seguir existint. 

  

Un d’aquests motius podria ser la facilitat de producció i de generar continguts de la 

ràdio, respecte altres mitjans més costosos com pot ser la televisió o la premsa. 

  

De fet, i tal com diu Rennie (2006: 4): “Els seus continguts són relativament fàcils de 

produir i els receptors de ràdio són encara més econòmics que els aparells de 

televisió. En llocs on hi ha uns nivells més baixos d’alfabetisme la ràdio és usada per 

transmetre informació sobre salut i serveis. També juga un important paper cultural 

per la promoció de la música local, les històries i les opinions, les quals reforcen la 

memòria i la història de la comunitat”. 

  

Rennie ens dóna la clau del valor distintiu que té la ràdio local a qualsevol lloc. Les 

emissores de proximitat van més enllà d’un simple estancament territorial, ja que la 

seva funció social i de caràcter antropològica per contribuir a la cohesió del territori, 

crear una identitat col·lectiva entre un mateix grup d’individus i promocionar  la 

cultura popular i tradicional del món local. 

  

Aquests tres factors que donen un tret molt característic a les ràdios locals són 

propis tant d’aquelles emissores que tenen un interès purament comercial com les 

que van néixer amb una vocació de servei públic. Cal incloure tant aquelles ràdio 

que són privades com les públiques, de propietat municipal. 

  

3.3. Orígens de la ràdio a Espanya i Catalunya 
  

Els orígens de la ràdio a Espanya es remunten a abans de la Guerra Civil, quan 

Ràdio Barcelona es va inaugurar oficialment el 14 de novembre de 1924. Es tracta 

de “la primera emissora regular de l’Estat espanyol que obté una llicència per 

emetre. Per això rep el nom de EAJ-1. És la número 1, encara, que certament, des 

de feia gairebé un any, Radio Ibérica, a Madrid, ja estava emeten amb regularitat”, 

tal com diu Cóppulo (2006: 41). 
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Segons explica Sergi Solà (2012) en la seva tesi doctoral, la regularització legal de 

les emissores locals “es va iniciar arran d’un decret llei datat el 8 de desembre de 

1932, que donava el tret de sortida a la ràdio local”. 

  

Tal com explica Bonet (2004): “El localisme fou, així, una imposició, una obligació, 

una forma de control, una solució que havia de ser provisional però va romandre en 

el temps”. Aquest localisme imposat per Franco quan va arribar al poder l’any 1939 

va facilitar la relació de les emissores amb el seu entorn més pròxim, “el barri, el 

poble o la ciutat”, explica Solà. 

  

La creació d’emissores als barris i municipis de Catalunya va continuar amb la 

Transició. De fet, la ràdio a Catalunya va adquirir “un compromís amb els processos 

de creació cultural”, diu Solà. 

  

La primera emissora municipal de ràdio a Catalunya va néixer l’any 1979 a Arenys 

de Mar amb el nom de Ràdio Arenys. A partir d’aquesta data, va començar la 

creació i l’expansió d’emissores municipals arreu del territori català. L’any 1998 n’hi 

havia 182, tot i que 179 només tenien adjudicació provisional. 

  

Principalment, les emissores municipals es van instal·lar als petits municipis, de 

menys de 15.000 habitants (la majoria a les comarques de Barcelona), segons 

expliquen Corominas i Llinés (1992). Moltes d’aquestes ràdios naixien a través 

“d’iniciatives promogudes per entitats culturals, recreatives o associacions de veïns, 

que, tot i acceptar l’ajut de subvencions de les institucions públiques, prefereixen 

mantenir la seva independència”. 

  

Les emissores locals van tenir un pes molt important dins de la societat, sobretot per 

cohesionar el territori, i en especial a Catalunya. Com diuen Corominas, Guimerà, 

Fernández i Bonet (2005) a l’article Polítiques públiques de radio i televisió local en 

l’entorn digital a Espanya (1997-2004), a Catalunya, “les emissores de ràdio locals 

van ser instruments per a la recuperació de la llengua i la cultura pròpies”. Una 

característica molt important que encara es manté avui en dia a les ràdios locals 

catalanes. 
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 Perona (1996: 77) també reafirma aquesta idea de cohesió social per part de les 

emissores locals, quan diu que “a Catalunya es viu un nou període on la ràdio es 

compromet amb els processos populars de creació cultural mitjançant sobretot, dos 

moviments de ràdio local i comarcal: les ràdios lliures i les ràdios municipals”. 

  

Tot i així, alguns autors asseguren que actualment la ràdio municipal està estancada 

a causa de les emissores municipals. És el cas de Barbeito i Crespo (1998), que 

asseguren que la ràdio es troba en un moment d’impàs que encara no ha superat, 

tot i l’impuls viscut durant els primers anys de la democràcia. 

  

Seguint amb la tesi doctoral de Sergi Solà, destaca que les emissores locals han 

patit “una manca de recursos humans i d’infraestructures, que s’han ajuntat a la 

pèrdua dels objectius amb els quals es van crear”. Tot i així, l’autor aporta una mica 

d’esperança gràcies a un Premi Nacional de Comunicació del 2011 que es va 

atorgar a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, i un altre Premi Nacional de 

Comunicació que es va emportar l’any 2014, La Xarxa (agrupa la gran majoria 

d’emissores municipals catalanes). 

 

3.4. Diferència entre ràdio pública i ràdio privada 
 

L’objectiu general d’aquest treball, tal com explicàvem al principi, consisteix en 

dibuixar el mapa radiofònic local de la comarca d’Osona durant la temporada 2016-

2017. Això inclou tant les emissores de titularitat pública com privada, ja que l’anàlisi 

el farem comptant amb totes els ràdios que siguin locals i osonenques, 

independentment de la seva propietat. Així doncs, en aquest apartat definirem què 

entenem per ràdio pública i per ràdio privada. 

  

Basant-nos amb la definició que fa Luis Horacio Botero (2006) a l’article 

“Comunicación política, comunicación pública y democràcia, un cruce de caminos”, 

hem d’entendre la ràdio pública, com aquell mitjà “d’interès general” i “col·lectiu” tant 

pel que fa a interès com “utilitat comuna”, és a dir, una ràdio que és comuna i té un 

interès general per a la seva audiència, sense tenir en compte els interessos 

particulars, polítics o econòmics. 
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Per tant, la ràdio privada és aquella que forma part d’una empresa i que té altres 

interessos que passen per sobre de l’interès general, com poden ser els beneficis 

econòmics tenint en compte que parlem d’una empresa de comunicació. 

  

Tot i així, Cebrián Herreros (1994: 239) defensa la complementarietat  i la 

competitivitat entre emissores públiques i privades, segons explica al seu llibre 

Información radiofònica. Mediación técnica, tratamiento y programación, “la 

competitivitat no pot ser una exclusiva de la ràdio privada”. L’autor pensa que la 

pública ha de “cobrir els forats abandonats per la privada”, així doncs, podem 

entendre donar veu a les minories o aspectes que tenen més a veure amb la 

identitat local i cohesió del territori.  

 

3.4.1. La ràdio comunitària 
 

En la nostra recerca sobre les emissores locals de la comarca d’Osona ens hem 

trobat amb la presència de Ràdio ARRC (Associació de Ràdio Reggae de 

Catalunya). Es tracta d’una emissora comunitària, una categoria diferent a la de 

ràdio municipal i privada, però que també és local i comparteix algunes 

característiques amb les emissores municipals. En aquest apartat definirem què és 

una emissora comunitària i quins trets distintius té respecte les altres. 

  

Per començar a entendre què és la ràdio comunitària agafarem la definició que fan 

d’aquest mitjà Forde, Meadows i Foxwell (2002: 17): “La ràdio comunitària és un lloc 

on els ciutadans reclamen els seus drets culturals. La planificació d’una emissora de 

ràdio comunitària es pot fer a través d’un procés d’apoderament cultural –o de 

ciutadania cultural. Aquest és el poderós procés de relacionar-se amb altres 

persones de la comunitat i de fer públic un diàleg intern sobre temes d’interès a 

l’àrea local– aquest és un clar benefici de la ràdio comunitària”. 

  

La de Forde, Meadows i Foxwell és una definició molt completa que ens serveix per 

fer una primera aproximació cap aquest concepte de ràdio, on una cultura o 

moviment cultural és l’eix vertebrador d’unes emissores que pivoten al voltant d’un 
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tema concret relacionat amb la cultura. En el nostre cas, aquest moviment cultural 

és el reggae, i precisament, d’aquí el nom de l’emissora, Ràdio ARRC. Continuant 

amb la definició de Forde, Meadows i Foxwell, un altre factor de les ràdios 

comunitàries és la seva àrea, en aquest cas, igual que les emissores municipals i 

privades que analitzem en la discussió de cas, també és local. 

   

Com dèiem al principi, a part del seu àmbit d’emissió i d’interès (local), les 

emissores comunitàries també tenen altres característiques comunes amb les ràdios 

municipals. Price-Davis i Tacchi (2001: 69) fan una definició de ràdio comunitària 

que ens serveix per observar quines són les similituds que tenen aquestes 

emissores amb una de municipal. 

  

Així doncs, la definició de Price-Davis i Tacchi sobre el concepte de ràdio 

comunitària és: “Aquestes emissores estan explícitament constituïdes com una 

distribució sense ànim de lucre; estan dissenyades per servir a comunitats 

específiques – tant amb base geogràfica com comunitats d’interès; tenen 

estructures de gestió que són representatives de la comunitat a la que l’emissora 

està dissenyada per servir; ofereixen una programació que és rellevant per a la 

comunitat a la que serveixen”. 

  

En aquest sentit podem comprovar com hi ha característiques comunes entre 

emissores comunitàries i municipals, més enllà de l’àrea geogràfica que cobreixen 

(local). D’entrada, són emissores “sense ànim de lucre” i que ofereixen una 

programació “rellevant per a la comunitat a la que serveixen”. Uns punts similars als 

de les emissores locals que ofereixen una programació d’interès local pensant en 

l’audiència (comunitat) a la qual es dirigeixen, en aquest cas, una audiència local 

interessada en conèixer les informacions del seu poble o ciutat. 

  

D’altra banda, les emissores municipals també són ràdios sense ànim de lucre, ja 

que són de propietat municipal i els seus responsables tenen com a únic objectiu fer 

funcionar l’emissora i no generar beneficis com si fos una empresa del sector privat. 

Si en algun cas hi ha ingressos extres sempre s’inverteixen en millorar o reparar els 

equipaments de l’emissora. També cal tenir en compte que en molts casos els 
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responsables de les ràdios municipals són voluntaris i, per tant, qualsevol benefici 

que hi pugui haver va destinat a l’emissora. 

  

Tot i aquestes similituds, hi ha una diferència prou rellevant per distingir què 

entenem per emissora comunitària i emissora municipal. Per conèixer aquest tret 

distintiu agafem la definició de Fairchild (2001: 4) quan diu, refererint-se a les ràdios 

comunitàries dels Estats Units: “Sens dubte, les emissores de ràdio comunitàries a 

Nord Amèrica són estructuralment, operacionalment, i ideològicament institucions 

marginals”. 

  

Mentre Fairchild considera que aquestes emissores estan fora del sistema establert, 

les emissores municipals, tot i compartir algunes característiques, sí que estan dins 

dels sistema, ja que d’entrada per la seva naturalesa són de titularitat pública. Una 

diferència molt clara a l’hora de definir quina és ràdio comunitària i quina és 

municipal. 

  

Continuant amb la definició de Fairchild (2001: 4) sobre les ràdios comunitàries, 

també afegeix: “Són marginals perquè es regeixen per estructures que són 

majoritàriament democràtiques, perquè els participants s’involucren en la pràctica 

d’uns mitjans de comunicació els resultats dels quals estan fora del control de 

determinats patrocinadors financers i polítics, i  perquè les persones són 

intrínsecament tractades com a contribuents potencials i actuals per aquestes 

emissores”. 

  

Després del concepte de ràdio comunitària que fa Fairchild, podem observar com tot 

i que les emissores locals i comunitàries es dirigeixen a una comunitat concreta amb 

uns mateixos interessos sobre un determinat tema i a una àrea local, la diferència 

rau en els circuits on s’integren aquestes emissores. Les municipals forment part del 

sistema, mentre que les comunitàries són molt més alternatives i independents en 

termes econòmics, ideològics i funcionals.  
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3.5. Programació radiofònica 
  

Un dels punts que analitzarem durant la nostra és recerca per elaborar el mapa 

radiofònic osonenc durant aquesta temporada és quin model de programació 

predomina entre els ràdios locals de la comarca. Abans però, cal definir què 

entenem per programació i quins són els principals models existents. 

  

Segons l’autor Josep Maria Martí (2000:19), la programació és “el conjunt dels 

continguts que una emissora de ràdio ofereix a la seva audiència, organitzats en 

programes específics, els quals responen a una tipologia determinada i estan 

planificats en una unitat de temps: el dia, la setmana, el trimestre, la temporada, 

etc.”. 

  

Per tant, la programació s’organitza d’acord amb els tipus de programa que 

existeixen, a la franja horària més adequada per emetre un determinat contingut i la 

seva durada. Tots aquests factors es tenen en compte a l’hora d’adreçar un espai 

radiofònic a l’audiència. 

  

Ángel Faus també fa una definició de programació tenint molt present l’audiència per 

estructurar els horaris de programes d’una emissora. Faus (1981: 207) defineix 

programació com “el conjunt de continguts que una emissora transmet cada dia 

formen la seva programació. Es tracta d’una ordenació coherent dels diferents 

programes a emetre d’acord amb les finalitats de l’emissora i les seves 

característiques de l’audiència al llarg del dia”. 

  

Seguint les definicions de Martí i Faus queda clar que l’organització de la 

programació es fa en base l’audiència que hi ha en cada franja horària del dia i 

segons quin tipus de programa volen escoltar els oients en cada moment. A partir 

d’aquí, es decideix on s’ha d’ubicar cada programa segons la seva temàtica perquè 

encaixi en un moment determinat del dia. 

  

Sabem que l’audiència té un pes important en el moment de decidir quin programa 

va a cada franja, però en el cas de les emissores locals caldrà veure si els gustos 
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dels oients és el factor que més influeix al moment de fer la programació de la 

temporada, o bé, els recursos dels que es disposen tenen un pes molt més 

important i són els responsables de distribuir els espais radiofònics dins de la graella 

de cada ràdio local d’Osona. 
   

3.5.1. Models de programació radiofònica 
  

Després d’haver definit el concepte de programació, toca conèixer quins són els 

models de programació de les emissores. En ràdio, principalment, hi ha dos grans 

models: 

  

-Model de ràdio generalista: per Josep Maria Martí (2000) aquest és el “model de 

ràdio “clàssic”, aquell que ofereix programes variats al llarg de tot el dia amb 

l’objectiu d’atraure en cada moment el major nombre d’oients que estiguin en 

disposició d’escoltar la ràdio”. 

  

-Model de ràdio especialitzada: “és una oferta monotemàtica destinada a 

segments concrets de l’audiència de l’emissora. És a dir, s’ofereixen uns continguts 

específics i segmentats per tal d’arribar a un tipus determinat d’audiència. Les ràdios 

especialitzades es poden dedicar a temes com la informació, amb les emissores que 

ofereixen 24 hores de notícies, o la música, de la tipologia que sigui, amb les 

radiofórmules”, segons la definició de Martí. 

 

En el cas de la ràdio generalista, hi ha tres subgrups (programació mosaic, 

programació per blocs i programació en continuïtat) dividits segons les 

característiques de cada model de programació generalista. Per definir aquests tres 

tipus de programació agafarem l’obra de Mariano Cebrián Herreros (1995: 427). 

  

-Programació mosaic: “És aquella en què s’emeten diferents programes de curta 

durada, que ajuntats entre ells confeccionen un mosaic amb tota la programació”. 

  

-Programació per blocs: “És la que va més enllà de la simple unió d’espais 

independents, i existeix la presència d’un coordinador que dóna unitat als diferents 

continguts i temes que s’exposen dins el bloc”. 
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-Programació en continuïtat: “És aquella en què la informació procedent de 

l’exterior o creada per la pròpia emissora és l’element conductor de la programació”. 

 

Així doncs, fent una ullada ràpida a les graelles de programació que trobem a les 

pàgines webs de les emissores locals d’Osona podem comprovar com predomina 

un model de programació generalista,  i més en concret, el de programació mosaic. 

  

Per altra banda, no trobem cap emissora local que segueixi un model de 

programació especialitzada, tot i que és cert, que moltes emissores locals emeten 

radioformula al llarg del dia, per tant, possiblement el model que més predomini sigui 

un model mixt entre programació generalista i especialitzada per poder cobrir les 24 

hores del dia amb producció pròpia a través del recursos limitats dels que es 

disposa. 
  

3.6. Model radiofònic de Catalunya 
  

Com hem esmentat en el punt anterior, la programació és un aspecte molt important 

a l’hora de guanyar-se l’audiència depenent de quins siguin els seus interessos i en 

quin moment del dia posin la ràdio. És per això que existeixen diferents models de 

programació. Òbviament, les emissores locals també han adoptat un dels dos grans 

models de programació existents. 

  

En l’article “Políticas radiofónicas de comunicación local. El caso de Catalunya”, 

Barbeito i Crespo (1998) parlen de les característiques de la programació de les 

ràdios locals del país. La conclusió a la que han arribat és que la distribució de la 

programació de les emissores locals es divideix principalment en els següents 

formats: un 44% de radiofórmula, un 23% de programes musicals especialitzats, un 

16% a formats d’entreteniment; i la llista continua amb els espais informatius que 

ocupen només un 6,5%. 

  

Un dels objectius d’aquest treball es analitzar com és el model de programació de 

les emissores locals de la comarca d’Osona durant la temporada 2016-2017, així 
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que a l’apartat de conclusions podrem saber si la programació de les emissores 

osonenques s’assembla als percentatges que ens diuen Barbeito i Crespo. 

  

D’entrada, podem observar que gairebé la meitat de la programació correspon a un 

model especialitzat (música) i l’altra meitat a un model generalista (de tipus mosaic) 

amb diversos formats i gèneres diversos. Abans de fer la nostra investigació, cal 

pensar que un dels factors que moltes de les emissores locals optin per emetre 

fórmula musical durant bona part del dia es deu a una simple qüestió econòmica, ja 

que emeten música variada permet poder tenir una emissió pròpia durant les 24 

hores del dia. 

  

També cal pensar que moltes empreses o comerços locals, i que per proximitat, 

poden sintonitzar la ràdio del seu poble, principalment posen la ràdio com a fil 

musical, i probablement no escollirien una ràdio local si emetes altres continguts 

durant la jornada laboral. Aquesta també és una manera d’arribar a un públic molt 

més ampli que no pas amb una programació de caire generalista. Precisament, 

algunes emissores fan fórmula en horari comercial pensant exclusivament amb les 

botigues del seu municipi. 

  

La música i la radiofórmula és un recurs molt fàcil per omplir programació, però que 

no aporta cap tret distintiu a una emissora, ja que les emissores musicals a nivell 

estatal dominen el mercat amb aquest model de programació especialitzada. 

  

Així doncs, hem d’entendre la necessitat de mantenir emissores locals no per la 

seva programació de fórmula, sinó pel que aporta la seva programació generalista 

amb una identitat pròpia i feta des del món local per al món local, i fins i tot, moltes 

vegades amb continguts molt més generalistes de cinema, música, humor o 

entreteniment. Aquests programes són els que doten de personalitat pròpia a una 

ràdio local. 
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3.6.1. Informatius de les emissores locals 
  

Des de sempre, la ràdio ha anat lligada a la immediatesa. És un mitjà on els 

continguts són relativament fàcils i ràpids d’elaborar, a diferència de la televisió i la 

premsa. Això fa que les informacions es puguin emetre amb pocs minuts des del 

moment que arriben a la redacció. 

  

Els serveis informatius de les emissores, doncs, són un pilar important de la ràdio, 

però no totes les emissores dediquen el mateix temps a la informació ni li tracten de 

la mateixa manera depenen de quin model de programació han escollit. 

  

No totes les emissores locals tenen serveis informatius, encara que gràcies a La 

Xarxa (una plataforma multimèdia de suport a l’audiovisual local) totes les ràdios de 

proximitat que hi estiguin adherides poden disposar de butlletins informatius cada 

hora en punt d’àmbit nacional, però no totes les emissores locals formen part 

d’aquesta plataforma. 

  

En aquest punt, tractarem de definir què són els serveis informatius, com funcionen i 

com s’ho fan les emissores locals per tenir-ne, i en cas afirmatiu, quin model utilitzen 

o quin tractament donen a la informació. 

  

Nieto (2000: 132) defineix el producte informatiu com “el resultat de l’activitat 

empresarial, en condicions de ser objecte autònom d’oferta en el mercat de la 

informació”. 

  

Segons diu aquest autor, hem d’entendre el servei informatiu com un producte que 

conté informacions i que va dirigit a una audiència determinada gràcies a l’activitat 

duta a terme per part d’una empresa de la informació. 

  

Per altra banda, cal definir què és una notícia radiofònica, ja que és el producte 

principal dels serveis informatius. Segons Tapia Fernández (1994: 35), la “notícia és 

una classe de text, minimalista, amb economia de mitjans, que ofereix una 
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representació selectiva de fets, assumptes, idees... la finalitat de la qual és produir 

sentit, i que el lector-oient acostuma a donar-li diversos usos”. 

  

Un altre cop, observem com la relació entre serveis informatius i audiència és molt 

estreta. Les empreses ho tenen molt en compte i per això pensen les persones que 

rebran el seu producte, en aquest cas, la informació. 

  

Això també és així a la comarca d’Osona, ja que tot el temps d’informació de les 

ràdios locals osonenques  “està dedicat exclusivament a la informació local, i 

s’utilitza per parlar de temes lligats a un municipi concret o a tota la comarca. En cap 

cas, les ràdios d’Osona ofereixen notícies que no estiguin lligades, d’una manera o 

altra, a un poble o al conjunt de la comarca”, segons exposen Sergi Solà, Josep 

Lluís Micó i Miquel Peralta (2012) en un estudi. 

  

Queda clar que en matèria d’informació, les ràdios locals d’Osona donen a la seva 

audiència el que demana, en aquest cas, informació exclusivament local ja sigui de 

la comarca o d’un municipi concret, però sense sortir del territori del qual l’emissora 

dóna cobertura. 

  

3.7. Figures professionals dins de les emissores locals 
  

Perquè les emissores locals puguin funcionar, a banda de l’equipament tècnic, 

també és necessari un equip humà per tal de realitzar totes les tasques requerides 

dins de l’emissora i generar continguts. En aquest apartat del marc teòric, farem un 

repàs a les figures professionals i no professionals que formen part dels mitjans 

radiofònics locals a Catalunya. Els principals perfils que podem trobar en una 

emissora local catalana són el el de treballador i el de col·laborador. A continuació 

anem a descriure’ls i saber quina funció i tasques fan dins del mitjà. 
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3.7.1. El treballador 
  

Entre les diverses persones que fan possible l’equip humà d’una emissora 

destaquen els treballadors. Són les persones que estan en plantilla i, per tant, les 

que dediquen més hores a les diverses tasques i feines que hi ha per fer a 

l’emissora. Són, doncs, professionals de la comunicació i fins i tot d’altres àmbits, si 

es dediquen a la part tècnica. 

  

Per treballador s’entén, segons el Diccionario de Comunicació Corporativa e 

Institucional y Relaciones Públicas (2004: 140), aquella “persona especialitzada o 

tècnica que desenvolupa la seva activitat de treball dins d’una organització”. Queda 

clar, que per treballador, hem de considerar la persona que realitza una feina 

especialitzada en un àmbit concret i que la seva activitat laboral es porta a terme 

dins d’una empresa, on hi té una relació contractual. 

  

Així doncs, podem incloure periodistes i tècnics com a treballadors principals de les 

emissores locals, ja que són els perfils professionals relacionats en l’àmbit de la 

comunicació, i en concret, en el cas que ens ocupa, de les emissores locals. Uns 

professional, que com dèiem abans en la definició, tenen un contracte amb 

l’emissora on desenvolupen la seva professió. 

  

Parlant de treballadors, hem esmentat la professió de periodista, ja que són els 

perfils que més abunden en els mitjans de comunicació, i òbviament, també en la 

ràdio i la ràdio local. El Diccionario de Comunicación Corporativa e Institucional  y 

Relaciones Públicas (2004: 131) defineix el periodista com “el professional que sent 

oficialment Llicenciat en Ciències de la Informació / Comunicació recopila, 

selecciona, tracta i difon públicament, a través d’un mitjà de comunicació, 

Consultoria-Agència o del Departament de Comunicació d’una organització”. 

  

Un cop analitzades les definicions que fa el Diccionario de Comunicación 

Corporativa e Institucional y Relaciones Públicas de treballador i periodista, queda 

clar que el perfil professional que podem trobar a les emissores locals són persones 

especialitzades que realitzen les seves tasques professional dins d’una empresa, i 
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per la qual reben una remuneració i, en el cas dels periodistes, han d’haver estat 

llicenciats per una Facultat de Ciències de la Informació o Comunicació per 

considerar-los professionals d’aquest àmbit. 

  

Emissores locals d’Osona com Ràdio Manlleu, Ràdio Ona o Ràdio Ciutat de Vic, en 

el cas privat,  són algunes de les empreses comunicatives en l’àmbit radiofònic a 

osonenc que dins el seu equip hi ha treballadors. 

  

Principalment en les emissores locals de titularitat pública, la figura del treballador 

també és alhora el director o responsable de l’emissora. Per exemple, és el cas de 

Ràdio Roda on l’única persona que hi ha en plantilla també té el càrrec de directora, 

o bé, a Ràdio Manlleu on hi ha dues persones que tenen una remuneració per la 

seva feina, una és la directora i l’altra el tècnic. 

  

3.7.2. El col·laborador 
  

Sovint les emissores locals, i en especial les de municipis petits, tenen pocs 

treballadors, i és aquí, quan entra la figura del col·laborador. Les emissores locals 

osonenques, com veurem a partir de l’estudi de cas, estan formades bàsicament per 

col·laboradors dins del seu equip, com és el cas de Ràdio Manlleu o Ràdio Ona; i 

fins n’hi ha d’altres que consten únicament de col·laboradors per realitzar totes les 

feines i tasques que sorgeixin, així com també l’administració i organització de la 

ràdio, com és el cas de Ràdio Taradell o Ràdio Pista. 

  

Després d’haver definit i deixat clara la figura del treballador, ara toca saber com 

hem de definir col·laborador. El Diccionario de Comunicació Corporativa e 

Institucional y Relaciones Públicas (2004: 41) recull el terme “col·laboració 

professional”, i l’entén com el “treball que es realitza de mutu acord entre un 

professional i l’organització que l’admet, quan es considera oportú per ambdues 

parts”. 

  

Després de definir el concepte, ja sabem que tant els col·laboradors de les ràdios 

com les emissores estan d’acord en què aquesta figura estigui present dins de la 
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seva plantilla i realitzi les tasques pactades entre persona i entitat. Per altra banda, 

el Diccionari bàsic de la Comunicació (2002: 33) defineix el col·laborador com la 

“persona que escriu en un mitjà però no pertany pròpiament a la plantilla”. Segons 

aquesta definició, no existeix cap relació contractual amb l’empresa. 

  

La figura del col·laborador fins i tot està recollida dins de l’Estatut del periodista 

professional del Col·legi de Periodistes de Catalunya (2000: 4), i els defineix com 

“aquells que la seva labor no consisteix estrictament en el tractament de la 

informació d’actualitat. No podran invocar la clàusula de consciència ni podran 

participar en els Comitès Professionals. No procedeix en aquests casos la seva 

acreditació professional ni estar sotmesos al sistema d’incompatibilitats regulat en 

aquest Estatut”. 

  

La definició que fa el Col·legi de Periodistes fa una clara diferència entre treballador 

i col·laborador, que és molt interessant i ens ajuda a classificar bastant millor quines 

feines fan els treballadors i quines els col·laboradors. Si observem les graelles de 

programació de Ràdio Manlleu, Ràdio Roda i Ràdio Ona podem veure com els 

informatius són realitzats per treballadors, mentre que els col·laboradors es 

dediquen més a programes de tipus musical, magazine o d’alguna temàtica 

concreta. 

  

Per tant, compleixen perfectament amb la definició del Col·legi de Periodistes que 

comença dient, precisament això, que la tasca dels col·laboradors no consta 

rigorosament en les informacions d’actualitat. 
 

3.8. Ràdio per internet  
  

Els avenços de les tecnologies, en especial Internet i les xarxes socials han canviat 

la manera de comunicar de les persones. Això, també ha afectat els mitjans de 

comunicació i la ràdio. Les emissores s’han hagut d’adaptar als nous serveis que 

ofereix Internet en matèria de radiodifusió com pot ser l’emissió en línia (streaming), 

el Podcast, com a servei de ràdio a la carta; i les xarxes socials per interactuar amb 

l’audiència. En aquest punt veurem com s’han encaixat les xarxes socials, el 

Podcast i l’streaming en la ràdio local. 
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 3.8.1. Ràdio en línia (streaming) 
  

Tradicionalment les emissores han emès a través de les ones de l’espai 

radioelèctric, avui en dia continuen emeten per aquest mitjà i és el més habitual per 

escoltar la ràdio entre l’audiència, però també és cert que gairebé totes les 

emissores de ràdio també emeten simultàniament per Internet, a través de l’emissió 

en línia o també dit “streaming”. 

  

Tot i que popularment es parlar d’streaming, la Reial Acadèmia Espanyola no recull 

aquesta paraula en el seu diccionari. De fet, alguns autors prefereixen parlar 

d’emissió en línia, streaming o ràdio digital com a “bitcaster”, ja que el consideren un 

terme més apropiat. 

  

El terme “bitcaster” es refereix “tant a les emissores de ràdio com de televisió que 

posen a disposició dels usuaris de la xarxa, continguts audiovisuals en directe o de 

baixa demanda”, tal com defineix Francesc Xavier Ribes i Guàrdia a la seva tèsi 

doctoral (2001). Segons el mateix autor, “bitcaster” és un neologisme que prové de 

les paraules “bit” i “broadcast”. La unió d’aquestes dues paraules ens serveix per 

referir-nos a les emissores de ràdio que emeten per Internet. 

  

Tenint en compte que alguns autors es refereixen a la ràdio digital per Internet com 

a bitcaster, llavors, per què parlem d’streaming? Doncs perquè l’streaming 

(retransmissió) és el sistema de transferència de fitxers d’àudio més utilitzat. De fet, 

podem entendre l’streaming com una descàrrega ininterrompuda de contingut 

multimèdia, normalment d’àudio o vídeo. 

  

Com observarem en la nostra recerca més endavant, totes les emissores locals de 

la comarca d’Osona disposen d’una emissió en línia mitjançant el sistema 

streaming, exceptuant el cas de Ràdio Montesquiu, que només emet per la 

freqüència modulada. També cal destacar el cas de Ràdio Ciutat de Vic, ja que no 

disposa de cap freqüència per FM, i l’única emissió que té és via online. 
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3.8.2. El Podcasting 
  

Una de les opcions que permet Internet és poder consumir continguts quan es vulgui 

i des d’on es vulgui. Això és el que ofereix el Podcasting, un servei que com hem 

vist en la nostra recerca tenen totes les emissores locals de la comarca d’Osona, 

amb més o menys bon funcionament. 

  

Per definir el concepte de Podcasting (Pocast) i saber què és, agafem la definició 

que fa Gelado, J.A. (2007: 159): “Podcasting és el terme resultant de la unió del 

terme anglès pod, que vol dir beina o capsula (i que dóna també origen al nom del 

popular reproductor portàtil d’audio iPod), i Casting, apòcope de la paraula anglesa 

broadcasting, difusió massiva de continguts. També s’associa a les sigles POD: 

Portable”. 

  

Com comentàvem al principi d’aquest punt, el Podcasting permet a l’oient poder-se 

descarregar un àudio des de qualsevol punt (sempre i quan tingui connexió a 

Internet) i poder-lo escoltar quan vulgui sense haver de tenir l’obligació d’escoltar un 

contingut a una hora determinada que marca l’emissora i potser en aquell moment 

no li va bé d’escoltar o més tard el voldrà recuperar per tornar-lo a consumir en la 

seva totalitat o en part. 

  

Com hem vist en la recerca, totes les emissores locals d’Osona tenen Podcast, i 

pràcticament totes utilitzen el servei d’Ivoox i no un servei de Podcasting propi. En 

l’article “Repositoris sonors i recomanació de continguts. El cas Ivoox” de Toni 

Sellas (2012) defineix Ivoox com “un servei per escoltar, publicar i comprar 

continguts sonors de tot tipus. Està plantejat com un audioquiosc en el que es 

possible trobar programes i seccions de ràdio, audiollibres, podcasts, conferències i 

altres àudios”. 

  

En el subpunt anterior parlàvem de les xarxes socials. En aquest sentit,  segons 

Sellas (2012), “iVoox té també un component de xarxa social. Un usuari pot seguir a 

altres, de manera que quan entra al seu perfil veu aquells àudios que les persones 
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de la seva xarxa han escoltat o valorat recentment. A més pot recomanar àudios als 

seus seguidors”. 

   

Potser aquest factor és clau en l’èxit d’iVoox entre les moltes emissores locals que 

utilitzen aquest servei com es pot veure en la recerca que hem fet. Per poder 

entendre fàcilment què és iVoox, agafem la comparació que fa Sellas (2012) en el 

seu article que considera aquest servei de Podcasting com “l’equivalent a YouTube 

en l’àmbit de l’àudio digital”. 
  

3.8.3. La ràdio i les xarxes socials 
  

Segons Hermida, Fletcher, Korrel i Logan (2011), “cada vegada més persones 

busquen els continguts que els interessen no pas en els mitjans convencionals, sinó 

a Internet”. Això significa que els mitjans tradicionals com la ràdio necessiten 

reinventar-se i aconseguir que la xarxa sigui una eina complementària als seus 

continguts i no una competència directa. 

  

S’ha de dir que les xarxes amb més protagonisme són Facebook i Twitter, tal com 

diuen Olmstead, Mitchell i Rosenstiel 2011. La funció d’aquestes xarxes, tal com 

explica Toni Sellas (2012) a l’article “Ràdio i xarxes socials: els magazins matinals a 

Twitter”, els mitjans de comunicació tenen “potencial com a canal de distribució de 

continguts, de creació i de promoció de la marca (corporativa i/o personal), com a 

espai de contacte amb les fonts o de descoberta de possibles temes i com a via de 

relació amb els usuaris”. 

  

Així doncs podem veure les xarxes socials com un element útil per la relació entre 

emissor (mitjà) i receptor (audiència), d’aquesta manera es pot crear una conversa 

bidireccional i no unidireccional com fins ara en els mitjans, tot i que és cert que a 

través del telèfon o SMS es podia participar, però la immediatesa i quantitat de 

participació que les xarxes socials poden oferir han canviat aquest paradigma. 

  

Tot i així, cal anar amb compte, i les emissores han de repensar el seu rol i el valor 

afegit que aporten a aquests ecosistemes, tal com diu Picard (2010). Segons els 

autors Herrera i Requejo (2010), les emissores generalistes espanyoles utilitzen 
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Twitter principalment per difondre informació, mentre que la de les emissores 

musicals són majoritàriament promocionals, segons conclouen Ferguson i Greer 

(2011). 

  

D’aquesta manera cal entendre que aquestes noves plataformes de comunicació 

han de servir com un canal de distribució i difusió dels continguts de les pròpies 

emissores; i al mateix temps com un element de relació entre mitjà i oient. A part de 

servir per difondre continguts, les xarxes també poden aportar històries noves o 

últimes hores per part de l’audiència, que poden actuar com a prosumidors.  
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4. Metodologia 
  
Després definir els objectius de la nostra recerca i haver-la contextualitzar a través 

del marc teòric, ara cal pensar quina metodologia s’adapta més i ens serà més útil 

pel nostre estudi de cas. Aquesta recerca s’inclou dins de l’àmbit de les ciències 

socials, i en concret, de dibuixar el mapa radiofònic local de la comarca d’Osona 

durant la temporada 2016-2017. 

  

En primer lloc, per elaborar el marc teòric per tal de posar en context la nostra 

recerca hem buscat diversos articles i treballs acadèmics que parlin sobre el 

concepte de mitjà local, ràdio local, programació, models de programació, una 

pinzellada sobre la ràdio a Espanya, però de seguida anant al model radiofònic 

català que és el que ens interessa. També hem buscat sobre les figures 

professionals que trobem a les emissores locals i com ha afectat Internet a la ràdio 

de proximitat. 

  

En la part de la nostra recerca, ens basarem en les entrevistes qualitatives i 

quantitatives. El nostre objectiu general és dibuixar el mapa radiofònic osonenc, així 

que d’entrada, haurem de saber quantes emissores locals hi ha tant d’àmbit 

municipal com privat a la comarca. Després de tenir aquesta dada, voldrem saber 

com es gestionen, quin és el seu model de finançament, la seva organització, el 

model de programació i la influència d’Internet a les emissores d’Osona. 

 

Segons els autors Wimmer i Dominick (1996: 132) hi ha dos tipus d’entrevistes: 

“Estructurada i inestructurada. A l’entrevista estructurada les preguntes prèviament 

fixades es plantegen en l’ordre pleestablert, amb escassa llibertat d’acció per als 

entrevistadors. A l’entrevista inestructurada es plantegen en canvi preguntes de 

sentit més general, el que implica per als entrevistadors major atenció pròpia a l’hora 

d’afegir preguntes que serveixin per obtenir informació desitjada”.  

  

Així doncs, la millor opció per arribar tant a l’objectiu general com als específics és 

un model d’entrevistes qualitatives i quantitatives per poder abastar totes les 

qüestions que ens plantegem. En alguns casos, com per exemple el finançament, és 
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més una qüestió que es pot respondre de forma quantitativa amb percentatge 

d’ingressos i d’on provenen. Per contra, en les qüestions sobre Internet, és molt més 

útil un model qualitatiu ja que és un tema amb molts matisos i que va més enllà 

d’una simple xifra de seguidors o oients en línia. 

  

Per tant, per tal de fer la nostra recerca, hem optat per una metodologia basada en 

una entrevista estructurada amb un llistat de qüestions tancades tal com diuen 

Wimmer i Bominick, ja que per comparar els diversos models d’emissora de 

proximitat d’Osona, necessitem fer les mateixes preguntes per recopilar tota la 

informació sobre uns temes determinats que ens serviran per arribar a les nostres 

conclusions. 

  

A més, tenint en compte que volem obtenir uns “resultats comparables”, l’entrevista 

estructurada també és la millor opció segons Taylor i Bogdan (1992: 101) 

considerant que “a les entrevistes més estructurades a totes les persones se’ls 

formula les preguntes en termes idèntics”. Aquest fet ens permet comparar els 

resultats obtinguts de les entrevistes, tal com dèiem abans.  

  

En total, s’han realitzat 12 entrevistes (una per cada emissora local d’Osona) als 

responsables de les ràdios locals de la comarca. Hem escollit fer l’entrevista només 

al responsable, ja que en la cerca inicial, hem vist com molts treballadors també 

tenen el rol de responsable de l’emissora, així que coneixeran de primera mà totes 

les qüestions que nosaltres necessitem saber de cada ràdio per tal de realitzar la 

nostra recerca i poder-ne extreure conclusions. Les persones escollides són: 

 

Emissora Responsable emissora 

 

Lloc i data de 

l’entrevista 

 

Ràdio Taradell David Bigas 
Taradell, 20 de març de 

2017 

Ràdio Ona Pere Trabal 
Torelló, 22 de març de 

2017 
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Ràdio Pista Alba Jaumandreu 
Els Hostalets de Balenyà, 

23 de març de 2017 

Ràdio Roda Montse Verdaguer 
Roda de Ter, 24 de març 

de 2017 

Ràdio Manlleu Arola Cumeras 
Manlleu, 29 de març de 

2017 

Ràdio Vic Joan Turró Vic, 31 de març de 2017 

Ràdio ARRC (Associació 

de Ràdio Reggae de 

Catalunya)  

Salvador Bardolet Torelló, 1 d’abril de 2017 

Ràdio Montesquiu Miquel Àngel Sáez 
Montesquiu, 4 d’abril de 

2017 

El 9 FM Isaac Moreno Vic, 4 d’abril de 2017 

Ràdio Voltregà Miquel Arumí 
Sant Hipòlit de Voltregà, 

12 d’abril de 2017 

SER Osona i Els 40 

Principals Osona 
Isabel Campos Vic, 18 d’abril de 2017 

Ràdio Ciutat de Vic Josep Sanfiz Vic, 5 de maig de 2017 

 

Totes aquestes entrevistes s’han realitzat als estudis de cada emissora analitzada 

per la nostra recerca. A l’apartat d’annexes hi ha totes les entrevistes amb les 

persones responsables de cada emissora esmentades en la taula anterior 

transcrites. Tot i haver-hi 13 emissores, s’han fet 12 entrevistes tenint en compte 

que SER Osona i Els 40 Osona formen part del mateix grup i la persona 

responsable és la mateixa.  
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5. Estudi de cas 

 
Després d’haver consultat articles i treballs acadèmics de diversos autors  sobre el 

món de la ràdio local hem definit els conceptes de mitjà local, ràdio local, què 

entenem per emissora municipal (pública), privada i comunitària, a més de repassar 

les diverses figures professionals que fan funcionar les ràdios locals. Tots aquests 

conceptes ens serviran per arribar a l’objectiu principal d’aquest treball: dibuixar el 

mapa radiofònic d’Osona durant la temporada 2016-2017. 

 

L’estudi de cas s’organitza per ordre en els tres grans blocs que hem utilitzar a l’hora 

de realitzar les entrevistes estructurades. El primer apartat és gestió, on es parla de 

la titularitat de les emissores, quin és el model de finançament, com és la seva 

relació amb l’ajuntament i si tenen raó d’existir per la quantitat d’habitants de la zona 

local a la qual es dirigeixen.  

 

En el segon bloc, ens centrem més en la part de funcionament i gestió interna de la 

pròpia emissora, com quins rols tenen les persones responsables de la ràdio, 

professionals en plantilla, número de col·laboradors i la influència de les xarxes 

socials. En el tercer i últim bloc es parlarà de tots els temes que fan referència 

l’emissió com són la distribució dels programes dins de la graella, nombre de 

programes propis i externs, emissió per Internet (streaming) i Podcast, entre altres.  

 

Així doncs, a Osona hi ha 13 emissores de ràdio locals, de les quals set són de 

titularitat municipal (Ràdio Taradell, Ràdio Ona (Torelló), Ràdio Pista (Els Hostalets 

de Balenyà), Ràdio Manlleu, Ràdio Voltregà, Ràdio Roda i Ràdio Montesquiu), cinc 

són privades (Ràdio Vic, SER Osona, Els 40 Osona, El 9 FM i Ràdio Ciutat de Vic) i 

Ràdio ARRC és l’única emissora comunitària de la comarca. 

 

Entre emissores del mateix tipus hi ha diferències a l’hora d’organitzar-se, finançar-

se, muntar la graella de programació, etc. Per tant, en aquest estudi de cas 

analitzarem tots aquests aspectes i molts d’altres per conèixer quina és la realitat del 

món de les ràdios locals d’Osona aquesta temporada.    
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5.1. Gestió 
 

Luis Horacio Botero (2006) defineix la ràdio pública com un mitjà “d’interès general i 

col·lectiu” per sobre dels interessos particulars, polítics o econòmics. A Osona, com 

ja s’ha dit, hi ha les següents emissores locals públiques: Ràdio Taradell, Ràdio 

Ona, Ràdio Pista, Ràdio Roda, Ràdio Manlleu, Ràdio Montesquiu i Ràdio Voltregà. 

Tot i compartir unes característiques comunes, entre aquestes emissores també hi 

ha les seves diferències, sobretot en la seva organització interna, que va en funció 

de si depenen directament d’alcaldia o estan constituïdes com una entitat.  

 

Per exemple, Ràdio Taradell depèn de la subvenció de l’ajuntament, però l’emissora 

es gestiona a través d’una associació sense ànim de lucre, tal com ens explicava 

David Bigas1. Segons Miquel Arumí2, Ràdio Voltregà també es gestiona a través 

d’una associació del mateix tipus. 

 

En canvi, altres emissores municipals com és el cas de Ràdio Ona (Torelló) 

depenen directament del departament d’alcaldia i no es gestionen a través de cap 

entitat o associació, tot i que el seu director, Pere Trabal3, ens comentava que abans 

de l’aprovació de la LRSAL4, l’òrgan de gestió de Ràdio Ona era un patronat.  

 

Com es pot observar, un element en comú que tenen les set emissores de titularitat 

pública d’Osona és que totes depenen econòmicament dels ajuntaments del 

municipi on estan ubicades. Continuant amb l’explicació de Trabal, un 95% dels 

finançament de Ràdio Ona prové del pressupost municipal, mentre que tan sols un 

5% ve de la publicitat. Aquests percentatges són similars als de Ràdio Taradell i 

Ràdio Manlleu (90% pressupost municipal / 10% publicitat).  

 

Tot i així, cal tenir en compte que algunes de les ràdios municipals d’Osona 

directament no tenen publicitat a la seva programació, per tant, és obvi que 

l’aportació econòmica necessària per fer funcionar les emissores surt de les arques 

                                                
1 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
2 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017. 
3 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017. 
4 LRSAL: Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
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municipals. És el cas de Ràdio Pista, on la seva directora, Alba Jaumandreu5, ens 

comenta que l’única publicitat que tenen a l’emissora dels Hostalets de Balenyà és 

“la gratuïta per entitats” afegint que tot el pressupost “ve per part de l’ajuntament”. 

 

Ràdio Montesquiu també segueix la línia d’emetre només publicitat de les entitats o 

activitats que es fan el poble de forma gratuïta. Cal tenir en compte que Montesquiu 

és un poble de menys de 1.000 habitant i potser per això han pres aquesta decisió 

en matèria de publicitat. Miquel Àngel Sáez6, coordinador entre l’emissora i 

l’ajuntament de Montesquiu, destaca que “qualsevol activitat cultural la 

promocionem, però no promocionem cap casa comercial perquè aquí al poble n’hi 

ha molt poques de cases comercials”.  

 

Si el motiu que Ràdio Montesquiu no emeti publicitat es pot deure als pocs 

comerços i empreses ubicades al municipi, a Ràdio Roda la causa n’és un altra. La 

tècnica de mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Roda de Ter, Montse 

Verdaguer7, explica que només fan publicitat comercial durant la campanya de 

Nadal. Verdaguer ho atribueix a “un tema de mitjans humans”, ja que segons ens 

explica no hi ha cap persona que es “pugui dedicar al tema de publicitat”. Tot i així, 

sí que promocionen els actes de Roda.  

 

De les set emissores municipals d’Osona, tres d’aquestes (Ràdio Ona, Ràdio 

Manlleu i Ràdio Taradell) tenen un finançament mixt provinent d’una subvenció de 

l’ajuntament (l’ingrés principal) i una petita part de publicitat. Altres tres (Ràdio Pista, 

Ràdio Montesquiu i Ràdio Roda) no emeten publicitat comercial i es dediquen 

exclusivament a promocionar actes o activitats culturals dels seus respectius 

municipis. 

 

Ràdio Voltregà també és una de les set emissores municipals de la comarca, però 

en matèria de publicitat mereix un apartat diferent. D’acord amb les explicacions de 

Miquel Arumí8, actualment Ràdio Voltregà està decidint com s’ha d’encaixar la 

                                                
5 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017. 
6 Entrevista a Miquel Àngel Sáez. Montesquiu, 4 d’abril de 2017. 
7 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017. 
8 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
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publicitat dins de la seva programació. Algunes de les fórmules que s’estan 

plantejant són posar publicitat concreta a cada programa o durant la fórmula. 

Segons van acordar a l’última reunió, l’equip de l’emissora ha de pensar en “tipus de 

publicitat que els pugui interessar per arribar a una conclusió”, diu Arumí.  

 

Així doncs, veiem com les emissores públiques tenen les seves diferències en 

funció de la forma com es gestionen, tot i dependre totalment dels seus respectius 

ajuntaments en matèria econòmica.  

 

Per altra banda, les emissores locals privades es gestionen de diverses formes. En 

el cas d’El 9 FM, es tracta d’un mitjà de comunicació més del grup El 9 Nou, i es 

nodreix dels continguts del diari i la televisió, segons ens deia Isaac Moreno9.  Cal 

tenir en compte, tal i com matisa Moreno, que El 9 FM s’ha d’entendre com una 

emissora privada amb “vocació comarcal i no ens ho agafem tant com emissora de 

Vic”.  

 

Segons les definicions que extrèiem al marc teòric podíem entendre que les 

emissores locals de titularitat privada són aquelles que formen part d’una empresa i 

que té interessos econòmics, com és el cas d’El 9 FM i també de Ràdio Vic, que al 

contrari del que es podria pensar, és privada d’acord amb l’explicació que ens fa el 

seu director, Joan Turró10. En paraules de Turró, Ràdio Vic ha assumit “una part 

d’aquesta funció que hauria de fer l’emissora municipal”.  

 

En termes de finançament, les emissores privades estan situades a l’altre extrem, ja 

que tots els ingressos provenen de la publicitat i no de les subvencions, tal com ens 

diuen Joan Turró, director de Ràdio Vic, i Isaac Moreno, cap de redacció d’El 9 TV.  

Pel que fa al finançament de Cadena SER Osona, també és només per publicitat, 

però a diferència de Ràdio Vic i El 9 TV, a més de la publicitat que “es ven a les 

comarques nostres d’influència”, diu la seva responsable a la comarca, Isabel 

Campos11, també s’hi ha de sumar la publicitat que “ven la SER per la seva banda”, 

de la qual SER Osona té dret a un tant per cent, segons Campos.  
                                                
9 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017. 
10 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017. 
11 Entrevista Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
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Ràdio Ciutat de Vic és una emissora digital que ha nascut aquesta temporada amb 

vocació comarcal. Tal com ens explica Josep Sanfiz12, coordinador general d’aquest 

grup d’emissores, és una empresa “absolutament privada amb capital privat”, però 

que “neix d’un col·lectiu professional” format per persones amb ganes de fer 

comunicació. El fet de voler fer un tipus de ràdio diferent a l’analògica, com són tota 

la resta d’emissores locals d’Osona, fa que el finançament de Ràdio Ciutat de Vic, 

encara que actualment prové tot de la publicitat, tingui per objectiu aconseguir 

“ingressos indirectes derivats de gestió, de sinergies d’activitats, d’organització 

d’esdeveniments comercialització, etc.”, segons explica Sanfiz, que veu el mercat 

publicitari molt “saturat i complicat”. Tot i així, el coordinador d’aquest projecte ens 

diu que aquestes activitats per finançar Ràdio Ciutat de Vic, que també seran 

promocionals, veuran la llum “el segon semestre de l’any”.  

 

A part de les emissores locals públiques i privades, com hem vist anteriorment, a la 

comarca encara hi trobem una tipologia d’emissora més. Es tracta de Ràdio ARRC 

(Associació de Ràdio Reggae de Catalunya), una emissora comunitària que emet 

des de Torelló. Segons la definició de Forde Meadows i Foxwell (2002: 17), l’eix 

vertebrador de les emissores comunitàries és un element o moviment cultural. En 

referència a les característiques que comparteixen amb les emissores públiques 

locals són el fet de representar una comunitat sobre temes d’interès a l’àrea local. 

Aquesta definició entronca totalment amb la realitat observada, ja que segons 

explica el director de ràdio ARRC, Salvador Bardolet13, aquesta emissora està 

formada i gestionada per una associació.  

 

Quan parlem de finançament de Ràdio ARRC, l’emissora comunitària de la 

comarca, també cal tenir en compte la definició de Fairchild (2001: 4): “Són 

marginals perquè es regeixen per estructures que són majoritàriament 

democràtiques, perquè els participants s’involucren en la pràctica d’uns mitjans de 

comunicació els resultats dels quals estan fora del control de determinats 

patrocinadors financers i polítics, i  perquè les persones són intrínsecament 

tractades com a contribuents potencials i actuals per aquestes emissores”. 

 
                                                
12 Entrevista a Josep Sanfiz. Vic, 5 de maig de 2017.  
13 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017. 
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En especial, la part on diu “els resultats dels quals estan fora del control de 

determinats patrocinadors financers i polítics”. Com hem vist en el marc teòric, les 

emissores comunitàries solen estar fora dels circuits habituals, de fet, en tema de 

finançament, Ràdio ARRC no ho fa ni a través de subvencions i ni de publicitat, sinó 

que és autofinançada “per part dels socis i dels mecenes”, segons ens fa saber 

Bardolet. També afegeix que no tenen “establertes quotes”, ja que quan sorgeix 

“alguna inquietud o una necessitat tècnica es valora”. El director de Ràdio ARRC 

remarca que aquestes possibles necessitats o inquietuds no es cobreixen “mai amb 

subvencions”.  

 

El director de l’emissora comunitària coincideix amb Fairchild, ja que ens explica que 

Ràdio ARRC éstà “100% autogestionada” per tal “de tenir la nostra independència 

sociopolítica i cultural”. Així doncs, queda palès que l’objectiu d’ARRC és la cultura i 

no volen estar condicionats a través de subvencions o de contractes de publicitat 

comercial, ja que segons opina Bardolet, això limita i “frena molt la cultura”. 

 

En aquest aspecte, Bardolet parla que les úniques subvencions que sol·liciten des 

de Ràdio ARRC són les utilitzades per projectes concrets, com poden ser concerts. 

Aquests esdeveniments són “concerts de promoció d’artistes i de la ràdio, el 

finançament era només per cobrir l’espectacle”.  

 

Continuant amb els esdeveniments realitzats per les emissores per tal d’aconseguir 

una altra font de finançament, a banda de la publicitat o les subvencions, hem 

observat que actualment hi ha poques ràdios locals que en facin. Ràdio Taradell és 

la més activa, i el seu esdeveniment “central més important” és l’organització del 

carnaval, segons explica David Bigas14. A més, fa uns anys també es feien algunes 

festes com la de Sant Jordi. Altres emissores, com és el cas de Ràdio Manlleu, 

també fan activitats puntuals, segons diu la seva directora Arola Cumeras15, com la 

celebració dels 30 anys de l’emissora. Cumeras també ens parla de fer ràdio des del 

carrer durant les festes de Sant Jordi, del Serpent o la Fira Gastronòmica del Porc i 

la Cervesa per “vendre més publicitat”. Per altra banda, i reprenent l’explicació de 

                                                
14 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017. 
15 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017. 
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Pere Trabal16 sobre l’òrgan de gestió de Ràdio Ona (actualment és un departament 

de l’ajuntament) recorda que les activitats o esdeveniments es feien quan estaven 

constituïts estrictament com una entitat. També hi ha les ràdios locals que fan 

alguna activitat pel simple fet de ser una tradició, però sense tenir per objectiu 

aconseguir uns beneficis extres, com és “El Quinto” de Ràdio Voltregà, d’acord amb 

la conversa mantinguda amb Miquel Arumí17. 

 

Així, doncs, hem vist que hi ha algunes emissores municipals que fan diverses 

activitats, ja sigui amb la intenció de poder vendre més publicitat o pel simple fet 

d’organitzar alguna activitat diferent a la radiofònica, convertida en tradició. Cal 

entendre que els ingressos principals d’aquestes emissores provenen d’una 

subvenció i per tant, hi ha una certa quantitat econòmica garantida pel funcionament 

de la ràdio.  

 

Anem a veure, ara, la relació que tenen les emissores privades amb els 

esdeveniments. D’entrada Joan Turró18, de Ràdio Vic, és molt directe quan ens diu 

que no fan aquest tipus d’activitats per aconseguir beneficis. Isabel Campos19  

explica que organitzen esdeveniments alguna vegada, com és el cas “d’una sessió 

de discjòquei que va organitzar la casa de cotxes Mazda” pel Mercat del Ram i que 

tenia a veure amb Els 40 Principals. Tot i així, Campos, constata que des de SER i 

Els 40 Principals Osona, tampoc fan gaires activitats.  

 

Un cas a part és El 9 FM, on els esdeveniments s’organitzen des del grup El 9 Nou i 

tenen un caràcter solidari. Isaac Moreno20 ens diu que “cada any se sol fer alguna 

activitat solidària coincidint amb aniversaris” o jornades de portes obertes a les 

instal·lacions dels mitjans del grup.  

 

Com hem vist abans, la font d’ingressos principals de les ràdios municipals a Osona 

són les subvencions, mentre que les privades són els ingressos per publicitat i en el 

                                                
16 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017. 
17 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
18 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017. 
19 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
20 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
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cas de Ràdio ARRC, les quotes que aporten els socis i els mecenes. Aquesta 

dependència econòmica de les municipals obliga a tenir un lligam amb l’ajuntament, 

però com és aquesta relació més enllà dels diners?  

 

Tot i que econòmicament Ràdio Voltregà depèn del seu ajuntament, “la ràdio és 

totalment independent”, afirma Miquel Arumí. De fet, Arumí ho té clar a l’hora de dir 

que quan “deixi de ser així, jo deixaré de ser director”. Ràdio Taradell també disposa 

de “plena llibertat” per gestionar l’emissora, segons l’opinió de David Bigas21. La 

relació de l’emissora de Taradell amb el consistori , segons Bigas, és “cordial”. 

 

El fet que les emissores municipals es gestionin com un entitat dota de més llibertat 

a les persones encarregades de la ràdio. En canvi, les emissores que depenen 

directament d’alcaldia com si fossin un departament més, és una mica diferent. 

D’acord amb la directora de Ràdio Manlleu, Arola Cumeras22, hi ha hagut una 

“redescoberta” de la relació de l’Ajuntament de Manlleu amb els mitjans de 

comunicació locals quan els van absorbir. Cumeras explica que des de l’ajuntament 

“sempre fan suggeriments”, però no ho considera “una ingerència preocupant”, sinó 

que “es mou dins de la normalitat”, afegeix la directora de Ràdio Manlleu.  

 

Ràdio Ona és l’altra emissora local d’Osona que depèn directament de l’alcaldia. 

Pere Trabal23, director d’aquesta ràdio, qualifica la relació amb l’ajuntament com a 

“bona”. Trabal considera que quan “depens de l’ajuntament, hi ha d’haver un tracte 

que ha de ser més o menys fluid”. Igual que Cumeras, Trabal diu que han tingut 

“molt poques ingerències a nivell de gestió de la programació” i el que fan.  

 

Per fer visible la relació entre l’Ajuntament de Torelló i Ràdio Ona, Pere Trabal, 

explica que quan es va treure el patronat (l’òrgan encarregat de gestionar 

l’emissora), “va quedar pendent substituir-ho per un consell”. Trabal ens comentava 

que en el ple de febrer un grup polític va reivindicar la creació d’aquest consell, així 

que “tard o d’hora es farà”, diu el director de Ràdio Ona.  

 
                                                
21 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
22 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
23 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
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Qui també funciona a través d’un consell d’administració, en aquest cas ja existent, 

és Ràdio Pista, que es reuneix “cada tres mesos” i està format “per un membre de 

cada partit polític que hi ha a l’ajuntament”, tal com explica Alba Jaumandreu24. 

 

Les emissores municipals d’Osona tenen bona relació amb els seus respectius 

ajuntaments més enllà del vincle econòmic existent. En els casos de les ràdios 

gestionades a través d’una entitat potser existeix més llibertat, mentre que quan 

formen part directament d’un ajuntament potser hi ha algunes petites ingerències a 

mode de suggeriments, però sense arribar a nivells preocupants.  

 

Després de veure quina relació tenen les emissores municipals amb els ajuntament, 

toca comprovar si les ràdios privades que no tenen cap dependència, 

econòmicament parlant, dels consistoris també mantenen una bona comunicació. 

Un cop més, Joan Turró25 de Ràdio Vic, és breu per dir-nos que la relació entre 

aquesta emissora privada i l’ajuntament de la capital osonenca és “normal”. S’ha de 

tenir en compte que Vic no té emissora local municipal i, per tant, com ja ens havia 

comentat anteriorment Turró, una part d’aquesta funció pública l’assumeix Ràdio Vic 

donant “informació de tot el que passa a la ciutat”.  

 

Quan parlem d’El 9 FM, una altra vegada cal pensar en una òptica de visió comarcal 

com ens deia abans Isaac Moreno26. Precisament per tenir una programació i 

continguts a nivell osonenc i no només centrats en Vic, Moreno opina que El 9 FM 

hauria de tenir “relació amb tots els ajuntaments”. 

 

Tot i així, destaca que “a nivell comercial hi ha els convenis amb els diversos 

ajuntaments que hi hagin”, mentre que a nivell informatiu, Moreno considera El 9 FM 

com “un mitjà més dins l’agenda comarcal”. Per tant, la vocació comarcal fa que 

aquesta emissora del grup El 9 Nou tingui una relació cordial amb tots els 

ajuntaments d’Osona, però sense tenir-ne una en especial o que destaqui, ni tant 

sols amb l’Ajuntament de Vic, on hi ha els estudis. 

 
                                                
24 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017.  
25 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
26 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
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També és un cas a part SER i Els 40 Principals Osona, ja que no fan programació 

local des de Vic. Tot i així, Isabel Campos27 concreta que “les relacions són més per 

la banda de la televisió”, referint-se a Canal Taronja Osona on sí hi ha programació 

pròpia. La relació, per això és “bona”, segons diu Campos.  

 

Cas a part és Ràdio Ciutat de Vic, on a nivell comunicatiu els tracten “com un mitjà 

de comunicació més”, però a nivell de suport promocional pel fet de ser “una 

emissora nova” i també “una iniciativa empresarial nova” el suport fins ara ha estat 

“zero” ens explica Josep Sanfiz28.  

 

Ràdio ARRC també mereix un capítol a part, ja que no són cap entitat de Torelló ni 

tampoc van voler entrar a formar part del llistat municipal d’associacions, tal com 

explicava Salvador Bardolet29, però això no els impedeix de tenir una relació 

“excel·lent” amb l’ajuntament. De fet, en paraules del mateix Bardolet, aquesta 

decisió “no vol dir res a nivell sociopolític”. Fins i tot han col·laborat amb el Festus30 i 

amb Ràdio Ona. La clau, segons Bardolet, és “sumar”.  

 

Tal com diu Jauret (1997: 98) “a les ràdios locals se’ls suposa que serveixen les 

necessitats bàsiques dels personatges socio-culturals a les comunitats locals: el 

sentit de la vida quotidiana amb l’experiència de pertànyer a un lloc determinat, a un 

grup de persones, o a una determinada forma de vida, etc.”.  

 

De fet, els responsables de les emissores municipals d’Osona coincideixen amb la 

idea que les emissores locals tenen raó de ser per diversos motius. “Si no 

creguéssim que té sentit segurament no estaríem aquí”, diu Pere Trabal31, director 

de Ràdio Ona. Una altra de les idees que es repeteixen al llarg de les diverses 

entrevistes que hem fet és la de considerar les emissores locals com escoles per a 

futurs professionals en l’àmbit de la comunicació. Miquel Arumí32 considera les 

ràdios municipals com “un trampolí per les noves generacions” que es vulguin 
                                                
27 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
28 Entrevista a Josep Sanfiz. Vic, 5 de maig de 2017. 
29 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
30 El Festus és un festival d’arts al carrer que se celebra a Torelló. 
31 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
32 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
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dedicar a les telecomunicacions. Per Arumí, l’existència de Ràdio Voltregà tindria 

sentit encara que “fossin quatre” tenint en compte la vessant social que aporta una 

emissora local on “els joves o la gent gran es poden desenvolupar”.  

 

En el mateix sentit, Trabal apunta que Ràdio Ona ofereix “la possibilitat i la 

infraestructura perquè la gent que li agradi fer ràdio també ho pugui fer”. Així, doncs, 

l’existència de les ràdios locals públiques és necessària en una vessant social tant 

d’escola de ràdio com també de servei a la ciutadania a través de “la informació de 

proximitat”, com ens fa saber Montse Verdaguer33. 

 

Fins i tot per pobles de menys de 1.000 habitants una ràdio local té sentit d’existir. 

Per Miquel Àngel Sáez34 des d’un punt de vista econòmic no creu necessari tenir 

emissora a Montesquiu, però recorda que quan es va decidir posar en marxa Ràdio 

Montesquiu hi havia una raó de ser molt important i és que “Montesquiu i la Vall del 

Bisaura quedaven molt aïllats”, així que la funció de l’emissora era “donar una mica 

de sortida al jovent” i “donar informació de tipus local”. Una altra vegada, ens trobem 

amb la importància de la vessant social i humana dels mitjans radiofònics osonencs, 

una idea també plasmada en la definició de Jauret sobre les ràdios locals.  

 

En la definició de Jauret, també es parla d’un àmbit territorial concret, el local. Alba 

Jaumandreu35 té molt clara la importància de Ràdio Pista com emissora municipal 

d’una zona local concreta que atorga a l’emissora un sentit per la seva existència. 

Jaumandreu ens explica que a “Centelles fa molts anys hi havia hagut ràdio”, però 

actualment no. Tampoc disposen d’una emissora local pobles com Sant Martí de 

Centelles o Aiguafreda. Per la directora de Ràdio Pista “és una manera d’arribar a 

tot el sud d’Osona” afegint que és com “el punt concèntric”, tot i reconèixer  que 

tindria més sentit a Centelles pel fet de ser un municipi més gran.  

 

La importància de les emissores locals públiques és tal que fins i tot Joan Turró36, 

director de Ràdio Vic (emissora privada), creu que una “emissora municipal hi ha de 

                                                
33 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017.  
34 Entrevista a Miquel Àngel Sáez. Montesquiu, 4 d’abril de 2017.  
35 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017.  
36 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
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ser, tant si n’hi ha de privades o no”. Turró no troba sentit que a Vic no hi hagi una 

emissora municipal, defensant que una emissora privada com “Ràdio Vic no eximeix 

que n’hi hagi d’haver una de pública perquè tenen funcions absolutament diferents”.  

 

Isaac Moreno37 ens torna a remarcar que hem d’entendre El 9 FM com una 

emissora amb vocació comarcal, però personalment opina que Vic té “la mancança 

d’una emissora municipal”.  

 

És evident, tant en la definició de Jauret com amb les respostes dels entrevistats 

quina és l’aportació i funció d’una emissora local a un municipi. Però els pobles i 

ciutats on hi ha una ràdio municipal també aporten quelcom a l’emissora. Miquel 

Arumí38 pensa que “si no ens nodrim de les persones que formen part del poble, 

llavors Ràdio Voltregà no tindria sentit de ser-hi”. Anteriorment hem vist com Arumí 

defensava fermament l’existència d’una emissora local independentment de la 

quantitat d’habitants que pugui tenir un municipi, però per ell, la participació i 

col·laboració dels habitants a la ràdio és clau per seguir existint.  

 

Arola Cumeras39 ens diu que la interrelació de l’emissora amb Manlleu és “total”, i 

Alba Jaumandreu40és conscient que el poble aporta els recursos humans per fer 

programes.  

 

Per la seva banda, Salvador Bardolet41, opina que “hi hauria d’haver una emissora 

comunitària a cada municipi” aclarint que aquestes ràdios ajuden a “fer escola”. Això 

s’ha d’entendre en la naturalesa de les pròpies emissores comunitàries ja que tenen 

un caràcter molt més experimental respecte una emissora local. Per Bardolet, “fer 

aquest tipus de ràdio experimental no va bé”. D’acord amb la seva explicació, s’ha 

d’entendre que experimentar en ràdio significa poder fer connexions simultànies 

amb altres ràdios comunitàries com si fos “La Xarxa” o aconseguir transferir un 

videojoc a través de les ones perquè la gent des de casa seva ho pugui gravar amb 

una cinta de casset i jugar-hi. És a dir, no estem parlant d’experimentar en formats o 
                                                
37 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
38 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
39 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
40 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017. 
41 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
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continguts de ràdio, sinó a nivell més tecnològic per tal de fer avenços, una opció 

bastant o molt limitada en les ràdios municipals.  

 

Com dèiem anteriorment, aquesta temporada s’ha creat una nova emissora local a 

la comarca. Però Josep Sanfiz42 destaca la “vocació comarcal” de Ràdio Ciutat de 

Vic, una nova emissora en digital que fa una aposta informativa molt forta i per 

continguts de ràdio a la carta. Precisament, el fet de néixer com una emissora on la 

informació tindrà un pes molt important fa que si tinguin “forat” a Osona dins de 

l’àmplia oferta radiofònica actual. Sanfiz opina que “a Vic i a la comarca hi ha molta 

ràdio, però molta ràdio musical i molta ràdio depenent de grans cadenes” afegint 

que “hi ha poques [emissores locals] que tinguin una capacitat d’oferir tanta 

producció informativa” com ells. D’aquesta manera, Sanfiz remarca el sentit de 

Ràdio Ciutat de Vic a Osona sense que això impliqui ser una emissora més, sinó 

que tindrà un tret diferenciador que serà la informació.  
 

5.2. Funcionament 
 

Després de veure la tipologia d’emissores que hi ha a la comarca d’Osona, quina és 

la seva relació amb els ajuntaments i sí tenen raó de ser, ara toca veure com 

s’organitzen internament, com funcionen i estructuren el seu equip humà per 

mantenir la seva activitat diària.  

 

D’entrada, hem de distingir quines figures professionals trobem dins del món de la 

ràdio local. Per una banda hi ha el treballador, que segons el Diccionario de 

Comunicación Corporativa e Institucional de Relaciones Públicas (2004: 140) és 

“aquella persona especialitzada o tècnica que desenvolupa la seva activitat de 

treball dins d’una organització”.  I per l’altra, el perfil de col·laborador, que segons el 

Diccionari bàsic de la Comunicació (2002: 33) és la “persona que escriu en un mitjà 

però no pertany pròpiament a la plantilla”.  

 

Entre les set emissores municipals que hi ha a Osona, només Ràdio Ona (Torelló), 

Ràdio Manlleu i Ràdio Roda són les que tenen una persona en plantilla, és a dir, una 

                                                
42 Entrevista a Josep Sanfiz. Vic, 5 de maig de 2017. 



 
 

 
 

 
Mapa radiofònic 
local d’Osona 

TFG Xavier Miralpeix 

45 

“persona especialitzada” i que “desenvolupa la seva activitat de treball” dins 

d’aquests tres mitjans radiofònics locals. Ràdio Ona és qui té més personal 

contractat amb cinc treballadors. Mentre que a Ràdio Roda només hi ha la 

responsable de l’emissora, que és la tècnica dels mitjans de comunicació de 

l’ajuntament, que també gestiona la revista del municipi, segons ens diu la mateixa 

Montse Verdaguer43.  

 

Les quatre emissores restants, que són Ràdio Taradell, Ràdio Voltregà, Ràdio Pista 

(els Hostalets de Balenyà) i Ràdio Montesquiu funcionen totalment a través de la 

figura del col·laborador, qui en aquest cas, també assumeix la part de direcció i 

gestió.  

 

La junta més nombrosa és la de Ràdio Taradell, formada per sis persones, segons 

explica David Bigas44. Internament la resta d’emissores municipals on no hi ha cap 

persona en plantilla, més o menys s’estructuren de la mateixa manera, tot i que 

predomina un equip de gestió format principalment per dues persones, una de les 

quals és el director i l’altra sol ser la persona encarregada de la part tècnica. En 

general i d’acord amb les explicacions dels entrevistats, veiem com el director és 

una figura que bàsicament fa de pont entre emissora i ajuntament, però que les 

decisions es prenen tenint en compte l’opinió de totes les persones que formen part 

de la junta gestora o de l’equip sencer de l’emissora.  

 

Bigas diu que el director “té el mateix veu i vot que la resta de la junta” i les 

decisions es prenen per majoria. Tot i així, a banda de la figura d’enllaç, el director 

també té “la responsabilitat que les instal·lacions es mantinguin correctament” i 

“coordinar” la programació i els col·laboradors, tal com diu Miquel Arumí45. Aquestes 

mateixes funcions són les que també s’atribueix Alba Jaumandreu46, directora de 

Ràdio Pista.  

Diferent és el cas de Ràdio Montesquiu, on hi ha una persona encarregada de la 

relació entre emissora i ajuntament, mentre que les tasques del director es limiten 

                                                
43 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017.  
44 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
45 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
46 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017.  
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només a l’organització de la programació i part tècnica interna, d’acord amb 

l’explicació de Miquel Àngel Sáez47.  

 

En definitiva, però, tant els emissores municipals on el director rep una remuneració 

com si és un col·laborador més coincideixen en què acaben fent de tot igual que la 

resta de persones. En alguns casos, com el de Ràdio Voltregà o Ràdio Manlleu, la 

persona que s’encarrega de la part tècnica és l’única que té un rol ben definit degut 

a la necessitat d’un perfil expert en aquest camp.  

 

En referència a l’atribució de rols als professionals de les emissores, Ràdio Manlleu 

consta de la directora i el tècnic; Ràdio Roda de la responsable de l’emissora; i 

Ràdio Ona d’un responsable, un comercial, un cap d’informatius, un redactor i una 

persona encarregada de la continuïtat del matí (presenta la fórmula); tal com ens 

diuen Arola Cumeras48, Montse Verdaguer49 i Pere Trabal50, respectivament.  

 

Per tant, el director, tot i ser la cara visible de l’emissora i tenir en principi rol definit, 

a l’hora de la veritat acaba sent el perfil amb unes tasques molt variades, ja que és 

la persona encarregada de la gestió, coordinació de la programació, però també fa 

locució o de tècnic de so si és necessari, i fins i tot arregla allò que s’espatlla.  

 

Fins ara, hem estat parlat de l’organització de les emissores, però l’equip humà 

d’una ràdio municipal va molt més enllà. De fet, el gruix principal són els 

col·laboradors que es dediquen a fer els programes enriquint les graelles de 

programació de les ràdios locals d’Osona.  

 

Pel que fa a la figura del col·laborador toca començar parlant de Ràdio Taradell, ja 

que és l’emissora local d’Osona amb més col·laboradors. En aquest cas, la xifra es 

mou cap als 70 o 80 per temporada, segons la informació facilitada per David 

Bigas51. L’emissora de Taradell va seguida de Ràdio Manlleu amb una cinquantena 

                                                
47 Entrevista a Miquel Àngel Sáez. Montesquiu, 4 d’abril de 2017.  
48 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
49 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017. 
50 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017. 
51 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
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de col·laboradors i Ràdio Ona que oscil·la entre la trentena o cinquantena depenent 

de la temporada.  

 

Un fet que queda clar és que els col·laboradors es dediquen a fer només programes 

o de tècnics per programes. Emissores com Ràdio Manlleu o Ràdio Ona si que 

ofereixen un tècnic professional permetent que el col·laborador es dediqui 

exclusivament al guió i locució del programa. Les funcions dels col·laboradors 

queden clarament definides. Pere Trabal52 diu la frase: “Tu vine a fer ràdio, que de la 

resta ja ens en cuidem nosaltres”.  

 

Arola Cumeras53 explica que el cap de setmana si que els col·laboradors fan ells de 

tècnics pels seus programes, ja que s’escapen de l’horari del tècnic contractat. Val a 

dir que és molt complicat poder donar una xifra exacte de la quantitat de 

col·laboradors de cada emissora, ja que alguns programes els fa una persona sola, 

mentre d’altres potser són un equip d’onze persones. Això dificulta saber 

exactament quants són, de la mateixa manera que cada temporada varia en funció 

de nous programes o altres que es deixen de fer.  

 

Respecte a les emissores privades d’Osona, Ràdio Vic a més de les tres persones 

en plantilla que té (un director, una administrativa i un comercial) permet 

col·laboradors dins de la seva graella, i tal com explica Joan Turró54, actualment en 

són una dotzena. Aquesta emissora tot i ser privada, es basa com podem veure en 

un model mixt entre persones en plantilla com una ràdio professional i una part de 

programació feta per col·laboradors com si es tractés d’una ràdio municipal. 

 

En canvi, El 9 FM, que també és privada, mai ha “apostat amb les col·laboracions 

externes”, segons ens diu Isaac Moreno55. Respecte persones en plantilla, hem 

d’anar repetint la idea que El 9 FM forma part del grup El 9 Nou, i per tant, es 

nodreix, com ja hem dit, del diari i la televisió, així que les persones en plantilla són 

les que hi ha a les redaccions d’El 9 Nou i El 9 TV. Moreno ens comenta que l’única 

                                                
52 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
53 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
54 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
55 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017. 
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persona en plantilla exclusiva de l’emissora és la comercial de publicitat. El màxim 

responsable de l’emissora és el director general del grup, així que té el “pes propi” 

d’un càrrec d’aquesta magnitud.  

 

En el cas de Ràdio Ciutat de Vic, hi ha unes “set persones” fixes que bàsicament es 

dediquen a fer informatius per l’emissora, a més de la gent que “puntualment fa un 

espai” o “una crònica”, explica Josep Sanfiz56. Pel que fa a la gestió de la ràdio “hi 

ha un coordinador que es cuida una mica de l’emissora”. Aquesta figura hi ha de ser 

perquè la gent “ha de visualitzar un interlocutor”, però a nivell funcional la seva feina 

és “fer de periodista”, i també se li suma “una tasca afegida de representació, gestió, 

etc.”, diu Sanfiz. S’ha d’entendre Ràdio Ciutat de Vic dins “d’un grup d’emissores” i 

no com una ràdio única, ja que el projecte es “basa en la sindicació de continguts i la 

mancomunitat de gestió”, afegeix Josep Sanfiz, qui coordina tot el projecte a nivell 

català.  

 

El mateix passa amb Cadena SER i El 40 Principals d’Osona. Isabel Campos57 ens 

comenta que la comercial de publicitat de les dues emissores és l’única persona 

amb dedicació exclusiva a la ràdio, i també n’hi ha una altra que es dedica a 

programar els blocs publicitaris, etc. però la seva activitat principal és la televisió.  

 

Aquesta temporada 2016-2017, l’emissora amb menys col·laboradors és Ràdio 

Montesquiu amb només dues persones que fan programes. De fet, Miquel Àngel 

Sáez58 es queixa que “el poble aporta molt pocs col·laboradors”, tot i ser conscient 

que els montesquiuencs escolten la seva emissora, però “no col·laboren”. Sáez ho 

atribueix a l’actual falta de “consciència antiga de poble de col·laborar i tirar tots del 

mateix carro”.  

 

Per altra banda, Ràdio Roda i Ràdio Voltregà ronden entre la quinzena i vintena de 

col·laboradors. A Ràdio Pista hi ha un sol programa en el que “potser són 30 

                                                
56 Entrevista a Josep Sanfiz. Vic, 5 de maig de 2017. 
57 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
58 Entrevista a Miquel Àngel Sáez. Montesquiu, 4 d’abril de 2017.  
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col·laboradors”, diu Alba Jaumandreu59, qui també explica que hi ha set caps de 

programes.  

 

Respecte Ràdio ARRC no correspon parlar de col·laboradors, sinó d’associats (en 

són 12) ja que la seva estructura és aquesta. Salvador Bardolet60 ens comenta que 

a l’emissora tothom hi aporta el que vol o li agrada fer, per exemple una persona 

només “posa els ordinadors al dia, però no vol saber res de la resta”. El model 

d’organització de Ràdio ARRC és bastant “assembleari” com en totes les ràdios 

comunitàries, però hi ha un director, secretari, tresorer i els vocals “perquè la 

normativa ens ho marca així”, explica Bardolet.  

 

Segons Hermida, Fletcher, Korrel i Logan (2011), “cada vegada més persones 

busquen els continguts que els interessen no pas en els mitjans convencionals, sinó 

a Internet”. Aquest canvi en la manera d’informar-se dels usuaris marca els mitjans 

convencionals com la ràdio, que s’ha d’adaptar i tenir presència a les xarxes. El 

mateix li ha passat a la ràdio local, i òbviament, les xarxes socials també han influït 

en la manera de fer ràdio.  

 

David Bigas61, director de Ràdio Taradell, no només parla de la influencia de les 

xarxes socials, sinó de “les maneres de fer ràdio”, per Bigas “tot ha canviat” i “tot 

influeix”. Es refereix a la forma com la gent fa ràdio avui en dia, ja ningú utilitza 

cintes de casset, sinó que tot va a través d’ordinadors. Destaca la influencia de les 

xarxes socials en positiu pel fet de ser una “motivació” perquè la gent escolti els 

programes.  

 

En aquesta mateixa línia, Montse Verdaguer62 opina que eines com el Facebook o 

Instagram els donen “visibilitat” i la “sensació que ens escolten”. Fins ens comenta 

que les xarxes els han animat a seguir amb “més ganes”.  

 

                                                
59 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017.  
60 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
61 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
62 Entrevista Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017.  
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“Ens han donat més presència” és com ho veu Arola Cumeras63, qui comparteix 

opinió amb Bigas i Verdaguer de cara l’autopromoció que actualment poden fer les 

emissores locals gràcies a les xarxes socials i sense necessitar grans recursos.  

 

I per què fan servir aquestes xarxes les emissores municipals d’Osona? Doncs, per 

exemple per l’autopromoció com és el cas de Ràdio Ona, Ràdio Manlleu i Ràdio 

Roda. En canvi, Ràdio Taradell principalment publica notícies i informació del poble. 

Aquestes xarxes són gestionades per alguna persona que formi part de la junta o la 

direcció de la ràdio, excepte en el cas de Ràdio Voltregà, on cada programa pot 

publicar sota el nom del Facebook de l’emissora, d’acord amb l’explicació de Miquel 

Arumí64. 

 

Totes les set emissores públiques d’Osona disposen de xarxes socials, ja sigui 

Facebook, Twitter i algunes també Instagram com Ràdio Taradell, que també 

disposa de la seva pròpia aplicació per a mòbils, o Ràdio Roda.  

 

Contràriament sorprèn veure com les emissores locals privades d’Osona tenen 

molta menys presència a les xarxes socials. Joan Turró65 ens diu que a Ràdio Vic la 

participació continua sent telefònicament, mentre que els entrevistats de les 

emissores municipals coincideixen que la tendència és disminució de les trucades 

telefòniques per l’auge de les xarxes socials, exceptuant programes de sardanes o 

conduïts per locutors d’una certa edat on la participació encara és per telèfon.  

 

Turró només parla de la web de l’emissora. El 9 FM tampoc disposa de xarxes 

socials, diu Isaac Moreno66, tot i que El 9 Nou i El 9 TV tenen perfils propis. De fet, 

quan volen la participació dels oients a través de xarxes socials, El 9 FM utilitza les 

la televisió, puntualitza Moreno, aprofitant que el programa L’Hora de La Veritat 

s’emet simultàniament per la ràdio i la televisió.  

 

                                                
63 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
64 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
65 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
66 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
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Cadena SER i Els 40 Principals d’Osona tampoc disposen de xarxes socials 

pròpies, ja que tot es fa a través dels perfils de les emissores a nivell estatal, 

comenta Isabel Campos67. Cal tenir en compte que no disposen de programació i 

contingut local propi perquè pugui tenir sentit obrir un perfil propi a nivell comarcal.  

 

L’única emissora local privada de la comarca amb forta presència a les xarxes és 

Ràdio Ciutat de Vic perquè el seu “hàbitat és Internet”, en paraules de Josep 

Sanfiz68, qui veu les xarxes socials com una bona oportunitat per arribar a l’usuari 

final i “amb objectius de millorar continguts i optimitzar-los”, ens diu Sanfiz. Disposen 

de perfils a Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, encara que els més utilitzats 

són els dos primers. 

 

La importància que donen a les xarxes socials és tal que un dels requeriments que 

demanen als seus periodistes és “saber ser community manager amb tots els 

coneixements de màrqueting digital, posicionament SEO, etc.”, explica Sanfiz. A 

més, els professionals de Ràdio Ciutat de Vic han “saber fer de periodista i 

radiofonista” per tal de completar tot el procés informatiu en ràdio i divulgar-lo a 

través de les xarxes. Això ens indica com és de diferent aquesta emissora, respecte 

les altres en el camp d’Internet i la forta aposta que fa pels continguts informatius i 

de Podcast.  

 

També és interessant tenir en compte la filosofia de Ràdio ARRC sobre les xarxes 

socials. Salvador Bardolet69 diu que estan a les xarxes perquè és una manera 

“d’estar presents”. A Ràdio ARRC pesa molt més “la vessant de ràdio que no la 

vessant d’Internet”, afegeix Bardolet, qui veu Internet com un “accessori” o una “eina 

per promocionar-te”, però en cap cas veu l’Internet o l’streaming com un puntal 

principal, una filosofia compartida amb els socis de Ràdio ARRC.  

 

 

 

 
                                                
67 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017. 
68 Entrevista a Josep Sanfiz. Vic, 5 de maig de 2017. 
69 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
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5.3. Emissió  
 

Ara que coneixem com és la gestió i el funcionament de les emissores locals 

d’Osona, és moment de traslladar-ho a la part visible pels oients. En aquest apartat 

analitzarem tots els aspectes que tinguin a veure amb l’emissió des de com 

s’estructuren les graelles de programació a les ràdios locals de la comarca aquesta 

temporada fins com és la relació amb l’audiència, passant per la periodicitat dels 

programes o l’streaming. 

 

Per programació hem agafat la definició de Josep Maria Martí (2000: 19) descrita 

com “el conjunt de continguts que una emissora de ràdio ofereix a la seva audiència, 

organitzats en programes específics, els quals responen a una tipologia 

determinada i estan planificats en una unitat de temps: el dia, la setmana, el 

trimestre, la temporada, etc.”.  

 

Martí divideix en dos grans models la programació, d’una banda el model de ràdio 

generalista i per l’altra, el model de ràdio especialitzada. Per generalista entenem 

aquell model que “ofereix programes variats al llarg de tot el dia amb l’objectiu 

d’atraure en cada moment el major nombre d’oients que estiguin en disposició 

d’escoltar la ràdio”. El model generalista és el predominant entre les ràdios locals 

d’Osona tan privades com municipals, ja que 12 de les 13 emissores segueixen 

aquest model de programació, a excepció d’Els 40 Principals d’Osona que segueix 

un model de ràdio especialitzat dedicat exclusivament a la música.  

 

Tot i les definicions de Martí, el model que més s’escau a les emissores d’Osona és 

el mixt, això ho veiem després que David Bigas70 ens expliqui que “durant el dia”, la 

graella de Ràdio Taradell principalment és “radiofórmula pròpia (sense locutor)”. 

Però al mateix temps ens diu que la franja vespre-nit i cap de setmana és quan es 

concentren els programes en directe. No és estrany, doncs, ja que tal com 

comentàvem en el punt anterior l’emissora municipal de Taradell funciona només 

amb col·laboradors, els quals han de compaginar la ràdio amb altres activitats, i per 

                                                
70 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
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això les hores on hi ha més programes encaixen amb les hores excloses de la 

jornada laboral majoritària.  

 

Per tant, tot i tenir fórmula durant bona part del dia entre setmana, tampoc es pot dir 

que sigui exclusivament un model especialitzat en música, però el fet de no tenir uns 

programes al llarg de tot el dia, tampoc permet definir el seu model de programació 

com generalista. Com dèiem abans, parla d’un model mixt encara que Martí no 

l’esmenti, és el més encertat tal com es desprèn de la nostra recerca.  

 

Anem a veure com és el cas d’una emissora municipal amb un equip format per 

professionals i col·laboradors. Pere Trabal71 ens explica que de 9.00 a 12.00 del 

matí a Ràdio Ona hi ha radiofórmula, a diferència de Ràdio Taradell, aquesta sí és 

presentada per una de les persones en plantilla i contractada per realitzar la 

continuïtat dels matins. A més, a les mitges hores emeten els butlletins propis de 

l’emissora torellonenca. De 16.00 a 18.00 hores hi torna a haver radiofórmula 

presentada, i a partir de les 18.00 hores és quan entra “la programació pròpia o en 

diferit”, segons diu Trabal. Com podem observar, els programes que fan els 

col·laboradors també es concentren en la franja tarda-vespre, tot i que a les 22.00 

hores tots han acabat, mentre que Ràdio Taradell és més una franja vespre-nit.  

 

Un element comú entre la distribució de la programació entre Ràdio Taradell i Ràdio 

Ona és la connexió amb els butlletins de La Xarxa72 a cada hora en punt. El fet de 

disposar de personal en plantilla, permet realitzar un magazine diari de 12.00 a 

13.00 hores a Ràdio Ona, mentre Ràdio Taradell no s’ho pot permetre a excepció de 

si hi ha algun col·laborador disposat a fer un programa diari. Tot i així, en totes dues 

emissores es respecte bastant l’horari comercial per emetre fórmula i els programes 

arriben cap a la part de la tarda-vespre perquè els col·laboradors s’ho puguin 

combinar amb les seves activitats professionals o acadèmiques principals.  

 

                                                
71 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
72 La Xarxa és una plataforma multimèdia que va néixer amb l’objectiu de donar suport 
audiovisual als mitjans locals de Catalunya.  
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Ràdio Manlleu té un model molt similar al de Taradell i Torelló. Arola Cumeras73 ens 

diu que els comerciants “reclamaven fórmula”, ja que si feien programes de 

contingut “interferia una mica amb l’ambient de la botiga”. Així, doncs, Cumeras ens 

remarca que les emissores municipals d’Osona basen el seu model de programació 

en fórmula durant el dia, i la franja vespre i caps de setmana és quan es concentren 

els programes en directe “perquè és el més compatible amb els col·laboradors que 

treballen i estudien”.  

 

Seguint amb aquesta línia, no és estrany que Miquel Arumí74 ens digui que hi ha 

radiofórmula “perquè no hi ha gent que faci programes al matí”, però sí que hi ha 

programes a la franja de tarda-vespre. Un cop més, ens trobem que la vida personal 

dels col·laboradors condiciona les graelles de programació de les emissores locals 

d’Osona, que les adapten els horaris de programes amb els dels seus locutors 

perquè les seves activitats quotidianes siguin compatibles amb la ràdio.  

 

Aquest model de programació mixt on els programes es concentren a les tardes  i la 

resta del dia és fórmula, degut a les necessitats horàries dels col·laboradors, els 

quals són els encarregats de fer els programes, es repeteix també a Ràdio Pista, 

Ràdio Roda i Ràdio Montesquiu.  

 

A les emissores locals privades d’Osona també passa el mateix? Joan Turró75 ens 

diu que a la graella de Ràdio Vic hi ha 15 programes propis i dos d’externs repartits 

al llarg de tot el dia, però sempre respectant “la franja de música” durant l’horari 

comercial. “No fem directes, tots són gravats” diu Turró, motiu pel qual permet 

distribuir els programes en diferents franges horàries sense haver-los d’adaptar als 

horaris personals. Tot i ser privada, aquests programes són fets per col·laboradors i 

algun pel mateix Turró.  

 

Isaac Moreno76 reafirma el model de programació mixt en les emissores municipals i 

privades locals d’Osona, el qual es basa amb la radiofórmula durant l’horari 

                                                
73 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
74 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril e 2017.  
75 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
76 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
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comercial. A El 9 FM la graella es divideix en “cinc hores i mitja de programació 

pròpia” i “la resta són 18 o 19 hores de fil musical”, en paraules de Moreno. Aquesta 

emissora també connecta amb els butlletins de La Xarxa a les hores en punt i a les 

mitges hores ofereix els butlletins propis, com a Ràdio Ona. L’Hora de la Veritat és 

el programa principal d’El 9FM, es tracta d’un espai de dues hores i que s’emet de 

dilluns a divendres. L’acompanyen l’informatiu del migdia i el del vespre. La 

programació es completa amb les nits temàtiques (un estil musical concret cada nit). 

A banda d’aquests programes que són estrictament els de ràdio, com a emissora del 

grup El 9 Nou, també emet l’àudio simultàniament de cinc programes d’El 9 TV, de 

la mateixa manera que la televisió emet L’Hora de la Veritat. 

 

Moreno ens comentava, en el punt anterior, que des d’El 9 FM “no s’ha apostat amb 

les col·laboracions externes”, motiu pel qual tots els programes són realitzats per 

una figura professional, i no per un col·laborador com passa en les altres ràdios.  

 

Com ens deia al principi Isabel Campos77 Cadena SER i Els 40 Principals d’Osona 

no emeten programació local pròpia, així que tota la graella emesa és la pròpia de 

Cadena SER a nivell estatal i amb Cadena SER-Ràdio Barcelona. En aquest cas, si 

que podem dir que és l’única emissora local de la comarca amb un model de 

programació totalment generalista sense cap espai per a la radiofórmula. De la 

mateixa manera, Els 40 Principals d’Osona és l’única emissora local amb un model 

especialitzat en música, i a diferència de SER Osona, hi ha una desconnexió local 

de 10.00 a 12.00 hores, però que no es fa des de Vic, sinó des de Manresa per a les 

comarques de la Catalunya Central, d’acord amb l’explicació d’Isabel Campos.  

 

Les dues emissores locals d’Osona amb un model de programació que es correspon 

amb les definicions de Martí (2000: 19) sobre el model generalista o a l’especialitzat 

són Cadena SER i Els 40 Principals Osona, respectivament. S’ha de dir, però, que 

fan la funció de portadora ja que tota la programació emesa és la de SER i Els 40 a 

nivell estatal, amb l’excepció de dues hores de programació pròpia d’Els 40 

Principals per a la Catalunya Central, però que es fa des de Manresa. Les 

desconnexions per publicitat són les úniques emissions pròpies fetes des de Vic.  

                                                
77 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
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Com hem anat comentant tant al marc teòric com a la discussió de cas les 

emissores comunitàries es basen en una cultura determinada. No és estrany doncs, 

quan Salvador Bardolet78 diu que la “playlist” de Ràdio ARRC és “la columna 

vertebral de la ràdio”. L’estil musical de les cançons d’aquesta emissora comunitària 

va més enllà del reagge, també sona música disco dels anys 80, però sempre 

busquen temes que no siguin “comercials” o els més coneguts, ens explica Bardolet. 

La resta de programes que es fan en general són musicals i sorprèn veure com tot i 

tenir una freqüència per emetre a nivell local (Torelló), “no hi ha programes d’àmbit 

local”, d’acord amb l’explicació de Bardolet. És interessat veure com Ràdio ARRC, 

tot i ser una emissora que pivota al voltant de la cultura té butlletins informatius. Això 

sí, només sonen durant el cap de setmana i les notícies són diferents a les que 

formen part de l’agenda setting dels grans mitjans de comunicació. Aquest 

informatiu és en anglès i s’anomena Democracy Now.  

 

Mentre hem anat parlant de com es distribueixen les graelles de programació a les 

emissores locals d’Osona, ja hem pogut fer una primera pinzellada de quins tipus de 

programes i formats hi ha, d’entrada la música (fórmula) té un pes molt considerable 

per estructura les graelles de programació de les emissores locals de la comarca, 

així com també els butlletins horaris de La Xarxa, i en alguns casos com El 9 FM o 

Ràdio Ona els butlletins propis als dos quarts.   

 

A Ràdio Taradell “tenim 29 programes propis i nou programes externs”, diu David 

Bigas79. Es tracta d’una de les emissores locals amb més programes propis a la 

graella. En aquest cas, deixem fora Cadena SER i Els 40 Principals, ja que en cap 

moment del dia fan programació pròpia des dels estudis de Vic. Absolutament tots 

els espais de Ràdio Taradell tenen una periodicitat setmanal i són realitzats 

exclusivament pels col·laboradors de l’emissora, exceptuant els nou programes 

externs realitzats per col·laboradors d’altres emissores, ens fa saber Bigas.  

 

Entre els formats que trobem a Ràdio Taradell, el més abundant és el musical de 

diversos estils (jazz, música dels 80, rock, etc.), explica Bigas, però també n’hi ha de 

contingut com espais de tertúlies, tecnologia, maternitat, salut i enteniment. Cal 
                                                
78 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
79 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
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destacar el concurs “S’acaba el Temps”, ja que l’emeten altres emissores municipals 

d’Osona i el Moianès, per tant, és un nom que ha anat sortint al llarg de la nostra 

recerca. 

 

L’altra emissora municipal amb més programes propis és Ràdio Ona amb una 

quinzena d’espais, també molt variats, però com ens explica Pere Trabal80, director 

de l’emissora, els formats que més abunden són els musicals dedicats, com a Ràdio 

Taradell, amb estils que van des de les sardanes fins al jazz, passant per música 

dels anys 60 o 70. A diferència de la municipal de Taradell, la franja del matí no es 

cobreix amb col·laboradors sinó amb professionals. Els programes que comencen a  

partir de la tarda i els del cap de setmana estan realitzats per col·laboradors, tot i 

que la part tècnica va a carrer del personal en plantilla de Ràdio Ona i en algun cas, 

aquests professionals també col·laboren amb la locució o la presentació, en cas que 

falli el col·laborador.  

 

Trabal amplia una mica més la xifra de programes de la graella, apropant-nos cap a 

la vintena, comptant les produccions externes. Pel que fa a la periodicitat d’aquests 

espais, els que són de continuïtat i realitzats pel personal de l’emissora són diaris, 

mentre que els fets pels col·laboradors també són setmanals. Tal com puntualitza 

Pere Trabal, els programes fets per entitats tenen un caràcter mensual encara que 

se’ls reserva una hora cada setmana perquè fan una roda en la qual cada entitat li 

correspon una setmana del mes. Però en general, Trabal ens confirma que són 

programes “d’una hora i setmanals”.  

 

Segons l’opinió de Trabal, “has de tocar una mica tots els pals de la baralla i ara, el 

que no tens, ho acabes compartint d’una altra emissora”. En aquest aspecte hi entra 

La Xarxa on totes les emissores locals adherides tenen accés a una bossa de 

programes produïts per altres emissores o de la mateixa Xarxa. D’aquesta manera 

“intentes equilibrar una mica la graella”, conclou el director de Ràdio Ona.  

 

                                                
80 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017. 
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La graella de Ràdio Manlleu consta d’una quinzena de programes. Arola Cumeras81 

ens comenta que aquesta temporada han posat en marxa “l’experiment de fer 

programes mensuals”. Això es deu, igual que passa a Ràdio Ona, als programes 

realitzats per les entitats del poble com pot ser l’Escola de Música, ja que és 

complicat per aquestes persones poder omplir un espai setmanal només sobre la 

seva associació, ja sigui pel contingut o perquè l’activitat de la pròpia entitat no els 

permet poder dedicar un temps extra a preparar un programa. 

 

Els programes de Ràdio Manlleu són majoritàriament de caràcter setmanal, 

exceptuant els informatius que són diaris de dilluns a divendres i un el dissabte al 

migdia, a més de tres programes mensuals, d’acord amb l’explicació de Cumeras. 

La directora de l’emissora també ens diu que els programes són molt variats, n’hi ha 

de teràpies alternatives, entrevistes, alguns híbrids (musicals especialitzats que 

inclouen entrevistes a grups), però “l’estrella d’audiència” és el futbol en directe, 

afirma Cumeras.  

 

Els col·laboradors són els encarregats de realitzar tots els programes de Ràdio 

Manlleu, excepte els informatius dels quals se n’encarrega la mateixa directora com 

a únic perfil periodístic professional de l’emissora. La part tècnica córre a càrrec d’un 

perfil tècnic professional durant la setmana, mentre que el cap de setmana, també 

són els mateixos col·laboradors qui fan la realització dels seus espais.  

 

Seguidament, hi ha Ràdio Voltregà amb uns 14 programes propis, més un parell 

d’externs, un dels quals és el concurs “S’acaba el Temps” de Ràdio Taradell, i l’altre 

el “Backstatge” que abans es feia des de Ràdio Voltregà i s’emetia a Manlleu, i ara 

es fa des de Ràdio Manlleu i s’emet a l’emissora del Voltreganès, tal com ens 

explica Miquel Arumí82. La periodicitat també és setmanal i estan realitzats 

exclusivament per col·laboradors. Pel que fa a tipologies de programes, també 

predominen els musicals.  

 

Com veiem, les emissores municipals amb més programes propis són, i per aquest 

ordre, Ràdio Taradell, Ràdio Ona (Torelló), Ràdio Manlleu i Ràdio Voltregà. 
                                                
81 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
82 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
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Aquestes emissores continuen seguides de Ràdio Roda amb una desena de 

programes propis i un d’extern (S’acaba El Temps), Ràdio Pista amb quatre de 

propis i tres d’externs, i per últim, Ràdio Montesquiu amb només dos programes 

propis. 

 

Els programes de Ràdio Roda, Ràdio Pista (els Hostalets de Balenyà) i Ràdio 

Montesquiu són exclusivament fets pels col·laboradors de l’emissora i de caràcter 

setmanal, exceptuant el cas d’un que és quinzenal a Ràdio Roda, on també la seva 

directora (perfil professional) realitza un espai.  

 

Ara toca observar com s’estructuren les graelles de programació de les emissores 

locals privades d’Osona. D’acord amb el que diu Joan Turró83, Ràdio Vic és 

l’emissora privada amb més programes propis, en són 15 més dos d’externs. El 

mateix director de la ràdio realitza alguns d’aquests programes, però la resta són 

fets per col·laboradors i en general la seva periodicitat és setmanal.  

 

El 9 FM, com a emissora privada, es veu clarament com té una programació 

distribuïda de forma un mica diferent de com hem vist fins ara. D’entrada hi ha un 

magazine diari de dues hores de dilluns a divendres i un programa extern setmanal. 

Tot i emetre més programes, estrictament de ràdio només podem considerar L’Hora 

de la Veritat, els dos informatius i el Cocodril Club (programa extern), ja que els cinc 

restants són programes d’El 9 TV emesos simultàniament per ràdio, com hem 

explicat en el punt anterior i tal com explica Isaac Moreno84. En el cas d’El 9 FM tots 

els programes són realitzats per professionals de l’àmbit periodístic, ja formin part de 

la plantilla d’El 9 Nou o d’El 9 TV.  

 

La varietat d’espais pròpiament dits radiofònics d’El 9 FM és de magazins, 

informació i musical, on la fórmula sense locutor ocupa gran part de la programació 

diària, tot i que a diferència de les altres emissores, han fet una aposta pel gènere 

musical “adult contemporary”. La resta de formats són els mateixos que emet la 

televisió del grup El 9 Nou, on hi ha un programa esportiu, un altre de política, 

tertúlia, musical i d’entrevistes, explica Moreno.  
                                                
83 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
84 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
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No deixa de ser curiós com Ràdio Vic i El 9 FM connecten amb els butlletins horaris 

de La Xarxa, mentre que emissores municipals com Ràdio Manlleu o Ràdio Roda no 

ho fan per qüestiones tècniques tal com ens fan saber Arola Cumeras85 i Montse 

Verdaguer86.  

 

En aquesta part de l’anàlisi no inclourem Cadena SER i Els 40 Principals, ja que la 

programació es fa a través de les cadenes a nivell estatal, i per tant, no hi ha 

programes produïts des dels estudis de Vic, així com tampoc hi ha cap persona en 

dedicació exclusiva en aquestes dues emissores, tret de la comercial, com hem dit 

en el punt anterior seguint l’explicació d’Isabel Campos87. 

 

Pel que fa a l’estil i formats de programes de Ràdio ARRC són gairebé tots 

musicals, un de tecnologia i l’informatiu, d’acord amb l’explicació de Salvador 

Bardolet88. Encara que siguin programes musicals, Bardolet remarca de la 

insistència de Ràdio ARRC amb els socis perquè facin programes amb informacions 

molt sòlides i contrastades. “La gent que fa programes es queixen perquè solen 

tardar dos o tres dies, així a estonetes, a preparar una hora del programa”, destaca 

Bardolet. Tots aquests programes són setmanals ens diu, dels quals dos estan 

produïts a Ràdio ARRC, dos més coproduïts i el butlletí Democracy Now (extern).  

 

Després d’haver analitzat la programació de les emissores locals de la comarca 

d’Osona, podem observar com el model de programació predominant és el mixt 

(generalista, però amb forta presència de fórmula musical). I dins d’aquest model, 

podríem incloure aquestes graelles dins el subgrup de programació mosaic, tenint 

en compte que Cebrián Herreros (1995: 427) la defineix com “aquella en què 

s’emeten diferents programes de curta durada, que ajuntats entre ells confeccionen 

un mosaic amb tota la programació”. És evident, que les emissores locals d’Osona 

ofereixen diversos programes d’una o dues hores de durada cadascun a diferència 

de les grans emissores on els programes contenidors de quatre o cinc hores ocupen 

gairebé tota la franja de matí, tarda i nit de la graella.  

                                                
85 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017. 
86 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017.  
87 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
88 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
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Cadena SER Osona és l’única emissora local, on el seu model de programació es 

pot classificar dins el subgrup de programació per blocs d’acord amb la definició de 

Cebrián Herreros (1995), entesa com “la que va més enllà de la simple unió d’espais 

independents, i existeix la presència d’un coordinador que dóna unitat als diferents 

continguts i temes que s’exposen dins el bloc”.  Com ja s’ha dit anteriorment, els 

continguts d’aquesta emissora són els de Cadena SER a nivell estatal, on per 

exemple la franja de tarda vespre està dividida amb el programa Hora 25 de les 

20.00h. fins a les 23.30, mentre que si ho comparem amb la programació de Ràdio 

Taradell, en aquesta mateix franja hi ha tres programes diferents. Aquesta diferència 

de programació mosaic o de blocs, sobretot es veu a la franja del matí de Cadena 

SER on el magazine Hoy Por Hoy dura sis hores, actuant com a contenidor de 

diversos espais i seccions radiofòniques, que les ràdios locals separen per 

programes d’una durada més curta.  

 

De fet, Pere Trabal89 ens diu que la majoria dels programes de Ràdio Ona “solen ser 

d’una hora i setmanals”, una tipologia que com hem vist es repeteix a les graelles de 

les emissores locals d’Osona a excepció de SER i Els 40 Principals. En alguns 

casos algun d’aquests espais de les ràdios locals pot durar dues hores, però en cap 

cas s’aproximen a les sis del magazine matinal de la SER a nivell estatal.  

 

Analitzada la programació i els seus models a les ràdios locals osonenques, és 

moment de veure com les noves tecnologies han afectat l’emissió de les emissores 

de la comarca. Les emissores municipals porten anys en funcionament i sempre han 

emès a través de la ràdio analògica. Actualment, però totes tenen una emissió en 

línia. La Reial Acadèmia Espanyola (2017) no recull la paraula streaming al seu 

diccionari i alguns autors com Francesc Xavier Ribes i Guàrdia (2001) no consideren 

adequat utilitzar aquest terme, sinó el de bitcaster, entès com les emissores de ràdio 

i televisió que “posen a disposició dels usuaris de la xarxa, continguts audiovisuals 

en directe o de baixa demanda”.  

 

Popularment i quan hem parlat amb els entrevistes, es refereixen a l’emissió en línia 

com streaming, un concepte que fa referència a el sistema més utilitzat de 

                                                
89 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
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transferència de fitxes d’àudio. L’streaming ha esdevingut tan popular que totes les 

emissores disposen d’una emissió en línia, exceptuant Ràdio Montesquiu que té 

alguns problemes tècnics, però quan puguin solucionar aquest problema estaran 

“directament a Internet”, tal com explica Miquel Àngel Sáez90. Tot i així, cal entendre 

un cop més, Cadena SER i Els 40 Principals Osona com un cas a part, ja que la 

seva emissió per streaming prové “des de la web genèrica” de la cadena com diu 

Isabel Campos91. Parlant de l’emissió per Internet, és interessant tenir en compte el 

punt de vista de Ràdio ARRC, ja que tot i disposar d’una emissió en línia i haver 

començat les emissions només per Internet, Salvador Bardolet92 diu que van 

començar en streaming, però aviat “ho vam corregir i vam fer streaming i FM”. És 

més, Bardolet ens explica que la consciència dels integrants de l’emissora els fa 

comptar “des del dia que vam començar en FM”, ja que aquest any celebraran el 

desè aniversari tot i existir des de fa 11 anys.  

 

Una altra part que ha canviat la manera de consumir ràdio és el servei de ràdio a la 

carta o Podcasting (habitualment abreviat com a Podcast), “un terme resultant de la 

unió del terme anglès pod, que vol dir beina o capsula [...], i Casting, apòcope de la 

paraula anglesa broadcasting, difusió massiva de continguts”. Si parlem de Podcast, 

cal parlar d’Ivoox, una plataforma que el professor Toni Sellas (2012) defineix com 

“un servei per escoltar, publicar i comprar continguts sonors de tot tipus. Està 

plantejat com un audioquiosc en el que és possible trobar programes i seccions de 

ràdio, audiollibres, podcasts, conferències i altres àudios”. Però, Ivoox es pot definir 

de forma molt més senzilla a través de la comparació que fa Sellas, el qual 

considera aquest servei de Podcasting com “l’equivalent a Youtube en l’àmbit de 

l’àudio general”.  

  

Les úniques emissores de la comarca d’Osona que no disposen d’un servei de 

Podcast són Ràdio Montesquiu i Ràdio ARRC. Miquel Àngel Sáez93 ens comenta 

que de moment l’emissora no disposa de Podcast perquè està “més preocupat per 

captar la gent del poble” perquè col·labori amb l’emissora. Un cop més, cal tenir en 

                                                
90 Entrevista a Miquel Àngel Sáez. Montesquiu, 4 d’abril de 2017. 
91 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
92 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
93 Entrevista a Miquel Àngel Sáez. Montesquiu, 4 d’abril de 2017.  
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compte la postura de Ràdio ARRC sobre tot el que fa referència a Internet, ja que ho 

consideren una eina complementària i volen una web “el més simple possible”, diu 

Bardolet. 

 

La resta d’emissores, com dèiem, tenen Pocast ja sigui a través d’una plataforma 

pròpia integrada des de la seva pàgina web o a través d’una externa, com pot ser 

Ivoox. Quan s’estreni la nova web de Ràdio Manlleu, “hi haurà un servei propi de 

Podcast integrat”, comenta Arola Cumeras94. Fins la posada en marxa de la nova 

web, el servei de ràdio a la carta el fan des d’Ivoox.  

 

Ràdio Ona també disposa d’un servei de Podcast propi “automatitzat”, ens diu Pere 

Trabal95, tot i que precisament és l’automatització la que fa que alguns programes 

no es puguin enregistrar i actualitzar automàticament al web, segons ens explica 

Trabal, i quan hi ha un programa especial o alguna cosa fora del Podcast propi es 

penja a través d’Ivoox.  

 

El mateix passa a Ràdio Taradell, que tot i tenir un Podcast propi integrat a la seva 

pàgina web, molts dels programes de la graella ofereixen els programes als usuaris 

a través d’Ivoox, tal com ens diu David Bigas96. Altres emissores, com és Ràdio 

Pista, directament tenen un servei de Podcast “extern de pagament” com Encast, 

segons ens explica Alba Jaumandreu97, encara que després ho pengen a la web. La 

mateixa plataforma de Podcast utilitzada per Ràdio Vic, segons ens diu Joan 

Turró98. En canvi, Ràdio Roda té servei de Podcast a través de la plataforma 

Soundcloud des de fa una any, ja que el servei propi utilitzat abans “valia molts 

diners”, segons l’explicació de Montse Verdaguer99. 

 

Sobre el Podcast d’El 9 FM, SER i Els 40 Principals Osona també s’ha d’entendre a 

nivell del grup empresarial, així doncs, aquest servei de ràdio a la carta es dóna a 

                                                
94 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017. 
95 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
96 Entrevista a David Bigas. Taradell, 20 de març de 2017.  
97 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març e 2017.  
98 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
99 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017.  
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través de la pàgina web d’El 9 Nou i des de la web general de SER i Els 40, segons 

ens han dit Isaac Moreno100 i Isabel Campos101. 

 

Com es pot apreciar, els oients de les emissores locals d’Osona (exceptuant Ràdio 

Montesquiu i Ràdio Ciutat de Vic) tenen tres opcions per escoltar els continguts 

d’aquestes emissores: emissió per freqüència modulada (FM), emissió en línia 

(streaming) i Podcast. A continuació, anem a conèixer quin d’aquests tres canals és 

el més utilitzar per consumir els productes de les ràdios locals osonenques durant la 

present temporada.  

 

Tot i oferir els seus continguts a Internet, l’opció preferida pels oients per escoltar la 

ràdio a la comarca continua sent la FM. “Per l’explicació lògica que Ràdio Voltregà 

ho escolta la gent del Voltreganès” ens diu Miquel Arumí102. Les empreses i botigues 

dels municipis són els responsables que es continuï escoltant la ràdio de forma 

analògica, segons l’opinió de Pere Trabal103: “veus molts comerços que ho tenen de 

fons i la gent treballant”. De totes maneres, també assegura trobar-se cada vegada 

“amb més gent que ho escolta online”.  

 

Arola Cumeras104 recorda els estudis d’audiència que feia abans COM Ràdio 

(actualment La Xarxa) on Ràdio Manlleu tenia “posicions molt altes dins del rànquing 

d’emissores de Catalunya” destacant que es movia entre quartes i cinquenes 

posicions. 

 

Alguns entrevistats ens comenten que saben quin és el model per escoltar la ràdio 

més utilitzat pels oients de cada emissora a través del que la gent els diu. “M’he 

trobat amb gent que em diu de tot, gent que ens escolta per la FM”, explica Montse 

Verdaguer105, però creu que “Internet ens dóna més visibilitat”.  

 

                                                
100 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
101 Entrevista a Isabel Campos, Vic 18 d’abril de 2017.  
102 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017. 
103 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
104 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
105 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017.  
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“Internet en aquests moments ens aporta un 10% de l’audiència”, diu molt convençut 

Salvador Bardolet106 de Ràdio ARRC. A diferència del que ens comenten la majoria 

d’entrevistats, Alba Jaumandreu107, opina que els oients de Ràdio Pista sintonitzen 

l’emissora a través de l’streaming perquè ara tens “moltes pestanyes obertes a 

l’ordinador, i a més, escoltes la ràdio a través de l’emissió online”.  

 

L’opció per escoltar les emissores locals privades també és la FM. Segons Joan 

Turró108 és “l’opció que funciona” entre els oients per sintonitzar Ràdio Vic, mentre 

que “el Podcast o l’Internet” funcionen “fatal”. Isabel Campos109 opina que la gent 

escolta la ràdio convencional “sobretot des del cotxe”, i per això, els oients de 

Cadena SER i Els 40 escolten les emissores a través de la FM. Conclou que són 

dues emissores molt escoltades a “temps real i en ràdio”, descartant així l’streaming 

i el Podcast.   

 

Introduïdes les noves formes de consumir ràdio, d’acord amb les noves tecnologies 

actuals, anem a veure, en el que serà l’últim punt d’aquesta recerca, com els oients 

interactuen amb les emissores i quin pes tenen les xarxes socials, després de saber 

que les ràdios locals de la comarca tenen gairebé totes perfils a Facebook, Twitter o 

Instagram.  

 

D’entrada, Pere Trabal110 comenta tenir “poc feedback telefònicament” parlant a 

Ràdio Ona. Trabal intueix que la disminució de trucades a la ràdio “és una cosa que 

s’ha anat perdent bastant a tot arreu”. Arola Cumeras111 confirma aquesta tendència 

quan diu que “la gent truca poc”, però “potser envien més correus electrònics”.  

També és curiós com en pobles petits els oients no utilitzen cap via de contacta amb 

l’emissora i en canvi fan comentaris sobre la programació, la música o alguna 

incidència directament al responsable de la ràdio, com ens explica Miquel Àngel 

                                                
106 Entrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
107 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017.  
108 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
109 Entrevista a Isabel Campos. Vic, 18 d’abril de 2017.  
110 Entrevista a Pere Trabal. Torelló, 22 de març de 2017.  
111 Entrevista a Arola Cumeras. Manlleu, 29 de març de 2017.  
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Sáez112. Trabal també ens parla del “boca orella”, tot i que Torelló té uns quants 

habitants més que Montesquiu.  

 

Alba Jaumandreu113 ens explica que “la gent normalment truca quan sorteges coses 

o per demanar cançons” tot i assegurar rebre “bastants missatges” a través del perfil 

de Facebook de Ràdio Pista. Podríem pensar que la manera d’interactuar amb les 

ràdios locals avui dia té només a veure amb l’avenç de la tecnologia, però per 

Miquel Arumí114 “depèn de qui fa el programa”, ja que els programes conduïts per 

joves la participació és a través de les xarxes socials perquè ja hi estan “més 

acostumats”. En aquesta mateixa línia, Montse Verdaguer115 també ens diu que la 

gent truca al programa Cafè i sardanes, el que ens reafirma les paraules d’Arumí.  

 

Veiem com entre les emissores municipals la tendència és més participació de 

l’audiència a través de les xarxes socials en detriment del telèfon com s’havia fet 

tradicionalment. Però sorprèn veure com a Ràdio Vic el telèfon “funciona molt bé” 

comenta Joan Turró116, qui defensa l’ús de les trucades entenent que “la ràdio és 

parlar amb la gent”. Turró veu les xarxes socials com una eina complementària per 

la participació a la ràdio, però no per fer-les servir sempre.  

 

Des d’El 9 FM, Isaac Moreno117 ens diu que “d’interacció amb l’audiència n’hi ha 

molt poca”, de fet, ens confessa que el telèfon bàsicament els “serveix per fer 

entrevistes”. 

 

Fins ara, hem vist com la combinació de les emissions de les ràdios locals d’Osona 

amb Internet és bastant similar entre totes, tant si són de titularitat pública com 

privada, però el fet que Ràdio Ciutat de Vic hagi nascut amb l’objectiu de ser una 

ràdio digital, fa que sigui l’única emissora amb més diferències respecte les altres en 

                                                
112 Entrevista a Miquel Àngel Sáez. Montesquiu, 4 d’abril de 2017.  
113 Entrevista a Alba Jaumandreu. Els Hostalets de Balenyà, 23 de març de 2017. 
114 Entrevista a Miquel Arumí. Sant Hipòlit de Voltregà, 12 d’abril de 2017.  
115 Entrevista a Montse Verdaguer. Roda de Ter, 24 de març de 2017.  
116 Entrevista a Joan Turró. Vic, 31 de març de 2017.  
117 Entrevista a Isaac Moreno. Vic, 4 d’abril de 2017.  
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aquest punt. Mentre que Ràdio ARRC són molt de ràdio analògica i per FM com ens 

comenta Salvador Bardolet118, Ràdio Ciutat de Vic és totalment oposada.  

 

D’acord amb les explicacions de Josep Sanfiz119, quan parlem de graella de 

programació hem de parlar d’streaming. Per Ràdio Ciutat de Vic, l’emissió en directe 

no és tan important si tenim en compte que el “80% del que fem, estem fent-ho en 

Podcast”. A més, com a emissora acabada de néixer, el seu objectiu és crear 

“continguts interessants i ben fets”, més que en omplir la graella, ja que és la 

manera d’aconseguir arribar a la gent, sobretot, a través de les xarxes socials i fent 

arribar les informacions sobre algun tema a aquells usuaris finals que realment 

vulguin consumir aquest producte.  Per tant, partint de la base que els oients de 

Ràdio Ciutat de Vic poden escoltar el seu producte a través d’un servei de ràdio a la 

carta “tantes vegades com vulgui, a l’hora que vulgui, des d’on vulgui, quan vulgui” 

no té massa sentit pensar que aquesta emissora tindrà una graella, o streaming com 

li agrada anomenar-ho a Sanfiz, molt definida si partim de la base que no està 

pensada perquè algú ho escolti en directe com si es tractés de la ràdio analògica. 

 

Tot i així, si que hi ha des de Ràdio Ciutat de Vic hi ha la intenció “d’anar omplint” la 

graella i tenen la “pretensió que algun dia” tindran tants continguts interessants que 

podran oferir 24 hores de productes radiofònics interessants durant els set dies de la 

setmana, ens fa saber Josep Sanfiz120. 

 

La programació principalment, i com hem comentat anteriorment, es basa en una 

oferta informativa de qualitat capaç de generar cada dia “14 o 15 notícies” diàries. 

Actualment, es fan dos informatius, un al matí i un altre al vespre, de dilluns a 

divendres, d’acord amb les explicacions de Sanfiz, a més dels butlletins horaris, i 

alguns continguts més fets des de Ràdio Ciutat de Vic, com els Casos del Detectiu 

Logan (fantasia per un públic infantil o juvenil) o un programa de recomanacions 

d’oci familiar; i continguts sindicats produïts a Ràdio Ciutat de Figueres, continuant 

amb l’explicació de Josep Sanfiz. 

 
                                                
118 Enttrevista a Salvador Bardolet. Torelló, 1 d’abril de 2017.  
119 Entrevista a Josep Sanfiz. Vic, 5 de maig de 2017.  
120 Entrevista a Josep Sanfiz. Vic, 5 de magi de 2017.  
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Evidentment, el fet que Ràdio Ciutat de Vic sigui una emissora digital, com ja hem 

anat repetint al llarg de la recerca, també fa que tota la participació i interacció amb 

l’audiència vingui a través de les xarxes socials. Per Sanfiz, és una forma 

d’interrelació molt universalitzada que permet “identificar què vol realment l’oient”, i 

gràcies això, poden centrar-se en millorar o adequar els continguts en funció del que 

el públic demana. Tot i així, Sanfiz opina que “les xarxes socials són les que fem 

servir més, però les altres no les oblidem ni les podem oblidar” en referència quan li 

vam parlar d’altres canals de participació de l’audiència com pot ser el telèfon.  

 

Tot i les moltes diferències de Ràdio Ciutat de Vic amb la resta d’emissores locals 

osonenques, un característica comuna és que tot i ser digitals, l’streaming tampoc 

és l’opció preferida pels oients, sinó que segons diu Sanfiz aquests primers mesos 

de funcionament els porten a “concloure  que la gent ens escolta més en Podcast”, 

unes dades molt objectivables ja que Internet i les xarxes socials també permeten 

obtenir uns resultats d’audiència molt més fiables i complets.  

 

Sanfiz atribueix l’escolta de Ràdio Ciutat de Vic a través del Podcast per dos factors, 

segons ens explica. D’una banda perquè “és una ràdio enfocada cap a la carta i 

Pocast, més que no pas streaming”; i per l’altra, perquè “la manera més fàcil 

d’accedir a la població és, precisament, via Pocast” per arribar directament a l’usuari 

final sense necessitar “fidelitzar” l’oient, que és un procés més laboriós i d’anys.  
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6. Conclusions 

 

Després d’haver finalitzat el marc teòric sobre el món dels mitjans de comunicació i 

de les emissores de proximitat, i també, la nostra recerca sobre les emissores locals 

d’Osona durant aquesta temporada 2016-2017 a través del nostre treball de camp, 

que han estat les entrevistes als responsables de les emissores. Ara és moment 

d’extreure les conclusions a les que hem arribat, un cop acabada la recerca, i 

comprovar si hem aconseguit l’objectiu principal del present treball que ens vam 

marcar a l’inici: dibuixar el mapa radiofònic local de la comarca d’Osona durant la 

temporada 2016-2017. 

 

A Osona, durant la temporada 2016-2017 hem pogut comptabilitzar 13 emissores de 

ràdio d’àmbit local (ja sigui a nivell de municipi o comarcal) en actiu. D’aquestes 13, 

com hem vist en la recerca, set són de titularitat pública, també conegudes com a 

municipals (Ràdio Taradell, Ràdio Ona (Torelló), Ràdio Pista (els Hostalets de 

Balenyà), Ràdio Roda, Ràdio Manlleu, Ràdio Montesquiu i Ràdio Voltregà). Cinc 

d’aquestes emissores són privades (Ràdio Vic, El 9 FM, SER i Els 40 Principals 

d’Osona, i Ràdio Ciutat de Vic), i ens falta afegir Ràdio ARRC, que és l’única 

emissora comunitària de la comarca osonenca.  

 

Una de les característiques més sorprenents del mapa radiofònic local osonenc és 

que municipis de menys de 10.000 habitants disposin d’una ràdio municipal pròpia 

com Taradell, Roda o els Hostalets de Balenyà, i fins tot un municipi de menys de 

1.000 habitants com és Montesquiu, i en canvi, no hi hagi cap emissora de propietat 

municipal a Vic, la capital de la comarca. Tal com hem extret de la nostra recerca, la 

funció d’emissora local de la ciutat vigatana s’ha assumit històricament a través de 

Ràdio Vic, una empresa privada. 

 

Pel que fa a model de gestió de  les emissores municipals osonenques n’hi ha tres 

que depenen d’alcaldia (Ràdio Manlleu, Ràdio Torelló, Ràdio Roda i Ràdio 

Montesquiu), dues estan gestionades a través d’una associació sense ànim de lucre 

(Ràdio Taradell i Ràdio Voltregà) i Ràdio Pista funciona a través d’un Consell 

d’Administració format per un membre de cada grup polític que hi ha al consistori. 
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En el cas de les emissores privades, El 9 FM forma part del grup El 9 Nou i depèn 

de l’empresa Mitjans Audiovisuals d’Osona. Ràdio Vic es gestiona a través d’una 

empresa privada sense formar part de cap gran grup mentre que Ràdio Ciutat de Vic 

també té capital privat, però està integrada dins d’un projecte format per un grup 

d’emissores. Respecte a Els 40 Principals Osona, la freqüència és propietat de 

cadena SER, però l’explota el Grup Taelus de Comunicació a través d’un contracte 

d’associació. En canvi, la freqüència de SER Osona és propietat del Grup Taelus i fa 

el contracte d’explotació a cadena SER, per tant, aquestes dues emissores fan de 

portadores de les cadenes a nivell estatal, ja que no emeten programació local des 

dels estudis de Vic.  

 

Gran part del funcionament de les emissores municipals és gràcies als 

col·laboradors, els quals fan programes i gestionen algunes ràdios municipals sense 

cap tipus de remuneració, sinó de forma totalment voluntària. Només Ràdio Ona 

amb cinc persones en plantilla (la més nombrosa), Ràdio Manlleu i Ràdio Roda 

tenen algun perfil professional contractat. En canvi, tot l’equip humà de Ràdio 

Taradell, Ràdio Pista, Ràdio Montesquiu i Ràdio Voltregà està composat per 

col·laboradors, alguns dels quals es cuiden de la gestió de l’emissora i d’assumir el 

rol de responsable/director. Bàsicament, les persones contractes a les emissores de 

titularitat pública són un perfil periodístic, que assumeix també la direcció de la ràdio, 

i un perfil tècnic degut a la necessitat d’un expert en aquest camp.  

 

Ràdio Vic i Ràdio Ciutat de Vic, tot i ser emissores privades també compten amb 

col·laboradors que realitzen alguns dels seus programes, a més dels professionals 

en plantilla. El 9 FM és l’única emissora privada que no aposta per les 

col·laboracions externes, i els programes són realitzats pels professionals de les 

seves plantilles de la televisió i el diari.  

 

Una de les conclusions extretes al llarg de la recerca i que crida l’atenció és que la 

figura del director, tot i ser el cap visible de l’emissora i tenir un càrrec definit, és la 

figura més polifacètica de totes, ja que a part de la gestió també es fan programes, 

de tècnics, coordinen la programació, arreglen coses que s’espatllin i tot el que 

sorgeixi. Això passa tant les municipals com en les privades, a excepció d’El 9 FM, 
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ja que el director d’aquesta ràdio també és el director general del grup El 9 Nou i per 

tant, té un pes molt important dins de l’emissora i l’empresa. 

 

Com hem dit abans, les emissores municipals d’Osona estan composades 

principalment per col·laboradors, això fa que la graella de programació es vegi 

condicionada i les franges de programes en directe o propis es concentrin entre 

setmana durant la tarda-vespre i el cap de setmana, ja que al ser voluntaris han de 

combinar la ràdio amb altres activitats professionals i/o acadèmiques que els 

impedeixen poder tenir una dedicació exclusiva a l’emissora. D’altra banda, també 

és cert que partint de la base que molts comerços i empreses locals sintonitzen les 

emissores municipals com a fil musical, al llarg del que es coneix com a horari 

comercial, les ràdios locals ofereixen radiofórmula musical sense presentador, 

exceptuant Ràdio Ona.  

 

Aquests són els dos factors principals que obliguen a les ràdios públiques d’Osona a 

escollir un model de programació mixt combinat entre la ràdio generalista mosaic 

(espais d’una hora i setmanals sense grans programes contenidors) i la radiofórmula 

(sense presentador). També és cert, que les ràdios privades també organitzen la 

seva graella de programació d’aquesta manera.  

 

Si parlem de pressupost, totes les emissores municipals de la comarca depenen 

exclusivament de l’aportació econòmica dels seus respectius ajuntaments ja que els 

ingressos per publicitat representen de mitjana un 10% dels ingressos de les ràdios 

locals, mentre que el 90% restant prové d’una subvenció o partida pressupostària de 

l’ajuntament. També cal tenir en compte que Ràdio Roda (exceptuant la campanya 

de Nadal), Ràdio Pista i Ràdio Montesquiu no ofereixen publicitat comercial, i només 

fan promoció dels actes dels municipis als que pertanyen.  

 

Respecte al pressupost de les emissores privades, el finançament és totalment 

oposat a la tendència de les municipals. Absolutament totes les ràdios privades  

(Ràdio Vic, El 9 FM, Ràdio Ciutat de Vic i Cadena SER i Els 40 Principals Osona) de 

la comarca depenen dels ingressos publicitaris. L’objectiu de Ràdio Ciutat de Vic és 

poder aconseguir finançament a través d’altres activitats i l’organització 

d’esdeveniments sense que la publicitat representi el percentatge més elevat 
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d’ingressos, tot i que actualment encara no han començat amb aquestes activitats i 

per tant, els beneficis continuen arribant per part de la publicitat.  

 

Un cop més, Ràdio ARRC, com a emissora comunitària, mereix un capítol apart, ja 

que la seva activitat radiofònica es finança a través de les aportacions dels seus 

socis (no tenen unes quotes fixes) i mecenes, sense dependre de cap subvenció 

pública ni d’ingressos publicitàries. Això fa que Ràdio ARRC sigui totalment 

autogestionada pels seus socis i independent de qualsevol òrgan institucional, que 

també està constituïda com una associació.  

 

Actualment, Internet i les xarxes socials estan canviant la manera de fer ràdio i 

també han tingut influència en les emissores locals d’Osona. Totes les ràdios de la 

comarca disposen d’una emissió per Internet (streaming), excepte Ràdio 

Montesquiu tot i que estan treballant per tenir una emissió en streaming.  També cal 

tenir en compte, que l’emissió per Internet de Cadena SER i Els 40 Principals 

d’Osona es fa a través de les pàgines web de les cadenes a nivell estatal.  

 

Si parlem de Podcast, la cosa canvia, ja que són nou emissores (Ràdio Taradell, 

Ràdio Ona, Ràdio Pista, Ràdio Roda, Ràdio Manlleu, Ràdio Vic, El 9 FM, Ràdio 

Voltregà, Ràdio Ciutat de Vic) que disposin d’uns servei de ràdio a la carta. En 

general, Ivoox és la plataforma escollida per la majoria de les ràdios locals per 

penjar els seus continguts a la xarxa, en alguns casos encara que l’emissora tingui 

un servei propi de Podcast integrat a la seva web, com passa a Ràdio Ona o a 

Ràdio Taradell, utilitzen Ivoox. 

 

Tot i això, els oients de les emissores locals d’Osona prefereixen en primera opció 

consumir la ràdio a través de la manera tradicional, la Freqüència Modulada (FM), la 

segona opció és  ràdio a la carta (Podcast) i l’emissió per Internet (streaming) és la 

forma menys utilitzada i amb pitjors resultats d’audiència de la ràdio local a Osona. 

 

Per altra banda, amb més o menys activitat gairebé la totalitat de les ràdios locals 

d’Osona tenen algun perfil a les xarxes socials, les més utilitzades són Facebook i 

Twitter. L’única emissora que no disposa de perfils propis és El 9 FM, que tenint en 

compte la particularitat de forma part del grup El 9 Nou, publica a través de les 
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xarxes socials de la televisió o del diari del grup quan és necessari, tal com hem vist 

en la nostra recerca. En aquesta mateixa línia, també hem d’entendre que SER i Els 

40 Principals Osona no tenen perfils propis, però si les seves respectives cadenes a 

nivell estatal.  

 

Principalment, aquestes xarxes són utilitzades per les emissores com un aparador i 

serveixen per promocionar la seva activitat radiofònica. A través de la recerca, hem 

vist com la tendència d’aquests últims anys és la participació i la interacció a les 

emissores via xarxes socials, mentre que el telèfon va quedant cada cop més a la 

cua de la manera com l’audiència participa amb les ràdios locals. L’excepció és 

Ràdio Vic, on el telèfon encara continua tenint una forta presència i és el mètode 

més utilitzat per interactuar amb aquesta emissora. 

 

Aquestes són totes les conclusions extretes després d’analitzar les 13 emissores 

locals de la comarca d’Osona durant la present temporada i que ens han portat a 

assolir el nostre objectiu inicial: dibuixar mapa radiofònic local de la comarca 

d’Osona durant la temporada 2016-2017 

 

6.1. Valoració personal  

 
Al llarg de la recerca d’aquest treball he après molt sobre la ràdio local a la comarca 

d’Osona i m’ha permès conèixer en primera persona els estudis i instal·lacions de 

les 13 emissores locals que hi ha a Osona. A banda, he pogut conèixer als seus 

responsables amb els quals hem compartit moltes històries i anècdotes de la ràdio 

local, i també aprendre sobre diversos temes tècnics o de funcionament, ja que al 

capdavant d’algunes de les ràdios de la comarca hi ha veritables experts en el món 

de les telecomunicacions amb una gran passió per tirar endavant les emissores de 

proximitat de manera totalment voluntària i sense esperar res a canvi. Algunes 

d’aquestes anècdotes o històries no es poden posar a la recerca, però val la pena 

fer aquesta reflexió final per poder-les plasmar d’alguna manera. Precisament, el 

contacte en primera persona amb les ràdios locals osonenques i les seves 

instal·lacions és la part del treball que més m’ha fet gaudir-lo i el qual m’ha enriquit 

més a nivell personal i professional. 
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8. Annexes  

8.1. Entrevista a David Bigas 
 

EMISSORA: Ràdio Taradell 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: David Bigas 

CÀRREC: Director de l’emissora 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Taradell, dilluns 20 de març de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Pública. Depèn de l’Ajuntament, com a emissora municipal té una subvenció, però 

està gestionada a través d’una associació sense ànim de lucre. És a dir, funcionem 

a través d’un conveni, l’emissora és municipal, qui assumeix la gestió de l’emissora 

per fer la programació i una mica el manteniment de tota l’emissora és l’Associació 

d’Amics de Ràdio Taradell.  

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Es finança a través de la subvenció que es rep cada any a través del conveni amb 

l’Ajuntament i una mínima part amb la publicitat, però és molt mínima aquesta part. I 

una altra part que ha anat baixant cada vegada més, és a través d’altres activitats 

extres que pugui dur a terme la ràdio. Bàsicament és la subvenció i una part molt 

petita de publicitat. 

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

L’ajuntament 90% i publicitat un 10%.  

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

Sí. El principal és el Carnaval. La resta de coses que fèiem abans, si que les hem 

anat traient, que eren festes com la de Sant Jordi, etc. Més que res, fem temporades 
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de publicitat concretes, és a dir per les festes de Nadal, la Festa Major i Carnaval. 

L’activitat central més important que fa la ràdio, almenys fins ara, és el Carnaval.  

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Diguem que cordial. L’Ajuntament, en principi, ens dóna plena llibertat per fer el que 

vulguem i gestionar l’emissora. Amb la programació mai s’hi ha ficat. Ens dóna 

bastanta via lliure per poder-la gestionar nosaltres directament. Bastanta llibertat. 

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Home, si una emissora ha aguantat 34 anys ininterrompudament és que té solera i 

té sentit de tenir-la. Sempre hi ha hagut programació, col·laboradors i sempre ha 

sortit gent. Penso que sí, és força important tenir una emissora principal.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Un servei públic d’informació, de notícies, del dia a dia del poble, de les activitats, de 

potenciar i promocionar les entitats i les seves activitats. També ofereix  l’oportunitat 

a la gent que vulgui entrar al món del periodisme o de la ràdio, tot aquesta gent 

tingui l’oportunitat de començar a l’emissora del poble sense haver de marxar gaire 

lluny. El poble aporta audiència, suposo, i recursos humans. 

          

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Hi ha una junta gestora de 6 persones, però bàsicament ho portem tot entre tots. No 

és que hi hagi uns càrrecs super predeterminats, jo perquè tinc el nom de director, 

però ho portem entre tots i tots tenen veu i vot. Sí que hi ha una persona que és la 

secretària que porta els comptes i la paperassa. Una mica entre tots els que som a 

la junta gestora.  

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

No és que hi hagi uns càrrecs super predeterminats, jo perquè tinc el nom de 

director, però ho portem entre tots i tots tenen veu i vot. Sí que hi ha una persona 
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que és la secretària que porta els comptes i la paperassa. Una mica entre tots els 

que som a la junta gestora.  

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

Cap, és ben bé el nom, té el mateix veu i vot que la resta de la junta. No determino 

que s’ha de fer o què no. Surt sempre per majoria, el que decideix la majoria, es fa.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Cap.  

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

La programació la fan cap uns 70 o 80 col·laboradors cada temporada. Tots els 

col·laboradors fan programes, ja siguin com a tertulians o col·laboradors. Tots 

col·laboren en fer una programa de ràdio. No tenen cap més funció.  

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. Facebook, pàgina web, Twitter, Instagram i l’aplicació de Ràdio Taradell per a 

mòbils. Sí, cada dia es pengen notícies i informació de Taradell. L’Ajuntament 

aprofita aquestes notícies per penjar-les al seu web. Hi ha dues persones 

encarregades de gestionar aquestes xarxes, tot i que tots els membres de la junta hi 

tenen accés.  

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Tot ha canviat, les maneres de fer ràdio, tot influeix, és lògic. Que si el Facebook 

Live, etc. Tot això són motivacions perquè la gent pugui escoltar el teu programa. La 

manera de fer ràdio ha canviat, ara tot és per ordinador i per Internet. És lògic, ara el 

Facebook Live, són motivacions perquè la gent pugui escoltar el teu programa, 

evidentment que influeixen. La manera de fer ràdio ha canviat molt des que es va 

començar amb CD’s i cassets, ara tot és per ordinador i per Internet. Les xarxes han 

influït molt. Ara tothom penja el seu programa al Podcast. 
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Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Cada punt horari hi ha els butlletins informatius, que són externs, els de La Xarxa, ja 

que en formem part. Durant el dia, bàsicament, és radiofórmula pròpia (sense 

locutor). És més a la franja vespre-nit quan tenim programació en directe, on els 

col·laboradors fan els seus programes, i el cap de setmana durant gairebé tot el dia 

tenim programes en directe. També hi ha un informatiu propi que es fa dins d’un 

programa magazine/informatiu sobre Taradell, que es fa els divendres de 5 a 7 de la 

tarda.  

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Tenim 29 programes propis i 9 programes externs. Aquests programes són fets per 

col·laboradors propis i externs, ja siguin d’alguna altra emissora o podcasters.  

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Tots són setmanals.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Molt variats, majoritàriament són musicals, però abastant molts estils  musicals 

(jazz, 80’s, etc.). També hi ha programes de continguts com tertúlies, tecnologies, 

nens i maternitat, de salut i enteniment.  

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí.  

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí. Tenim servidor propi de Podcast, però també hi ha altres programes que utilitzen 

altres plataformes, pràcticament tots utilitzen Ivoox, i que després enllacem a la 

nostra web.  
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-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

No ho hem estudiat mai. Jo diria que per FM perquè sóc de la vella  escola i si ho 

escolto és per FM. Però clar, el tema Podcast suposo que cada vegada s’implanta 

més i té una millor entrada. En el meu cas ho escolto per ràdio  

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Les xarxes socials, el telèfon i un correu electrònic.  
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8.2. Entrevista a Pere Trabal 
 
EMISSORA: Ràdio Ona 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Pere Trabal 

CÀRREC: Director de l’emissora 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Torelló, dimecres 22 de març de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio Ona és una emissora pública. Ara és gestió directe de l’ajuntament. Nosaltres 

som un departament més de l’ajuntament i el nostre regidor és l’alcalde. Suposo que 

no sabien massa on ubicar-ho, em sembla que els mitjans queden sota la 

responsabilitat de l’alcalde. Fins fa tres anys vam funcionar com a patronat, i amb la 

llei de LARSAL s’han tret els patronats, es va treure el del teatre i també el de la 

ràdio. Per tant, la part de personal que era contractat pel patronat, ja que la gestió la 

feia el patronat, tot això ha passat a gestió directe de l’ajuntament, per tant ara som 

un departament més de l’ajuntament i nosaltres som treballadors de l’ajuntament, 

abans ho érem del patronat, encara que les nòmines venien igualment de 

l’ajuntament, però ara som plantilla de l’ajuntament.  

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Suposo que com el 90% de les emissores hi ha la part d’aportació municipal, que 

ara ja no és subvenció. Quan érem patronat era una subvenció. Ara tenim un 

pressupost com a departament de l’ajuntament, i evidentment, en aquest part del 

pressupost hi ha una part d’ingressos, i aquests ingressos venen per publicitat i el 

que pugui venir pel conveni que tenim amb La Xarxa, que és poquet. 

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

El 95% és de l’ajuntament, diner públic, i el 5% de publicitat.  
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-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

No, quan érem entitat pura i dura sí. 

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

La relació és bona, però ja ho era quan encara funcionàvem amb el patronat. En el 

moment que tu ets una emissora pública, municipal i evidentment, tu depens de 

l’ajuntament, hi ha d’haver-hi un tracte que ha de ser més o menys fluid, això hi ha 

de ser-hi. Si és qüestió de dir tenim tot el que volem, home, mai tens el 100%, però 

no puc dir que sigui una relació dolenta perquè no ho és. I en l’àmbit estrictament 

polític i de relació com institució, hem tingut molt poques ingerències a nivell de 

gestió de la programació i el que fem. Ara farem un consell, teòricament es farà un 

consell, com que es va treure el patronat. El patronat era una manera de visualitzar 

la relació entre l’ajuntament i la ràdio, com que això es va treure, va quedar pendent 

substituir-ho per un consell. Precisament en el ple del mes passat, un grup polític va 

reivindicar-ho i tothom i va estar d’acord. Vull dir, que suposo que tard o d’hora es 

farà un consell, per intentar tenir una via de fluïdesa. Però la nostra relació és bona. 

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Sí. Si no creguéssim que té sentit segurament no estaríem aquí, no estaríem 

nosaltres com a ràdio. L’altra qüestió és que els temps ens portin a canviar el model, 

potser la ràdio com l’entem ara nosaltres aquí amb uns estudis i això potser acabarà 

no existint i potser la farem des de casa. Però és clar, la ràdio no deixa de ser un 

mitjà de comunicació, per tant, els ajuntaments a vegades tenen molt clar que han 

de tenir un butlletí o un full informatiu, o alguna cosa. Per tant, tenir un mitjà de 

comunicació en aquest cas, com és una emissora, és un dret que té la ciutadania 

per comunicar-se. L’altra és que difícilment existiríem si no fóssim públics, clar, a 

nivell legal tu no pots tenir una emissora a no ser que tinguis una freqüència 

comercial, per tant, és una mica allò, o ets això o no ho ets.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Quan algú pregunta quin rendiment té això, ja és difícil perquè un servei 

generalment no es pot quantificar amb resultats tangibles. Per tant, fins i tot es pot 
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pensar que pot ser prescindible i de fet, potser pot ser-ho. Però, el benefici està en 

què existeixi, i per tant, com dèiem donar el servei de poder tenir, en aquest cas, un 

mitjà de comunicació públic, objectiu i obert, per tant, és una manera com una altra 

de comunicar, i clar, la idea és dir: si no hi hagués ràdio, què passaria? Segurament 

la trobaríem a faltar.  

 

L’altra part de rendiment social és la nostra vessant de taller de ràdio. Donar 

l’oportunitat de col·laborar i de participar en un mitjà, en aquest cas, com és el 

radiofònic a molta gent. Nosaltres aquí, potser acabem movent entre col·laboradors, 

gent que fa programes, gent que col·labora en seccions i tècnics, unes 50 o 60 

persones, depèn una mica. Nosaltres oferim la possibilitat i la infraestructura perquè 

la gent que li agradi fer ràdio també ho pugui fer. Clar, com es quantifica això? 

Segurament la rendibilitat és una rendibilitat social. Formes part del teixit cultural i 

social del teu poble. Com a ràdio si només existíssim per nosaltres mateixos potser 

el sentit s’acabaria ràpid, però si ho integres amb la resta d’entitats que treballen pel 

poble, doncs, nosaltres som una peça més de l’engranatge.  

 

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Internament, com que ara som un apèndix més de l’ajuntament, la gestió es fa a 

través d’un responsable, en aquest cas, sóc jo. Llavors hi ha quatre persones més 

que estan en contracte de mitja jornada o jornada completa. Per tant, nosaltres 

formem la plantilla, i aquesta plantilla la distribuïm en un cap i un redactor 

d’informatius, una persona que porta l’àmbit comercial i publicitari, però que també 

fa tasques de recolzament i una persona que fa continuïtat al matí. Nosaltres som el 

personal que fem l’organització de la ràdio. I a partir d’aquí, també penja de la 

direcció la part de programació, tot el que és col·laboradors i programació de la 

ràdio. Pel que fa la part administrativa, com que som ajuntament, nosaltres fem una 

part de la gestió administrativa del dia a dia, però clar, depenem de la tresoreria de 

l’ajuntament, per tant, fem les propostes, però qui acaba apuntant en el llibre de 

tresoreria és l’ajuntament.  
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-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

En general està bastant definit. El rol que potser canvia més és el de 

publicitari/comercial, però el que són informatius el tenen molt definit perquè és la 

seva feina i la continuïtat, també. A veure, tots podem fer una mica de tot, però 

bàsicament les hores les tenim distribuïdes. Al fer informatius i butlletins diaris, això 

té un cost important de personal que obliga a les persones que fan informatius 

difícilment puguin fer alguna altra cosa. I el menys definit de tots els rols, 

segurament, és el càrrec de responsable, aquest és el que fa de tot. Faig de tècnic, 

programo quan fa falta, faig locució en un programa que potser no hi ha locutor, tinc 

el meu programa diari i si convé escombrar, escombro. El director és el que té la 

feina menys definida. 

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

Segurament el pes que té a totes les emissores locals. El director acaba sent potser 

aquella persona responsable que ha de tenir una mica el control de tot. I això, 

evidentment, fa que moltes coses passin pel director, com que els recursos són 

pocs, clar, en una organització gran segurament el director podria delegar moltes 

coses, però en una emissora petita, el director s’acaba emportant una part de la 

responsabilitat de fer una mica de pal de paller. També passa per mi tota 

l’administrativa i gestió. Si un lavabo comença a perdre aigua, el director és el que 

agafa les alicates i intenta parar la fuga.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Hi ha tres contractes de jornada completa i dos de mitja jornada. Però ara 

físicament, fa un parell d’anys que hem tingut tots criatures, per tant, hem empalmat 

quatre baixes maternals. En aquest moment, dues de les jornades completes estan 

en reducció de jornada. L’únic que fa tota la jornada completa sóc jo, per tant, sóc el 

que físicament també està més hores a la casa. Però també sóc el que m’emporto 

més feina cap a casa. Tu estàs integrat en una empresa com és l’ajuntament i 

estem obligats a fer uns horaris, i fitxem. Això per un mitjà de comunicació és 

terrible. El periodisme i els mitjans de comunicació, teòricament hauries d’estar 

navegant molt. Això ara no ho tenim, per tant, clar, si fem hores de més a la feina no 

ens les paguen, per tant, només les podem recuperar deixant de venir, però és clar, 

la feina s’ha de fer. Si vinc aquí el cap de setmana i faig quatre hores perquè un dia 
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passa alguna cosa, no puc no venir el dilluns perquè el programa i els informatius es 

fan igualment. Arriba un punt que la cosa és difícil, si tu vols protegir que més o 

menys tothom faci els seus horaris, generalment el que s’emporta la feina a casa és 

el director.  

 

Hi ha un responsable; un comercial-publicitari, que gestiona tota la part de les 

falques publicitàries i l’autopromoció (vendre a fora i vendre’ns a nosaltres 

mateixos); hi ha una jornada completa per informatius i una mitja jornada, nosaltres 

en diem cap d’informatius i el redactor, o sigui, una jornada i mitja dedicada a 

informatius; i mitja jornada que és de continuïtat. Però, per exemple ara a la tarda hi 

havia l’Ada, però l’Ada no té contracte, està com a col·laboradora de continuïtat, 

però en canvi el del matí sí. En el seu moment l’ajuntament va dir que en feia un de 

contracte i aquí està.  

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Cada temporada canvia. A vegades un programa mobilitza molta gent i a vegades 

pots tenir dos programes que el fa una persona sola i amb un convidat. Però entre 

gent que ve a fer seccions i d’això, ens movem entre la trentena, quarantena i 

cinquantena de col·laboradors depenen una mica de la temporada.  

 

Les funcions dels col·laboradors és fer programes, col·laborar amb algun programa 

o fer de tècnic. Al col·laborador, generalment, li diem tu vine a fer ràdio, que de la 

resta ja ens en cuidem nosaltres. 

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. Tenim Facebook i Twitter. L’espai web ja fa molts anys que ho tenim, i aquest és 

un apartat més que cada dia actualitzem amb les notícies i el tenim actualitzat, és 

una vessant més. Aquesta última temporada estem reforçant una mica el tema de 

Facebook i les xarxes, més per l’autopromoció. De les xarxes se’n cuida la persona 

que fa de comercial i publicitat en col·laboració amb les persones d’informatius.  
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-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Sí, evidentment. A nosaltres ens obliga més a improvisar menys. Ara estem fent un 

esforç per fer els espoliers dels programes. Ara ens trobem que hem fet l’espoiler de 

que avui ve tal persona i llavors quan és l’hora la persona no pot venir i ja està 

muntada, t’afecta. Quan no tenies la xarxa no anaves amb aquest avenç, per tant, 

no solies avançar l’entrevista de l’endemà. I si m’assento aquí a la taula i em diuen 

que la persona s’ha trencat la cama i no ve, m’invento alguna cosa. En canvi, ara és 

diferent. Aquestes prèvies si que tenen un feedback amb les visites i la gent que 

s’interessa en la recuperació de certs programes, clar. 

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Bàsicament fem 4 hores de continuïtat al matí, que seria la radiofórmula musical, 

però personalitzada. Dins de la franja de 9 a 12h hi ha els butlletins horaris amb La 

Xarxa (Catalunya Informació) als punts horaris i a la mitja fem els nostres butlletins. 

A les 12h faig un magazine cultural i d’entreteniment. A la una hi ha els informatius. 

A la tarda continuem amb la continuïtat de quatre a sis de la tarda. A les tres repetim 

programació nostra, i a les quatre tornem a entrar en directe amb el còctel, que és 

radiofórmula personalitzada. I a partir de les sis de la tarda entrem amb la 

programació pròpia en directe o en diferit, això sol ser fins a les 10 del vespre, tret 

que hi puguin haver-hi alguns buits per alguna cosa o a vegades aquelles baixes de 

programes, que hi posem música fins a les 10 del vespre tenim contingut. A partir 

les 10 del vespre fem el fil musical de nit, butlletí informatiu nostre a les 8 del matí, i 

sant tornem-hi. El cap de setmana repetim programació. També hi ha programes 

que els fem pel dissabte, l’únic que els caps de setmana sol ser tot enregistrat. Part 

de la programació que fem durant la setmana de musicals dedicats, els repetim el 

cap de setmana, també hi afegim programes de La Xarxa o els que compartim amb 

altres emissores. 
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-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Actualment crec que anem, així comptant-ho una mica tot, cap a una quinzena. I a 

més a més, amb els que compartim amb altres emissores ens en podem anar a la 

vintena de programes, però això oscil·la una mica. El personal de plantilla cobrim 

una franja important d’hores, cobrim tot el matí, i la resta, la majoria són programes 

amb col·laboradors. La nostra participació en aquests programes de col·laboradors 

també hi és fent de tècnic o fent la locució d’alguna programa, però el productor o 

director sol ser un col·laborador. Nosaltres gestionem el matí, excepte el programa 

que faig jo que venen col·laboradors a fer seccions.  

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

La majoria setmanals. Els de continuïtat són diaris. I tenim una mitja fórmula que en 

diem Una hora per a tot, que en fem un cop al mes. Una mica per aquesta gent que 

potser fer programa li seria difícil, i aquest més o menys són com entitats. Per 

exemple, en tenim un que és l’Educa en xarxa, que el fa la Xarxa de Debat 

Educatiu, que és una entitat que treballa amb les escoles. Aquests no te’l farien 

cada setmana perquè no tenen temps. Llavors un cop al mes tenen el seu espai. El 

que passa és que cada setmana n’hi ha un de diferent. Nosaltres mantenim el forat 

a la graella, però en realitat cada setmana el canviem, llavors es fa un torn de tres o 

quatres setmanes. Però la majoria solen ser d’una hora i setmanals.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Variats. Tens potser més programes musicals dedicats, el que fas de sardanes, de 

jazz, per exemple, ara estem escoltant el Ritme Ranci, algú que fa un programa de 

música dels anys 60 o 70. De musicals dedicats en tenim més que potser 

d’entrevistes, però això també va una mica en funció de la temporada, a vegades 

tens més programes més magazines i de contingut que no musicals. En aquest 

moment, tenim més musicals, però és clar, l’entrevista i el magazine són els formats 

que tenim. Però tenim una mica de tot, has de tocar una mica tots els pals de la 

baralla i ara, el que no tens, ho acabes compartint d’una altra emissora, per tant, 

intentes equilibrar una mica la graella.  
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-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí.  

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí. Tenim un servei de Podcast, en principi automatitzat, l’únic que no es permet 

perquè això és una qüestió de recursos és que el Podcast ens queda a una 

setmana. No tenim Podcast de la continuïtat, de la radiofórmula, però el que són 

programes de contingut o dedicats procurem tenir el Podcast, i aquest és un servei 

automatitzat i el tenim distribuït per dies de la setmana.  

 

Per tant, el que es penja un dilluns dura fins el dilluns de la setmana següent. No és 

un Podcast permanent però si que s’actualitza al moment. De fet pots començar a 

escoltar l’emissió un cop començada perquè ja es comença a enregistrar, per tant, 

pots recuperar el programa encara que s’estigui fent des del principi. 

 

Hi ha programes que no tenim en el Podcast, fas un especial que és el diumenge al 

matí, aquella hora no tenim el Podcast, doncs clar, allò no se’ns enregistra, per tant, 

l’acabem penjant en un servei d’aquests, aquell especial el pengem a l’Ivoox o al We 

Transfer, i acabem passant l’enllaç i el podem recuperar, o també, per si la gent el 

vol recuperar amb el temps.  

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

Crec que la majora de gent encara, evidentment, escolta l’analògic (FM) perquè 

veus molts comerços que ho tenen de fons i la gent treballant. Però, és clar, cada 

vegada més trobes el que et diu ho escolto online. Molta gent crec que ho escolta 

online per la comoditat de què et poses a davant de l’ordinador i endolles 

l’ordinador. Però si no endollessis l’ordinador, acabaries tenint un aparell de ràdio, 

però ara potser ja no tens ni l’aparell de ràdio. Més que diguéssim, l’online que 

també, és a dir, jo perquè estic lluny i per tant, no tinc accés a l’FM, per tant, 

l’escolto online, d’això també en tens, però no és la majoria dels oients. La gent que 

viu a Barcelona perquè treballa o estudia i vol saber de Torelló, clar, tens gent que 
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es connecta. Però, penso que molta d’aquesta gent si estiguessin a l’abast de la FM, 

segurament ho escoltarien per FM. 

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Amb les xarxes socials, el telèfon, evidentment, els mails, això ho utilitzem. I en un 

poble petit, també et diuen una mica les coses pel boca orella. Tenim poc feedback 

telefònicament. Això s’ha anat perdent bastant a tot arreu, o sigui, abans quan la 

ràdio era una mica com el mitjà, la gent despenjava més el telèfon, fins i tot, quan 

feies programes de cançons dedicades el telèfon sonava. I ara, això s’ha perdut una 

miqueta, i la gent potser despenja menys el telèfon. Però, en canvi a través de les 

xarxes si no penges el programa o els avenços, és clar, els likes i tot això compta. 

Potser aquesta persona no despenjarà el telèfon per dir-te o què bé, que bonic el 

que feu o que lleig, però si que et pot fer un like, per tant, canvia una mica. 
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8.3. Entrevista a Alba Jaumandreu 
 

EMISSORA: Ràdio Pista 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Alba Jaumandreu 

CÀRREC: Directora de l’emissora 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Hostalets de Balenyà, dijous 23 de març de 

2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio Pista és pública. No som ni entitat ni depenem directament de l’Ajuntament. 

Tenim un consell d’administració, això sí, format per un membre de cada partit 

polític que hi ha a l’ajuntament. Cada tres mesos fem reunions. Això sí, aquí a la 

ràdio tenim una directiva formada per dues persones per anar gestionant els temes 

del dia a dia, programació i despeses petites. Llavors, quan hi ha cosa més grossa o 

una petició més important, es trasllada al consell d’administració. 

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Amb un pressupost de l’ajuntament.  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

De publicitat no en tenim. L’única publicitat que tenim és la que fem gratuïtat per les 

entitats. Tot ve per part de l’ajuntament.  

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

No. Fa anys si que s’havia fet un carnaval amb la directiva anterior, també s’havien 

fet discomòbils i es va fer un cap d’any, però amb la directiva actual no.  
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-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Bé, en general, bé. Hi ha coses que aquí necessitem i que potser l’ajuntament ho 

veu com una despesa massa excessiva, però bé. Sempre estan disposats a reunir-

se.  

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Sí, més que res perquè per exemple a Centelles fa molts anys hi havia hagut ràdio i 

ara no n’hi ha. A Sant Martí de Centelles tampoc, a Aiguafreda, encara que sigui 

Vallès Oriental, però tampoc n’hi ha. I és com un punt de trobada entre diversa gent 

que vol fer ràdio, joves sobretot, i també és una manera d’arribar com a tot el sud 

d’Osona. És com el punt concèntric, que si que tindria més sentit que fos a 

Centelles, un poble més gran i amb més activitat, però sí, trobo que té cert sentit. 

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Per començar, molta vida, una emissora local dóna molta vida. Pels més petits que 

vulguin començar experiment el món del periodisme i que s’ho prenen com un taller 

o extraescolar. També aporta informació perquè si tens informatius, encara que 

siguin d’Osona o del poble en sí, és una manera d’informació de proximitat. I una 

manera d’estar connectat amb el poble. El poble aporta periodistes i gent que faci 

programes.  

 

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Internament hi ha una direcció formada per dues persones. Som els que portem la 

gestió diària, programació, si s’han de comprar coses i les coses que pugin anar 

sorgint.  

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

Fem una mica de tot. Jo crec que un director de ràdio local ha de fer absolutament 

de tot. Tots els problemes que puguin sorgir. Si que l’Albert porta l’apartat més 
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tècnic perquè en sap més i jo faig més coses de gestió, finançament i programació. 

Més que res pels coneixements que té un i té l’altra. 

 

-Quin pes té la directora de l’emissora? 

Jo crec que l’emissora som tots perquè una emissora local viu de tota la gent que fa 

programa perquè que hi fos jo sola no tindria sentit. Viu de tota la gent que 

col·labora, si que tinc el pes que si passa alguna cosa, ep, hi ha l’Alba, o ep, volem 

això, parla amb l’ajuntament. O de coordinar una mica tots els horaris perquè sinó 

seria un xou. Però crec que la ràdio realment és tothom qui la fa, perquè a més a 

més, és un voluntariat, és molta feina preparar un programa, fer un programa, tenir 

uns col·laboradors que et vingui, les entrevistes. És la gent qui fa la ràdio. 

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Cap. 

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Exactament no et sabria quants som perquè només en el programa que faig jo 

potser som 30. Però com a caps de programa tenim som 7. Les funcions dels 

col·laboradors és fer programa i ells mateixos es fan de tècnics.  

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

En el de Ràdio Pista es publicava bastant quan en Pep era director. Sí. Ara no t’ho 

sabria dir. L’Albert (una de les persones de la direcció) ho gestiona. Jo de moment 

encara no hi estic posada fins que m’aprovin com a directora.  

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Sí, molt perquè hem fet publicitat nostra de si vols fer ràdio a través de Facebook i la 

veritat és que vam rebre moltes propostes i peticions. L’únic que llavors la gent quan 

veu la quantitat de feina que porta fer un programa, alguns es tiren enrere. Van anar 

molt bé les xarxes socials per captar gent. Penges cartells al poble i la gent no se’ls 

llegeix.  
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En el cas del meu programa si que fem servir molt el Facebook, pengem 

constantment què estem fent i informació.  

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Als matins connectem amb Icat.cat. Comptem amb La Xarxa per dos informatius i el 

programa La Tarda. La resta de programes propis es fan quan a la gent els hi va 

millor per fer-los si tenim els buits. Hi ha gent que ve al matí, altres a la tarda o el 

cap de setmana.  

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Ara mateix tenim 4 programes propis i 3 d’externs. Els col·laboradors propis, dos 

d’externs i La Xarxa.   

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Setmanals. 

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Variats. Programes musicals especialitzats, magazine i entrevistes.  

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí. I ara ens estem plantejant fer streaming per webcam, em sembla que en dues o 

tres setmanes estarà fet. Però serà opcional de cada programa decidir si volen surti 

per webcam o no.   

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí. Tenim un servei extern de pagament (Encast) i llavors els pengem a la web.  
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-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

Jo crec que ara... depèn de la freqüència i potència que tinguis a l’hora d’emetre. 

Per mi la ràdio s’ha d’escoltar per la ràdio. Però crec que per Internet perquè ara 

tens moltes coses i pestanyes obertes a l’ordinador, i a més, escoltes la ràdio a 

través de l’emissió online.  

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Les xarxes socials i el telèfon. La gent normalment truca quan sorteges coses o per 

demanar cançons. També és veritat que la gent té molta vergonya a trucar, un cop 

ha trucat el primer, llavors ja n’hi ha més, però el primer costa molt. També rebem 

bastants missatges  a través de Facebook: “ei, us escoltem, no ens manifestem però 

us escoltem”.  
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8.4. Entrevista a Montse Verdaguer 
 

EMISSORA: Ràdio Roda 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Montse Verdaguer 

CÀRREC: Tècnica de mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Roda de Ter 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Roda de Ter, divendres 24 de març de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio Roda és una emissora pública i depenem directament de l’ajuntament. 

 

-Com es finança la vostra emissora? 

100% per part de l’Ajuntament. El tema de publicitat fem només la campanya per 

Nadal. És per un tema de mitjans humans, ja que no tinc ningú que es pugui dedicar 

al tema de publicitat. Simplement si tingués una persona que s’hi pogués mig 

dedicar sí, però amb totes les feines que jo faig, no em puc dedicar també a la 

publicitat. 

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

No.  

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Bona.  
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-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Sí.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Bàsicament informació de proximitat. El poble aporta el contingut, és una emissora 

que està feta amb contingut i col·laboradors cent per cent rodencs.  

 

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

No sé si n’hem de dir directora perquè jo sóc la tècnica dels mitjans de comunicació 

de l’Ajuntament de Roda de Ter. Gestiono la ràdio, la revista, la pàgina web i les 

xarxes socials. 

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

Qualsevol cosa que passa per mi. Tot vol dir tot. Fins i tot de conserge de l’edifici. A 

la ràdio faig de tècnica de so, locutora, editora, coordinar, etc.  

 

-Quin pes té la directora de l’emissora? 

Tot passa per mi.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Només jo. Faig de tot.  

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Entre 15 i 20. Els col·laboradors venen a fer programes i el control de so ens 

n’encarreguem nosaltres de quasi tots els programes. Tinc un col·laborador que és 

més col·laborador que els altres que m’ajuda amb aquestes tasques.  

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. Cada dia. Bàsicament fem autobombo sempre. Intentem penjar tots els 

programes a la xarxa. L’altre dia vam tenir visites d’escoles, quan ve gent a visitar la 
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ràdio també ho pengem. I jo crec que cada dia pengem un post segur. Tenim 

Instagram, Facebook i Twitter, i també pàgina web. Les gestiono jo, i tinc en Guillem 

que també m’ajuda.  

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Ens donen visibilitat i també ens donen la sensació que ens escolten. Ens ha donat 

aire les xarxes socials. T’ho prens més seriosament i amb més ganes, sinó quedes 

tant enxubat, nosaltres som 2,2 quilometres quadrats. Saps que et pot escoltar gent 

de Japó, per exemple.  

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Nosaltres som 24 hores al dia, 365 dies a l’any de música que programem nosaltres. 

I llavors a partir d’aquí, programem els programes en funció d’una mica els horaris 

personals de cadascú i el que siguin les repeticions que no coincideixin amb horaris 

i que durant el dia també hi hagin programes, que no quedin tots a la franja de 

vespre, que quedin repartits. Nosaltres fem dos tipus de programes: els programes 

d’horari tancat d’una hora i llavors el que són capsules o píndoles de 10, 15 o 20 

minuts que els programem uns dies determinats, unes hores determinades al llarg 

del dia. També fem falques promocionals dels actes que es fan a Roda.  

 

Els informatius els vam haver de deixar de fer, en fèiem un de setmanal el divendres 

a la una que el repetíem el dissabte a les 11, però és que no podem perquè no dono 

a l’abast. El que faig és anar actualitzant la pàgina web de l’ajuntament. 

 

Nosaltres formem part de La Xarxa, però vam haver de deixar de connectar amb els 

butlletins horaris perquè era un rotllo haver de venir aquí a cada punt horari per 

connectar. Si venen aquí i m’ho arreglen de manera que sigui automàtic sí, però que 

vingui un tècnic i m’ho faci.  
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-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Una desena de programes propis i un programa extern de Ràdio Taradell. 

Col·laboradors propis, excepte el de Ràdio Taradell.  

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Setmanals. N’hi ha un que és quinzenal.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Programes de poesia, sardanes, musical, cultural (llibres, biblioteca), política local, 

contes (infantil) i entrevistes. I llavors en tenim un sobre el tema immigrants de 

rodencs que viuen aquí però que són de procedència estrangera.  

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí. 

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí. Ho pengem a Soundcloud. N’havíem tingut un de propi nostre, però ens valia 

molts diners. I ara fa un any que ho fem des de Soundcloud.  

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

No sé que dir-te, però m’he trobat gent que em diu de tot, gent que ens escolta per 

la FM. Que la gent ens continua escoltant amb model tradicional, sí, però és clar, 

Internet ens dóna més visibilitat, també.  

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Les xarxes socials. I clar, en un poble també el boca-orella, trobes la gent pel carrer 

i et diuen coses, és així. La gent trucant al programa del Cafè i sardanes, passa que 

és clar els altres programes els hem de fer en diferit, no tots els podem fer en directe 

per qüestions d’horaris. Hi ha programes que es venen a gravar tots quatre el mateix 
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dia. Aquests del Cafè i sardanes l’escolten des de Palamós, vull dir que la gent 

l’utilitza la ràdio per Internet, també estan molt a l’aguait per si pengem el Podcast, 

ens truquen si no el pengem, n’estan pendents.  
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8.5. Entrevista a Arola Cumeras 
 

EMISSORA: Ràdio Manlleu 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Arola Cumeras 

CÀRREC: Directora de Ràdio Manlleu 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Manlleu, dimecres 29 de març de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio Manlleu és pública, és Ajuntament de Manlleu, i depèn d’alcaldia. L’alcalde és 

regidor de mitjans de comunicació, entre d’altres, de cultura, educació. 

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Bàsicament públic i una fracció, que tant de bo pugui incrementar-se amb els anys, 

de publicitat. 

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

Posem 90% (pressupost ajuntament)/ 10% (publicitat). La publicitat es gestiona a 

través d’una empresa externa. Ens anem trobant per mirar de coordinador-ho millor, 

però es gestiona de forma externa.  

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

Fins fa un parell d’anys com que teníem la unitat mòbil i també per temes de 

pressupostaris es podia sortir molt poc no en fèiem. I ara, hem reutilitzat fa un parell 

d’anys i el que es fa és vendre més publicitat per esdeveniments. Els grans hits són 

el Sant Jordi, que ara s’acosta; llavors també fem la Festa del Serpent, que aquells 

dies es registra un augment d’ingressos publicitaris; i la Porc i Cervesa Fira 

Gastronòmica, com s’ha batejat últimament, que no és estrictament una festa, però 

si que són esdeveniments especials i en volem ampliar-la i fer-la més gran. Llavors 
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si que hem fet coses tipus pels 30 anys i coses més puntuals que si han suposat 

algun ingrés.  

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Això ha canviat molt. Des que ens van absorbir ha sigut una altra redescoberta dels 

mitjans i ara intentem coordinar-nos més. Però, la relació fluctua entre el que ells 

volen que siguin uns mitjans molt independents, que està molt bé, però llavors hi ha 

la realitat del dia a dia, que sí que és veritat que sempre fan suggeriments, però 

vaja, tampoc seria una ingerència preocupant. Entenc que es mou dins de la 

normalitat. 

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Considero que sí, però és la meva professió, tampoc no és una sorpresa que ens 

sortir la vena els que estem enamorats de la ràdio i els mitjans locals. Et donen una 

funció de servei públic que jo n’estic molt convençuda, però clar, dins l’esfera 

política hi ha prioritats i segurament cadascú ho veu d’una manera diferent. Per mi sí 

que té tot el sentit del món. I fa una funció social, aquí ens movem a part dels 

estudiants de pràctiques que s’han incorporat en programes, aquí Manlleu el repte 

pendent és també la immigració i aquí n’hem incorporat, per exemple, però costa 

una mica. Però, precisament tenir una ràdio, crec que és un atractiu important.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Hi aporta molta riquesa i un canal de participació excel·lent, i a part difusió per totes 

les iniciatives de tot tipus que es puguin fer i tenen presència en els programes, o 

sigui, és totalment obert.  

 

La interrelació és total, a més ara es va fer un gir d’emissora més de caire comarcal 

quan es va fer la retallada tant forta de personal, d’ingressos i de pressupost, per 

apostar de nou per tenir una ràdio plenament local, les pinzellades de la comarca 

són comptades, jo crec que ara el lligam o el vincle és més estret que mai. El que 

ens agradaria és tenir més entitats, perquè n’hi ha moltíssimes, que fessin un 

programa propi, però costa molt, ja que moltes vegades amb la seva activitat anual 
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o del dia a dia ja van una mica collats, i a més a més proposar-los fer un programa 

de ràdio...  

 

Ara mateix en tenim tres, que són històriques: l’Agrupació Sardanista, que té un 

programa des de fa més de trenta anys; la Penya Flamenca, que també ratlla les 

tres dècades; i hem incorporat no fa gaire l’Associació Animalista de Manlleu. Com 

entitats són les que tenen programa, però això pensem que pot estar en expansió.  

 

Llavors, encara que no siguin estrictament entitats, però col·lectius com l’Escola de 

Música i ara començarà el CAP de la població, també tindran un espai a la ràdio. 

Ens agradaria que hi hagués el Teatre Centre, la Biblioteca, etc. Sempre anem tirant 

canyes, però de moment anar-ne incorporant ja és bona notícia, és la línia que 

volem.  

                     

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Depèn de l’alcaldia com deia abans, hi estic jo com a directora.  

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

*A mi em toca fer de tot perquè com a perfil periodístic sóc l’únic que està en 

plantilla, llavors acabes coordinant, fent notícies, ajudant a fer guions, a fer 

producció, en aquests especials també fas de tot.  

 

I el tècnic si que és un rol molt diferent perquè el seu perfil és tècnic, i és el que li 

agrada, i de fet és molt necessari perquè sinó res del que produíssim no  tindria cap 

sentit perquè no ho sentiria ningú.  

 

-Quin pes té la directora de l’emissora? 

Crec amb el model assemblaria sense que sigui una mena de cosa paralitzant, o 

sigui, tu has de seguir unes línies i has de marcar uns objectius, i llavors intentar 

engrescar la gent, però a mi m’encanta, és que sinó aquesta feina no l’entenc, és 

una feina d’equip, és coral, i tothom ha de poder dir la seva. Ràdio Manlleu existeix 

pels col·laboradors perquè sinó dues persones, ja es veu, o un 1% i l’altra 75% no 
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poden fer funcionar uns mitjans. Per tant, sí, procurem que puguin participar, dir la 

seva, però a vegades també és veritat que la gent té un temps molt limitat, gent que 

treballa, gent que estudia, jo crec que alguns estan hiperengrescats però llavors no 

tenen temps material.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Dues persones, jo com a directora a jornada completa i el tècnic a tres quarts de 

jornada, una dedicació al 75%. Llavors hi ha col·laboradors remunerats, però això ja 

és una altra història, no és gent en plantilla. I a la revista El Ter hi ha dos 

coordinadors, que són a part. Es pot que la direcció hauria de ser dels tres mitjans, 

però a la pràctica només porto Ràdio Manlleu i el portal web El Ter.net, llavors la 

revista té dos coordinadors. [Funcions: *].  

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Són un cinquantena. Es dediquen a fer programes, informatius i alguns fan fotos pel 

portal, però el gruix important i principal són els que es dediquen a fer programes de 

la ràdio. El tècnic i és quasi bé per tots i alguns programes s’ho fan ells. Els tenim 

molt concentrats a franges de vespre, i llavors el cap de setmana  si que s’ho fan 

ells. O algun col·laborador puntualment fa de tècnic pel futbol, per exemple.  

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. Procurem que sí. Cada dia. Entre el tècnic i jo gestionem les xarxes, ens ho vam 

repartir i jo bàsicament porto les d’ElTer.net, que té el perfil més periodístic, i ell si 

que li agrada el vessant social de convidats i al ser el tècnic, és present als 

programes de nit, que jo no hi sóc. Al mateix de fer de tècnic, ja reps els convidats i 

fas un post al Twitter o el Facebook, i ell fa més el de la ràdio.  

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Jo crec que sí. Ens ha donat més presència. Quan sempre intentàvem presumir una 

mica d’aquesta gran varietat de col·laboradors, tant la quantitat com la qualitat, a 

vegades semblava que t’ho inventessis una mica, i en canvi, quan es veu a les 

xarxes, dius ostres, doncs sí, aquest també fa ràdio. Hem tingut molts comentaris de 
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no sabia que tal persona fa ràdio i li dius si fa 10 anys que fa un programa. A 

vegades costava més, i a les xarxes ho tens allà sense cap dubte, és un aparador 

molt bo.  

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

La graella té una gran part de fórmula, que s’explica perquè quan a les botigues no 

hi havia tot el dia l’home del sac de l’SGAE que ens ha fet molt de mal perquè van 

fer una caça de bruixes que van espantar tothom, a nosaltres ens reclamaven 

fórmula, és una cosa que la gent volia i els anunciants valoraven. Poder tenir música 

i d’en tant en tant potser això, radiofórmula, presentació cançons, però no contingut 

tota l’hora perquè els interferia una mica amb l’ambient de la botiga.  

 

Però des de la caixa de bruixes que et deia, i que aquest any hi ha hagut ,sembla, 

una altra revifada, i això ha perdut cert sentit, i ens hem plantejat més d’anar omplint 

franja de tardes. Però la graella sempre ha estat estructurada en franja de vespre i 

caps de setmana perquè és el més compatible amb els col·laboradors que estudien i 

treballen. 

 

Jo ara al matí faig molt sobretot pàgina web, has de trobar estones per fer la web, i 

fem informatius a les cinc de la tarda, però que ja els estem elaborant al matí. Ho 

pengem primer a la web i l’informatiu és a les cinc de la tarda. Això fa poc que ho 

fem, des d’aquesta temporada. 

 

Els informatius són de dilluns a divendres a les cinc, i després dissabte ja no el faig 

jo, hi ha una companya de cap del setmana que fa un informatiu dissabte al matí, al 

migdia a la una.  

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Una quinzena, però potser són alguns més perquè hem començat l’experiment de 

fer-ne mensuals perquè hi havia molta gent, com els de l’Escola de Música, que no 



 
 

 
 

 
Mapa radiofònic 
local d’Osona 

TFG Xavier Miralpeix 

107 

es veien en cor de produir un programa cada setmana perquè venen nens de 10 

anys o alguns de 16 i no poden pel volum de feina que porta un programa setmanal. 

Ara en tenim tres de mensuals. Amb els informatius me’n surten 13 més els 3 

mensuals, en són 16. Aquests programes els fan col·laboradors i jo faig els 

informatius.  

 

De programes externs tenim el S’acaba El Temps de Ràdio Taradell. Volem incloure 

més programes externs de La Xarxa, però a vegades és una mica complicat, hem 

de canviar la taula de so, quan ho tinguem més automatitzat segurament entrarem 

més programes de La Xarxa. Només els caps de setmana tenim butlletins de La 

Xarxa. 

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

La majoria són setmanals. Excepte els informatius que són diaris de dilluns a 

divendres, i un el dissabte al mig dia i els tres programes mensuals.   

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

És bastant variat. Hi ha algun magazine de caire cultural. Un dels programes estrella 

d’audiència que és el futbol en directe, programa esportiu. Programes d’entrevistes, 

un format també amb un toc d’humor. Els musicals són una mica híbrids, a vegades 

fan entrevistes, etc. Són programes musicals especialitzats. En tenim un de teràpies 

alternatives, un dedicat a les entitats, el programa de l’escola de música és formatiu 

i musical. El de l’associació animalista és de consciència social sobre el tema.  

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí.  

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí. Ho fem amb l’Ivoox i ho vinculem amb les xarxes socials. A la web ara mateix no, 

però hi serà. En principi amb la nova web hi haurà un servei propi de Podcast 

integrat.  
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-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

És complicat. El tema del Podcast si que tenim dades i veiem que Déu ni do l’ús que 

se n’està fent. Hi ha descarregues importants. La Xarxa quan abans era COM Ràdio 

ens facilitava estudis d’audiència, tot i que tothom deia Ràdio Manlleu ja no és el 

que era, ha tingut una davallada forta, i segurament va ser així per molts factors, 

continuàvem tenint posicions molt altes dins del rànquing d’emissores de Catalunya, 

estem parlant de quartes i cinquenes posicions dins del rànquing que facilitava COM 

Ràdio a tot Catalunya. Però això, a partir del 2013, si no m’equivoco, es va deixar de 

fer i ara no tenim estudis d’audiència, així que de FM anem molt perduts. Jo crec 

que es continua escoltant però que cada vegada, òbviament tot i anar una mica a 

cegues, s’utilitza més el Podcast. L’streaming no ho sé jo si s’utilitza tant, el Podcast 

em consta que sí.  

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Bàsicament a través de les xarxes socials. Procurem quan algú ens demana per 

visitar la ràdio, doncs els hi fem la visita, també és atenció a l’audiència. De tant en 

tant et trobes amb gent que ve a fer la visita, a més, estem en un edifici històric, Can 

Puget, a vegades també venen escoles. La temporada passada va venir un centre 

de salut mental. La gent truca poc. Vist amb quatre o cinc anys en perspectiva ha 

disminuït molt la gent que truca per suggerir-te coses, però potser envien més 

correus electrònics. Més o menys, suposo que una cosa compensa una altra.  
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8.6. Entrevista a Joan Turró 
 

EMISSORA: Ràdio Vic 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Joan Turró 

CÀRREC: Director de Ràdio Vic 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Vic, 31 de març de 2017.  

 

Bloc 1: Gestió 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio Vic és una emissora privada i funciona com una empresa normal. 

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Publicitat.  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

No ho fem. 

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Normal. Els fem publicitat i també donem informació de tot el que passa a la ciutat. 

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Crec que una emissora municipal hi ha de ser, tant si n’hi ha de privades o no. No té 

massa sentit que no hi hagi una emissora municipal a Vic, però si que històricament, 

doncs, pel que sigui, des de l’emissora privada, en certa manera, va condicionar que 

no hi hagués la pública. Però crec que té absolut sentit. La funció de la pública i la 
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privada no tenen res a veure, que hi hagi una privada com Ràdio Vic no eximeix que 

n’hi hagi d’haver una de pública perquè tenen funcions absolutament diferents.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Ràdio Vic aporta connexió entre ciutadans i és una marca que la gent se sent molt 

seva. El fet de portar el nom de la ciutat i ser una emissora local, fa que molta 

programació ja se centri en tot el que passa a la ciutat. És un nexe d’unió entre 

ciutadans i una manera d’informar a Vic, i això sempre és positiu. 

 

Nosaltres hem fet una part d’aquesta funció que hauria de fer l’emissora municipal, 

sempre he pensat que és una de les nostres obligacions. Les portes de la ràdio 

sempre han estat obertes a tota la gent que volgués col·laborador dins d’aquest 

esperit de servei a la comunitat. Com a emissora privada és molt diferent del que 

hauria de ser la pública, però com que no hi és, doncs assumim una part d’aquesta 

funció.      

             

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Ara som tres: una persona està a administració, una altra a publicitat i jo que porto 

tota la resta. * 

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

Són uns rols ben definits, excepte el de director, que fa de tot, sóc tècnic, tècnic, 

programador, muntador i el que faci falta. 

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

Faig el que faci falta.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Són tres. Funcions* 

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

En aquests moments una dotzena. Es dediquen exclusivament programes.  
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-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. A la web de la ràdio hi ha el post de tots els programes i l’emissió en directe. 

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

No. La participació segueix sent com sempre, telefònica. S’han fet intents amb 

WhatsApps o coses d’aquestes, però a última hora és la mateixa gent de sempre. 

La gent que vol col·laborar ja sap que el mètode més senzill és el telèfon. Les noves 

tecnologies s’hi han incorporat però no tenen un paper essencial, són una cosa més 

i punt. 

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Només hi ha els programes aquests amb els col·laboradors i la resta és música. 

Connexió puntual amb La Xarxa per alguns programes, però ho he eliminat quasi bé 

tot. Hi han programes a les nou del matí, a l’una del migdia o a les vuit del vespres. 

La franja de música que bàsicament respectem és la de l’horari comercial. 

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Tenim 15 programes propis i en tenim un parell d’externs. Els col·laboradors, i jo 

també en faig algun. No fem directes, tots són gravats. 

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Setmanals.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Variats. Hi ha de tot. Entrevistes, n’hi ha un de solidari, cuina, futbol, de tot, és que 

hi ha de tot, de música, també.  
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-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí 

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí. Integrat dins de la web de Ràdio Vic (Encast).  

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

FM és l’opció que funciona. El Podcast o l’Internet funciona fatal. La diferència entre 

els oients que ens escolten per FM i els que ho fan per Internet és brutal. 

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

El telèfon funciona molt bé, excepte que facis coses puntuals, però quin sentit té? La 

ràdio és parlar amb la gent. Per llegir missatges ja està bé com a complement però 

no sempre.  
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8.7. Entrevista a Salvador Bardolet 
 

EMISSORA: Ràdio ARRC (Associació Ràdio Reagge de Catalunya) 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Salvador Bardolet 

CÀRREC: Director de l’emissora 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Torelló, dissabte 1 d’abril de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio ARRC és una ràdio comunitària o associativa. Les ràdios comunitàries solen 

ser associacions i depenen bastant de la junta de direcció de l’associació. Sempre 

sol ser tot assembleari. Cadascú té les seves tasques i a partir d’aquí es va 

treballant i col·laborant, i en aquest sentit, sempre sense ànim de lucre. A través 

d’algunes subvencions en algunes ocasions o en segons quins projectes pots 

autofinançar projectes o temàtiques que es fan diferents a la ràdio. 

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Les subvencions es fan servir només per projectes. El que és la gestió pròpiament 

dita de la ràdio va a través del finançament dels socis. En aquest cas, no tenim 

establertes quotes sinó que quan hi ha alguna inquietud o una necessitat tècnica es 

valora i llavors surten els diners d’allà on siguin, però mai amb subvencions. Les 

subvencions només les utilitzem per actes públics que generem o actes socials, i ho 

fem per això i prou. Mai hem demanat una subvenció per la pròpia associació. Ens 

financem per quotes dels socis i a través d’alguns mecenes. 100% autogestionada 

pel fet de tenir la nostra independència sociopolític i cultural. Vulguis o no, si estàs 

en una emissora comercial o pública estàs limitat i això frena molta la cultura.  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

Autofinançament propi per part dels socis i dels mecenes.  
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-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

Per finançar l’emissora mai. Només per finançar el propi projecte. Els concerts que 

hem organitzat, que eren concerts de promoció d’artistes i de la ràdio, el 

finançament era només per cobrir l’espectacle. Sempre quan s’acabava l’espectacle 

els comptes acabaven 0 a 0. Ens ha donat X diners, doncs quan s’acaba, ha 

repercutit la integritat de la subvenció en aquell projecte. Mai hem dit ens reservem 

300 euros per la ràdio. Si s’han generat diners, que procurarem que no sigui així, el 

diner que hagi pogut sobrar, l’hem guardat pel projecte següent, però que recordi 

només ha passat en una ocasió. És una manera de no generar confusió tant amb 

les entitats gestores com amb la pròpia gent, i de màxima transparència.  

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Excel·lent. El fet que nosaltres no volguéssim entrar dins el llistat municipal 

d’associacions no vol dir res a nivell sociopolític. Al contrari, hem col·laborat amb el 

Festus, tenim molt bona relació amb l’equip de govern actual. En l’àmbit de la 

cultura podem fer el que vulguem. En el cas de Ràdio Ona, tenim les portes obertes 

de bat a bat en tots els aspectes, a nivell tècnic, de personal i d’informació. Moltes 

vegades els hem solucionat nosaltres més problemes que ells, però hi ha bon rotllo. 

Algun cop hem necessitat algun equip i ens els han deixat, i algun cop l’han 

necessitat ells, i els hi hem deixat nosaltres. Nosaltres també tenim equips que són 

poc convencionals. Aquí està la gràcia, treballar és sumar. 

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Sí. Primera, hi hauria d’haver una emissora comunitària a cada municipi, això des 

del meu punt de vista. Va molt bé perquè ajuda a fer escola. El fet que hi hagi una 

emissora comunitària obre molt el desenvolupament propi de la ràdio perquè a 

vegades la ignorància d’algunes persones en aquest sentit genera evolucions i això 

s’ha de respectar i s’ha de valorar. Si que una emissora municipal, la qual estigui 

ben organitzada i ben dirigida, i hi hagi un bon funcionament, fer aquest tipus de 

ràdio experimental no va bé. El 99% d’emissores municipals no et donen un marge 

per experimentar. Per exemple, fa anys quan amb un company havíem estat a 
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Ràdio Ona i cada setmana transmetíem un videojoc. Durant 10 o 15 minuts se 

sentia un soroll de fax, la gent des de casa ho posava a gravar amb una cinta de 

casset i després la posaven a l’ordinador i podien jugar. 

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

S’ha de dir que alguns programes que s’han fet en directe des d’aquí, el mateix 

programa s’ha transmès simultàniament en tres emissores alhora fent xarxa. I això 

de la ràdio comunitària és una cosa que moltes emissores municipals no han fet o 

no han sabut fer. Si que llavors entren les xarxes com el que havia sigut COM 

Ràdio, i ara és La Xarxa, o les xarxes de la SER, però ja utilitzen equips i mitjans 

tecnològics professionals. Nosaltres amb els nostres mitjans no tant professionals 

ho vam aconseguir fer. És una cosa molt gratificant poder fer aquestes activitats.  

 

Quan nosaltres fèiem els esdeveniments, el que si fèiem era radiar l’esdeveniment 

en directe. Això és una cosa que Ràdio 3 fa uns tres anys que ho està fent, 

nosaltres ja ho fèiem abans, tot s’ha de dir, d’organitzar concerts i radiar-los en 

directe. Això és important. O fer un programa de castells, també n’hem fet, o fer un 

programa del que sigui. Ens agrada apostar per coses noves i llavors fer diferents 

plantejaments, això no vol dir que si el programa continua, la temporada següent 

sigui la mateixa estructura. Potser canvia perquè fruit de l’experiència dius aquesta 

secció no funciona o allò altre no funciona, dius modifiquem-ho o ho adaptem, però 

és interessant. 

 

Torelló aporta la gent, però no estem enfocats com a emissora local. Emetem a 

nivell local, però per exemple hi ha programes parlats en anglès, en castellà i en 

català, però en català pocs. La nostra audiència és la gent que té ganes d’escoltar 

alguna cosa diferent. La nostra audiència a través d’Internet, com que ja ens 

coneixen, ens segueixen per això, pel nostre model de ràdio.  

                     

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Hi ha el director, el secretari i el tresorer; i llavors els vocals. El mes de juliol és quan 

fem la reunió principal, la més important de l’any. El juliol és quan decidim tota la 
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temporada següent, llavors durant el transcurs del mes de juliol i agost es prepara la 

graella de programació, s’actualitza o es modifica en funció del que s’hagi acordat a 

l’assemblea. S’incorporen programes nous o se’n treuen alguns que ja no hi són.  

 

I a partir d’aquí, si ve al cas, es parla una mica del que es farà la resta de l’any. Ara 

portem uns tres anys que tenim molt poca activitat, una mica per cansament general 

de tots.  

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

Tots fem una mica de tot, però si que és veritat que estem molt diferenciats. Tenim 

una persona específica que només fa disseny gràfic, i també fa el seu programa de 

ràdio. Un altre que només és artista i ell no dóna mai la seva opinió en temes tècnics 

perquè no és el seu tema. Un altre que només informàtic, ve aquí i ens posa els 

orinadors al dia, però no vol saber res de la resta. Cadascú ja s’ha col·locat en el 

que li agrada fer. En una associació o quan estàs en un col·lectiu de gent, cadascú 

ha d’aportar el que vulgui o li agradi fer i ja està*.  

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

És una figura que hi ha de ser perquè la normativa ens ho marca així. La gent que 

estem aquí pràcticament hi som tots des de l’inici, excepte un parell. Sempre hem 

tingut tots tant assumit i clar el projecte. Sí que surt gent i proposa coses, però no és 

allò que hi hagi una persona que digui ara hem de fer això. Des del principi ho vam 

deixar tot molt encarrilat. Si que a vegades el director, el qual la seva figura és dirigir 

evidentment, és el que aporta més opinions perquè té un altre punt de vista, però 

això no vol dir que sigui jo la persona que decideix per on van les coses. Sí el 

director decidides posar publicitat hi hauria una revolta.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Som 12 associats. Funcions*.  
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-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. Això ha anat a cicles, aquest any ens hem posat una mica les piles. Hi ha una 

persona que es cuida de les xarxes socials, hi ha dies que està al dia i hi ha dies 

que no està al dia. A tots ens vincula el temps del qual disposem, hi ha qui disposa 

de més temps i altres de menys. 

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

S’ha posat perquè s’ha posat, i llavors és una manera d’estar presents a les xarxes, 

però no tenim un comunity manager que es dediqui a promocionar la ràdio al 100%  

perquè d’entrada, no és la nostra filosofia. No som “internaterus” per dir-ho d’una 

manera. Nosaltres som gent de ràdio i pesa molt més la vessant de ràdio que no la 

vessant d’Internet. Nosaltres Internet ho veiem com un accessori, com una eina que 

t’obre més, t’ajuda a conèixer i promocionar-te, però no és cap puntal principal, així 

com hi ha ràdios que el puntal principal és l’Internet o l’streaming. 

 

Ràdio ARRC va començar en streaming, però de seguida ho vam corregir hi vam fer 

streaming i FM. En realitat fa 11 anys de la nostra existència, però si t’hi fixes 

celebrem el desè aniversari perquè fa 10 anys que emetem. El primer any només 

vam emetre en streaming, i la nostra consciència ens diu compta des del dia que 

vam començar en FM. 

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

En general són programes musicals. Programes d’àmbit local no n’hi ha. Després de 

tots aquest anys, el que ens ha quedat clar és fer els butlletins informatius només el 

cap de setmana perquè trobàvem excessiu els informatius entre setmana, això va 

ser un debat no d’una reunió sinó de varies reunions, però al final vam arribar a 

aquest punt que a tots ens va agradar. Ja fa 4 o 5 anys que només fem els butlletins 

el cap de setmana, tres o quatre passis al dia. La resta de la setmana és tot música, 

però res de música comercial.  
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Tota la música que surt és música històrica contemporània, per dir-ho alguna 

manera, música dels anys 70, dels anys 80. Abans de vacances de Nadal vam 

entrar una actualització de la llista de música disco dels anys 80. No vam ficar els 

temes comercials, sinó vam ficar els  temes secundaris dels anys 80. És una mica 

reivindicar la història contemporània actual, aquí en qüestió de tres anys ja ningú 

se’n recorda de res. La llista (playlist tot i que no ho sembli, no tothom hi fica la mà, 

sinó atenció al que s’hi fiqui i el que es tregui perquè la llista és columna vertebral de 

la ràdio. 

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Ara tenim dos programes propis i després dos programes més coproduïts, el Hot 

Dance i el Nit de Club. Són programes que la seva nacionalitat és Ràdio Vic però la 

seva creació és Ràdio ARRC. Llavors tenim el Cultursol és un programa d’agenda 

cultural que el recuperarem per Setmana Santa, segurament. Però això és relatiu 

perquè hi ha temporades n’hi ha 6 o 7, temporades que no n’hi ha cap, ara n’hi ha 

dos, segurament a partir del setembre seran 3 o 4. Depèn de la disponibilitat dels 

col·laboradors. Externs passem un programa de Ràdio 4 i el butlletí informatiu 

Democracy Now. 

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Setmanals sempre.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Bàsicament musicals, un de tecnologia i l’informatiu. Són un model de programes 

molt en la línia de Ràdio 3, tant en la seva filosofia com a ràdio com el tipus de 

programes. Són programes amb una informació molt solida, contrastada i no es diu 

res perquè sí. La gent que fa els programes tots es queixen perquè solen tardar dos 

o tres dies, així a estonetes, a preparar un hora de programa. Són dues o tres hores, 

si vols fer tal com s’ha de fer un programa. La gent que no entén això és quan es 

queixen de què no els hi funcionen els programes. No és pim-pam i ja està. Hi ha 

d’haver-hi una base i un guió. Hi ha d’haver-hi tot un procés que és essencial perquè 

sinó no escriguis res, agafa un pilot de discos i agafes el micro, comences a dir 
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parides, i a canviar de disco, i ja està. Això és fer radiofórmula. Per fer radiofórmula 

no fa falta fer guió. Els programes que nosaltres fem són tots guionats, procurem 

que siguin amb guió.  

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí.  

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

No. Nosaltres a Internet tenim web. Som molt simples, volem que la web sigui el 

més simple possible. A la nostra web només hi trobaràs un arxiu de descàrrega on 

veuràs la graella de programació i un lloc on si cliques podràs escoltar la ràdio 

(streaming). A  partir d’aquí segueix les xarxes socials o la programació a la ràdio i 

estaràs al corrent de tot el que pugui sorgir.    

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

Majoritàriament és FM. Internet en aquests moments ens aporta un 10% de 

l’audiència, la resta és tot FM. I l’audiència que tenim a Internet són gent fora dels 

estereotips de radiooient. És gent que els hi agradat la nostra ràdio i ens escolten. 

Però perquè som un tipus de ràdio diferent del que s’està passant. Tenim gent a 

Nova York, a Holanda, a Sud-Amèrica hi ha algú bastant estable, però hi ha algú 

que ens escolta, al Japó, també.  

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Tenim gent que ens fa comentaris i això. La gent si té alguna inquietud ens envia un 

mail i llavors responem. Si algú vol alguna cosa que ens ho digui, però no fem cas 

del Facebook. Si vols alguna cosa ja tens un mail i ens ho fas arribar, no perquè 

sinó et tornaries mico.  
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8.8. Entrevista a Miquel Àngel Sáez 
 

EMISSORA: Ràdio Montesquiu  

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Miquel Àngel Sáez 

CÀRREC: Coordinador entre l’emissora i l’ajuntament 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Montesquiu, dimarts 4 d’abril de 2017. 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio Montesquiu és una emissora local pública. No som entitat, voldria ser entitat, 

que hi hagués una entitat dins del departament de cultura que pogués gestionar 

l’emissora, però no és així. Aquí la titularitat és de l’ajuntament, per la qual cosa tant 

el local com la resta de tot el material és propietat de l’Ajuntament de Montesquiu. 

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Totalment a través de pressupostos municipals.  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

No hi ha publicitat. Si hi ha algun tipus de publicitat sempre és publicitat d’activitats 

del poble. Qualsevol activitat cultural la promocionem, però no promocionem cap 

casa comercial perquè aquí en el poble hi ha molt poques de cases comercials. 

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

Res. Totalment a través de l’ajuntament.  

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Hi ha un director que és el Paco López, i ara mateix hi ha dues persones que venen 

a fer locucions i jo, que sóc el coordinador. Porto la part tècnic i la coordinació amb 
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l’ajuntament tenint en compte que jo havia estat antigament regidor de l’ajuntament i 

faig una mica la coordinació entre ajuntament i emissora. Si l’emissora té una 

necessitat, la demano directament a l’ajuntament. L’ajuntament és el que em diu sí o 

no. La relació amb l’ajuntament és perfecte. 

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Si s’hagués de muntar en aquests moments des del punt de vista d’economia, crec 

que no perquè d’emissores n’hi ha milers i milers. Però aquesta emissora quan es 

va muntar en el seu moment si que tenia una raó de ser. Montesquiu i la Vall del 

Bisaura quedaven molt aïllats i l’alcalde antigament, ja fa 20 o 25 anys enrere, va 

decidir muntar una emissora de ràdio, d’alguna manera també, per donar una mica 

de sortida al jovent, va passar molt jovent per l’emissora; i per donar informació de 

tipus local.  

 

Penso que les emissores locals com ara aquesta tenen també una doble funció que 

és no només la informació, que en aquests moments tenim un fórmula musical, 

penso que allò òptim seria poder parlar de coses del poble, o sigui, d’activitats del 

poble. De fet, quan tenim algun tipus d’activitat sempre fem uns monogràfics: quan 

hi ha la Batalla de Montesquiu fem un monogràfic, quan hi ha la Fira de la Nou fem 

un monogràfic, és a dir, sempre que hi ha alguna cosa especial no política sempre 

fem alguna cosa especial a l’emissora. Sempre muntem un equip i uns guions i 

expliquem una mica a la població què és farà, i fins i tot, promocionem alguna cosa 

que l’ajuntament ens demana. 

 

La idea seria que la gent de la població vingués a fer programes, programes del que 

vulguin. Tenim contactes en aquests moments amb persones que ens volen parlar 

de diversos temes, un és de poesia, un és poeta i li agrada molt la poesia, i vindrà a 

fer poesia. Una altra persona que és professor de la universitat de biologia marina i 

vindrà també a parlar una mica de biologia marina. Una altra persona és molt 

aficionada als escacs i vindrà a parlar una mica de què són els escacs. També tenim 

una altra persona que fa tai-chi, i ve a parlar del tai-chi i coses d’aquest tipus. 

Després estic jo que ja faig programes a altres llocs per parlar de radioaficionats i 
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noves tecnologies, i explicar-ho de forma molt senzilla perquè la gent ho entengui i a 

parlar una mica de la radioafició a Catalunya. 

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

En aquests moments intentem aportar una mica d’informació, intenta ser una bona 

oportunitat de cara al jovent que vulgui venir a parlar. Hem tingut uns contactes amb 

l’escola municipal d’aquí i hem fet algunes experiències amb ells. Ens passen 

contes i coses d’aquest tipus, llavors nosaltres els passem per l’emissora. Fins i tot 

hem fet una experiència magnífica: els nois han estat de colònies i en comptes de 

trucar cadascun als seus pares, el que fan és gravar-ho, ens ho envien aquí  i 

nosaltres ho tirem per l’emissora en una hora determinada del dia i els pares poden 

escoltar els nanos, com va tot, etc. Això ho ajuntem amb fotografies que passem a 

través de WhattsApp. Una experiència que ha funcionat molt bé. 

 

El poble aporta molt pocs col·laboradors, molt poca col·laboració. Sabem que ens 

escolten, però no col·laboren. Estem en l’època que tothom té pressa. La 

consciència antiga de poble de col·laborar i tirar tots del mateix carro ja no hi és. Ara 

estem en una societat que dóna moltes més oportunitats, la gent surt més, té cotxe, 

van aquí i van allà. Ja no és allò de em quedo al poble i faig activitats al poble. Això 

s’ha perdut una mica i s’han de buscar altres alternatives.  

                

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Hi ha un director que és el Paco López, ell s’ocupa de la part tècnica interna de 

l’emissora, o sigui la música i això. Després hi ha dos col·laboradors més: l’Isaac i la 

Isabel. Fan locució. Venen un o dos cops a la setmana i fan programes. L’Isaac fa 

un programa de música i un magazine juntament amb la Isabel on expliquen una 

mica les activitats de la Vall del Bisaura. La meva funció és la de coordinació entre 

l’ajuntament i l’emissora, és a dir, sóc el nexe d’unió entre ajuntament, propietari de 

l’emissora, i l’emissora com a tal.  

 

El Paco és el que organitza la programació, tot i que moltes vegades em demana 

què em sembla. També t’haig de dir que com que no hi ha gent, en moltes ocasions 
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faig entrevistes al carrer amb un micro sense fils, faig entrevistes al carrer, i 

d’aquesta manera com que no hi ha locutors, també ho faig jo.  

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

En una emissora local tothom ha de fer de tot. M’explico, l’Isaac sap perfectament 

portar això perquè de fet, ja ve a fer el programa sol, i ell porta tota la part d’aquí, 

tots els aparells i fa el programa. Una mica la idea de les ràdios locals seria també 

aquesta, que la gent que ve o la gent que està interessada en el món de la ràdio 

facin una mica de tot perquè és la manera de conèixer una ràdio per dins. Conèixer 

tota la problemàtica de la ràdio i totes les solucions que la ràdio et pot donar. 

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

És una persona que en sap del tema. És director perquè ell en sap d’aquest tema, 

però aquí ho fem tot en conjunt. O sigui, tenim una comunicació molt fluïda a través 

de mitjans actuals com és el WhatsApp i tal, allà és on es posen les idees i es tira 

cap endavant. 

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Cap. 

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Isaac i Isabel (dos) fan locució. L’Isaac també fa de tècnic. Hem de dir que 

l’emissora està totalment informatitzada, no depenem de CD’s ni res, sinó totalment 

informatitzat.  

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. Tenim Facebook i email. Estem intentant a veure si a través, perquè aquest 

poble té una dependència quasi absoluta de la Diputació, ja que estem en terrenys 

de la Diputació, el parc natural, tot això és Diputació i tot el poble havia set realment 

de la Diputació. Estem intentant a veure si dins del context de Diputació podem tenir 

una web, que segurament que sí, no crec que sigui massa problemàtic.  
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Vull un sistema semblant al que té en aquests moments Vic Entitats. La Diputació et 

dóna un espai web, però està intercomunicat amb l’espai web de l’ajuntament de tal 

manera que si tu poses una informació d’una entitat passa automàticament a una 

informació de l’ajuntament i tothom ho pot veure.  

 

Normalment quan fem alguna cosa nova, com és el magazine, ho comuniquem. 

Quan hi ha alguna cosa especial com és la Fira de la Nou o qualsevol altra cosa, 

automàticament, utilitzem també el Facebook i ho publicitem una mica.  

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

No. No hi ha intercomunicació. Hi ha comunicació d’una sola via. A la gent li donem 

tot mastegat i ho masteguen, punt.  

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Tenint en compte que és una emissora no professional, i que la gent que ve 

voluntàriament, i no cobra, aquí no cobra ningú, hem d’adaptar-nos una mica als 

horaris de la persona que s’encarrega del tema, del Paco, de l’Isaac i companyia, 

per la qual cosa la majoria de programes es fan al vespre, els que es fan directe són 

al vespre. La resta de graella és musical, intercomunicació amb La Xarxa perquè 

pertanyem a La Xarxa, a certes hores comuniquem amb La Xarxa donem el butlletí 

horari, i tornem a la fórmula musical. Al vespre és quan realment es fan programes 

en directe. 

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Tenim dos programes propis i els fan els col·laboradors. De programes externs de 

moment res. Tinc permís per passar un programa de Ràdio 4, on col·laboro i tinc el 

vistiplau de Ràdio 4 per passar-lo, però de moment no el passem.  
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-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Setmanals.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Un programa musical especialitzat de música country. L’altre és un magazine 

d’informació del Bisaura. Ens envia habitualment informació alguna galeria de Sant 

Quirze d’exposicions i tal. També parlem algunes vegades de les exposicions que hi 

ha al castell. Tot i que crec ens manca una mica intercomunicació amb el castell, 

que fa moltes activitats. Crec que ens falta una mica de posar-nos en contacte amb 

el castell perquè ens passin la informació directe per poder-lo dir nosaltres. 

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí, però tenim un petit problema tècnic perquè La Xarxa en aquests moments està 

donant l’streaming per televisió i tenim algun petit problema amb l’MP3. De fet, ja hi 

som, es pot escoltar Ràdio Montesquiu per Internet, però quan puguem solucionar 

aquest petit problema automàticament estarem directament a Internet.  

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

No. Podem fer-ho perquè ho gravem tot, però el que fem és redifusionar els 

programes diversos cops dins de la programació. Seria un pas important, però estic 

més preocupat per captar la gent del poble, més que la gent, les entitats, les poques 

que hi ha, per tal que hi hagi una interconnexió més forta. De moment no ens hem 

obert a la part política, això és el que es va acordar amb l’ajuntament. No parlem 

d’activitats polítiques, només d’activitats culturals o que es puguin fer al poble del 

tipus que siguin. Si una entitat fa una activitat només ho ha de dir. No parlem de 

política, si més no el plantejament serà quan hi hagi eleccions si decidim juntament 

amb l’ajuntament, que les eleccions es pot fer, donar el mateix temps a tothom, 

ajudarem a fer la campanya, però en principi no.  

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

Penso que aquí és 100% ràdio local, la FM local i para de comptar. 
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-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Ni envien res per mail ni contesten al Facebook, la gent passen molt. Això sí, si vas 

pel carrer, Miquel Àngel que l’altre dia es va parar l’emissora, eh? Per mi és una 

retroinformació. Per exemple, si algun dia ha caigut el llum, miro, no hi ha emissora, 

miro si hi ha portadora, en cas que sí, a dalt funciona tot, vinc aquí i ho engego tot 

perquè funcioni. Si no hi ha portadora, vaig a dalt, i ho engego allà. Moltes vegades 

sé que no funciona l’emissora perquè la gent m’ho diu, cosa que vol dir que hi ha 

gent que escolta la ràdio. Si vas a les piscines a fer un cafè de seguida et ve un i et 

diu Tu, què l’emissora? O La música de l’altra dia molt maca. En un poble petit, on 

tothom es saluda, passa això, i pel carrer igual, però aquí la gent no truca. 
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8.9. Entrevista a Isaac Moreno 
 

EMISSORA: El 9 FM 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Isaac Moreno 

CÀRREC: Cap de redacció d’El 9 TV 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Vic, dimarts 4 d’abril de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

El 9 FM és una emissora privada. Premsa d’Osona és l’empresa editora d’El 9 Nou i 

també és propietària d’una segona empresa, que és Mitjans Audiovisuals d’Osona, 

que es va crear inicialment quan es va crear El 9 TV, però ara també hi penja El 9 

FM. 

 

-Com es finança la vostra emissora? 

Finançament privat per publicitat.  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

Això ja és més línia de l’empresa, en general, del grup El 9 Nou. Cada any se sol fer 

alguna activitat solidària coincidint amb aniversaris, moltes vegades són aniversaris 

de qualsevol dels mitjans del grup. Quan es va fer el cinquè aniversari d’El 9 FM es 

va fer una marató de sang, una activitat en col·laboració amb el Banc de Sang i 

Teixits. Però també s’han fet jornades de portes obertes i activitats solidàries per 

l’aniversari de la casa o de qualsevol mitjà del grup es celebra una festa solidaria 

amb qualsevol entitat social d’aquí la comarca. En aquests casos els fins són socials 

perquè nosaltres hi aportem tot el que és la festa i l’estructura, però si es recapten 

diners és per la causa. 
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-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Normal. D’entrada nosaltres tenim vocació comarcal i hauríem de tenir relació amb 

tots els ajuntaments. La relació habitual de qualsevol mitjà de comunicació. A nivell 

comercial hi ha els convenis amb els diversos ajuntaments que hi hagin i a nivell 

informatiu, doncs això, som un mitjà més dins l’agenda comarcal.  

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

És a dir, Vic té la mancança d’una emissora municipal, però això ja és una opinió 

personal. Nosaltres tenim més vocació comarcal i no ens ho agafem tant com 

emissora de Vic. Quan fem un magazine matinal que tractem temes de tota la 

comarca i, a vegades, fins i tot d’àmbit general. I el que és la part informativa també 

són notícies de la comarca. No tenim tant la vocació d’emissora local en aquest 

aspecte, sinó vocació comarcal.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

D’una banda és fil musical perquè de les 24 hores, podríem dir que 20 és música, 

per tant és acompanyament en aquest aspecte per tothom qui vulgui sintonitzar el 

nostre dial. Aporta un tipus de música diferent, un tipus de música pròpia, vam fer 

una aposta per la música adult contemporary, adreçat a persones de 30 a 40 i 50 

anys en amunt. I llavors això, mantenir-se al dia del que és l’actualitat comarcal. 

 

Tot el que és el bullici de la ciutat i de la comarca és riquesa per nosaltres que 

llavors podem traslladar a la nostra antena.  

        

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Hi ha el director general del grup El 9 Nou que és en Jordi Molet, per tant, també és 

el màxim responsable d’El 9 FM. Aleshores el que és El 9 FM en sí, hi ha també el 

responsable tècnic del grup que és en Jordi Soler, que també és el responsable 

tècnic de l’emissora. Pel que fa a continguts, la responsabilitat recau, bàsicament, 

en les redaccions d’El 9 Nou i El 9 TV. El que és el magazine matinal beu molt de la 
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redacció d’El 9 Nou, i el que és la part informativa beu molt del que genera 

informativament El 9 TV. No et podria concretar més càrrecs de la plantilla, però és 

això. De fet, a l’estar integrada dins de tot aquest grup de comunicació ja fa que 

tingui uns recursos propis i que no necessiti crear una estructura.  

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

El director general i el responsable tècnic si que tenen uns rols molt definits perquè 

és més part de gestió i gerència. El que hem de diferenciar d’aquesta emissora 

d’altres és que pel fet de formar part de tot aquest grup fa que no hi hagi unes 

persones assignades o una activitat diària molt centrada només en l’emissora. 

S’aprofita dels recursos que es posen en els altres mitjans. “És la germana petita del 

grup” per entendre’ns, això poso entre cometes. 

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

Bastant pes propi del director general, tenint en compte que és el màxim 

responsable de tot el grup. 

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

Diria que hi ha una persona en plantilla a El 9 FM que és una comercial de publicitat. 

La resta són tot gent que estan en plantilla d’El 9 Nou o d’El 9 TV.  

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Fins ara no s’hi ha cregut o no s’hi ha apostat amb les col·laboracions externes. 

Tota la producció que es fa és un magazine matinal i s’aprofiten programes de la 

televisió que també es fan simultàniament per la ràdio. Llavors ja és gent de la 

plantilla que et comentava abans, el mateix que es produeix per altres mitjans, 

també s’aprofita per El 9 FM. Llavors, el que és el gruix aquest de les 20 hores de 

música, sí que és un sistema informàtic que funciona relativament sol, l’has d’anar 

alimentant amb noves cançons i hi ha una persona que s’hi dedica d’anar-les 

renovar, però tampoc és una feina de 8 hores ni molt menys. 

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

El 9 FM no té xarxes, tirem de les xarxes d’El 9 Nou i El 9 TV. 
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-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Sí, poden influir perquè des d’El 9 TV hi ha moments que sí. La principal aposta de 

continguts d’El 9 FM és L’Hora de la Veritat que alhora s’emet simultàniament per El 

9 TV si que s’interactua a les xarxes socials a través de la televisió. 

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Dues hores de L’Hora de la Veritat, informatiu del migdia i informatiu del vespre. A 

les 12 de la nit hi ha les nits temàtiques. En total són 5 hores i mitja de programació 

pròpia, la resta són 18 o 19 hores de fil musical amb butlletins informatius de La 

Xarxa a les hores en punt i butlletins propis a dos quarts, les mitges hores.  

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

L’Hora de la Veritat, i llavors els d’El 9 TV: els dos informatius, el Temps Afegit, 

l’Angle Obert, el de Bat a Bat, el Bon Cop de Rock i els 7 Dies. Un programa extern 

que és el Cocodril Club. 

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Setmanals, excepte L’Hora de la Veritat que si és diari de dues hores. 

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Magazine, musical, informatius, tertúlia, informatiu esportiu, entrevista política, 

magazine d’entrevistes, informatiu o divulgatiu musical, que és el Bon Cop de Rock. 

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí, a través d’El9Nou.cat 
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-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí, de l’Hora de la Veritat i està integrat dins del web del 9. 

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

L’experiència que tinc amb les ràdios locals és que costa molt de fer participat a la 

gent, programes molt puntuals com és el de reis de Taradell, és evident que 

funciona molt i tinc la sensació que és una excepció. Tenim dues línies punxades a 

taula, però serveix per fer entrevistes bàsicament, diria que no l’han donat mai el 

telèfon aquest. De participació no en tenim. Interacció amb l’audiència molt poca.  
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8.10. Entrevista a Miquel Arumí 
 

EMISSORA: Ràdio Voltregà 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Miquel Arumí 

CÀRREC: Director de l’emissora 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Sant Hipòlit de Voltregà, dimecres 12 d’abril de 

2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Ràdio Voltregà és una emissora pública. Ràdio Voltregà depèn de l’ajuntament, és 

una emissora municipal, però a part, estem associats com una associació sense 

ànim de lucre per poder rebre subvencions i aquest tipus d’activitats que necessiten 

de personalitat jurídica independent de l’ajuntament.  

 

-Com es finança la vostra emissora? 

El finançament fins ara el tenim establert que rebem de l’ajuntament. Una part del 

pressupost de l’ajuntament va cap a la ràdio. I llavors altres activitats que hi puguin 

haver, nosaltres fem El Quinto de Ràdio Voltregà, que rep subvenció de l’ajuntament 

però també rep dels cartrons que es venen i això.  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 

Pel que fa a la publicitat, en l´última reunió que es va fer es va acordar que tothom 

pensaria tipus de publicitat que els pugui interessar per arribar a una conclusió. 

Ràdio Voltregà és una ràdio on predomina la radioformula, per tant estem dirigits a 

un públic que ens escolti de fons, si més no, a la franja horària de sis a dues o de sis 

a quatre. Tenim un públic molt gran de fàbriques, obradors i tallers. Això vol dir que 

si posem publicitat estem atacant el target que tenim nosaltres. Llavors fórmules de 

si posem publicitat a cada programa, si la posem en general... La gent com sempre, 
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si jo em dedico a buscar publicitat i tu no, no vull que tu te’n beneficiïs. Aquest últim 

trimestre tenim pensat fer una altra reunió per veure com anem evolucionant.  

 

-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

El Quinto és una activitat nadalenca que és tradicional que es faci per Ràdio 

Voltregà, però l’objectiu no és finançar-te. I el dia de la festa major fem programa de 

festa major al carrer i això. 

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

La ràdio és totalment independent. En aquest sentit no tenim cap problema i el dia 

que deixi de ser així, jo deixaré de ser director. Quan coincideix que hi ha eleccions 

o notícies relacionades amb el poble o esdeveniments del tipus destitueixen l’alcalde 

pel que sigui, o hi ha eleccions. En coses generals som imparcials, entrevistem a 

tothom amb el mateix temps, la mateixa entrevista i les mateixes preguntes. 

L’ajuntament no ens ha demanat mai un tracte especial. En qualsevol cas, 

seguiríem la llei electoral dels últims set dies, els últims set candidats.  

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

I tant. Qualsevol equipament d’aquests té sentit perquè sí. Són equipaments que la 

població es mereix encara que fossin quatre perquè és una activitat on els joves o la 

gent gran es poden desenvolupar, dóna un servei global al teatre, de poesia, de 

difusió publicitari pel comerç local, per notícies, en fi, un mitjà de transmissió de 

dades. És un trampolí per les noves generacions, la gent que es vulgui dedicar a les 

telecomunicacions o a la ràdio i televisió. Sense les emissores locals de ràdio o 

televisió no hi ha plataformes perquè la gent tingui 25 anys amb 5 anys 

d’experiència. D’aquí han sortit tècnics de so, locutors, humoristes, per tant, em 

sembla que està sobradament provat que una ràdio, com la televisió local, estan 

justificats.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

El poble a l’emissora hi aporta les persones. Hem de pensar que Ràdio Voltregà és 

una emissora amateur, la gent no cobra per la dedicació que hi aporta, és 
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voluntariat. Si no ens nodrim de les persones que formen part del poble, llavors 

Ràdio Voltregà no tindria sentit de ser-hi. 

 

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

Som un grup. El funcionament de la ràdio és molt bàsic: la relació amb l’ajuntament, 

l’apartat tècnic i la programació. La relació amb l’ajuntament la té el director. El 

tècnic té relació amb el director i l’ajuntament perquè és més fluït; estrictament té la 

relació amb el director i després amb l’ajuntament. Intentem que sigui un equip 

director i tècnic amb l’ajuntament, i aquest equip amb la resta de col·laboradors.  

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

L’apartat tècnic està definit com a apartat tècnic, bàsicament perquè jo sóc més 

gestor, i el tècnic és executor. Sé la contrasenya de l’Internet per si es penja, 

reiniciar el sistema, però no sé fer res més ni vull saber fer res més, precisament 

perquè quedin les funcions ben definides. El tècnic és el tècnic, i s’ho ha apanyat 

per poder solucionar les coses encara que estigui a Barcelona estudiant.  

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

La figura del director és la d’enllaç de la ràdio amb l’ajuntament. Però també és el 

que té la responsabilitat que les instal·lacions es mantinguin correctament, i una 

mica, mantenir les normes de la programació, que la gent faci el programa i el facin 

bé. Coordinar si algú vol fer un programa nou, si vol allargar, si vol fer un altre 

programa, etc.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

De quinze a vint. Aquests col·laboradors fan el seu programa i com a màxim hi ha 

algun cas d’algú que col·labora fent de tècnic en un altre programa. En activitats 

com el Quinto i aquestes coses, tothom fa de tot, però durant la temporada la gent fa 

el seu programa i ja està.  
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-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí. Això està pactat que cadascú es fa els seus posts en la seva pàgina o el seu 

bloc, o el que sigui. Des del Facebook o des de les xarxes, es pot comentar i es pot 

publicar sota el nom de Ràdio Voltregà. Per exemple, faig un programa que es diu 

La Nit al Dia, tinc el meu bloc, i com que també sóc administrador de la pàgina web, 

puc publicar a la pàgina web coses del meu programa amb nom de Ràdio Voltregà i 

al Facebook, també. Com a membre de la ràdio puc publicar a les xarxes socials en 

nom de Ràdio Voltregà.   

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Sí que hi ha molt poques trucades. També depèn del conductor del programa, tenim 

un parell de conductors d’un programa de música flamenca que aquests són l’estil 

clàssic, directe, pur de truco i em poses la cançó. Evidentment, hi ha el cantó 

oposat, que són els conductors joves que el telèfon no saben ni com va, bé, si que 

saben com va, però la gent a través del mòbil, el WhattsApp... Però diria que es 

tendeix a les xarxes socials en detriment del telèfon.  

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Connectem amb La Xarxa en els informatius, amb les capsules informatives de les 

dues, notícies generals. La programació és de radioformula bàsica perquè no hi ha 

gent que facin programes al matí. A la tarda no tenim pactada cap hora, però 

evidentment els programes es fan a les hores que la gent surt de treballar o el dia 

que tenen la tarda lliure. Dijous i divendres al vespre són els dies més concorreguts, 

i la resta de la setmana tenim programa cada dia. I els dissabtes, un dissabte sí i un 

dissabte no. La franja de directes seria de 5 a 9 de la tarda. 

 

Des del mes de gener, hem començat informatius. Els divendres fem un informatiu 

que dura aproximadament 5 minuts, el passem el divendres, a les set, a les dues i a 

les vuit de la tarda. Són notícies que recullen el què ha passat aquella setmana i 
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també són una mica d’anunci del que passarà el cap de setmana o la setmana 

següent.  

 

Tot és sobre el poble, per coses que siguin fora del poble, encara que siguin de la 

comarca ja tenim La Xarxa o El 9 Nou. Coses del poble són notícies generals que 

publica l’ajuntament o entitats. També tenim esports: el hoquei, el bàsquet i futbol; i 

el temps, que l’agafem del Meteocat. Això són els noticiaris.  

 

De moment, no tenim Podcast del noticiari perquè es munta sol. Tenim els 

encapçalaments i l’altre fa els àudios. No es grava, el tenim en directe però no al 

Podcast.  

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Tenim 14 programes i llavors tenim el “S’acaba el Temps” i el “Backstatge” (abans 

es feia aquí i es passava a Ràdio Manlleu, mentre que ara es fa a Ràdio Manlleu i el 

passem a Ràdio Voltregà). Els col·laboradors.  

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Setmanals.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

El 70% són musicals especialitzats en algun gènere. Hi ha música flamenca, música 

jove actual, hits internacionals, música experimental, grups del moment, música dels 

70, 80 i 90, música electrònica, música infantil, poesia i sardanes. Ara no hi ha cap 

programa d’entrevistes, abans hi havia un programa de tertúlies, però ara ja no hi 

és.  

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí. 
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-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Sí. Tenim Podcast general i Podcast particular. Des de la pàgina web es poden 

descarregar tots els Podcasts siguin de Ràdio Voltregà o siguin dels webs personals 

que estan redireccionats a la pàgina. El Podcast és a través d’una plataforma 

externa, tot i que estem en tràmits de poder-ho fer nosaltres tenint en compte el que 

paguem.  

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

FM. Pels programes en directe és la FM per l’explicació lògica que Ràdio Voltregà 

ho escolta la gent del voltreganès. La gent que sent la ràdio, posa la ràdio. Ara bé, 

els conductors que tenen amics a Barcelona, escolten la ràdio per Internet. Sí que hi 

ha programes que es descarreguen al Podcast, però la gent és molt fidel, ja que els 

que escolten el programa, escolten el Podcast.  

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Facebook, Twitter, WhattsApp, mail i el telèfon. La forma de participació depèn de 

qui fa el programa. Només tenim una persona de 60 anys que fa programa, la resta 

més aviat són tots jovent i estan més acostumats a utilitzar les xarxes socials.  
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8.11. Entrevista a Isabel Campos 
 

EMISSORA: Els 40 Osona i SER Osona 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Isabel Campos 

CÀRREC: Directora delegació Osona de Cadena SER i Els 40 Principals 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Vic, dimarts 18 d’abril de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

Són totes dues privades. Nosaltres tenim la freqüència del 92.3 que és Cadena SER 

i la 89.6 que són Els 40. La freqüència d’Els 40 Principals no ens pertany a 

nosaltres, pertany a la SER. Però, es fa el que se’n diu un contracte d’associació 

amb virtut del qual nosaltres l’explotem, a canvi, la freqüència del 92.3 de la Cadena 

SER sí que és nostre, i fem al revés. O sigui, fem un contracte d’explotació a ells i 

emetem per a ells.  

 

En certa manera estem fent com de repetidors de la freqüència aquí, però tenim 

desconnexions de publicitat pròpies. En el cas d’Els 40 Principals hi ha dues hores 

al matí, de 10 a 12, que estem connectats amb Manresa, on es fa un programació 

específica per les comarques centrals.  

 

-Com es finança la vostra emissora? 

És privat a través de la publicitat que es ven a les comarques nostres d’influència i 

publicitat que ven la SER per la seva banda, de la qual en tens un tant per cent.  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 
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-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

Alguna vegada. Per exemple, ara pel Mercat del Ram es va fer una sessió de 

discjòquei que va organitzar la casa de cotxes Mazda, que té a veure amb el tema 

d’Els 40 Principals, la llista i la música, però no, això en ràdio poc. 

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Bona. Tampoc fem notícies per ràdio. Aquí hi ha dues emissores de ràdio, però hi 

ha una televisió local, i les relacions són més per la banda de la televisió que no per 

la part de ràdio.  

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

Estem parlant de la gran cadena estatal en el cas de la SER, i Els 40 igual, és la 

gran cadena estatal musical. Això que dèiem, a nosaltres no se’ns pot entendre des 

del concepte d’una local. Si que et deus a les comarques d’influència que t’escolten i 

la publicitat és d’aquestes comarques. Però no podem perdre de vista que és un 

sistema radial, la mateixa cançó que estan escoltant aquí, també l’estan escoltant a 

Lleida o a Castellfollit de la Roca.  

 

-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Aporta presència i el fet que tinguis emissores en un lloc sempre fa que la SER si hi 

ha una informació que prové de Vic, és evident que la mirarà diferent a la d’un lloc 

on no tingui emissor. A nivell molt local potser poca cosa, pel comerç sí perquè són 

grans freqüències des de les quals poden donar a conèixer els seus productes a uns 

preus més econòmics al tractar-se de comarques que els que tindrien si 

s’anunciessin per la seva banda a una gran cadena. 

             

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

No hi ha personal específicament destinat a ràdio. Aquí devem ser en total unes 8 o 

9 persones, però que s’estigui dedicant específicament a ràdio cap. L’única que 

podria ser específicament a ràdio és la comercial, l’Anna Luna, i la Marina Solà 
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perquè és la qui ho programa. Però no hi ha ningú que estigui fent en essència 

ràdio. 

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

L’Anna Luna és comercial de les dues emissores i prou, mentre que la Marina ho 

combina amb tot.  

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

Tasques de coordinació i assistència. Si en un moment determinat ha passat 

qualsevol cosa a Vic, evidentment que encara que nosaltres no fem ràdio, si ens 

envien a cobrir un esdeveniment hi anirem i si ens demanen informació o un telèfon 

de contacte els hi donarem, si un dia tenen un convidat que ha de parlar des d’aquí 

per no haver de baixar a Barcelona, vindrà aquí i coses així, però poc, molt poc. 

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

La comercial i la Marina, ja que sense algú que ho programi tampoc funcionaria, i la 

veritat és que hi dedica estona.  

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Cap. Actualment no tenim programació pròpia i quan teníem programes eren 

col·laboradors que venien a programes existents i de forma voluntària. A part, els 

programes d’Els 40 venen marcats; si tu vols fer radiofórmula la pots fer d’aquesta 

hora a aquesta; vols fer desconnexió per informatius o programes la pots fer, que 

són els mateixos que estaran fent a Lugo, per exemple, només que amb una altra 

llengua i amb uns altres convidats, però serà el mateix.  

 

-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

Sí, a través de les genèriques. No hi ha web pròpia d’Els 40 i SER Osona, això va a 

través d’ells. Sobretot Els 40, ja que és una llista, cada setmana s’actualitza i marca 

la fórmula perquè el hit número 1 ha de sonar cada determinat temps i clar, d’això 

se’n cuiden tot ells. És molt important dir que tot es fa per satèl·lit, moltes emissores 

no tenen el satèl·lit, Els 40 i la SER sí, les desconnexions són completament 

automàtiques.  
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-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Això els hi hauries de demanar a ells, però suposo que abans participar amb tot el 

tema de les llistes o en els mornings que fan bromes i coses d’aquestes era molt 

complicat, ara amb els telèfons mòbils i les xarxes socials és molt fàcil. Crec que les 

xarxes han influït així com que al principi la televisió era una mica ràdio, ara la ràdio 

és una mica televisió perquè fan moltes coses que requeririen ser visualitzades i no 

ho són.  

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

A Els 40 hi ha dues hores que es fan des de Manresa. En el cas de la SER, a cada 

hora hi ha butlletins informatius. Els 40 no tenen informatius. Llavors a la SER hi ha 

uns programes de contingut, alguns més polítics, altres més social, programes 

d’humor, programes en castellà perquè es fan des de Madrid i uns quants són des 

de Barcelona i són en català. L’estrella com a totes les ràdios és el futbol. 

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Actualment des d’Osona no hi ha cap programa propi. Des que tenim televisió, des 

del 2007, que no fem ràdio. Bé, el 2007 encara fèiem ràdio, però quan es va fer el 

plató aquí ho vam deixar, potser el 2008. 

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Els programes generals són diaris de dilluns a divendres, i després tenen una 

programació especifica pel cap de setmana. Hi ha programes que depenen del dia 

que hi ha futbol, com la graderia. 

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 

Llavors a la SER hi ha uns programes de contingut, alguns més polítics, altres més 

social, programes d’humor, programes en castellà perquè es fan des de Madrid i uns 
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quants són des de Barcelona i són en català. L’estrella com a totes les ràdios és el 

futbol. 

 

-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí, des de la web genèrica.  

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Podcast integrat a la web des de la general. 

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

Crec que la gent ens escolta a través de la ràdio convencional, sobretot al cotxe, 

tant la SER com Els 40. Des de casa no ho sé, com que jo m’he acostumat a 

escoltar-ho des de la televisió, clar, ara amb la TDT és molt fàcil escoltar-ho tot des 

del televisor. Crec que són dos tipus d’emissores que s’escolten molt a temps real i 

en ràdio, a través del cotxe principalment. Si mai falla l’emissora de la SER, les que 

truquen són molt mestresses de casa que van seguint una continuïtat, unes 

converses, entrevistes, etc. 

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Les xarxes socials, el telèfon i el mail de les emissores generals. Nosaltres 

intervenim molt poc, quan passa alguna cosa grossa com que toqui la loteria o una 

cosa així. O quan hi va haver el merder del padró, van venir a fer un reportatges des 

d’aquí, fas una mica de productor i els ajudes a buscar la gent, però no hi ha una 

relació de trucar-se cada dia com abans.  
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8.12. Entrevista a Josep Sanfiz 
 

EMISSORA: Ràdio Ciutat de Vic 

NOM PERSONA ENTREVISTADA: Josep Sanfiz 

CÀRREC: CEO de Sunion Digital S.L.U. (empresa propietària de l’emissora) 

LLOC I DATA DE L’ENTREVISTA: Vic, divendres 5 de maig de 2017 

 

Bloc 1: Gestió 

 

-La vostra emissora és pública o privada? En el cas de les públiques: quin 

sistema de gestió tenen: ens municipal, depenen d’alcaldia… En cas de les 

privades, quin tipus d’empresa són i com es gestionen? 

És una emissora absolutament privada amb capital privat. No pertany ni ho impulsa 

cap mena de grup inversor, mediàtic o polític. És una iniciativa que neix d’un 

col·lectiu professional, de gent de la comunicació que li han donat un format 

empresarial i privat, lògicament, però per exercir la nostra professió.  

 

-Com es finança la vostra emissora? 

La font d’ingressos principal d’un mitjà de comunicació és i suposo que continuarà 

sent la publicitat, però la nostra proposta radiofònica és innovadora que anirà més 

cap al futur que no cap al passat, i en quan a font d’ingressos també ha de ser així. 

Avui en dia, i anirà a més, penso que les empreses de comunicació, i en aquest cas, 

també les radiofòniques, creix el percentatge d’ingressos indirectes derivats de 

gestió, de sinergies d’activitats, d’organització d’esdeveniments, comercialització, 

etc. De tota d’una sèrie de camps paral·lels que no són pròpiament els del mercat 

publicitari que per altra banda, està bastant saturat i complicat. A més, també 

influeix moltíssim en que fins i tot el mercat publicitari, la manera de fer publicitat, 

avui en dia, i més en un tipus de model de ràdio que fem nosaltres no té res a veure 

amb l’explotació o manera de fer publicitat que es feia fins ara en les emissores 

analògiques  

 

-En cas de finançament mixt, quina és la proporció que aporta l’ajuntament i 

quina la publicitat? 
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-Feu activitats o esdeveniments per tal de finançar la vostra emissora? 

Són projectes immediats que estan programats ja. Si parlem només d’organització 

d’esdeveniments no es poden preparar les coses a poques setmanes vista, sinó que 

s’han de preparar a molts mesos vista. Durant el 2017 nosaltres farem accions a 

nivell d’organització que estan programades, que s’estan treballant des de fa uns 

quants mesos i que es visualitzaran abans de 31 de desembre, algunes d’elles, més 

d’una. Fins ara no n’hem fet cap, les accions que hem fet han set més promocionals  

 de visibilització i res més. Amb finalitat de rendiment, a més a més de visibilització, 

són les que farem al segon semestre de l’any.  

 

-Com és la vostra relació amb l’ajuntament més enllà de l’aportació 

econòmica? 

Quan parlàvem de projecte empresarial, enteníem que estem fent comunicació de 

proximitat i per tant, el que no té sentit, malgrat que siguem una empresa privada i 

comercial, no sotmesa a condicionants institucionals ni municipals en aquest cas, el 

que no volíem és anar contra natura ni contra el territori. Havíem de fer 

necessàriament un sondeig i una exploració de sí realment al territori li semblava bé 

o creia convenient l’existència de la nostra emissora i el nostre projecte. Per tant, la 

primera cosa que vam fer, precisament, va ser parlar amb qui representa a  la 

població, que és l’ajuntament per sondejar-ho, i a partir d’aquí vam parlar amb altres 

agents de la ciutat. El recull d’aquella exploració va ser positiva, altra cosa és quan 

hem començat a funcionar. 

 

A nivell comunicatiu, evidentment, se’ns tracta com un mitjà de comunicació més,  a 

través d’un gabinet de comunicació que saps que existeix, doncs, a partir d’aquí 

participem, com la resta de mitjans de comunicació, de les fonts d’informació de 

l’ajuntament, gestionem nosaltres i els tractem amb la mateixa mesura, i en aquest 

sentit, a nivell comunicatiu no hi ha res a dir, som un mitjà més. 

 

A nivell de suport promocional pel fet de ser una emissora nova o una iniciativa 

nova, fins i tot una iniciativa empresarial nova que ocupa dos, tres, quatre, cinc, sis 

persones de la població, pel fet de ser, a més a més, un mitjà de comunicació, que 

teòricament té una funcionalitat social, i que a més a més, hem explorat prèviament 

la conveniència de ser-hi o no. En base a tots aquests arguments, si era esperable, 



 
 

 
 

 
Mapa radiofònic 
local d’Osona 

TFG Xavier Miralpeix 

145 

que jo crec que ho seria, o desitjable una mena de suport en uns inicis d’un tipus 

d’empresa com aquesta, dons la veritat és que fins ara és zero. I en tot cas, com a 

pressupost publicitari en les partides municipals, fins ara em sembla que ens ha 

proporcionat dues campanyes de publicitat que no arriben a 250 euros. Tothom pot 

veure els diners en el portal de transparència que té l’Ajuntament de Vic aquests 

moments amb altres mitjans.  

 

-Per la quantitat d’habitants que té el municipi, considereu que té sentit 

l’existència de l’emissora? 

La nostra és una vocació comarcal. La capitalitat de Vic és inqüestionable, però no 

crec que ningú a la comarca entengui aquesta capitalitat com una capitalitat tant 

forta que pugui prescindir de la comarca. La gent de Vic l’interessa què passa a la 

comarca i a la gent de la comarca l’interessa què passa a Vic. Mai s’ha plantejat un 

altre model que no sigui el de vocació comarcal, més enllà que fins ara porti el nom 

de Ciutat de Vic per la manera com es va gestar l’emissora. 

 

Per altra banda, si hi ha forat o no hi ha forat, nosaltres pensem que sí. Una cosa és 

que hi hagi moltes emissores i l’altra que aquestes emissores satisfacin la 

necessitat, que penso que pot haver-hi d’informació comarcal. Potser sí hi ha moltes 

emissores, però n’hi ha molt poques que generin realment informació.  

 

Quan vam començar, evidentment, vam fer una exploració sobre quina capacitat 

teníem nosaltres de generar informació i quina generava realment la comarca per 

veure quina oferta informativa podíem oferir. Vam acabar definint dos informatius, un 

matinal i un al vespre d’uns quinze minuts de durada, que és el que estem fent en 

aquestes moments. Cada informatiu d’aquests s’omple amb una desena d’inputs de 

notícies noves, o d’aquestes noves, que la meitat poden ser repetides en dues 

edicions i d’altres no. Diàriament. la producció és d’unes 14 o 15 notícies, i amb 

això, no patim per elaborar-les, vol dir que això hi és. En canvi, no hi ha molts 

mitjans de comunicació aquí a la comarca que ofereixin cada dia 15 notícies, no 

crec que hi siguin, encara que n’hi hagi molts. A Vic i a la comarca hi ha molta ràdio, 

però molta ràdio musical i molta ràdio depenent de grans cadenes, i les emissores 

que són de caire local, n’hi ha poques que tinguin una capacitat d’oferir tanta 

producció informativa, per tant, crec que el forat si que hi és.  
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-Què aporta l’emissora al poble i què aporta el poble a l’emissora? 

Partim de la creença, potser equivocada, que sí hi ha aquesta necessitat de donar 

contingut informatiu a nivell radiofònic, és a dir, a Osona anem ben servits amb 

altres tipus de plataformes escrites, digitals i fins i tot televisives d’oferta, sobretot de 

xarxes i de contingut informatiu. Però, si parlem exclusivament de ràdio, creiem que 

no està cobert. Volem aportar continguts radiofònics a nivell de proximitat, això per 

una banda.  

 

I fer-ho, sobretot, amb el model de la nostra aposta, que és una aposta sí o sí 

decidida per el món digital, i sobretot, per Internet amb la interrelació a les xarxes i 

amb el model radiofònic que s’imposa a partir d’aquí. Un model de ràdio a la carta, 

d’informació que et ve fragmentada, la que tu vols de forma directe amb 

absolutament utilització de les xarxes socials per vehicular la informació que 

nosaltres produïm amb aquell finalista que li pot interessar més, per tant, això és el 

que nosaltres podem aportar: un nou model de fer ràdio, i més contingut, que a 

nivell radiofònic creiem que fins ara no s’estava donant. 

 

Què ens pot aportar la comarca? La comarca és riquíssima a nivell social, cívic, 

cultural i en tots els àmbits. Quan vam definir fer dos informatius amb la inseguretat 

de si amb això n’hi hauria prou o no, i que de moment anem prou servits és perquè 

creiem que la comarca, de la mateixa manera que té molta vida, molta vivència, a la 

ràdio, lògicament, com a eina de comunicació i de transmissió ens aporta moltíssima 

vivència, contingut i experiència, en aquest cas, radiofònica.  

                     

Bloc 2: Funcionament 

 

-Com s’organitza i estructura la junta o direcció de l’emissora? 

El projecte no és una emissora, sinó un grup d’emissores. Si haguéssim hagut de 

plantejar en el seu moment, l’emissora únicament com a Ràdio Ciutat de Vic no 

l’hauríem fet. El nostre projecte es basa en la sindicació de continguts i la 

mancomunitat de gestió, i per tant, com a projecte empresarial també passa per 

aquí, sinó, nosaltres no ho sabríem fer. Per tant, l’estructura es mou una mica a 

partir d’aquí, tenim la necessitat d’ampliar. De fet, vam néixer amb Ràdio Ciutat de 

Vic en proves el setembre, el desembre vam començar i el gener engegàvem Ràdio 
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Ciutat de Figueres, i en aquests moments, en dos mesos més, amb un model 

diferent que no és el de titularitat pròpia sinó de gestió delegada, però incorporem 

una altra emissora cap al Tarragonès, i abans d’acabar l’any n’hi haurà alguna més.  

 

L’estructura respon una mica a això, en aquest cas assumeixo la coordinació de tot 

això, i a cada una d’aquestes emissores hi ha un responsable que fa les funcions 

directives i coordinació. Partim d’una experiència professional, això vol dir que no hi 

ha tants càrrecs com treballadors. Si que s’assumeixen feines de coordinació en 

diferents àmbits, però són productives. El model és piramidal, hi ha una persona que 

coordina tot el projecte, una persona responsable a Figueres, una persona 

responsable aquí a Vic i a partir aquí una estructura de gent que treballa en cada 

una de les parcel·les. El coordinador de l’emissora fa gestió, cap d’informatius i cap 

de programació, tot a la vegada. 

 

-Les persones responsables tenen rols ben definits o tothom fa de tot? 

Intentem fugir de tants caps, ni caps ni barrets. Nosaltres ens arremanguem, 

treballem i fem ràdio. Quan sortim de la porta de l’estudi, a vegades hem de fer 

papers, visites o relacions públiques, però som periodistes, volem fer comunicació. 

Ni podem ni volem, a més a més, pensem que no va cap aquí. Si intentem fer un 

model de ràdio diferent, una proposta de ràdio diferent, també amb això hem de ser 

diferents, per tant, fugim d’estereotips de cap de programació, cap de redacció, etc. 

Hi ha un coordinador que es cuida una mica de l’emissora, per dir-ho així, sol 

coincidir la funció amb la responsabilitat sobre continguts, no desglossem continguts 

informatius de programació, i en tot cas, aquest a la vegada ha de coordinar altres 

tasques que sí són diferenciades, com són la tasca comercial, màrqueting i 

administrativa, a més de coordinar la redacció que és la que té més pes. Però, si 

que el nostre model està basat a nivell de continguts separats d’una proposta 

informativa; i després hi ha la proposta paral·lela de continguts no informatius, 

continguts de servei, però la coordinació és unificada, la mateixa. 

 

-Quin pes té el director de l’emissora? 

La gent ha de visualitzar i ha de tenir un interlocutor, hi ha d’haver-hi algú que 

representi, a mi, a nivell de l’estructura piramidal tampoc vull deu interlocutors, 

necessito un que em pugui parlar de Vic, un de Figueres i un que em pugi parlar de 
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les altres poblacions, etc. quan ens trobem. Però, a nivell funcional, de portes 

endins, el director no està a dintre el despatx fent cafès i rebent visites, sinó que la 

seva feina és arremangar-se, editar informatius, fer de periodista, i en tot cas, una 

tasca afegida de representació, gestió, etc.  

 

-Quantes persones en plantilla teniu? I quines funcions fan? 

A Ràdio Ciutat de Vic, en principi, hi ha dos editors d’informatius, tres redactors, dos 

tècnics, una persona de màrqueting i publicitat, i una persona d’administració. Que 

estiguin fixes per allà, unes set persones. Després hi ha la gent que puntualment fa 

un espai i grava, ve, entra, surt o que pot fer una col·laboració d’una crònica 

d’esports, que d’això, en tot cas, no et sabria dir si n’hi ha tres, deu, 30 o 42. 

 

-Quants col·laboradors té la vostra emissora? I quines funcions fan? 

Al setembre sortim amb força canvis a nivell identitari com a emissora, i que afecten 

també molt a nivell de continguts. Per tant, si em parles ara de quanta gent, a més a 

més de la que hi ha a casa, et diria deu o dotze que estan fent continguts, però no 

seran els que hi haurà al setembre perquè hi ha moltes coses que s’estan fent a 

nivell de producció es començaran a emetre al setembre. Fan esports, o un 

programa d’això o d’allò.  

 

La nostra producció de continguts va enfocada, sobretot, a produir aquest tipus de 

continguts, molt diversificats, de moltes temàtiques diverses, molts col·laboradors 

diferents específics de coses diverses, però produint continguts molt petits en format 

píndola de tres, quatre o cinc minutets, que es programaran periòdicament. Aquesta 

gent que és molt especifica de tot això, no és la gent que està cada dia produint 

informació, en aquest si, que ho separem. La proposta informativa continuarà estan 

basada en un bloc informatiu de matí i un de vespre, al front de cada un d’aquests hi 

ha dos editors, dos tècnics i dos redactors, a banda d’algun altre redactor de suport. 

Aquests són els que elaboren bàsicament la producció informativa, la resta és gent 

col·laborador externa.  
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-Teniu presència a les xarxes socials? Feu publicacions regularment o de tant 

en tant? Qui gestiona aquestes xarxes socials? 

És l’hàbitat. Sí, nosaltres tenim perfils oberts a Facebook, Twitter, Instagram i 

Youtube. D’aquests quatre, els més utilitzats, per la nostra tipologia, són Twitter i 

Facebook, sobretot Twitter. Instagram no el fem servir tant, tot i tenir perfil i saber 

que hi hem de ser-hi, però no l’utilitzem tant. Youtube, segurament, l’hauríem de fer 

servir més perquè tenim la plataforma adaptada per poder-ho fer, però per defecte 

nostre no l’estem utilitzant tant, en canvi si que ens movem a Twitter i Facebook.  

 

El professional que ve a treballar amb nosaltres ha de saber fer de periodista amb 

totes les funcions (productor, redactor, etc.), ha de ser radiofonista amb totes les 

funcions (locutor, tècnic de so, etc.) i ha de saber ser community manager amb tots 

els coneixements de màrqueting digital, posicionament SEO, etc. per optimitzar com 

fem la divulgació a les xarxes. Aquesta és la culminació de tot el procés.  

 

-Les xarxes socials han influït d’alguna manera en el funcionament de la 

vostra emissora? 

Podíem prescindir de les xarxes socials però hagués set absolutament absurd 

perquè el nostre hàbitat és Internet. Estem fent una proposta de ràdio digital, en 

aquest cas, de ràdio digital emesa a través d’Internet que és compatible amb la 

ràdio digital i amb la ràdio analògica, la ràdio online en aquests moments. Amb tots 

els elements favorables del que pot tenir utilitzar Internet com a canal de 

comunicació, en aquest cas, radiofònic. En el que ha revolucionat el món d’Internet 

darrerament han estat les xarxes socials. Per tant, les xarxes socials en certs 

aspectes, molts mitjans de comunicació les han entès com una competència, són 

algú que està subministrant informació a la gent, que fins ara teníem l’exclusivitat els 

mitjans de comunicació, i ara, les xarxes han substituí o usurpat això. Pots plantejar-

te les xarxes com a competència, i a l’enemic ni aigua, o justament donar-li la volta i 

utilitzar realment les xarxes amb tot el que tenen de bo, com és la interrelació, 

sobretot amb la gent, amb l’usuari final i amb objectius de millorar continguts i 

optimitzar-los per aquella gent que realment l’interessa, i amb el que suposa això, 

després, a nivell de suport comercial, publicitari que tu puguis explicar que no és 

que tu emets una cosa i igual algú la sent, sinó tu li enviaràs.  
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No és el mateix anar després a un anunciant dient-li que has emès una cosa en una 

gran emissora que igual l’escolta molta gent, però ves a saber quanta gent en aquell 

moment ha sentit allò, a algú que li puguis dir no només ho ha sentit algú, sinó que 

ho podrà sentir a l’hora que vulgui, ho té posat en un paper i a més li enviem a casa 

seva a través de les xarxes socials perquè ho escolti aquell que a més a més, vol 

escoltar allò, té un rendiment.  

 

Totes aquestes eines i plusos afegits que permeten les xarxes socials és absurd no 

aprofitar-les, penso que la majoria dels mitjans de comunicació se n’han donat 

compte, tots ho estan utilitzant. Els que són analògics estan tenint tots una part cada 

vegada més important de la seva divulgació a través d’Internet amb els espais webs 

i utilitzant les xarxes socials. Nosaltres que ja hem nascut vocacionalment aquí, és 

normal que ens hi trobem còmodes.  

 

Bloc 3: Emissió 

 

-Com s’organitza la vostra graella de programació (fórmula musical, butlletins 

horaris, informatius...)? 

Emetem en streaming, però el 80% del que fem, estem fent-ho en Podcast, ràdio a 

la carta. Si ho fem en Podcast (ràdio a la carta) en format de píndoles d’informacions 

divulgades a través de xarxes, que més té que s’emeti a les 8:40 o a les 9:30, dins 

d’un contingut o dins d’un altre. Quan parlem de graella, estem parlant d’streaming, 

que nosaltres no hi renunciem, al contrari.  

 

Ara, primera qüestió, la graella respon a la idea que algú escolta aquesta 

programació. Amb una proposta que neix el que s’ha de fer primer és fidelitzar 

l’oient a aquesta proposta. Aquí hi ha una feina a fer de fer-se conèixer, de 

divulgació i de visibilització, que la gent conegui l’emissora. Aquesta feina tot just 

l’estem fent i en tenim per temps d’anar-nos fent conèixer. Això, per una banda. 

 

Per altra banda, és molt més ràpid fer-se conèixer a través, com et deia, de si estem 

parlant d’una informació d’alpinisme o de Ferran Latorre, fer-li arriba al grup 

excursionista, al grup d’alpinisme o a la gent d’esports, que no pas posar-ho dins 

d’un informatiu que ves a saber si algú que no li interessen els esports ho escolta 
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perquè només l’interessa la política. Per tant, és molt més objectivable fer-ho 

d’aquesta altra fórmula. Quan parlem de graella de programació estem parlant 

d’streaming. 

 

Sortim amb una idea finalista de graella de programació, però naixent, nosaltres si 

més no, no ho hem sabut fer, sortir amb una aposta de graella de programació de 

24 hores al dia, set dies a la setmana. Ha de ser gradual, progressiu mica en mica. 

 

Fins ara hem basat aquesta graella de programació amb dos espais informatius matí 

i vespre, amb butlletins informatius, amb emissions d’informacions puntuals, això és 

el que hem fet. I amb continguts de programes que havien d’anar en horari nocturn o 

en cap de setmana. L’anàlisi d’aquests primers mesos és el fet, i el projecte cap on 

va d’aquí tres mesos més, que va cap a intensificar aquesta idea que no podem 

pensar tant en una gran graella de programació per streaming quan majoritàriament 

qui ens escolta és la gent per Podcast.  

 

Per tant, hem de fer l’esforç en millorar molt l’oferta de continguts pensats en 

Podcast, amb diversificació de continguts i amb gent que sàpiga molt bé el que està 

dient, amb esforç de saber a qui l’interessa allò i arribar-li directament, això és a on 

hem de fer l’esforç en aquests moments. I podem cuidar paral·lelament l’streaming, i 

aquests mateixos continguts donar-los format periòdic amb una graella horària en 

streaming, sí, i mantenir com mínim el que estem fent, amb continguts informatius, i 

si convé, millorar-los i ampliar-los, però objectivament, primordialment i 

principalment en aquests moments el plantejament a tres mesos és pensant més en 

ràdio a la carta que no pas en streaming i graella de programació.  

 

Tots els continguts que nosaltres els fem, no només els fem per Podcast, els fem en 

streaming, i a més a més, formalment de la mateixa manera com elaborem els 

Podcasts, pocs per no dir res, s’elaboren directament a la plataforma de Podcast i ja 

està, tots passen per streaming i des de l’streaming es grava el Podcast i es 

distribueix.  

 

A l’hora de crear continguts, o pensar-los, no estem pensant en de les 21:30 a les 

22.30 hem de posar alguna cosa, no, ens interessa parlar dels gossos d’agility o de 



 
 

 
 

 
Mapa radiofònic 
local d’Osona 

TFG Xavier Miralpeix 

152 

consells de les mascotes, o de la salut i que algú en parli molt concret. Que allò ho 

emetem els divendres a les tres de la tarda en la graella, doncs molt bé, si algú ho 

vol escoltar en directe ho pot sentir, però si algú no pot, ha de saber que ho tindrà a 

la plataforma de Podcast i que li farem arribar. Per nosaltres és més important 

esmerça esforços en crear el contingut, que sigui bo, a qui ha d’anar dirigit i amb tot 

això, més que en omplir fraccions horàries buides de graella, és a dir, que hi hagi 

fraccions de graella ens preocupa zero.  

 

Ja la volem anar omplint i tenim la pretensió que algun dia tindrem tants continguts 

interessants que tindrem 24 hores d’interès de continguts al dia i set dies a la 

setmana. Ja hi volem anar cap aquí i estructurar-ho amb un horari coherent, però 

com que ho estem creant, estem més ocupats creant continguts interessants i ben 

fets que no pas en omplir graella. 

 

-Quants programes propis teniu a la graella? I externs (La Xarxa o d’altres 

emissores)? Qui fa aquests programes? 

Hi ha una part de producció local en totes les emissores i hi ha la part de producció 

sindicada. A nivell de sindicada, nosaltres no defugim dels continguts sindicats 

d’altres xarxes. Per exemple, amb Vic no és el cas perquè a cada població hi ha una 

emissora associada a La Xarxa de Televisions Locals, però a Figueres, per 

exemple, ja hi ha un acord verbal perquè siguem l’emissora de Figueres de La 

Xarxa, i això no vol dir no sigui compatible amb els nostres propis continguts de la 

xarxa del nostre grup de cadena.  

 

A Figueres estan fent tres continguts que nosaltres els emetem a Vic, i aquí, a part 

de la producció informativa local, s’estan fent cinc continguts més, que els estem 

fent aquí i a Figueres, en aquests moments.  

 

-Quina periodicitat tenen la majoria d’aquests programes? 

Aquests continguts s’emeten a la graella d’streaming, es fa una reemissió en la 

majoria dels casos, no amb els informatius. Una mica, tornem amb el mateix, són 

conceptes de la ràdio analògica, al final quan et poses a sobre la taula et dones 

compte constantment d’això per què? Perquè venim amb el xip posat de la ràdio 

analògica. Hi ha un programa que fa la Griselda Guiteras, que va adreçat a 
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recomanacions d’oci familiar, l’emetem els dijous a dos quarts de nou, i el divendres 

a la mateixa, i en aquest cas es va comentar: per què fem la reemissió? Perquè la 

gent ho pugui escoltar més d’una vegada que per això són les reemissions, però 

resulta que si fem ràdio a la carta i el tenim penjat en el Podcast, la gent ho pot 

escoltar tantes vegades com vulgui, l’hora que vulguis, des d’on vulgui, quan vulgui, 

per tant, si el té 24 hores i el té reposat perquè li hem de tornar a posar en 

streaming.  

 

Només li podem posar en streaming pensant que és que hi ha molt oient nostre que 

no sap ni què és Internet, no li arriba la informació per Internet, no té accés a Twitter 

ni a Facebook, no ho escolta al mòbil, sinó que ho escolta punxant a veure què sona 

a la ràdio que és com la gent fins ara escoltava la ràdio analògica. La gent cada 

vegada més vol escoltar el que vol escoltar quan ho vol escoltar i no quan ho emet 

l’emissora, i això és el que nosaltres hem de facilitar, aquest és el concepte nou de 

ràdio a la carta. Tota la resta respon a l’emissió de com es feia fins ara en analògic, 

la graella com es feia en analògic amb les reemissions, però és més un defecte de 

no haver set encara prou agosarats com per dir perquè volem una reemissió si a 

última ja ho tenim servir per aquí i per això estem fent reemissions. Però des 

l’escepticisme o des de la constatació constant en aquest procés propi i intern d’anar 

canviant de xip de veure que no té massa sentit omplir graella i fer reemissions dels 

espais.  

 

Si em demanes com ho estem fent, ara per ara, estem fent emissions i reemissions 

dels espais en streaming, a banda dels Podcasts que és el que realment funciona. 

El tipus de programació que nosaltres fem és sobretot setmanal, tret dels informatius 

que són diaris de dilluns a divendres dos cops al dia (matí i vespre). Tenim un espai 

que són uns contes de divulgació infantojuvenil  de fantasia que són “Els casos del 

Detectiu Logan” que són d’una escriptora que és la Mercè Masnou, que és de Vic, 

però viu a Centelles, aquests s’emeten en episodis diaris, però la resta de producció 

són espais setmanals.  

 

-Quins tipus de formats i quins continguts ofereixen els programes de la 

vostra emissora? 
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-Teniu emissió per Internet (streaming)? 

Sí.  

 

-Teniu servei de Podcast? Està integrat dins de la vostra pàgina web o és d’un 

servei extern (Ivoox, Podomatic, Poderato, etc.)? 

Nosaltres fem servir la plataforma d’Encast en aquests moments, però també tenim 

accés a Ivoox, surt per altres plataformes. Estem treballant de cara, segurament, al 

setembre en un repositori de Podcasts particular propi, però això ja és una de les 

coses innovadores que hi haurà a partir de setembre a nivell de Podcast. És potser 

una de les conclusions d’aquests primers mesos que això és un percentatge molt alt 

de la gent que ens escolta, que ho fan per aquí, i per nosaltres, la manera de 

treballar que és per aquí. 

 

-Quina és l’opció que prefereixen els vostres oients per escoltar els 

programes: emissió per FM, per Internet o Podcast? 

L’avantatge que tenim nosaltres sobre la ràdio analògica que s’han de basar en 

estudis que són exploracions, l’EGM, són estudis així d’enquesta i en tot cas, no en 

emissores del perfil nostre de proximitat, són grans emissores que hi tenen accés, 

les altres ni hi surten. La diferència és que totes les dades són objectivables, és a 

dir, és Internet, per tant, nosaltres sabem al moment qui ens escolta, a quina hora, 

des d’on ens escolten, el perfil del que ens escolta, si és home o dona. Les eines 

que hi ha a l’abast de tothom de les xarxes socials, de l’explotació de dades 

analítiques de les xarxes socials, d’Internet, de Googles, etc. fan que sigui 

absolutament objectivable tot això. I totes aquestes dades d’aquests primers mesos 

ens porten a concloure que la gent ens escolta més en Podcast. 

 

De fet, és normal, penso que això respon, sí, a una manera d’escoltar la ràdio 

diferent. Però, també respon una mica a la nostra casuística pròpia, és a dir, 

emissores que ja estan molt consolidades, les grans cadenes de Barcelona o 

emissores locals que ja estan molt consolidades, la gent les pot escoltar, és al 

revés.  

 

Són dues coses diferents, una pensar que la ràdio tal com s’està escoltant, cada 

vegada més, és una ràdio enfocada cap a la carta i Podcast, més que no pas 



 
 

 
 

 
Mapa radiofònic 
local d’Osona 

TFG Xavier Miralpeix 

155 

streaming. I l’altra cosa és que nosaltres per ser una emissora que tot just naixem, la 

manera més fàcil d’accedir a la població és, precisament, via Podcast, via xarxa, 

ràdio a la carta, utilitzant xarxes socials, arribant-hi directament, que no pas la gent 

que encara hem de fidelitzar, i tenim molt temps per fidelitzar, a diferència de les 

emissores que ja porten molts anys existint.  

 

-Com us relacioneu amb l’audiència? Teniu algun canal de participació o 

plataforma que permeti la interacció amb els oients?  

Pesen tant les xarxes socials... Evidentment serveixen per interrelacionar-se, i és 

tant universalitzat i tant a l’abast, que majoritàriament la interrelació ha de ser a 

través les xarxes socials, és la manera com podem identificar què vol realment 

l’oient, i és molt fàcil de copsar-ho això, aquesta relació a través les xarxes socials. 

Evidentment, en una emissora de proximitat com la nostra fem servir el boca boca, 

fem servir qualsevol oportunitat o canal, com les altres, però les xarxes socials és 

una eina que ho mata tot a nivell de interrelació. Per la proposta que fem en aquests 

moments, les xarxes socials són les que fem servir més, però les altres no les 

oblidem ni les podem oblidar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


