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Resum: L’arribada d’Internet i de les xarxes socials, així com la consolidació dels 

prosumers, han obligat els mitjans de comunicació a experimentar una sèrie de canvis per 

sobreviure i adaptar-se. La ràdio no se n’ha vist exclosa i ha hagut d’actualitzar-se, 

incorporant elements audiovisuals propis del món digital, o incloent la seva audiència 

social (seguidors a les xarxes) dins la seva comunitat d’oients. Aquest treball analitza 

l’estratègia comunicativa actual d’El matí de Catalunya Ràdio a les xarxes socials, per 

intentar detectar-ne les mancances i virtuts, i poder-ne proposar una de nova que pugui 

adaptar-se millor a les necessitats del context actual. 

Paraules clau: Xarxes socials, radiomorfosi, ràdio social, oient-usuari, prosumer, 

engagement, participació, interacció, bidireccionalitat. 

Abstract: The arrival of the Internet and social networks, as well as the consolidation of 

prosumers, have forced media to experience some changes to survive and adapt. Radio 

has not been excluded from this process, and it has had to update. This translates into the 

incorporation of audiovisual elements typical from the digital world, as well as the inclusion 

of its social audience (followers in social media) within its community. This paper analyzes 

the current social media communicative strategy of El matí de Catalunya Ràdio, to try to 

detect its limitations and virtues, and propose a new strategy that might adapt better to the 

current context. 

Keywords: Social media, radiomorphosis, social radio, listener-user, prosumer, 

engagement, participation, interaction, bidirectionality. 
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1. INTRODUCCIÓ 

“Són les zero hores, zero minuts del dia 20 de juny del 1983. Comencem en aquest 

moment una feina volguda i important: la posada en marxa de Catalunya Ràdio.”. Amb 

aquestes paraules, Miquel Calçada posava veu per primera vegada a la ràdio pública 

catalana. Després de 35 anys, l’emissora es manté com un dels referents comunicatius a 

tot el territori català, tot i que segurament, poc té a veure amb aquella ràdio incipient.  

L’arribada de les xarxes socials ha estat un enorme impacte per tota la societat, i la ràdio 

com a mitjà de comunicació no se n’ha vist exclosa. Les emissores, i entre elles Catalunya 

Ràdio, s’hi han hagut d’adaptar, fins al punt que avui dia ja no poden ser concebudes 

sense els seus perfils a les xarxes i la seva audiència social (seguidors). El concepte de 

ràdio tradicional ha deixat pas al de ràdio social (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013), 

una nova forma de concebre el mitjà sonor que contempla les possibilitats que l’entorn 

digital i les plataformes socials li ofereixen. 

En aquest context, aquells que sentim una afinitat especial per la ràdio i pel món de la 

comunicació, podríem preguntar-nos: l’emissora pública catalana haurà sabut adaptar-se 

a aquest nou paradigma? I en qualsevol cas, quins aspectes podria millorar per 

aconseguir-ho plenament? Donar-hi resposta en un treball de fi de grau com aquest, amb 

les limitacions de recursos i temps que comporta, resulta impossible. No obstant això, fer-

ne una primer estudi exploratori sí que és factible. Així doncs, aquest treball se centra 

exclusivament en analitzar l’estratègia a les xarxes socials d’un programa de l’emissora: 

El matí de Catalunya Ràdio. A partir dels resultats obtinguts de l’anàlisi, s’ha elaborat una 

estratègia de comunicació pròpia pel programa, en forma de decàleg. 

2. OBJECTIUS 

El primer objectiu d’aquest treball és ser capaços d’analitzar l’estratègia comunicativa 

actual d’El matí de Catalunya Ràdio a les xarxes socials, a partir d’uns criteris 

propis ben argumentats i definits.  

En segon lloc, volem realitzar una anàlisi comparativa de l’estratègia en xarxes 

socials dels programes matinals de les dues emissores més escoltades a 
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Catalunya. Segons dades de la darrera onada de l’EGM (Estudi General de Mitjans) 

aquestes són, de major a menor audiència: RAC1 i Catalunya Ràdio. Ens limitem a 

aquestes dues emissores perquè la tercera més escoltada (Cadena SER) és d’àmbit 

estatal, i ens interessa poder comparar emissores de magnitud i abast equiparables. 

Oients diaris per emissora i corresponent programa matinal (Primera Onada EGM 2019); Font: 

www.ccma.cat 

El tercer objectiu del present estudi consisteix a detectar les principals mancances i 

virtuts de l’estratègia actual a les xarxes socials d’El matí de Catalunya Ràdio. Per 

aconseguir-ho serà imprescindible haver donat resposta als dos objectius prèviament 

exposats. 

Finalment, el quart i principal objectiu d’aquest estudi és elaborar la nostra pròpia 

proposta d’estratègia comunicativa en xarxes socials per El matí de Catalunya 

Ràdio, en forma de decàleg. Es tracta del programa més escoltat de l’emissora pública 

catalana i del segon més escoltat a tot el territori, només per darrere d’El món a RAC1 

(Primera Onada EGM, 2019 ). 1

3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

3.1. La ràdio i Internet. Radiografia d’una relació. 

3.1.1. Context històric 

La ràdio va arribar a Espanya a mitjans dels anys 20 i va ser, durant molt de temps, el 

mitjà de referència a tot el territori. L’arribada de la televisió als anys 50, va alterar 

enormement l’ecosistema de mitjans i l’existència de la ràdio. Aquesta va experimentar 

una forta pèrdua d’audiència, però també va ser capaç d’adaptar-se a través del 

RAC1 Catalunya Ràdio

865.000 716.000

El món a RAC1 El matí de Catalunya Ràdio
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potenciament de l’agilitat i la immediatesa (dos atributs en els quals la ràdio sempre ha 

guanyat a la tele). 

Amb el temps, els avenços tecnològics van permetre a la ràdio sortir al carrer i interactuar 

i donar veu als oients. Això va facilitar la introducció de noves visions, maneres de dir i 

d’una narrativa fresca i propera que va trobar el seu punt àlgid als anys 80 (Alonso, 2015). 

Ara bé, si la televisió va comportar canvis importants per a la ràdio, encara més gran va 

ser l’impacte provocat per l’arribada d’Internet. La ràdio (tot i que també la resta de mitjans 

de l’ecosistema) no va tenir més remei que involucrar-se en un procés de canvi i 

adaptació que avui dia encara dura. 

3.1.2. Etapes de la relació 

Una bona fotografia general de com la convivència entre ràdio i Internet s’ha anat produint 

al llarg del temps, la podem extreure de les tres etapes que proposa Cebrián Herreros 

(2008): 

De forma molt resumida, en un primer moment, les ràdios/emissores aprofiten Internet per 

crear pàgines web que es destinen a promocionar la seva programació i els principals 

comunicadors. En aquesta primera etapa, l’emissió online (simulcast) s’estableix com un 

valor afegit que afavoreix la interacció amb els oients. 

Més endavant apareixen les primeres emissores exclusivament online, i aquelles més 

convencionals comencen a adaptar els seus continguts pel consum a la xarxa. És 

aleshores quan s’introdueixen les fonoteques i diverses eines que afavoreixen encara més 

la participació dels oients. 

Finalment, arribem a l’etapa que probablement inclou també el moment actual, 11 anys 

després que Cebrián l’exposés. Es tracta d’una fase en la qual les xarxes sense fils 

(smartphones, tablets, etc) s’erigeixen com a mètode d’accés al contingut radiofònic 

online. En aquest punt, segons recullen Piñeiro-Otero i Videla-Rodríguez (2017): 

“Les emissores es configuren com un univers integral de continguts, informació i serveis 

en el qual l’emissió en directe (més convencional) coexisteix amb altres fórmules de 

�7



distribució on demand com els podcasts, amb continguts audiovisuals i multimèdia, així 

com amb determinats serveis 2.0 com les xarxes socials.”. (Piñeiro-Otero, Videla-

Rodríguez, 2017:1429) 

Des de la primera etapa que proposa Cebrián Herreros fins al moment actual, la ràdio ha 

experimentat (i segueix fent-ho) una mediamorfosi (Fidler, 1997) que Prata (2008) va 

anomenar específicament “radiomorfosi”. És a dir, en un context de convergència 

mediàtica (Jenkins, 2008) i tecnològica, la ràdio ha anat incorporant elements inherents al 

sistema digital (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013) i n’ha adoptat les potencialitats 

multimèdia i interactives (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2017), fins a arribar al seu 

estadi actual. Malgrat que a continuació anirem desgranant i analitzant de forma separada 

els diversos canvis que defineixen el mitjà sonor en l’actualitat, tots ells formen part d’un 

procés integral que s’ha anat produint de manera orgànica i simultània. 

3.1.3. L’accés al contingut radiofònic 

El pas de la ràdio de la freqüència hertziana cap a l’entorn online, suposa que aquesta ha 

de relacionar-se amb la World Wide Web en general, les xarxes socials —des de l’any 

2008-2009 (Ramos, 2016)— i els dispositius mòbils. Una de les conseqüències més 

immediates de la convivència entre ràdio i Internet es troba en la forma com s’accedeix al 

contingut sonor. La ràdio troba a l’entorn online una nova plataforma més enllà del 

transistor a través de la qual vehicular el seu missatge. Així doncs, l’emissió en directe 

passa a incorporar-se també a les pàgines web o apps de les emissores, donant lloc al 

fenomen conegut com a streaming.  

Aquesta simple transposició del producte sonor (en directe) de l’entorn analògic cap al 

món digital, es contraposa amb l’aparició de la ràdio on demand, és a dir, els podcasts. 

Aquests ofereixen a l’oient (evolució del qual analitzarem més endavant) la possibilitat 

d’accedir als continguts radiofònics després de la seva hora d’emissió. Tal com exposa 

(Cebrián Herreros, 2008): 

“Davant la fugacitat característica de la radiofonia hertziana, la ràdio a Internet permet 

conservar allò difós de forma íntegra, fragmentada o selectiva, durant un període de 

temps més o menys ampli, possibilitant un consum diacrònic.”. (Cebrián Herreros, 2008) 
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Aquest consum totalment deslligat dels horaris i del temps, pot produir-se tant a l’entorn 

online com a l’offline, gràcies a la possibilitat de descàrrega d’aquests continguts. 

En conclusió, malgrat que la transició de la ràdio cap a l’entorn digital a Espanya s’ha 

produït amb bastant recel (Bonet, 2016), les emissores ja comencen a oferir sistemes 

transversals que permeten gaudir d’emissió en directe (antena i Internet), contingut 

asincrònic (ràdio a la carta i podcast), presència a la Xarxa (web i xarxes socials) i de la 

difusió de contingut en dispositius mòvils, a través d’aplicacions per a smartphones i 

tauletes (Ribes et al., 2016). Aíxi doncs, aquestes són actualment les formes com es pot 

accedir al contingut radiofònic. 

3.1.4. La forma del contingut radiofònic 

Si tradicionalment hem pogut afirmar que “el mitjà sonor” és un bon eufemisme per referir-

se a la ràdio, aquesta idea fa temps que hauria d’haver passat a la història. El procés de 

radiomorfosi que introduíem abans, ha provocat que la ràdio passi de ser un mitjà 

exclusivament sonor a convertir-se en una plataforma on conviuen elements de caràcter 

textual i hipertextual amb altres d’audiovisuals (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013). 

Això significa que progressivament, imatges, text, vídeos, enllaços, o fins i tot, senyal 

televisiu dels programes (Pedrero, Herrera, 2017), estan passant a formar part important 

del contingut radiofònic, convertint-se tot en una sola unitat comunicativa (Cebrián 

Herreros, Piñeiro-Otero, 2015).  

La ràdio s’està reinventant i cada cop resulta més important oferir als oients espais on es 

combinin elements visuals i sonors (Barrios, 2012). Ara bé, el missatge exclusivament 

sonor continua sent l’element vertebrador de tot plegat, i malgrat ser complementat per 

altres components multimediàtics ha de seguir tenint sentit per si mateix (Prata, 2008). 

3.1.5. Les xarxes socials i el nou consumidor 

Actualment, Internet ha assolit una enorme penetració i determinades Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació s’han democratitzat, afavorint la creació d’una xarxa mundial 

de comunicacions (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013). En aquest context, les xarxes 

socials s’han establert com un element essencial per a la gran majoria de persones; un 
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espai on qualsevol usuari és lliure de dir, opinar, crear i compartir el que desitgi, tant si es 

tracta de contingut propi com de tercers.  

Fruit del potencial participatiu, interactiu i conversacional que ofereixen les plataformes 

socials, un nou tipus de consumidor s’ha anat erigint. Ja no podem parlar de productors i 

consumidors de forma separada, sinó que els hem de concebre junts. És aquí on apareix 

el concepte de “prosumidor”, acunyat per Toffler l’any 1980: un usuari actiu que no només 

accedeix i consumeix continguts, sinó que també els produeix i difon aprofitant les 

tecnologies creatives 2.0 (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013).  

Quan la ràdio arriba a l’entorn online i a les xarxes socials específicament —a la 

temporada 2008-2009—, la comunitat d’una emissora de ràdio deixa d’estar formada 

exclusivament pels seus oients, i passa a incorporar també la seva “audiència social” (els 

seus seguidors a les xarxes) (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013). La ràdio troba en 

les xarxes socials un escenari ideal per multiplicar els punts de contacte amb aquests 

oients-usuaris (Carrera et al., 2012; Monclús et al., 2014; Piñeiro-Otero, 2014), que 

presenten una particular forma de comportar-se i de consumir contingut radiofònic. Com 

passa amb la televisió, l’oient-usuari busca un consum personalitzat i fet a mida: escoltar 

el que vulgui, quan vulgui, amb el dispositiu que vulgui, i suportant cada cop menys 

publicitat. A més, les audiències exigeixen una participació més activa a un mitjà que, 

tradicionalment, sempre ha sigut interactiu i participatiu (Alonso, 2015). En aquest context, 

la ràdio es veu obligada a passar del discurs unidireccional a la bidireccionalitat pròpia del 

diàleg. Tot i que segueixen sent les emissores les que acaben decidint els continguts, 

necessiten escoltar els seus oients-usuaris per poder ser capaces d’oferir-los allò que 

realment volen. 

3.1.6. Ràdio i cultura de la portabilitat 

Una altra característica del panorama actual de la ràdio és que aquest nou tipus d’oient-

usuari simultanieja el consum de contingut a través de diferents plataformes. És el que 

coneixem com a multitasking. Un dels casos més evidents és la utilització de smartphones 

mentre es mira la televisió o es fa servir l’ordinador. Centrant-nos en el mitjà sonor, les 

noves manifestacions de la ràdio permeten disfrutar-la simultàniament amb altres mitjans, 

tasques i formes de consum (Vieira et al., 2010).  
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Aquest consum multitasking permet a la ràdio adherir-se a la cultura de la portabilitat en la 

qual vivim actualment. Es tracta d’una etapa marcada per l’aparició i democratització de 

dispositius com tablets i smartphones (Kishinevsky, 2009), que han suposat una revolució 

pel que fa a l’accés i consum de continguts (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013). 

Moltes emissores s’han adaptat a aquesta tendència (que ja s’eleva a la categoria de 

costum) creant les seves pròpies apps. 

3.1.7. Conclusió 

A la ràdio que hem estat explicant en els punts anteriors, és a dir, una ràdio que incorpora 

les potencialitats i els elements inherents al mitjà digital, i que es dirigeix d’una forma 

bidireccional als seus oients-usuaris, se li han atribuït diversos noms. Rivadeneyra (2008) 

en proposa, entre d’altres: neoràdio, iRadio o ciberràdio, però segurament el concepte 

més senzill i que alhora engloba de forma més clara tot el que hem estat explicant, és el 

de “ràdio social” (Piñeiro-Otero, Videla-Rodríguez, 2013). Aquesta nova ràdio, tal com 

exposa Cordeiro (2012): 

“[…] conjuga so i imatge, és [més] interactiva, [més] participativa, compartible, 

asincrònica, repetible, reproduïble, inspeccionable, personalitzable, discontinua, 

hipertextual, no lineal, convergent i sota demanda.”. (Cordeiro, 2012, 503) 

3.2. Les emissores a les xarxes socials 

Són molts els estudis recents que han analitzat el paper que les emissores de ràdio 

haurien de desenvolupar avui dia a les xarxes socials, tenint en compte les potencialitats 

d’aquestes plataformes i el context actual que acabem d’explicar. A continuació, 

intentarem dibuixar els elements més importants en aquest sentit, que es desprenen dels 

estudis analitzats.  

3.2.1.Les emissores com marques 

Si ho mirem des del punt de vista del màrqueting, hi ha molts elements per pensar que 

podem entendre una emissora de ràdio com una marca.  
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En primer lloc, es tracta d’un subjecte amb nom propi que ofereix un producte (o servei, si 

es prefereix) a unes determinades persones, els seus oients. Aquest producte, és a dir, el 

contingut radiofònic, té una determinada forma i estil que doten l’emissora d’un caràcter o 

tarannà concret. Aquesta manera de fer, construeix el relat o el posicionament de la ràdio 

en qüestió. RAC1 i Catalunya Ràdio són dos bons exemples en aquest aspecte. La 

primera sovint és percebuda com una ràdio fresca, jove i moderna, i la segona com una 

emissora seriosa, amb un caràcter més antiquat però amb un gran valor històric. 

A més, les ràdios actuen en un entorn competitiu, i per tant necessiten esforçar-se per 

diferenciar-se de la resta. Aquestes ho faran a través de la seva oferta de programació, 

del seu estil, o de les personalitats (periodistes) que en formen part.  

Finalment, tots els punts anteriors queden sintetitzats en el nom de l’emissora i el seu 

logotip. Tot l’imaginari i tot l’univers entorn de l’emissora queda encapsulat i resumit en 

aquests dos elements. 

Tenint en compte aquests aspectes, sembla coherent pensar que les emissores puguin 

adoptar la lògica del màrqueting, i per tant, plantejar la seva actuació a les xarxes socials 

de forma similar a com ho faria una marca. Això, bàsicament, significa pensar i actuar de 

forma estratègica. Com afirmen Casajús i Martín-Peña (2016) estar present a les xarxes 

socials requereix deixar de banda la improvisació, i planificar i estructurar les accions a 

realitzar. 

3.2.2 Potencial de les xarxes socials 

Un aspecte molt important a tenir en compte per part de les emissores és la magnitud i el 

potencial de les xarxes socials i d’Internet. L’entorn online no ha de ser entès únicament 

com un complement de l’antena convencional, atès que el seu potencial l’eleva a la 

categoria de plataforma de gestió de continguts (Gutiérrez, Martí, Ferrer, Monclús, Ribes, 

2014).  

Això implica ser conscients que no totes les plataformes socials són iguals. Per tant no es 

poden emprar els mateixos codis, llenguatges o formes de presentar el contingut a 

Facebook, Twitter (immediatesa i concisió) o Instagram (imatges). No fer servir les 

mateixes eines que els oients-usuaris utilitzen habitualment per comunicar-se entre ells a 
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les diferents xarxes socials, pot influir molt negativament en la imatge d’un mitjà, i fins i tot, 

afectar la seva estabilitat i supervivència (Blanco, 2013). La tendència actual, segons 

l’estudi de Ramos (2016), indica que les emissores fan servir Twitter per transmetre 

missatges promocionals i/o informatius, i Facebook per missatges de tipus conatiu, és a 

dir, que pretenen motivar l’oient a fer alguna cosa (respondre preguntes, participar en 

concursos, etc.). 

D’altra banda, cal també tenir clar que, si bé les emissores obeeixen a paràmetres 

temporals, les xarxes socials no. Per tant, la comunicació entre programa i audiència va 

més enllà dels horaris que marquen les graelles de programació. Això significa que la 

dinamització de la participació de l’audiència ha de donar-se abans, durant i després de 

l’emissió del programa, i ha d’estar integrada en les rutines de producció radiofònica. 

(Gutiérrez, Martí, Ferrer, Monclús i Ribes, 2014).

3.2.3. Captar i fidelitzar audiència 

Com passa també amb qualsevol marca, és essencial per una ràdio ser capaç de captar 

audiència (tant convencional com social) i ser després capaç de mantenir-la, és a dir, 

fidelitzar-la. 

Les xarxes han fet la seva aparició de manera tan impetuosa que l’estratègia de captació 

d’audiència no s’ha de plantejar exclusivament a través de l’emissió tradicional, sinó 

també cridant l’atenció a Internet (Peña, Pascual, 2013). Segons dades de l’Estudi anual 

de xarxes socials de IAB Spain (2018), un 85% dels internautes de 16-65 anys fan servir 

xarxes socials, la qual cosa representa més de 25,5 milions d’usuaris a Espanya. És per 

tant molt probable que entre aquest nombre d’usuaris, n’hi hagi diversos que puguin ser 

potencials oients de l’emissora en qüestió.  

Vivim una etapa d’empoderament total dels usuaris, en la qual aquests generen els seus 

propis continguts (User Generated Content) i reclamen més participació. En aquest 

context, estructurar els continguts de manera que tinguin possibilitats d’interactivitat per 

ser compartits a les xarxes socials, és crucial (Casajús, Martín Peña, 2016), tant per 

captar-los com per fidelitzar-los. Tal com recullen els mateixos autors, Warkentin (2013) 

afirma que amb les xarxes socials, la ràdio recupera la conversació i la capacitat d’implicar 

el públic, a la vegada que pot incloure aquesta conversació en directe, gràcies al 
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dinamisme característic del mitjà. Això —permetre que els oients-usuaris entrin a formar 

part dels processos de producció de la ràdio i de generació del seu contingut—genera un 

gran engagement, que és sinònim de fidelització.  

Pérez Dasilva, Santos i Meso Ayerdi (2015) analitzen diferents formes de crear i generar 

conversació/interacció entre un programa radiofònic (esportiu en el seu cas) i els seus 

oients-usuaris. Parlen del tuit (per part de l’emissora) per respondre a comentaris de 

tercers, com a bona forma d’augmentar la influència d’un perfil. També consideren el 

nombre d'esments que rep un perfil cada cop que publica un tuit com a forma de mesurar 

la interacció. Finalment, esmenten l’ús d’enllaços i hashtags per promoure aquesta 

interacció. Afegir un o dos hashtags en un missatge pot augmentar fins a un 21% la 

participació de l’audiència, i els tuits que contenen enllaços tenen un 86% més de 

probabilitats de ser compartits (Cooper, 2013). 

Una altra eina que ajuda a generar engagement entre ràdio i oients-usuaris és el fet de 

mantenir el contingut a la web i a les xarxes constantment actualitzat. D’aquesta forma, es 

promou l’activitat dels usuaris, i això contribueix a fer que ampliïn el missatge del 

programa en qüestió (Pérez Dasilva, Santos i Meso Ayerdi, 2015). El perfil ha de tenir vida 

pròpia  i ha de ser capaç de publicar també elements no vinculats directament amb les 

emissores o els programes (frases cèlebres, curiositats, etc.), per afavorir un clima familiar 

(Peña, Pascual, 2013) que faciliti aquest engagement. La interacció entre el perfil del 

programa/emissora i els perfils personals dels locutors que hi participen, també té molta 

força en aquest sentit, gràcies al seu grau d’iconicitat. 

3.2.4. Conèixer l’audiència 

És imprescindible per l’èxit de qualsevol marca que aquesta faci una bona anàlisi del seu 

target, és a dir, d’aquelles persones a qui vol dirigir-se. De la mateixa manera, és igual 

d’important per les emissores conèixer molt bé la seva audiència real (audiència 

convencional i audiència social). Si es coneixen molt bé les seves característiques, resulta 

més senzill poder segmentar-la i entendre on es pot trobar (a quines plataformes socials), 

per tal d’adaptar el missatge, els continguts i els punts de contacte.  

A més, tal com afirmen (Casajús, Martín Peña, 2016), les xarxes socials s’han convertit en 

una espècie de baròmetre per a les ràdios, ja que gràcies a la interacció directa amb els 
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oients es pot conèixer en més profunditat els seus gustos, i respondre-hi en 

conseqüència. La participació de l’oient proporciona un coneixement d’ell mateix que 

permet orientar l’explotació comercial del contingut que se li ofereix (Piñeiro-Otero-Otero, 

Videla-Rodríguez-Rodríguez, 2013). De la mateixa manera, les xarxes socials són una 

bona forma d’indentificar tendències o temes a l’alça, fet que pot contribuir (o no) a la 

posterior decisió i producció de contingut. Com afirma Van Dijck (2013), els gustos i 

desitjos comuns entre els usuaris poden ser usats per enfortir els vincles i per descobrir 

avinences dins un grup, però també proporcionen molta informació sobre tendències 

socials i preferències dels consumidors. 

3.2.5. Aportar valor 

Segurament l’element més important per una marca és el seu posicionament i la seva 

proposta de valor. No es tracta de ser simplement un més en un enorme mar de 

competència; es tracta de caracteritzar-se i destacar oferint un valor (tangible o intangible) 

que resulti interessant, atractiu i útil pel client/consumidor. En paraules del professor 

Michael E. Porter, “l’estratègia competitiva consisteix a ser diferent. Significa escollir 

deliberadament un conjunt diferent d’activitats per oferir una barreja única de valor.”. 

En el cas de la ràdio, per tal que els perfils a les xarxes socials i les pàgines web de les 

emissores no es converteixin en simples complements o transposicions del contingut 

radiofònic tradicional, cal explotar al màxim les potencialitats de l’entorn online. Si no es 

fa, aquests elements suposen senzillament una alternativa igual a escoltar la ràdio a 

través del transistor.  

Un perfil de ràdio a les xarxes socials avançat és aquell que publica missatges amb un 

valor afegit a l’experiència radiofònica convencional (Ramos, 2016). Per tant, és aquell 

que incorpora elements multimèdia com imatges, vídeos o enllaços, i que ofereix la 

possibilitat d’un consum fragmentat i asincrònic, en el qual els oients-usuaris que busquen 

la màxima personalització es puguin sentir satisfets. Finalment, atenint-nos al context de 

multitasking i a la cultura de la portabilitat (Kishinevsky, 2009) en la qual ens trobem 

immersos, la disponibilitat en diferents dispositius, així com la possibilitat de descàrrega i 

consum offline resulten també essencials per aportar aquest valor afegit. Tot plegat, 

evitant el bombardeig constant d’informació i apostant per la publicació estratègica de 

contingut. 
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3.2.6. Escolta tradicional i online 

Segons l’informe Ràdio: Tradicional vs Online (AIMC, 2012), es detecten algunes 

tendències que s’han erigit com constants pel que fa al consum de ràdio online. Piñeiro-

Otero i Videla-Rodríguez (2017) en destaquen tres: 

• Accés complementari a l’emissió offline i als continguts de la ràdio online 

• Consum majoritàriament domèstic a través de dispositius personals 

• Increment en el temps d’ús del mitjà. Es manté constant el consum de ràdio offline i 

apareix un nou temps de consum per la ràdio online. 

Tenint en compte aquest consum híbrid de ràdio online i offline, és essencial per a les 

emissores complementar la radioescolta tradicional amb l’actuació a les xarxes, i 

viceversa. Segons l’estudi realitzat per Alonso (2015), cal incitar en directe a l’oient a 

recuperar fragments del programa o moments al web, així com oferir-li la possibilitat de 

contactar amb el programa a través de diferents canals. També és necessari convidar 

l’oient en directe a seguir els perfils dels programes a les xarxes (tenir-los i prou no és 

suficient). 

3.2.7. El paper del community manager 

La figura del community manager és essencial per aconseguir acomplir amb les línies 

d’actuació a les xarxes exposades anteriorment. No obstant això, Peña i Pascual (2013), 

detecten un dèficit pel que fa a la formació que reben les persones encarregades 

d’aquesta tasca. Els community manager necessiten una preparació específica per tal de 

poder establir i/o seguir la línia estratègica corporativa entorn de les xarxes (Ramos 2016). 

L’any 2013, els pioners del community management treballaven a partir de la intuïció. Les 

tasques de gestió de xarxes socials quedaven relegades a l’últim lloc en les labors 

d’aquests professionals, i partien més de la seva pròpia iniciativa que d’una estratègia 

comunicativa ben plantejada. Avui dia, segons Ramos (2016), alguns professionals 

defensen que el pas natural seria la desaparició de la figura del community manager, 

funcions del qual passarien a ser inherents a tots els treballadors. 
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3.2.8. Mancances detectades 

Moltes de les fonts consultades assenyalen tota una sèrie de mancances pel que fa a la 

forma d’actuar a les xarxes socials per part de les emissores de ràdio. A continuació 

n’aportem les més destacades. 

En primer lloc, les emissores de ràdio encara no han assumit del tot que la gestió de les 

xarxes socials ha de seguir una estratègia meditada i ben plantejada. Segons Ramos 

(2016), són poques les cadenes que compten amb algun catàleg de consells genèrics per 

actuar a les xarxes socials, quan el que caldria és l’existència d’una guia de bones 

pràctiques (Social Media Policies). En aquesta mateixa línia, segons Piñeiro-Otero i 

Videla-Rodríguez (2013), la presència de les emissores a les plataformes socials més 

importants no s’acompanya d’una estratègia que afavoreixi el trànsit d’oients-usuaris cap 

a elles, ja sigui des de les webs o des de les apps. 

Les emissores segueixen sense tenir perfils a les xarxes socials que tinguin una vida 

pròpia, més enllà de l’hora d’emissió del programa. En l’actualitat:  

“El TimeLine dels seus perfils socials “s’apaga” al mateix temps que la veu del 

presentador a càrrec del programa. Parlem, per tant, d’una activitat social que encara 

reprodueix i es circumscriu a les pautes de l’emissió convencional.” (Ramos, 2016, 320). 

Segons Díaz i Segado (2013), es detecta manca d’interactivitat entre emissores i oients-

usuaris, sobretot pel fet que el percentatge de missatges conversacionals i l’índex de 

resposta a l’audiència per part de la ràdio, són mínims. A més, les emissores fan un ús 

limitat d’esments o etiquetaments, retuits i hashtags, i presenten un desequilibri pel que fa 

al nombre de seguidors i de seguits (Ramos, 2016).    

Directament relacionat amb això, els processos de formació de les persones 

encarregades de gestionar els perfils socials es centren principalment en l’ús de les 

xarxes com a plataforma de difusió i promoció, i no pas com a eina informativa o 

interactiva (Ramos, 2016). En resum:  

“Les cadenes radiofòniques, per tant, segueixen mantenint-se reticents a involucrar-se en 

la conversació social.” (Ramos, 2016). 
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A més, la inclusió de la participació dels oients és, habitualment, molt rígida. Això significa 

que la introducció d’espais durant el programa en els quals l’audiència pugui interactuar, 

es produeix de forma acotada i prèviament pautada; molt poques vegades es dóna de 

forma espontània (Ramos, 2016). És destacable que la participació va majoritàriament 

lligada a l’entreteniment i les soft news, i que, en aquest tema, el pes segueix recaient 

majoritàriament sobre l’audiència i no pas sobre les emissores (Ramos, 2016). 

Díaz i Segado (2013) detecten que un major nombre de fans o seguidors no suposa que a 

un perfil li arribin més missatges, i constaten que la participació dels oients en perfils de 

programes és més gran que en els perfils de les cadenes. 

Segons Piñeiro-Otero i Videla-Rodríguez (2013), malgrat que les emissores s’han adaptat 

a la radiofonia mòbil, les apps són excessivament simples i no aprofiten les possibilitats 

que ofereixen els dispositius sense fils. Moltes d’elles, per exemple, continuen sense 

permetre un consum a la carta. 

Finalment, una altra tendència detectada és el fet que les emissores són molt reticents a 

compartir enllaços de tercers per complementar la seva informació (Ramos, 2016). La 

immensa majoria redirigeixen l’usuari cap a contingut propi, fet que condiciona el seu 

benefici informatiu als interessos propis de l’emissora en qüestió (Lasorsa, 2012). 

4. MARC TEÒRIC 

4.1. L’ecologia de mitjans 

Als anys 60, Marshall McLuhan va proposar per primera vegada el concepte de media 

ecology (ecologia de mitjans), un marc teòric imprescindible per entendre la convivència 

entre els diferents mitjans de comunicació, i la seva relació amb la societat que els 

envolta. Fent un esforç de simplificació, aquesta metàfora equipara l’esfera de la 

comunicació i dels mitjans amb un ecosistema en el qual cada un d’ells ocupa una 

posició, i conviu i estableix determinades relacions amb la resta.  

Són molts els investigadors i teòrics que han treballat i estudiat aquest concepte després 

que McLuhan el proposés i Postman el pronunciés en públic per primera vegada, en una 
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conferència l’any 1968. Scolari (2012) proposa dues interpretacions de la metàfora de 

l’ecologia de mitjans totalment compatibles i complementàries entre elles, que resulten de 

gran utilitat pel present estudi.  

La primera entén els mitjans de comunicació com a ambients o entorns (environments, en 

el text original), que contribueixen a construir la percepció dels individus als quals 

envolten.  

“L’ecologia de mitjans pot simplificar-se en una declaració bàsica: Les tecnologies—en el 

nostre cas, les tecnologies de la comunicació, des de l’escriptura fins als mitjans digitals—

creen entorns que afecten la gent que les utilitza.” (Scolari, 2012, 207).  

Segons Postman (1958), cada mitjà ofereix “una nova orientació pel pensament, per 

l’expressió, per la sensibilitat […] classifiquen (els mitjans) el món per nosaltres, el 

seqüencien, l’amplien, el redueixen, li donen color, presenten una determinada 

aproximació de com és el món” (Postman ,1958,10) 

Així doncs, podem anomenar aquesta primera interpretació: la dimensió ambiental de 

l’ecologia de mitjans. 

En la segona forma d’entendre la metàfora de l’ecologia, els mitjans de comunicació són  

concebuts com espècies que conviuen en un mateix ecosistema. Per tant, aquestes 

espècies estableixen relacions, siguin de conflicte o de cooperació, i s’influeixen 

mútuament.  Tal com recull Scolari (2013), segons McLuhan (2003):  

‘’Cap mitjà existeix ni té sentit per si sol, sinó que ho fa gràcies a la seva constant 

interrelació amb altres mitjans.” (2003, p.43). ‘’Els mitjans interactuen entre ells. La ràdio 

va canviar la forma de transmetre notícies tant com va alterar la imatge a les pel·lícules 

sonores. La televisió va causar canvis dràstics en la programació de la ràdio.” (McLuhan 

2003, 78). 

Aquesta segona visió de la metàfora podem anomenar-la: interpretació intermediàtica de 

l’ecologia de mitjans. 
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Aquest enfocament teòric ens ajuda a entendre perquè la ràdio és un mitjà que ha 

experimentat tants canvis, al llarg de la història. De la mateixa manera, ens permet ser 

plenament conscients de la influència que tots els mitjans tenen sobre els altres. 

4.2. Semiòtica 

4.2.1. Branding online: construcció de significat 

Si entenem les emissores com marques hem de ser capaços d’entendre, a nivell semiòtic, 

com es construeix el seu significat o relat, sobretot pel que fa a aquelles que es 

constitueixen a l’entorn online.  

Segons Scolari (2008), les marques no són més que un conjunt de valors que 

construeixen un significat quan proposen una diferència. Aquestes poden ser enteses, des 

d’un punt de vista semiòtic, com aparells capaços de produir un discurs, donar-li significat 

i comunicar-lo a qui es vulgui adreçar. Eco (1979), fins i tot, parla de les marques com 

“mons possibles”, atès que constitueixen universos discursius complexos. 

Les marques —i consegüentment, les emissores de ràdio— han de construir la seva 

pròpia identitat, i segons Semprini (1996), això succeeix quan un determinat producte o 

servei aconsegueix transmetre un missatge inseparable d’uns valors i reconegut per altres 

actors implicats en el procés (els consumidors principalment). De forma general, les 

marques constitueixen aquesta identitat en tres nivells, segons recull Scolari (2008): 

• Nivell profund (axiològic): elements abstractes es relacionen i s’oposen entre ells 

(llibertat/repressió, urbà/rural, treball/entreteniment). Conformen el nucli de la identitat de 

marca i en garanteixen la coherència. 

• Nivell semiòtic-narratiu: els elements bàsics es narrativitzen, s’organitzen en seqüències 

d’acció i destaquen característiques fonamentals de la marca. Exemple: l’heroi que 

supera proves amb els seus instruments per aconseguir el seu objectiu, salvar algú. 

• Nivell discursiu: les seqüències narratives es defineixen en detall i adquireixen un 

caràcter específic particular. Exemple: només els/les més atrevits/des i rebels (i que fan 

servir una determinada marca) poden superar una prova de la vida com és lligar. 

�20



Eco (1979) exposa dins la seva teoria dels “mons possibles”, que la construcció de 

significat és una mena de contracte entre l’estratègia de l’autor i el punt de vista del lector. 

És a dir, la construcció de significat inclou tant el que la marca diu, com el que els seus 

propis consumidors entenen o perceben, i en el cas de la ràdio passa el mateix.  

Si ens centrem en les marques de l’entorn online, la conclusió principal a la qual arriba 

Scolari (2008) és que l’experiència interactiva que viu l’usuari a Internet (oient-usuari en el 

nostre cas) és l’element central en el procés de construcció de marca. Així com les 

marques del “món real” es constitueixen a través d’esforços enunciatius (espots, cartells, 

esdeveniments, etc.), a l’entorn online és més important l’experiència d’usuari. L’exemple 

que proposa Scolari és el de Google, una marca que segueix perfectament aquesta 

filosofia. 

Les emissores de ràdio han d’aprofitar el context actual i les potencialitats de les 

plataformes online per treballar en aquesta línia la seva construcció identitària, així com la 

seva connexió amb els oients-usuaris. La interactivitat és l’element clau a l’entorn online i 

la ràdio és un mitjà que tradicionalment l’ha explotat. No obstant això, també és molt 

important que el contingut radiofònic online sigui útil i interessant per l’oient-usuari. 

Segons McGovern (2003), a Internet les marques estan relacionades a la seva capacitat 

d’ajudar la gent a fer coses. Cada cop que un usuari aconsegueix realitzar una tasca a 

una web o plataforma online, automàticament la reputació d’aquesta millora. En canvi, 

cada vegada que l’usuari no ho aconsegueix, la reputació de marca empitjora. 

4.2.2. Narratives transmèdia  

En el context de convergència mediàtica i cultura de la portabilitat en el que vivim avui dia, 

i que ja hem explicat anteriorment, és essencial entendre el significat de les narratives 

transmèdia. Scolari (2013) les defineix com: 

“Un tipus de relat en el qual la història es desplega a través de múltiples mitjans i 

plataformes de comunicació, i en el qual una part dels consumidors assumeix un rol actiu 

en aquest procés d’expansió.” (Scolari, 2013) 

Segons Scolari, el caràcter transmèdia d’una història ha de ser previst des del principi i ha 

de saber aprofitar bé les especificitats de cada mitjà. Malgrat que la història transcorri en 
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diferents plataformes, és imprescindible que el món narratiu no tingui fractures i sigui 

coherent, a més de prou extens com per oferir als usuaris la possibilitat d’endinsar-s’hi, si 

volen. Ha d’haver-hi una mena de fil conductor que doni coherència a tot el relat i s’han de 

deixar espais buits que puguin ser omplerts a través dels diferents mitjans o pels mateixos 

usuaris, incitant així l’experiència narrativa col·lectiva. 

Tal com hem pogut veure anteriorment, les emissores de ràdio estan adaptant-se al 

context actual tenint presència en diferents plataformes i dispositius, és a dir, abraçant la 

transmedialitat. Martínez Costa (2015) analitza 10 casos de programes de ràdio 

transmèdia i explica que hi ha tantes formes de fer aquest tipus de ràdio com possibilitats 

ofereix el mateix concepte, atès que s’han de prendre decisions entorn del llenguatge, les 

plataformes, el contingut, etc. La gran conclusió a la qual arriba és que l’element comú a 

totes aquestes formes de fer ràdio transmèdia és el contingut. És essencial cuidar-lo i fer-

lo interessant, tant a nivell de disseny, missatge, difusió o interacció amb l’audiència. 

4.3. Gestió de xarxes socials 

Peters, Chen, Kaplan, Ognibeni i Pauwels (2013) proposen en el seu estudi Social Media 

Metrics - A Framework and Guidelines for Managing Social Media una guia amb 

indicacions genèriques per empreses sobre com gestionar els seus perfils socials. A 

continuació, recollim algunes de les seves guidelines pel correcte disseny de mètriques 

d’anàlisi de xarxes socials. 

Guideline #1: Del control a la influència 

• Per generar contingut que s’acoti a les motivacions de l’audiència, cal conèixer-la. Per 

aconseguir això cal que les organitzacions dialoguin i tinguin la capacitat d’escoltar. 

• Només si la gent es sent identificada amb el contingut, el compartirà amb altres, 

contribuint al creixement de la identitat de marca de l’organització en qüestió. Per 

mesurar la influència a les xarxes socials és més important l’abast orgànic que els likes 

o el nombre de seguidors. 

• Calen mètriques per controlar les “shitstorms”, les males opinions fora del control de la 

marca. 
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Guideline #2: D’estats a processos  i de significats a Distribucions 

• No és tan important analitzar l’estat actual d’una organització a les xarxes, sinó analitzar 

la tendència que porta. 

Guideline #3: Qualitat per damunt de quantitat 

• A les xarxes, un elevat engagement és crucial per aconseguir generar un tràfic i diàleg 

sostinguts. Per això cal desenvolupar mètriques per mesurar el nivell d’engagement dels 

usuaris, així com la seva evolució i heterogeneitat. 

• Si aquests usuaris rellevants tenen un rol important a les xarxes, seran els nostres 

millors prescriptors i defensors en el cas de “shitstorms”. 

Guideline #4: La regla del Ying i el Yang 

• Amb el pas del temps, i donat el caràcter canviant de les xarxes socials, les mètriques 

poden veure’s deteriorades. Per això cal construir-ne de manera que puguin ser 

adaptades o modificades. 

Guideline #5: D’allò més general a allò específic 

• Cal tenir mètriques concretes per a cada perfil a les diferents plataformes socials i 

mètriques generals que els englobin. 

Guideline #6: De la urgència a la importància 

• Les organitzacions han de preocupar-se d’extreure l’essència de les converses, 

sentiments, i estats d’ànim de les audiències, i no fixar-se en les desviacions puntuals i 

residuals. 
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Guideline #7: Balancejant teoria i pragmatisme 

• Finalment, es recomana equilibrar el pragmatisme i la teoria quan s’actua a les xarxes 

socials. 

5. METODOLOGIA 

5.1. Mostra 

El nostre treball es centra en els programes radiofònics matinals de les emissores més 

escoltades a Catalunya. Es tracta d’un format radiofònic eminentment informatiu que 

ocupa la franja horària de prime-time, de les 06:00 a les 12:00. Acostuma a ser el 

programa amb més oients dins la graella d’una emissora de ràdio, per tant, podríem dir 

que és el que major impacte i repercussió suposa. Aquestes tres característiques (durada, 

nombre d’oients i caràcter informatiu) fan que l’activitat d’aquests programes a les xarxes 

socials tingui, a priori, molt potencial per ser considerable, variada i interessant. 

Donades les limitacions temporals que acompanyen aquest treball, la nostra investigació  

pretén ser només una primera aproximació a l’objecte d’estudi. És per això que la 

mostra triada per analitzar és una emissió per cada un dels programes escollits, 

concretament la del divendres 7 de juny. Malgrat que l’elecció del dia ha estat aleatòria, sí 

que s’ha buscat que l’actualitat no suposés una alteració de la normalitat dels programes 

de ràdio pel que fa al seu contingut, programació i estructura habituals.  

Les xarxes socials que s’han analitzat són Facebook, Twitter i Instagram. Si deixem de 

banda Whatsapp i Youtube, aquestes tres són les xarxes socials més utilitzades pels 

usuaris a Espanya (IAB, 2019). A més, són les tres que més coneixement espontani 

presenten (IAB, 2019).  

5.2. Mètode 

Al llarg de la nostra investigació hem pogut entendre com s’ha anat produint la relació 

entre ràdio i Internet, quin comportament a les xarxes socials tenen (o haurien de tenir) les 

emissores segons els darrers estudis, i finalment, en quin marc teòric s’enquadra el nostre 

�24



treball. A partir de tota la informació obtinguda, hem elaborat la nostra pròpia plantilla 

d’anàlisi d’estratègies comunicatives a les xarxes socials per programes de ràdio. Gràcies 

a aquesta eina, que explicarem en el següent apartat, s’ha pogut donar resposta als 4 

objectius plantejats: 

• Objectiu 1: L’elaboració d’aquesta plantilla equival a la construcció d’un criteri propi  

d’anàlisi argumentat i estructurat. 

• Objectiu 2: Si amb la plantilla podem analitzar de forma individual l’estratègia en xarxes 

socials que desenvolupa cada programa, posteriorment podem també realitzar-ne una 

comparativa.  

• Objectiu 3: Gràcies als resultats obtinguts en els dos objectius previs, hem estat 

capaços de detectar les principals mancances i virtuts de la comunicació en xarxes d’El 

matí de Catalunya Ràdio. 

• Objectiu 4: Finalment, posant en comú tota aquesta informació i l’obtinguda del Marc 

Teòric i l’Anàlisi de situació, hem pogut assolir l’objectiu principal del treball: elaborar la 

nostra proposta d’estratègia comunicativa en xarxes socials per El matí de Catalunya 

Ràdio, en forma de decàleg. 

5.3. Plantilla d’anàlisi 

Aquesta plantilla d’anàlisi pròpia es nodreix de les eines proposades i emprades per 

Videla-Rodríguez i Piñeiro-Otero (2013); Ramos del Cano (2013); Martí, Ferrer, Monclús, 

Ribes (2014); Díaz, Segado(2012); Alonso (2015); i Pérez Dasilva, Santos, Meso Ayerdi 

(2015). Combina anàlisi quantitativa i qualitativa per oferir una visió completa de 

l’estratègia del programa en qüestió. En el nostre cas, les dades que mostra han estat 

recollides manualment, però la utilització d’eines d’analítica en xarxes socials també seria 

compatible amb la plantilla, en futures investigacions.  

Està estructurada en 9 apartats que responen als elements que hem considerat 

essencials en l’estratègia comunicativa d’un programa de ràdio a les xarxes socials: 
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• Sistema transversal: com l’emissora i el programa ofereixen contingut radiofònic a 

través de les diferents possibilitats que existeixen avui dia (emissió en directe online i 

offline, contingut asincrònic, etc.). 

• Aspectes numèrics: dades elementals sobre el perfil del programa a les xarxes socials. 

• Tipus de publicacions: categorització dels tipus de publicacions fetes pel programa.  

• Forma del contingut - Adequació al món digital: anàlisi de la utilització de recursos 

propis de l’entorn digital.  

• Vida pròpia del perfil: anàlisi de l’activitat del perfil del programa més enllà de l’horari 

d’emissió. 

• Construcció de significat/identitat - Ràdio com a marca: com el programa construeix 

la seva pròpia identitat. 

• Interacció - Bidireccionalitat: com es produeix la interacció entre el programa i els 

seus oients-usuaris. 

• Integració de les xarxes socials a l’emissió en directe: com les xarxes socials i la 

participació de la gent s’integren a l’emissió en directe. 

• Diversificació de xarxes socials: com s’interrelacionen i s’integren entre ells els 

diferents perfils a les xarxes socials emprats pel programa. 

A continuació adjuntem la plantilla buida: 

 

SISTEMA TRANSVERSAL

Presència a la Xarxa

Pàgina web SÍ/NO

Perfils socials SÍ/NO

Plataforma
FACEBOOK / 
INSTAGRAM / 

TWITTER
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Presència en dispositius mòvils

App mòvil
SÍ/NO

ANDROID / IOS	/ 
AMBDÓS

Contingut en directe

Emissió directe 
antena SÍ/NO

Emissió directe 
Internet SÍ/NO

Plataforma WEB / XARXES	/ 
AMBDUES

Contingut asincrònic

Podcast SÍ/NO

Plataforma WEB / XARXES	/ 
AMBDUES

Multitasking

Facilitat consum 
multitasking SÍ/NO

ASPECTES NUMÈRICS

Facebook

Nº seguidors

Nº seguits

Nº total de 
publicacions

Mitjana likes/
publicació

Màxim nº likes

Mitjana 
comentaris/
publicació

Màxim nº 
comentaris

Mitjana 
compartiment/

publicació

Màxim nº 
compartiments

Instagram

Nº seguidors

Nº seguits
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Nº total de 
publicacions

Mitjana likes/
publicació

Màxim nº likes

Mitjana 
comentaris/
publicació

Màxim nº 
comentaris

Twitter

Nº seguidors

Nº seguits

Nº total de 
publicacions

Mitjana likes/
publicació

Màxim nº likes

Mitjana 
comentaris/
publicació

Màxim nº 
comentaris

Mitjana retuits/
publicació

Màxim nº retuits

TIPUS DE PUBLICACIONS

Categories (Ramos, 2016)

Difondre 
informació SÍ/NO FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER


Promoció 
programa/
emissora

SÍ/NO
FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER


Sol·licitar 
preguntes als  

oients
SÍ/NO

FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER


Sol·licitar 
testimonis/

opinions dels 
oients

SÍ/NO

FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER
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Sol·licitar 
participació en 

concursos/
enquestes

SÍ/NO

FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER


Respondre oients SÍ/NO FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER


Aportar valor 
afegit al directe SÍ/NO FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER


To del llenguatge

FORMAL / 
INFORMAL / MIXT

FORMA DEL CONTINGUT - ADEQUACIÓ AL MÓN DIGITAL

Nº total de 
publicacions

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Nº de 
publicacions amb 

hashtags

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Presència d’elements audiovisuals

Text FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Àudio FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Vídeo FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Imatges FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Enllaços

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


TERCERS / 
PROPIS

FACEBOOK INSTAGRAM
 TWITTER

Senyal televisiu FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Adequació 
potencialitats del 

món digital

BAIXA / 
MODERADA / 

ELEVADA

VIDA PRÒPIA DELS PERFILS

Publicacions fora 
de l’hora 
d’emissió

SÍ/NO FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Publicació de 
continguts no 

relacionats amb 
l’emissora

SÍ/NO FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER
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Community 
manager

PERSONIFICAT / 
NO 

PERSONIFICAT

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


CONSTRUCCIÓ D’IDENTITAT - RÀDIO COM A MARCA

Presència elements identitaris a les publicacions

Jingle FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Eslògan FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Logo FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Patrocinadors FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Vocabulari propi FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Iconicitat pròpia 
(locutors, 

col·laboradors, 
etc.)

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Valors

INTERACCIÓ - BIDIRECCIONALITAT

Equilibri 
seguidors/seguits

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Actualització de 
contingut

BAIXA/ 
MODERADA/ 

ELEVADA

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Compartibilitat 
des de web

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER
 COMENTARIS


Esments

Nº publicacacions 
que esmenten 

oients

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Nº publicacacions 
que esmenten 
membres del 

programa

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Nº publicacacions 
que esmenten 
convidats del 

programa

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Nº publicacacions 
que esmenten 

col·laboradors del 
programa

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER
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Plantilla d’anàlisi de la comunicació a les xarxes socials d’un programa de ràdio. Elaboració pròpia. 

6. ANÀLISI I RESULTATS 

Com esmentàvem anteriorment, aquest treball pretén ser simplement un primer estudi 

exploratori del tema triat.  La mostra i el període de temps analitzats, així com el fet que la 

Nº publicacacions 
que esmenten 
altres mitjans

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Nº publicacacions 
que esmenten 

altres

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Generació de 
conversa SÍ/NO FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER


Engagement

Índex 
Engagement 
(Interaccions 

totals/ nº 
seguidors)

FACEBOOK
 INSTAGRAM
 TWITTER
 MITJÀ


INTEGRACIÓ DE LES XARXES SOCIALS A L'EMISSIÓ EN DIRECTE

Esment dels 
perfils socials a 

l'emissió en 
directe

SÍ/NO

Incitació de 
l’oient a seguir-

los
SÍ/NO

Inclusió de les 
xarxes a 
l’escaleta

Forma RÍGIDA / LAXA / 
ALTRES

A què va lligada
SOFT NEWS / 
HARD NEWS / 

ALTRES

Punts de contcte 
entre oient-ràdio

DIVERSIFICACIÓ DE XARXES SOCIALS

Desdoblament 
contingut

SÍ/NO/
OCASIONAL

Connexió entre 
xarxes
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plantilla no incorpori eines d’analítica en xarxes socials, s’erigeixen com dues de les 

limitacions de la nostra investigació. És per això que els resultats de la nostra anàlisi no 

pretenen ser categòrics, sinó que han de ser entesos com una primera aproximació a una 

realitat que mereix un estudi més profund. 

A continuació exposarem l’anàlisi comparativa de les estratègies comunicatives a les 

xarxes socials d’ambdós programes. En destacarem els punts més rellevants seguint 

l’estructura de la nostra plantilla d’anàlisi, i acompanyant-los, quan calgui, amb fragments 

directament extrets d’aquesta. L’estudi complet de cada programa mitjançant la nostra 

eina, es pot trobar a l’Annex. 

6.1. Comparativa: El matí de Catalunya Ràdio vs El món a RAC1 

6.1.1. Sistema transversal 

Els dos programes no presenten diferències en aquest apartat. Tots dos formen part de 

sistemes transversals que permeten als oients-usuaris consumir el contingut radiofònic de 

diverses formes i en diferents plataformes. 

Pel que fa a la presència dels dos programes a la xarxa, ambdós tenen el seu espai dins 

la pàgina web de l’emissora, i compten amb perfils propis a Facebook, Twitter i Instagram. 

Amb els dispositius mòbils passa com amb les pàgines web: no tenen una app pròpia, 

sinó que estan inclosos dins l’app de l’emissora. 

Tots dos emeten en directe tant a l’antena tradicional com a Internet, on ho fan a través de 

la pàgina web de l’emissora. Pel que fa al consum a la carta, els dos ofereixen la 

possibilitat de recuperar el programa sencer o fragments. S’hi pot accedir a través del 

portal web, o a través del contingut (més limitat) que van penjant a les seves xarxes 

socials. 

En general, podem concloure que tots dos programes aprofiten les diferents possibilitats 

de distribució de contingut que el context tecnològic actual ofereix a la ràdio. Així doncs, 

tant El matí de Catalunya Ràdio com El món a RAC1 faciliten el consum multitasking dels 

seus oients-usuaris. 
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6.1.2 Aspectes numèrics 

Taula comparativa d’aspectes numèrics. Elaboració pròpia. 

Els perfils d’El món a RAC1 a les tres xarxes socials analitzades compten amb molts més 

seguidors que els d’El matí de Catalunya Ràdio. Malgrat que aquesta no és una dada 

determinant pel que fa a l’èxit d’un perfil a les xarxes socials, sí que ens demostra que els 

missatges d’El món a RAC1 arriben a més usuaris. 

Les dades referents a Facebook durant el període analitzat són demolidores per El matí 

de Catalunya Ràdio, en comparació al seu rival. El programa de RAC1 publica quasi 5 

vegades més (és la xarxa social on està més actiu), i això va acompanyat de la 

participació dels usuaris a través d’un elevat nombre d’interaccions, és a dir, likes, 

comentaris i compartits/retuits. Aquests dos fets podrien indicar que l’emissora privada 

dedica molts més esforços en aquesta xarxa social que no pas l’emissora pública. 

Facebook Instagram Twitter

Nº seguidors 70.410 123.160 34.100 82.800 164.000 254.000

Nº seguits n/d n/d 28 27 147 687

Nº total de 
publicacions 7 33 1 1 29 13

Mitjana likes/
publicació 14 83 1730 1955 4 7

Màxim nº 
likes 36 655 1730 1955 15 32

Mitjana 
comentaris/
publicació

4 26 23 6 2 4

Màxim nº 
comentaris 10 106 23 6 13 23

Mitjana 
compartit o 
retuit/
publicació

3 33 n/d n/d 2 2

Màxim nº 
compartit o 
retuit

9 435 n/d n/d 11 4

�� �� ��
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Aquesta situació s’equilibra en el cas d’Instagram, en el qual les dades dels dos 

programes són similars. Ara bé, a Twitter, El matí de Catalunya Ràdio pública més del 

doble que el seu competidor. És la xarxa social en la qual el programa dirigit per Mònica 

Terribas dedica més esforç de publicació de contingut. Tot i això, les dades indiquen que 

el nombre d’interaccions que aconsegueix és, en general, inferior al d’El món a RAC1. 

6.1.3. Tipus de publicacions 

Distribució en percentatge dels tipus de publicacions (una mateixa publicació pot formar part de dues 
categories alhora). Elaboració pròpia. 

Si ens fixem en Facebook i Twitter, les dues xarxes socials en les quals més publicacions 

ha realitzat cada programa, s’observa una tendència molt clara. Un 71% (Facebook) i un 

81% (Twitter) de les publicacions d’El matí de Catalunya Ràdio van destinades a 

promocionar seccions del programa (que ja s’han emès o que s’emetran). En canvi, El 

món a RAC1 dedica un 85% de les seves publicacions a Facebook i un 31% a Twitter 

(tres cops més que el seu competidor), a difondre informació. Aquesta tendència ens pot 

indicar que, almenys durant el període analitzat, El matí de Catalunya Ràdio s’ha dedicat 

més a explicar als seus oients-usuaris “què ha fet” (o farà), mentre que El món a RAC1 

s’ha dedicat a “explicar-los coses”. Cal aquí tenir en compte, però, que Catalunya Ràdio ja 

Facebook Instagram Twitter

Nº total de 
publicacions 7 33 1 1 29 13

Difondre 
informació 57 % 88 % - 100 % 10 % 31 %

Promoció 
programa/
emissora

71 % 16 % 100 % 100 % 86 % 46 %

Sol·licitar 
participació 

en 
concursos/
enquestes

- - - - 7 % -

Respondre 
oients - - - - 3 % -

Aportar 
valor afegit 
al directe

- - - - - 15 %

�� �� ��
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té una emissora i perfil a les xarxes socials dedicat exclusivament a la informació 

constant, Catalunya Informació. Aquest podria ser el condicionant de la tipologia de les 

publicacions d’El matí de Catalunya Ràdio. 

Resulta també interessant observar com El matí de Catalunya Ràdio destina almenys un 

petit percentatge de les seves publicacions a sol·licitar la participació dels oients en 

enquestes o concursos, i a respondre’ls tot publicant-ne la solució/resultat. El món a 

RAC1, en canvi, no ho fa ni una sola vegada durant el període analitzat. 

Pel que fa al to del llenguatge, El matí de Catalunya Ràdio s’emmarca en la formalitat i la 

seriositat, mentre que El món a RAC1 combina la formalitat amb una dosi de proximitat, la 

qual cosa l’apropa, en ocasions, a un llenguatge més planer que el de la ràdio pública. 

6.1.4. Forma del contingut - Adequació al món digital 

Distribució en percentatge de la presència d’elements audiovisuals a les publicacions. Elaboració pròpia. 

En general, els dos programes presenten una utilització d’elements audiovisuals molt 

similar i moderada. Si analitzem Facebook i Twitter trobem algunes diferències, tot i que 

es dibuixa una tendència  generalitzada a emprar text, imatge i enllaços majoritàriament.  

Facebook Instagram Twitter

Nº total de 
publicacions 7 33 1 1 29 13

Nº de 
publicacions 

amb 
hashtags

29 % 6 % 100 % 100 % 34 % 31 %

Text 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Àudio 0 % 6 % 0 % 0 % 3 % 0 %

Vídeo 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Imatges 100 % 97 % 100 % 100 % 52 % 23 %

Enllaços 100 % 91 % 0 % 0 % 97 % 23 %

Senyal 
televisiva 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

�� �� ��
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A Facebook, tant Catalunya Ràdio com RAC1 fan servir sempre (o quasi sempre) imatges 

i enllaços (propis, mai de tercers). Ara bé, a Twitter és l’emissora pública la que posa més 

esforços en emprar aquests dos recursos. El matí de Catalunya Ràdio també supera 

clarament a El món a RAC1 pel que fa a l’ús de hashtags. 

En relació a la utilització d’àudio i vídeo, la situació és força igualada: tots dos programes 

en fa un ús residual. Mentre que a Facebook, el programa de RAC1 és l’únic dels dos que 

empra aquests dos recursos, a Twitter és el programa de Catalunya Ràdio l’únic que fa 

servir el recurs sonor. 

Finalment, si bé el text és un element que està sempre present a totes les publicacions 

d’ambdues emissores, cap dels dos programes ha emprat mai el senyal televisiu durant el 

període analitzat. 

6.1.5. Vida pròpia dels perfils 

En aquest apartat, tots dos programes es comporten de forma pràcticament idèntica: 

realitzen publicacions fora de l’horari d’emissió del programa, no publiquen mai contingut 

no relacionat amb el programa i no tenen un community manager personificat.  

Si ens centrem en Facebook, El món a RAC1 s’esforça a actualitzar constantment el 

contingut, de manera que és qui més publicacions fa un cop s’acaba l’emissió. 

D’Instagram i de Twitter, en canvi, no hem pogut fer cap anàlisi perquè el primer no mostra 

l’hora de publicació, i el segon mostra uns horaris associats a cada publicació poc 

coherents (quasi sempre és de matinada), la qual cosa ens fa pensar que no són els 

horaris de publicació reals.  

Així doncs, de l’anàlisi realitzada podem extreure que el programa de RAC1 treballa una 

mica millor que el de Catalunya Ràdio la vida pròpia del perfil, almenys pel que fa a 

Facebook. 
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6.1.6. Construcció d’identitat - Ràdio com a marca 

 

Distribució en percentatge de la presència d’elements identitaris a les publicacions. Elaboració pròpia. 

En aquest apartat s’ha analitzat la presència a les publicacions de tota una sèrie 

d’elements que contribueixen a la creació d’una identitat pròpia pel programa. L’element 

que més s’utilitza en ambdós casos és el vocabulari propi. Tant El matí de Catalunya 

Ràdio com El món a RAC1 fan servir a Facebook i Twitter conceptes i paraules pròpies de 

cada programa: “Lecturàlia”, “Portada Terribas”, “Enigmàrius” o “Bon dia, desperta 

Catalunya” (Catalunya Ràdio) i “Benvinguts al món”, “Trepitjant l’ull de poll”, o “El 

Davantal” (RAC1). Ara bé, en aquest aspecte, el programa de la ràdio pública supera al de 

RAC1. 

Pel que fa a la utilització del jingle o del logo del programa a les publicacions, El matí de 

Catalunya Ràdio no ho ha fet servir ni una sola vegada. El món a RAC1 sí, però de forma 

molt residual. La presència de patrocinadors a les publicacions és inexistent en tots dos 

casos. 

En relació a l’ús de l’eslògan del programa, ambdues emissores presenten dades molt 

similars a Twitter, on ho fan servir una de cada deu vegades aproximadament. En canvi, a 

Facebook Instagram Twitter

Nº total de 
publicacions 7 33 1 1 29 13

Jingle 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Eslògan 0 % 3 % 0 % 0 % 10 % 8 %

Logo 0 % 3 % 0 % 100 % 0 % 8 %

Patrocinadors 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Vocabulari 
propi 29 % 12 % 0 % 0 % 41 % 38 %

Iconicitat 
pròpia 

(locutors, 
col·laboradors

, etc.)

14 % 6 % 100 % 0 % 7 % 8 %

�� �� ��
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Instagram no empren mai aquest recurs, i a Facebook només el programa de RAC1 ho ha 

fet de forma molt residual. 

L’aprofitament per part dels programes de les seves figures més destacades i conegudes 

(presentadors principalment, però també col·laboradors cèlebres) per construir la identitat 

de marca, no és gaire elevat en cap dels dos casos. Catalunya Ràdio duplica a RAC1 en 

aquest aspecte a Facebook, i és l’única que aprofita el recurs a Instagram. En canvi, les 

dues emissores en presenten un ús molt similar i residual a Twitter. 

En general, l’anàlisi comparativa ens demostra que els dos programes estan desaprofitant 

els recursos amb els quals podrien construir una identitat de marca forta. L’únic element 

que estan emprant de forma considerable (sobretot El matí de Catalunya Ràdio) és el 

vocabulari propi. La resta d’elements són inexistents o molt residuals. 

Finalment, els valors que els dos programes transmeten són força diferents. Mentre les 

publicacions d’El matí de Catalunya Ràdio evoquen formalitat, seriositat i compromís, les 

publicacions d’El món a RAC1 transmeten immediatesa, i generen una sensació de 

proximitat, interès i atractiu. 

6.1.7. Interacció - Bidireccionalitat 

Als apartats d’Anàlisis de situació i Marc teòric hem pogut entendre la importància de la 

interacció entre oients-usuaris i emissora o programa de ràdio. En aquesta secció de la 

nostra plantilla d’anàlisi s’ha volgut estudiar els diversos elements que contribueixen a 

afavorir-la i potenciar-la. 

Interacció: aspectes generals del perfil. Elaboració pròpia. 

Facebook Instagram Twitter

Equilibri 
seguidors/

seguits
70.410 - ? 123.160 - ? 34.100 - 28 82.800 - 27 164.000-147 254.000-687

Actualització 
de contingut BAIXA ELEVADA BAIXA BAIXA ELEVADA MODERADA

Compartibilitat 
des de web SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ

�� �� ��
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L’equilibri entre seguidors i seguits en un perfil a les xarxes socials és un element 

important de cara a la interacció dels seus oients-usuaris. Si el perfil d’un programa no 

torna el “follow” als seus seguidors, s’estableix una relació unidireccional en la qual només 

els usuaris mostren interès per l’emissora, i no pas al revés, fet que coarta enormement la 

interacció. Això és el que passa en el cas dels dos programes analitzats: no hi ha equilibri 

entre nombre de seguidors i de seguits, amb la qual cosa no mostren cap interès cap als 

seus oients-usuaris, limitant-ne la interacció des d’un principi. 

Mantenir el contingut actualitzat és un element essencial de cara a afavorir la interacció i 

participació dels usuaris. En aquest aspecte, El món a RAC1 s’imposa a El matí de 

Catalunya Ràdio. A Facebook el supera amb escreix, a Instagram presenten un empat, i a 

Twitter, tot i que s’imposa el programa de Catalunya Ràdio, la diferència és petita. 

Pel que fa a la facilitat per compartir contingut a les diferents xarxes socials des del web 

de les emissores, ambdós programes presenten resultats idèntics. En tots dos casos hi ha 

la possibilitat de compartir contingut a Facebook i Twitter, però no a Instagram. 

L’etiquetament/esment d’altres perfils és un element capdalt per afavorir la interacció entre 

programa de ràdio i oients-usuaris. En aquest sentit, de l’anàlisi realitzada hem obtingut la 

següent taula comparativa: 

Facebook Instagram Twitter

Nº 
publicacacions 
que esmenten 

oients

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Nº 
publicacacions 
que esmenten 
membres del 

programa

0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 31 %

Nº 
publicacacions 
que esmenten 
convidats del 

programa

0 % 0 % 100 % 100 % 21 % 46 %

�� �� ��
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Distribució en percentatge dels tipus d’esments. Elaboració pròpia. 

L’aspecte més destacat en aquest sentit és el fet que cap dels dos programes etiqueta ni 

una sola vegada cap oient, de manera que no es genera cap dinàmica de conversa entre 

programa i oients-usuaris. Tampoc s’esmenten altres mitjans (únicament El món a RAC1 

publica una informació citant el diari Ara, però ho fa sense etiquetar-lo). 

Pel que fa a la resta de categories analitzades, en general El món a RAC1 utilitza més el 

recurs de les mencions que no pas El matí de Catalunya Ràdio.  

Si ens fixem en el detall, el programa de RAC1 utilitza l’etiquetament de membres del 

programa de forma residual a Facebook, i de forma prou considerable a Twitter. En canvi 

El matí de Catalunya Ràdio no ho fa ni una sola vegada. Pel que fa als esments tant de 

convidats com de col·laboradors del programa, El món a RAC1 duplica els números del 

seu competidor a Twitter. 

Per tancar aquest apartat de la plantilla d’anàlisi, hem calculat l’Índex d’Engagement de 

cada perfil, inspirant-nos en el paràmetre que la plataforma Likealyser ofereix. En el nostre 

cas, aquesta dada l’hem calculat dividint el nombre d’interaccions totals a cada perfil 

social (likes+comentaris+compartits) entre el nombre de seguidors d’aquest. D’aquesta 

forma podem fer-nos una idea aproximada de quin grau d’engagement i d’interacció 

presenten els seguidors de cada programa. 

Nº 
publicacacions 
que esmenten 
col·laboradors 
del programa

0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 23 %

Nº 
publicacacions 
que esmenten 
altres mitjans

0 % 3 % (sense 
etiquetar) 0 % 0 % 0 % 0 %

Nº 
publicacacions 
que esmenten 

altres

0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 %
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Índex d’Engagement per programa i emissora. Elaboració pròpia. 

Els resultats mostren que El món a RAC1 presenta un Índex d’Engagement mitjà superior 

al d’ El matí de Catalunya Ràdio. Cal tenir en compte que el programa de RAC1 té molts 

més seguidors que el de Catalunya Ràdio a totes tres plataformes. Això significa que les 

interaccions totals d’El món a RAC1 es divideixen sempre entre un nombre molt superior, 

cosa que contribueix al fet que el resultat sigui més petit. El fet que malgrat això, l’I.E. 

mitjà del programa de RAC1 segueixi sent més gran que el de Catalunya Ràdio, posa 

encara més en valor aquesta dada. 

6.1.8. Integració de les xarxes socials a l’emissió en directe 

Per analitzar aquest apartat ha estat necessari escoltar íntegrament els dos programes 

triats. Els resultats són contundents: la presència de les xarxes socials a l’emissió en 

directe és o inexistent o insignificant. 

En cap dels dos casos s’esmenten els perfils a les xarxes socials durant l’emissió en 

directe, ni tampoc s’incita els oients a seguir-los. Ni un programa ni l’altre tenen una 

secció dedicada exclusivament a les xarxes. De fet, l’únic programa on es parla en algun 

moment de les xarxes és El matí de Catalunya Ràdio, en el qual s’esmenta en dues 

ocasions que “hi ha una enquesta en marxa a les xarxes socials”, però no s’especifica a 

quin perfil i tampoc s’incita a la participació. El món a RAC1, directament, no fa ni una sola 

al·lusió a les xarxes socials. Així doncs, la inclusió de les xarxes a l’escaleta (estructura) 

del programa és nul·la en el cas del de RAC1 i insignificant en el de Catalunya Ràdio, en 

el qual apareixen puntualment durant La Tertúlia.  

Els punts de contacte que els programes ofereixen entre oients-usuaris i emissora també 

han estat estudiats. Com hem vist, les xarxes socials no s’erigeixen com un d’ells en cap 

dels dos casos analitzats. Ara bé, El món a RAC1 posa a disposició dels seus oients un 

número per enviar SMS, i El matí de Catalunya Ràdio ofereix la seva pàgina web. 

Facebook Instagram Twitter Mitjà

Índex 
Engagement 0,21 % 3,82 % 5,14 % 2,37 % 0,14 % 0,06 % 1,83 % 2,08 %

�� �� �� ��
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6.1.9. Diversificació de xarxes socials 

En el context actual, resulta essencial conèixer les característiques de cada xarxa social i 

els codis i llenguatges que exigeixen, per tal de poder adaptar-hi els continguts que s’hi 

publiquen. Només així es poden aprofitar al màxim les potencialitats de cada plataforma. 

En aquest sentit, sembla que El matí de Catalunya Ràdio no adapta prou els seus 

missatges a cada xarxa social. Moltes de les publicacions de Twitter i Facebook són  

exactament iguals. En canvi, El món a RAC1 sembla conèixer millor les característiques 

de cada plataforma, ja que a Twitter se centra més en publicar frases o cites dels 

convidats, mentre que a Facebook aporta notícies de tot tipus amb imatges i altres 

recursos. 

Resulta també molt important que els diferents perfils estiguin enllaçats entre ells, de 

manera que des d’un es pugui accedir a un altre, o com a mínim, saber quina és l’adreça 

del programa en altres plataformes. En aquest sentit, cap de les dues emissores facilita 

aquesta interconnexió: no trobem a cap perfil l’enllaç directe o el nom del programa a una 

altra plataforma social. 

6.2. Mancances i virtuts: El matí de Catalunya Ràdio 

A partir de l’anàlisi realitzada hem pogut detectar les principals mancances i virtuts de 

l’estratègia comunicativa a les xarxes socials d’ El matí de Catalunya Ràdio, durant el 

període analitzat. A continuació mostrem una taula amb els diferents aspectes resumits: 

EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO

VIRTUTS MANCANCES

Aprofita les possibilitats de distribució de contingut 
pròpies del context actual (sistema transversal) i 
afavoreix el consum multitasking.

Dedica molt pocs esforços a Facebook, i el nombre 
d'interaccions que aconsegueix a Twitter, no es 
correspon amb l’esforç de publicació de contingut 
que fa.

Encara que sigui residual, destina un percentatge 
de les seves publicacions a sol·licitar la participació 
dels oients en concursos/enquestes.

En comparació al seu competidor, no treballa prou 
la vida pròpia del perfil més enllà de l’hora 
d'emissió.

Tot i tenir força marge de millora, presenta una 
millor adequació al món digital (ús de recursos) que 
el seu competidor.

No actualitza prou sovint i prou vegades el 
contingut.
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Mancances i virtuts de l’estratègia comunicativa a les xarxes socials d’El matí de Catalunya Ràdio. 
Elaboració pròpia. 

6.3. Decàleg: proposta d’estratègia comunicativa 

A partir dels resultats obtinguts durant la nostra investigació, hem elaborat un decàleg 

amb la nostra proposta d’estratègia comunicativa a les xarxes socials per El matí de 

Catalunya Ràdio. A continuació, exposem les deu recomanacions amb una breu 

justificació. 

1. Publicar més contingut i fer-ho més sovint. 

Mantenir el contingut actualitzat és una de les millors i més senzilles maneres de generar 

engagement amb els oients-usuaris. Si sempre que aquests visiten les xarxes socials 

troben contingut d’El matí de Catalunya Ràdio, veuran els perfils del programa com un 

espai útil i d’entreteniment, i hi seguiran interessats. 

En aquest sentit, Facebook i Instagram són les dues xarxes on El matí de Catalunya 

Ràdio hauria d’invertir més esforços, atès que a Twitter ja presenta una actualització de 

contingut moderada. Tot i així, també caldria incrementar-la. 

2. Aportar més valor: augmentar el nombre de publicacions destinades a explicar 

coses als oients, més enllà de què s’ha fet durant l’emissió en directe. 

El contingut d’El matí de Catalunya Ràdio se centra, principalment, a explicar què passarà 

o ja ha passat durant el programa. Això li pot resultar interessant a l’usuari, però cal 

Pel que fa a la construcció d’identitat, treballa 
considerablement el vocabulari prop.

Pel que fa a la construcció d’indentitat, malgrat 
treballar força el vocabulari propi, en general 
desaprofita els recursos que podria fer servir.

- Mai genera conversa amb els oients. Desaprofita el 
recurs dels esments. 

- Presenta un Índex d'Engagement Mitjà baix i menor 
al del seu competidor.

-
Tot i fer al·lusió puntual a “les xarxes”, no 
s'esmenten els perfils socials durant l’emissió en 
directe, ni s’incita l’oient a seguir-los.

- No adapta prou els seus missatges a les 
potencialitats i codis de cada xarxa social.
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equilibrar aquest tipus de publicacions amb altres que aportin un valor afegit més. Això vol 

dir publicar últimes hores, notícies interessants, contingut curiós i útil no necessàriament 

relacionat amb el programa o l’actualitat, etc. Aquest valor afegit pot ser clau de cara a 

aconseguir un bon engagement amb els oients-usuaris. 

3. Adequació al món digital: incloure amb més freqüència, àudio, vídeo i senyal 

televisiva (vídeo en directe) a les publicacions. 

El matí de Catalunya Ràdio mostra una adequació al món digital moderada, atès que dels 

múltiples recursos possibles, utilitza principalment el text, les imatges i els enllaços propis. 

Està desaprofitant les potencialitats del món online perquè deixa de banda recursos com 

l’àudio, el vídeo i el senyal televisiu (vídeo en directe), els quals hauria d’incorporar més 

sovint. 

4. Construcció d’identitat pròpia: incorporar amb més freqüència el jingle, el logo, 

l’eslògan i els patrocinadors a les publicacions. 

El programa matinal de Catalunya Ràdio treballa de manera considerable la construcció 

de la seva identitat a través del vocabulari propi i la iconicitat (en menor mesura). Ara bé, 

emprant només aquests dos recursos està desaprofitant diversos elements que 

contribuirien a la construcció d’una identitat pròpia més forta i reconeixible pels oients-

usuaris. 

5. Fomentar més la participació dels oients-usuaris. 

El matí de Catalunya Ràdio necessita fomentar més la participació dels seus oients-

usuaris, per tal d’aconseguir millorar el seu Índex d’Engagement. Durant el període 

analitzat ho ha fet de manera residual, per tant, ha de convertir-ho en quelcom molt més 

freqüent. 

Recordem que avui dia parlem de prosumers, usuaris actius que consumeixen i 

produeixen alhora. Oferir-los la possibilitat de participar en la construcció de determinats 

continguts del programa és un element vital per mantenir-los compromesos i per guanyar-

ne de nous. En un programa com El matí de Catalunya Ràdio, de sis hores de durada i on 
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es tracta constantment l’actualitat, es fa difícil pensar que no pugui haver-hi un espai per a 

la participació en les xarxes socials. 

6. Generar conversa i interacció amb els oients-usuaris. 

Més important que tenir un elevat nombre de seguidors a les xarxes socials és el fet que 

aquests es sentin valorats. L’engagement entra novament en joc, i en aquest cas una 

manera essencial per potenciar-lo és el diàleg i la bidireccionalitat amb els oients-usuaris. 

S’ha d’aconseguir que els oients-usuaris se sentin escoltats pel programa, cosa que El 

matí de Catalunya Ràdio no ha treballat prou durant el període estudiat. Per això és 

necessari donar-los veu i sobretot, donar-los resposta. Una bona manera de fer-ho és 

interpel·lant directament a determinats usuaris a través dels etiquetaments/esments, ja 

sigui en comentaris o en missatges directes. 

7. Potenciar totes les xarxes socials per igual i adaptar-ne els continguts. 

Com hem pogut veure amb la nostra anàlisi, El matí de Catalunya Ràdio presenta un gran 

desequilibri pel que fa a la publicació de contingut a les xarxes socials. A Facebook i 

Instagram ofereix una quantitat de contingut i una actualització molt baixos, mentre que a 

Twitter hi dedica més esforços. Les xarxes socials no són un simple complement, sinó que 

són una part més dels programes de ràdio d’avui dia. Com a tal, tots els perfils han de 

formar part d’un conjunt fort i cohesionat. A més, els diferents targets o tipus d’oients-

usuaris del programa poden estar distribuïts entre les diferents plataformes, per tant cal 

treballar-les totes amb la mateixa intensitat. 

Per altra banda, cada xarxa social exigeix els seus codis i llenguatges, determinats per les 

seves característiques. És essencial adaptar-hi els continguts, i El matí de Catalunya 

Ràdio no ho ha fet prou, atès que moltes de les publicacions de Facebook i Twitter són 

exactament iguals. Si l’oient-usuari entra a una plataforma social i troba contingut que no 

s’adequa als codis que aquesta exigeix i que per tant, ell espera, automàticament deixa de 

semblar-li interessant. 

8. Esmentar els perfils socials durant l’emissió en directe i incitar els oients a 
seguir-los. 
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Pot semblar un consell evident, però El matí de Catalunya Ràdio no ho va fer ni una sola 

vegada durant el període analitzat. No es tracta simplement de comentar que el programa 

té perfils a les xarxes socials. El que cal fer és esmentar-los cada un d’ells (plataforma i 

nom), i sobretot, incitar directament els oients a seguir-los.  

Durant el període analitzat, El matí de Catalunya Ràdio va tenir dos moments clars per 

posar en pràctica el que estem comentant en aquest punt. El primer és el concurs 

“Enigmàrius”, on a més de dirigir els oients cap al web de Catalunya ràdio, podrien haver-

ho fet també cap als perfils a les xarxes socials. El segon moment va ser durant la tertúlia: 

la presentadora va esmentar que hi havia una enquesta en marxa a les xarxes, però no 

les va especificar ni va sol·licitar als oients que participessin o seguissin els perfils. 

9. Potenciar la vida pròpia del perfil 

El matí de Catalunya Ràdio hauria de treballar més l’activitat del perfil després de 

l’emissió del programa. En aquest sentit, caldria una major quantitat de contingut i una 

major freqüència d’actualització. Mantenir el perfil actiu durant tot el dia, evitant caure en 

l’automatització de totes les publicacions, és una bona forma de mantenir els oients-

usuaris interessats i atrets pel perfil. 

Un altre element que pot contribuir favorablement a dotar el perfil de vida pròpia és el fet 

de compartir contingut que no tingui a veure amb l’emissora, el programa o l’actualitat. 

Caldria però que fos igualment útil i interessant pels usuaris. 

10. Equilibrar el nombre de seguidors i de seguits. 

Un perfil com el d’El matí de Catalunya Ràdio que no torna el “follow” als seus seguidors, 

està establint de manera indirecta una relació unidireccional, ja que transmet que no li 

interessen els seus seguidors. Si a això se li afegeix que el perfil del programa només 

segueix i s’interessa per altres mitjans o personalitats del medi, la interacció amb els 

oients-usuaris es veu molt coartada. 
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7. CONCLUSIONS 

El nostre primer objectiu consistia en ser capaços d’analitzar l’estratègia comunicativa 

actual d’El matí de Catalunya Ràdio a les xarxes socials, a partir d’uns criteris 

propis ben argumentats i definits. Elaborar una eina d’anàlisi pròpia com la plantilla 

presentada, a partir de la informació recollida prèviament, ens ha permès acomplir aquest 

primer objectiu. Amb aquesta eina hem pogut dividir i estructurar l’anàlisi en 9 apartats 

que ens han aportat una visió molt completa de l’estratègia dels programes triats. Ara bé,  

com a principal punt de millora de cara a futures investigacions, seria recomanable 

incorporar a la plantilla eines d’analítica en xarxes socials. 

El segon objectiu d’aquesta investigació consistia en realitzar una anàlisi comparativa 

de l’estratègia en xarxes socials dels programes matinals de les dues emissores 
més escoltades a Catalunya. Mitjançant la nostra eina d’anàlisi, hem estat capaços de 

comparar les estratègies comunicatives seguides per El matí de Catalunya Ràdio i El món 

a RAC1. Tots dos programes presenten nombrosos aspectes a millorar, però en el còmput 

global, el matinal de Catalunya Ràdio mostra més carències. Si ens centren en l’Índex 

d’Engagement (un dels indicadors més significatius, ja que és conseqüència de la resta 

d’elements estratègics), El matí de Catalunya Ràdio presenta un valor molt baix en 

comparació a El món a RAC1. 

Detectar les principals mancances i virtuts de l’estratègia actual a les xarxes socials 

d’El matí de Catalunya Ràdio, era el nostre tercer objectiu. Després de realitzar l’anàlisi 

comparativa entre els dos programes, hem pogut resumir en la següent taula els 

principals punts forts i dèbils del matinal de Catalunya Ràdio: 

EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO

VIRTUTS MANCANCES

Aprofita les possibilitats de distribució de contingut 
pròpies del context actual (sistema transversal) i 
afavoreix el consum multitasking.

Dedica molt pocs esforços a Facebook, i el nombre 
d'interaccions que aconsegueix a Twitter, no es 
correspon amb l’esforç de publicació de contingut 
que fa.

Encara que sigui residual, destina un percentatge 
de les seves publicacions a sol·licitar la participació 
dels oients en concursos/enquestes.

En comparació al seu competidor, no treballa prou 
la vida pròpia del perfil més enllà de l’hora 
d'emissió.
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Mancances i virtuts de l’estratègia comunicativa a les xarxes socials d’El matí de Catalunya Ràdio. 

Elaboració pròpia. 

Finalment, l’objectiu principal del nostre treball era elaborar la nostra pròpia proposta 

d’estratègia comunicativa en xarxes socials per El matí de Catalunya Ràdio, en 

forma de decàleg. Aquests són les nostres deu recomanacions: 

1. Publicar més contingut i fer-ho més sovint. 

2. Aportar més valor: augmentar el nombre de publicacions destinades a explicar coses 

als oients, més enllà de què s’ha fet durant l’emissió en directe. 

3. Adequació al món digital: incloure amb més freqüència àudio, vídeo i senyal televisiva 

(vídeo en directe) a les publicacions. 

4. Construcció d’identitat pròpia: incorporar amb més freqüència, el jingle, el logo, 

l’eslògan i els patrocinadors a les publicacions. 

5. Fomentar més la participació dels oients-usuaris. 

6. Generar conversa i interacció amb els oients-usuaris. 

7. Potenciar totes les xarxes socials per igual i adaptar-ne els continguts. 

Tot i tenir força marge de millora, presenta una 
millor adequació al món digital (ús de recursos) que 
el seu competidor.

No actualitza prou sovint i prou vegades el 
contingut.

Pel que fa a la construcció d’identitat, treballa 
considerablement el vocabulari prop.

Pel que fa a la construcció d’indentitat, malgrat 
treballar força el vocabulari propi, en general 
desaprofita els recursos que podria fer servir.

- Mai genera conversa amb els oients. Desaprofita el 
recurs dels esments. 

- Presenta un Índex d'Engagement Mitjà baix i menor 
al del seu competidor.

-
Tot i fer al·lusió puntual a “les xarxes”, no 
s'esmenten els perfils socials durant l’emissió en 
directe, ni s’incita l’oient a seguir-los.

- No adapta prou els seus missatges a les 
potencialitats i codis de cada xarxa social.
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8. Esmentar els perfils socials durant l’emissió en directe i incitar els oients a seguir-los. 

9. Potenciar la vida pròpia del perfil 

10. Equilibrar el nombre de seguidors i de seguits. 

7.1. Limitacions i recomanacions 

La nostra investigació pretenia ser una primera exploració de l’objecte d’estudi. En aquest 

sentit, la mostra i el període de temps analitzats ja ens servien per fer una primera 

aproximació al tema. Ara bé, de cara a obtenir resultats més consistents i categòrics, seria 

recomanable ampliar aquests dos elements. Això significaria agafar un període de temps 

més gran, analitzar més plataformes socials, i incorporar un tercer o un quart programa de 

ràdio.  

Una altra limitació del nostre treball és la no incorporació d’eines d’analítica en xarxes 

socials a la nostra plantilla d’anàlisi. La seva utilització permetria obtenir dades més 

complexes i en facilitaria la recopilació quan la mostra és més gran. 

De cara a futures investigacions, seria interessant dirigir l’anàlisi cap a les diferències que 

poden existir entre les estratègies d’emissores de titularitat pública i privada. De la 

mateixa manera, es podria centrar l’estudi en les diferències estratègiques a les xarxes 

entre emissores d’àmbit autonòmic  i nacional. 
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9. ANNEXOS 

9.1. Anàlisi d’El matí de Catalunya Ràdio (eina pròpia) 

SISTEMA TRANSVERSAL

Presència a la Xarxa

Pàgina web SÍ/NO SÍ

Perfils socials SÍ/NO SÍ

Plataforma
FACEBOOK / 
INSTAGRAM / 

TWITTER
FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

Presència en dispositius mòvils

App mòvil
SÍ/NO SÍ-EMISSORA

ANDROID / IOS	/ 
AMBDÓS AMBDÓS

Contingut en directe

Emissió directe 
antena SÍ/NO SÍ

Emissió directe 
Internet SÍ/NO SÍ

Plataforma WEB / XARXES	/ 
AMBDUES WEB

Contingut asincrònic

Podcast SÍ/NO SÍ

Plataforma WEB / XARXES	/ 
AMBDUES AMBDUES

Multitasking

Facilitat consum 
multitasking SÍ/NO SÍ

ASPECTES NUMÈRICS

Facebook

Nº seguidors 70.410

Nº seguits NO ES POT SABER

Nº total de 
publicacions 7

Mitjana likes/
publicació 14

Màxim nº likes 36
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Mitjana 
comentaris/
publicació

4

Màxim nº 
comentaris 10

Mitjana 
compartiment/

publicació
3

Màxim nº 
compartiments 9

Instagram

Nº seguidors 34.1k

Nº seguits 28

Nº total de 
publicacions 1

Mitjana likes/
publicació 1730

Màxim nº likes 1730

Mitjana 
comentaris/
publicació

23

Màxim nº 
comentaris 23

Twitter

Nº seguidors 164k

Nº seguits 147

Nº total de 
publicacions 29

Mitjana likes/
publicació 4

Màxim nº likes 15

Mitjana 
comentaris/
publicació

2

Màxim nº 
comentaris 13

Mitjana retuits/
publicació 2

Màxim nº retuits 11

TIPUS DE PUBLICACIONS

Categories (Ramos, 2016)
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Difondre 
informació SÍ/NO FACEBOOK


SÍ-4
INSTAGRAM


-
TWITTER


SÍ-3

Promoció 
programa/
emissora

SÍ/NO
FACEBOOK


SÍ-5
INSTAGRAM


SÍ-1
TWITTER


SÍ-25

Sol·licitar 
preguntes als  

oients
SÍ/NO

FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

-

Sol·licitar 
testimonis/

opinions dels 
oients

SÍ/NO

FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

-

Sol·licitar 
participació en 

concursos/
enquestes

SÍ/NO

FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

SÍ-2


Respondre oients SÍ/NO FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

Sí-1

Aportar valor 
afegit al directe SÍ/NO FACEBOOK


-
INSTAGRAM


-
TWITTER


-

To del llenguatge

FORMAL / 
INFORMAL / MIXT FORMAL, SERIÓS

FORMA DEL CONTINGUT - ADEQUACIÓ AL MÓN DIGITAL

Nº total de 
publicacions

FACEBOOK

7

INSTAGRAM

1

TWITTER

29

Nº de 
publicacions amb 

hashtags

FACEBOOK

2/7

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

10/29

Presència d’elements audiovisuals

Text FACEBOOK

7/7

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

29/29

Àudio FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

1/29

Vídeo FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29

Imatges FACEBOOK

7/7

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

15/29

Enllaços

FACEBOOK

7/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

28/29

TERCERS / 
PROPIS

FACEBOOK

PROPIS

INSTAGRAM

PROPIS

TWITTER

PROPIS

Senyal televisiva FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29
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Adequació 
potencialitats del 

món digital

BAIXA / 
MODERADA / 

ELEVADA
MODERADA

VIDA PRÒPIA DELS PERFILS

Publicacions fora 
de l’hora 
d’emissió

SÍ/NO FACEBOOK

SÍ

INSTAGRAM

NO PODEM 
SABER-HO

TWITTER

PUBLICACIONS 
PROGRAMADES

Publicació de 
continguts no 

relacionats amb 
l’emissora

SÍ/NO FACEBOOK

NO

INSTAGRAM

NO

TWITTER

NO

Community 
manager

PERSONIFICAT / 
NO 

PERSONIFICAT

FACEBOOK

NO 

PERSONIFICAT

INSTAGRAM

 NO 

PERSONIFICAT

TWITTER

NO 

PERSONIFICAT

CONSTRUCCIÓ D’IDENTITAT - RÀDIO COM A MARCA

Presència elements identitaris a les publicacions

Jingle FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29

Eslògan FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

3/29

Logo FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29

Patrocinadors FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29

Vocabulari propi FACEBOOK

2/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

12/29

Iconicitat pròpia 
(locutors, 

col·laboradors, 
etc.)

FACEBOOK

1/7

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

2/29

Valors FORMALITAT, SERIOSITAT, COMPROMÍS (SOLIDARITAT)

INTERACCIÓ - BIDIRECCIONALITAT

Equilibri 
seguidors/seguits

FACEBOOK

70.410 - ?

INSTAGRAM

34.1k - 28

TWITTER

164k - 147

Actualització de 
contingut

BAIXA/ 
MODERADA/ 

ELEVADA

FACEBOOK

BAIXA

INSTAGRAM

BAIXA

TWITTER

ELEVADA

Compartibilitat 
des de web

FACEBOOK

SÍ

INSTAGRAM

NO

TWITTER

SÍ

COMENTARIS

Es pot accedir als 
perfils de les tres 
xarxes des de la 

web

Esments
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Nº publicacacions 
que esmenten 

oients

FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29

Nº publicacacions 
que esmenten 
membres del 

programa

FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29

Nº publicacacions 
que esmenten 
convidats del 

programa

FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

6/29

Nº publicacacions 
que esmenten 

col·laboradors del 
programa

FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

3/29

Nº publicacacions 
que esmenten 
altres mitjans

FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/29

Nº publicacacions 
que esmenten 

altres

FACEBOOK

0/7

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

0/29

Generació de 
conversa SÍ/NO FACEBOOK


NO
INSTAGRAM


NO
TWITTER


NO

Engagement

Índex 
Engagement 
(Interaccions 

totals/ nº 
seguidors)

FACEBOOK

0,21%

INSTAGRAM

5,14%

TWITTER

0,14%

MITJÀ

1,83%

INTEGRACIÓ DE LES XARXES SOCIALS A L'EMISSIÓ EN DIRECTE

Esment dels 
perfils socials a 

l'emissió en 
directe

SÍ/NO NO


Incitació de 
l’oient a seguir-

los
SÍ/NO NO

Inclusió de les 
xarxes a 
l’escaleta

NO TENEN SECCIÓ PRÒPIA

Forma RÍGIDA / LAXA / 
ALTRES

QUASI INEXISTENT (NOMÉS ESMENTEN PER SOBRE UNA 
ENQUESTA)

A què va lligada
SOFT NEWS / 
HARD NEWS / 

ALTRES
TERTÚLIA

Punts de contcte 
entre oient-ràdio NOMÉS S’ESMENTA EL WEB (ENIGMÀRIUS)

DIVERSIFICACIÓ DE XARXES SOCIALS
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9.2. Anàlisi d’El món a RAC1 (eina pròpia) 

Desdoblament 
contingut

SÍ/NO/
OCASIONAL

SÍ-MOLTES PUBLICACIONS DE TWITTER I FACEBOOK SÓN 
IGUALS

Connexió entre 
xarxes ELS DIFERENTS PERFILS NO FACILITEN L’ACCÉS A LES ALTRES PLATAFORMES

SISTEMA TRANSVERSAL

Presència a la Xarxa

Pàgina web SÍ/NO SÍ

Perfils socials SÍ/NO SÍ

Plataforma
FACEBOOK / 
INSTAGRAM / 

TWITTER
FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

Presència en dispositius mòvils

App mòvil
SÍ/NO SÍ-EMISSORA

ANDROID / IOS	/ 
AMBDÓS AMBDÓS

Contingut en directe

Emissió directe 
antena SÍ/NO SÍ

Emissió directe 
Internet SÍ/NO SÍ

Plataforma WEB / XARXES	/ 
AMBDUES WEB

Contingut asincrònic

Podcast SÍ/NO SÍ

Plataforma WEB / XARXES	/ 
AMBDUES AMBDUES

Multitasking

Facilitat consum 
multitasking SÍ/NO SÍ

ASPECTES NUMÈRICS

Facebook

Nº seguidors 123.160

Nº seguits NO ES POT SABER

Nº total de 
publicacions 33
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Mitjana likes/
publicació 83

Màxim nº likes 655

Mitjana 
comentaris/
publicació

26

Màxim nº 
comentaris 106

Mitjana 
compartiment/

publicació
33

Màxim nº 
compartiments 435

Instagram

Nº seguidors 82.8k

Nº seguits 27

Nº total de 
publicacions 1

Mitjana likes/
publicació 1955

Màxim nº likes 1955

Mitjana 
comentaris/
publicació

6

Màxim nº 
comentaris 6

Twitter

Nº seguidors 254k

Nº seguits 687

Nº total de 
publicacions 13

Mitjana likes/
publicació 7

Màxim nº likes 32

Mitjana 
comentaris/
publicació

4

Màxim nº 
comentaris 23

Mitjana retuits/
publicació 2

Màxim nº retuits 4
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TIPUS DE PUBLICACIONS

Categories (Ramos, 2016)

Difondre 
informació SÍ/NO FACEBOOK


SÍ-29
INSTAGRAM


SÍ-1
TWITTER


SÍ-4

Promoció 
programa/
emissora

SÍ/NO
FACEBOOK


SÍ-5
INSTAGRAM


SÍ-1
TWITTER


SÍ-6

Sol·licitar 
preguntes als  

oients
SÍ/NO

FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

-

Sol·licitar 
testimonis/

opinions dels 
oients

SÍ/NO

FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

-

Sol·licitar 
participació en 

concursos/
enquestes

SÍ/NO

FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

-

Respondre oients SÍ/NO FACEBOOK

-

INSTAGRAM

-

TWITTER

-

Aportar valor 
afegit al directe SÍ/NO FACEBOOK


-
INSTAGRAM


-
TWITTER


SÍ-2

To del llenguatge

FORMAL / 
INFORMAL / MIXT MIXT - TO PROPER

FORMA DEL CONTINGUT - ADEQUACIÓ AL MÓN DIGITAL

Nº total de 
publicacions

FACEBOOK

33

INSTAGRAM

1

TWITTER

13

Nº de 
publicacions amb 

hashtags

FACEBOOK

2/33

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

4/13

Presència d’elements audiovisuals

Text FACEBOOK

33/33

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

13/13

Àudio FACEBOOK

2/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Vídeo FACEBOOK

1/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Imatges FACEBOOK

32/33

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

3/13

Enllaços

FACEBOOK

30/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

3/13

TERCERS / 
PROPIS

FACEBOOK

PROPIS

INSTAGRAM

PROPIS

TWITTER

PROPIS
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Senyal televisiva FACEBOOK

0/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Adequació 
potencialitats del 

món digital

BAIXA / 
MODERADA / 

ELEVADA
MODERADA

VIDA PRÒPIA DELS PERFILS

Publicacions fora 
de l’hora 
d’emissió

SÍ/NO FACEBOOK

SÍ

INSTAGRAM

NO PODEM 
SABER-HO

TWITTER

PUBLICACIONS 
PROGRAMADES

Publicació de 
continguts no 

relacionats amb 
l’emissora

SÍ/NO FACEBOOK

NO

INSTAGRAM

NO

TWITTER

NO

Community 
manager

PERSONIFICAT / 
NO 

PERSONIFICAT

FACEBOOK

NO 

PERSONIFICAT

INSTAGRAM

 NO 

PERSONIFICAT

TWITTER

NO 

PERSONIFICAT

CONSTRUCCIÓ D’IDENTITAT - RÀDIO COM A MARCA

Presència elements identitaris a les publicacions

Jingle FACEBOOK

1/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Eslògan FACEBOOK

1/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

1/13

Logo FACEBOOK

1/33

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

1/13

Patrocinadors FACEBOOK

0/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Vocabulari propi FACEBOOK

4/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

5/13

Iconicitat pròpia 
(locutors, 

col·laboradors, 
etc.)

FACEBOOK

2/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

1/13

Valors IMMEDIATESA, PROXIMITAT, INTERESSANT, ATRACTIU

INTERACCIÓ - BIDIRECCIONALITAT

Equilibri 
seguidors/seguits

FACEBOOK

123.160 - ?

INSTAGRAM

82.8k - 27

TWITTER

254k - 687

Actualització de 
contingut

BAIXA/ 
MODERADA/ 

ELEVADA

FACEBOOK

ELEVADA

INSTAGRAM

BAIXA

TWITTER

MODERADA

Compartibilitat 
des de web

FACEBOOK

SÍ

INSTAGRAM

NO

TWITTER

SÍ

Esments
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Nº publicacacions 
que esmenten 

oients

FACEBOOK

0/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Nº publicacacions 
que esmenten 
membres del 

programa

FACEBOOK

1/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

4/13

Nº publicacacions 
que esmenten 
convidats del 

programa

FACEBOOK

0/33

INSTAGRAM

1/1

TWITTER

6/13

Nº publicacacions 
que esmenten 

col·laboradors del 
programa

FACEBOOK

0/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

3/13

Nº publicacacions 
que esmenten 
altres mitjans

FACEBOOK

1/33 (sense etiquetar)

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Nº publicacacions 
que esmenten 

altres

FACEBOOK

0/33

INSTAGRAM

0/1

TWITTER

0/13

Generació de 
conversa SÍ/NO FACEBOOK


NO
INSTAGRAM


NO
TWITTER


NO

Engagement

Índex 
Engagement 
(Interaccions 

totals/ nº 
seguidors)

FACEBOOK

3,82%

INSTAGRAM

2,37%

TWITTER

0,06%

MITJÀ

2,08%

INTEGRACIÓ DE LES XARXES SOCIALS A L'EMISSIÓ EN DIRECTE

Esment dels 
perfils socials a 

l'emissió en 
directe

SÍ/NO NO


Incitació de 
l’oient a seguir-

los
SÍ/NO NO


Inclusió de les 
xarxes a 
l’escaleta

NO APAREIXEN NI TENEN SECCIÓ PRÒPIA

Forma RÍGIDA / LAXA INEXISTENT

A què va lligada
SOFT NEWS / 
HARD NEWS / 

ALTRES
-

Punts de contcte 
entre oient-ràdio ESMENTEN L’SMS (“DIÀLING”), PERÒ NO LES XARXES SOCIALS

DIVERSIFICACIÓ DE XARXES SOCIALS
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Desdoblament 
contingut

SÍ/NO/
OCASIONAL

OCASIONAL - TWITTER SE CENTRA MÉS EN FRASES DEL 
CONVIDAT I FACEBOOK APORTA NOTÍCIES DE TOT TIPUS

Connexió entre 
xarxes ELS DIFERENTS PERFILS NO FACILITEN L’ACCÉS A LES ALTRES PLATAFORMES
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