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11 CONCLUSIONS DE LA RECERCA 

 

Arribem aquí al punt final de la tesi doctoral, amb l’exposició de les conclusions a 

què s’ha arribat després d’una investigació profunda i sistematitzada sobre les 

figures professionals a les emissores de ràdio locals i comarcals de Catalunya. Les 

conclusions mostren el que s’ha conegut amb el procés de recerca i esdevenen un 

graó més en l’avenç de la investigació i en fer que la roda de la ciència continuï 

girant en aquest àmbit d’interès. 

 

La recerca bibliogràfica que s’ha presentat en el marc teòric de la tesi ha servit per 

posar les bases acadèmiques sobre l’objecte d’estudi, la realitat professional a les 

emissores de ràdio locals i comarcals de Catalunya, a partir de les figures dels 

treballadors i col!laboradors. Així, s’ha recollit el coneixement existent sobre la 

comunicació de proximitat, la ràdio local, i la situació laboral als mitjans, centrant-

ho tot en la situació de Catalunya. 

 

Com s’ha pogut veure, sobretot en l’àmbit de les relacions laborals als mitjans de 

comunicació, hi ha molta literatura acadèmica dedicada a la professió periodística, 

des de diverses vessants, i amb aspectes relacionats amb l’especialització (López 

Vila, 1989; Fontcuberta, 1993; Deuze, 2005), la convergència mediàtica (Masip i 

Micó, 2010a; Saiz Olmo, 2005) o l’entorn multimèdia (Bardoel i Deuze, 2001; 

Pavlik, Morgan i Henderson, 2001). Però s’han trobat mancances a l’hora d’abordar 

l’estudi de la col!laboració i el voluntariat als mitjans de comunicació. El 

col!laborador és una figura poc tractada des del punt de vista acadèmic, i així 

s’explica la diferència d’espai que s’hi ha destinat comparada amb la figura del 

professional del mitjà de comunicació. De la mateixa manera, cal constatar que hi 

ha una manca de referents a l’hora d’abordar la situació legal de la professió 

periodística a Catalunya, i per explicar-la, en relació amb els col!laboradors, ha 

estat necessari recórrer a la jurisprudència i veure com ha estat definida la 

col!laboració periodística i la relació amb els mitjans a partir de sentències judicials.  

 

Després de l’aproximació bibliogràfica s’ha passat a l’explicació i buidatge del 

treball de camp, centrat en els resultats de les enquestes enviades al conjunt 
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d’emissores de ràdio locals i comarcals de Catalunya i les entrevistes en profunditat 

que s’han fet a una mostra concreta d’aquestes ràdios d’arreu del territori.484 

 

En les següents pàgines es presentaran les conclusions de la investigació en 

diferents apartats, com l’exposició dels primers resultats de la recerca, la validació o 

refutació dels objectius i les hipòtesis plantejades a l’inici, la presentació de noves 

propostes i conceptes sorgits de la recerca i, finalment, les línies complementàries 

d’investigació que es poden seguir en un futur. La recerca realitzada a la tesi és una 

primera aproximació acadèmica a la situació laboral de les ràdios locals i comarcals 

catalanes que pot continuar en altres vessants en futures aproximacions. 

 

11.1 Primers resultats de la investigació 

 

La realitat observada en aquesta tesi se centra en un aspecte del sistema mediàtic 

català poc explorat fins al moment, la figura dels col!laboradors i voluntaris dels 

mitjans de comunicació, en contraposició amb els professionals, i en un mitjà de 

comunicació concret com són les ràdios locals i comarcals. Si bé existeixen altres 

estudis dedicats a la polivalència professional als mitjans de proximitat de 

Catalunya, o a la seva situació laboral (Micó i Masip, 2010a; Scolari, Navarro Güere, 

Pardo Kuklinski i Micó, 2008), no hi ha recerques precedents que contraposin la 

condició laboral dels treballadors amb la dels col!laboradors. 

 

A partir de la investigació s’han pogut definir les característiques de les professions 

lligades a les ràdios de proximitat catalanes, tals com el nombre i la formació de les 

persones que hi estan implicades, i el seu repartiment a les estructures de les 

ràdios. Però no s’han estudiat els professionals com una realitat aïllada, sinó que 

s’ha comparat la seva situació laboral amb la dels col!laboradors, una figura poc 

tractada fins al moment a la recerca sobre la comunicació. Així, s’ha analitzat la 

condició laboral dels col!laboradors amb els mateixos paràmetres que els 

professionals, i s’ha pogut conèixer la presència de col!laboradors a les emissores, la 

seva formació, nombre, i participació en els diferents departaments de les 

estructures de les ràdios locals i comarcals. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
484 L’explicació dels qüestionaris de les enquestes i entrevistes en profunditat s’ha fet als apartats 
3.1.2 i 3.2.2 de la tesi, respectivament, al capítol dedicat a la metodologia. A més, el qüestionari de les 
enquestes es pot consultar a l’annex 3, i els de les entrevistes, als Annexos 4, 5 i 6. 
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A la recerca s’han estudiat amb les mateixes condicions de partida els treballadors i 

els col!laboradors, confrontant-los davant d’un mirall per descriure’n les 

semblances i diferències, i poder establir així quin paper juga cada una d’aquestes 

figures en el funcionament de les ràdios de proximitat. Segons s’ha comprovat, les 

feines a les emissores les poden fer tant professionals com col!laboradors. Des de la 

direcció fins a l’última tasca necessària per al seu funcionament.  

 

Així, com a primera aportació destacada, es pot dir que a les ràdios locals catalanes 

no hi ha cap figura imprescindible, en el sentit que cap de les feines ha de ser 

coberta necessàriament per un treballador o un col!laborador amb unes 

característiques definides de contracte i de formació. Si bé és veritat que algunes de 

les tasques, com les relacionades amb la direcció, són realitzades en una major 

mesura per persones amb un perfil més concret de formació i de responsabilitat 

laboral, la realitat no és estàtica i no s’exigeixen unes condicions que comportin que 

determinades funcions hagin de ser realitzades obligatòriament per persones amb 

una formació i remuneració concretes. Segons s’ha comprovat, totes les feines 

necessàries per tirar endavant les emissores de ràdio locals i comarcals d’arreu de 

Catalunya són realitzades tant per professionals com per col!laboradors, amb 

qualsevol possibilitat de formació acadèmica i de remuneració. 

 

També cal tenir en compte que la intervenció de treballadors i col!laboradors a les 

ràdios no és simètrica, un condicionant que afecta de forma transversal les 

conclusions que es presenten. Així, una segona fita destacada de la recerca és que 

les dues figures no participen de les emissores en igualtat numèrica, perquè hi ha 

voluntaris a totes les ràdios, però no a totes hi ha professionals. Això significa que, 

des del punt de vista de la participació, hi ha una figura que té més pes que l’altra. 

S’ha pogut demostrar que les ràdios locals poden funcionar sense treballadors amb 

contracte i oferir una programació a l’audiència, perquè hi ha casos d’emissores en 

què només hi participen col!laboradors. En canvi, no s’ha conegut cap ràdio en què 

hi prenguin part exclusivament professionals, sense voluntaris. Més enllà del pes 

que pugui tenir cada una de les figures a l’hora de prendre decisions o oferir 

programació a l’audiència, s’ha de tenir present des d’un inici que n’hi ha una que 

és present a totes les ràdios i una altra que no ho fa.  

 

Abans d’entrar a fons en les conclusions de la recerca, es vol definir el sector de les 

ràdios locals i comarcals catalanes a partir de les dades que s’han obtingut amb la 
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investigació quantitativa. D’aquesta manera, se situa l’objecte d’estudi en el seu 

marc d’actuació concret, amb una definició validada pel nombre d’emissores que 

han respost a les enquestes realitzades.485 

 

El sector de la ràdio local a Cataluna és eminentment públic, amb un 93% de les 

emissores municipals i només un 7% de privades, i la majoria de ràdios funcionen 

des de la implantació dels ajuntaments democràtics al país, el 1979, i van néixer a la 

dècada de 1980. Encara que hi ha casos d’emissores nascudes abans de la 

democràcia, són minoria, i a partir de la dècada de 1990 del segle XX el nombre de 

noves ràdios va anar en descens. Això explica el lligam entre el mitjà i la societat 

civil, perquè moltes de les ràdios van néixer a iniciativa dels veïns dels municipis en 

un moment de democràcia incipient al país, i els ajuntament les van acabar 

legalitzant com a mitjans propis (Corominas i Llinés, 1992; Franquet, 2001; 

Moragas i Corominas, 1992). 

 

Aquest és també un sector marcat per la municipalitat, com explica el fet que tres 

quartes parts de les emissores tinguin una cobertura que no va més enllà de la 

població on estan ubicades, i la resta emetin per al conjunt d’una comarca o un 

territori que aplega diferents municipis. La cobertura física a què s’arriba a través 

de la freqüència modulada (FM), però, es pot trencar amb l’emissió per internet. 

Amb aquesta possibilitat, les ràdios poden escoltar-se arreu del món, 

independentment dels límits de la seva emissió a través de les ones hertzianes. I el 

sector de les ràdios locals catalanes demostra interès per l’aplicació de les noves 

tecnologies, perquè un 87% de les emissores emeten els seus continguts tant per la 

FM com per internet.  

 

Pel que fa la programació, en la majoria dels casos –un 63%– les ràdios locals 

catalanes ofereixen un mixte entre la ràdio generalista i la radiofórmula musical. 

Així, la majoria d’hores del dia s’opta per emetre llistes musicals, presentades o no 

per locutors, que es combinen amb programes de producció i de continguts propis, 

entre els que hi ha els informatius. S’ha de tenir en compte, també, que un 79% de 

les emisores de proximitat catalanes tenen els seus serveis informatius. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
485 Vegeu l’apartat 3.1.1. 
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11.2 Revisió crítica dels objectius i les hipòtesis 

 

Després d’emmarcar la investigació en el sector mediàtic que s’estudia i de 

presentar les primeres aportacions que s’han conegut, és el moment de revisar els 

objectius i les hipòtesis que es van formular a l’inici de la recerca. 

 

En concret són quatre objectius i hipòtesis a partir dels quals es va realitzar el 

treball de camp i sobre els que ha gravitat tota la investigació portada a terme. 

 

11.2.1 Primer objectiu i primera hipòtesi 

 

Era el primer objectiu d’aquesta recerca:  

 

– Definir les figures del treballador i del col!laborador de les emissores locals i 

comarcals catalanes pel que fa a la seva relació contractual i temporal amb 

l’empresa i a la seva remuneració.  

 

A partir d’aquest objectiu, es proposava una primera hipòtesi de la investigació:  

 

– Tant els treballadors com els col!laboradors participen a les emissores de 

forma regular i durant períodes continuats de temps, però els 

col!laboradors, que generalment no cobren per la seva feina, ni tan sols han 

signat un contracte amb l’empresa. 

 

El treball de camp que s’ha realitzat ha posat de manifest que la mateixa definició 

del concepte de treballador, o professional, ja evoca una figura que té una 

vinculació de tipus laboral amb l’empresa, és a dir, a partir d’un contracte signat en 

què es delimiten les funcions que ha de portar a terme, la durada de la relació 

laboral i la remuneració econòmica que es rebrà per la feina feta. Per contra, la 

definició de la col!laboració i el voluntariat es relaciona amb la contribució de la 

persona en el mitjà sense rebre una remuneració a canvi i per iniciativa pròpia 

sense que hi hagi la signatura d’una contracte laboral. Com s’ha vist en la 

investigació, però, aquest voluntariat no és total entre els col!laboradors de les 

ràdios locals catalanes. 
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Per a la nostra investigació, la figura dels treballadors s’ha dividit entre les persones 

que fan les funcions de direcció i la resta de professionals, perquè s’ha considerat 

que la distinció ajudava a remarcar dues opcions laborals que participen de les 

ràdios sota un mateix concepte però amb diferents tasques i responsabilitats. Si bé 

els directors tenen, com tots els professionals, un lligam amb les emissores a partir 

d’un contracte laboral, tenen un càrrec de responsabilitat que s’ha volgut destacar i 

posar de manifest. A més, distingir als directius de la resta de treballadors ha 

permès conèixer les feines que fan uns i altres, si fan les mateixes funcions, si els 

directors es dediquen exclusivament a la gestió o si la comparteixen amb les feines 

que fan els altres professionals.  

 

A partir d’aquesta consideració, i prenent com a base la primera hipòtesi, s’ha vist 

que tots els treballadors de les ràdios locals i comarcals de Catalunya estan 

vinculats a les seves emissores a partir d’un contracte laboral signat amb l’empresa. 

Ha estat amb les entrevistes en profunditat que s’ha tingut constància d’aquesta 

realitat. Totes les persones entrevistades en qualitat de directors i professionals dels 

mitjans –excepte els d’aquelles ràdios en què només hi participen col!laboradors 

voluntaris– han assegurat que estan contractats per les emissores i cobren un sou 

per la seva feina. Els contractes poden ser amb una empresa o fundació en el cas de 

les ràdios privades, o directament amb els ajuntament en les emissores públiques.  

 

En aquest segon cas, les persones també poden estar contractades per un 

organisme autònom municipal, un òrgan de govern que depèn directament de 

l’ajuntament però que té autonomia pressupostària per fer front a les necessitats de 

les emissores, tècniques i de personal. En aquests organismes hi participen regidors 

dels equips de govern i les oposicions dels consistoris al costat dels treballadors de 

les ràdios i és on es prenen les decisions sobre els mitjans. Aquest és el cas, per 

exemple, dels treballadors de Ràdio Manlleu i de Ràdio Silenci, de La Garriga, unes 

emissores que no depenen directament de l’ajuntament sinó d’empreses o 

organismes autònoms. En el cas de Ràdio Manlleu, l’emissora forma part de 

l’empresa Manlleu Mitjans de Comunicació SLU, i en el de Ràdio Silenci, depèn de 

l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de La Garriga. 

 

Tant els directors com la resta de professionals en plantilla cobren el seu sou a 

través d’una nòmina mensual, que pot ser per conceptes divergents –com a 

professional del mitjà de comunicació, especificant-ne o no la funció, o com a 
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treballador municipal– i que canvien en el cas de cada emissora, perquè cada 

ajuntament inclou els treballadors de les ràdios en una categoria diferent. Els 

treballadors de Cerdanyola Ràdio i Ràdio Delta, per exemple, són considerats 

funcionaris municipals pels ajuntaments que els contracten, mentre que la resta de 

professionals entrevistats són treballadors de les emissores i no empleats públics. 

Parant atenció en la retribució que perceben aquestes persones, s’ha vist que el sou 

dels directors pot anar dels 1.500 als 3.000 euros mensuals nets, en funció, 

sobretot, de la grandària del municipi on està instal!lat el mitjà i l’estructura de la 

ràdio en què treballen. En el cas dels professionals, i com s’ha pogut veure, els sous 

són més equilibrats, i van dels 1.000 als 1.500 euros nets mensuals. 

 

En la majoria de les persones entrevistades, tant directors com professionals, s’ha 

vist que la feina que fan a la ràdio és la seva ocupació principal, si no única, de 

manera que la seva dedicació a les emissores és diària i continuada en el temps. En 

els llocs en què els emissores locals formen part d’un entorn multimèdia on s’han 

de generar també continguts per altres mitjans com televisions, publicacions 

impreses o mitjans digitals, els professionals tenen una dedicació que els fa tenir en 

compte les ràdios com un dels elements principals de la seva feina, i destinen part 

del seu horari laboral diari a generar continguts per a l’emissora radiofònica.  

 

En relació amb el vincle professional que s’estableix entre treballadors i emissores, 

s’ha constatat, a partir de les entrevistes, que moltes d’aquestes persones fa anys 

que treballen a la mateixa ràdio, en una relació contractual fixa marcada per 

l’estabilitat laboral. La majoria de directors i professionals de més edat, igual que 

passa amb els més joves, són persones que van iniciar la seva trajectòria en una 

emissora de ràdio local –en molts casos la mateixa en què estan actualment– i hi 

continuen vinculats.  

 

Això, sumat al fet que la majoria de treballadors han manifestat que no tenen 

intenció de canviar de lloc de treball pel fet de ser en una ràdio local i comarcal, i 

que si ho fessin seria per altres motius, professionals o personals, demostra que la 

vinculació laboral de les persones amb les emissores de ràdio locals i comarcals està 

marcada per l’estabilitat i la voluntat que sigui continuada en el temps.  
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Un altre dels elements que determina l’estabilitat professional dels treballadors és 

si aquestes persones treballen en un únic mitjà o han de combinar aquesta feina 

amb altres ocupacions tant dins com fora de l’àmbit de la comunicació. 

 

Treballar en un únic lloc és senyal d’estabilitat, perquè la persona hi troba els 

mínims laborals i econòmics necessaris per tirar endavant la seva situació i fer front 

a les seves necessitats. Una feina, en canvi, és poc estable si s’ha de combinar amb 

altres ocupacions per aconseguir un sou que es consideri necessari i tenir 

l’estabilitat imprescindible. Cada situació personal és diferent i cadascú pot optar 

lliurement per fer més d’una feina, però si una professió garanteix uns mínims de 

seguretat econòmica i d’estabilitat contractual és, per sí sola, una opció d’estabilitat. 

 

En aquest sentit, la feina en una ràdio local i comarcal catalana no és estable per sí 

mateixa i de forma general, perquè més de la meitat dels seus professionals han de 

combinar-la amb una altra ocupació. Concretament, un 48% dels treballadors de 

les ràdios s’hi dediquen exclusivament i, per tant, hi ha un 52% que ha de combinar 

aquesta feina amb una altra ocupació. Unes xifres que demostren que l’estabilitat 

no és, ni molt menys, plena per al sector de les ràdios locals catalanes. 

 

Si s’obre el focus per saber en quins altres sectors participen els professionals de les 

ràdios per poder completar la seva jornada laboral, es veu que més de la meitat 

d’aquests treballadors, un 52%, combinen el treball a les emissores amb ocupacions 

del mateix àmbit de la comunicació. El 48% restant, doncs, ha de combinar la seva 

feina a les ràdios amb professions en sectors que no hi tenen relació directa.  

 

Amb les entrevistes en profunditat, però, s’ha vist que l’estabilitat professional de 

les persones que treballen a les ràdios és major que les xifres que indiquen les 

enquestes. Així, la majoria de directors i professionals de les ràdios entrevistats han 

manifestat que porten anys treballant a la mateixa empresa, i que en molts casos hi 

van començar a prendre part com a col!laboradors i s’hi han acabat forjant un camí 

professional. Aquestes persones asseguren que no tenen intenció de canviar de lloc 

de treball pel simple fet d’estar actualment en una emissora de proximitat, i que si 

s’haguéssin de plantejar un canvi, seria per motius personals i no professionals. 

Amb aquestes paraules s’entén que les persones que treballen a les ràdios de 

proximitat, i que fa temps que ho fan, troben l’estabilitat personal i professional 
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necessària i no tenen intenció de canviar de sector i de lloc de treball a no ser que 

sigui imprescindible. 

 

Tot això pel que fa als treballadors. Si es para atenció als col!laboradors, s’ha de dir, 

d’entrada, que la seva participació a les emissores està marcada pel voluntarisme, 

però que aquest voluntariat no és total: una quarta part d’aquestes persones, un 

25%, cobren per fer la seva col!laboració. A l’altra banda d’aquesta dada, el 75% dels 

col!laboradors ho fan de manera voluntària i sense cap remuneració. Les entrevistes 

en profunditat han mostrat que les persones que cobren per col!laborar ho poden 

fer tant amb un ingrés al seu compte corrent com a través d’una associació externa 

que factura els diners a l’emissora de ràdio. En aquests casos, però, la remuneració 

que es percep és molt menor als sous dels professionals, i pot anar dels 150 als 300 

euros mensuals, una quantitat testimonial per persones que participen activa i 

diàriament de les emissores.486 

 

Per tant, els col!laboradors que perceben alguna remuneració de les ràdios són 

aquells que hi participen de forma més activa, pràcticament diària, però sense 

dedicar-hi una jornada laboral sencera. Així s’explica que la retribució que poden 

percebre sigui molt inferior a la dels treballadors. A nivell legal, aquestes persones 

signen un conveni de col!laboració, que no professional, amb les emissores. 

 

Cobrin o no per la seva contribució a les ràdios, tots els col!laboradors hi prenen 

part de manera regular i continuada en el temps, perquè tenen el compromís, 

generalment, de fer-hi un programa que pot ser diari o setmanal. De fet, el principal 

compromís que des de les ràdios es demana als col!laboradors és que compleixin 

amb l’horari i la regularitat que imposa un mitjà de comunicació, i que si tenen una 

cita amb els oients un dia determinat de la setmana a una hora concreta, no hi 

faltin. Així ho han explicat, per exemple, les directores de Ràdio Delta i RàdioSeu.  

 

Això permet afirmar que els col!laboradors participen regularment de les 

emissores, sigui amb una activitat diària o setmanal. I, a més, la majoria fa anys que 

són a les ràdios com a voluntaris, depenent, evidentment, de la seva edat. Els més 

joves s’hi han incorporat recentment, però s’han conegut casos de col!laboradors, 

com els de Ràdio L’Escala, RàdioSeu o Bas Ràdio, que hi són des que la ràdio va 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
486 Els col!laboradors entrevistats que cobren per la seva participació a la ràdio són els de Cugat 
Ràdio, Ràdio Taller Trinitat Vella i Ràdio L’Escala. 
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començar a funcionar, fa entre 20 i 30 anys, i hi han continuat majoritàriament de 

forma regular encara que hi hagi hagut períodes en què no n’hagin format part. 

Aquesta participació al llarg del temps entronca directament amb el propi concepte 

de la col!laboració, i explica que les persones prenen part de les emissores com un 

acte voluntari, perquè els atrau un mitjà de comunicació com és la ràdio i poden ser 

part activa de la societat propera de la que formen part.  

 

Des del punt de vista de les aspiracions professionals, l’actitud dels col!laboradors 

divergeix de la dels treballadors en què no hi ha unanimitat sobre les perspectives 

de futur relacionades amb la ràdio. Les entrevistes realitzades han demostrat que 

els col!laboradors es poden dividir en dos tipus segons les seves aspiracions: les 

persones que participen de les ràdios amb la clara voluntat de fer una col!laboració 

altruista per poder formar part d’un mitjà de comunicació, i les que ho fan com un 

pas més en el seu aprenentatge i preparació professionals. Els primers fa anys que 

col!laboren a la seva emissora i tenen intenció de continuar-ho fent, mentre que els 

segons fa menys temps que hi són i reconeixen que aspiren a obrir-se un camí 

professional en el món de la comunicació que no ha de passar necessàriament per 

les ràdios locals. Encara que és una opció laboral que no es descarta en cap cas. Tot 

i les divergències en les aspiracions, tots els col!laboradors es mostren 

compromesos en contribuir activament en el bon funcionament de l’emissora.  

 

Així doncs, a partir de la recerca es pot donar per acomplert el primer objectiu de la 

investigació i es pot validar la primera hipòtesi formulada. 

 

11.2.2 Segon objectiu i segona hipòtesi 

 

Igual que passava amb la primera hipòtesi, la segona es determinava directament a 

partir d’un objectiu: 

 

– Saber quines responsabilitats assumeixen els treballadors i col!laboradors a 

les emissores de proximitat catalanes, en funció del nombre en què hi 

participen i de les seves competències. 

 

A partir d’aquest segon objectiu, es proposava una segona hipòtesi: 
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– Malgrat que els treballadors formen el nucli funcional i de responsabilitat de 

les ràdios de proximitat catalanes, els col!laboradors són majors en nombre. 

Aquest col!lectiu col!laborador condiciona el funcionament de les emissores, 

tant per la tasca que desenvolupa en el dia a dia com per la seva participació 

en la presa de decisions. 

 

Una de les aportacions més destacades que s’extreu de la recerca és que a les 

emissores de ràdios locals i comarcals catalanes hi ha més col!laboradors que 

treballadors. Numèricament, a les ràdios hi ha més voluntaris que professionals 

contractats, però de forma general al sector també hi ha més col!laboradors que 

treballadors perquè s’ha pogut observar que a totes les emissores hi ha persones 

que hi col!laboren, però no a totes les ràdios hi ha professionals amb contracte.  

 

Malgrat això, a les ràdios en què hi ha treballadors i col!laboradors, els primers són 

els que acostumen a ocupar els càrrecs de major responsabilitat, i la direcció és per 

a una persona remunerada. Un exemple clar en són les emissores en què només hi 

ha un professional contractat, on aquest fa segur la feina de director –com passa a 

Ràdio Les Borges i Bas Ràdio–, perquè no s’ha conegut cap cas en què es combinin 

professionals i voluntaris i aquests segons dirigeixin l’emissora. Per tant, sí que és 

cert que el centre funcional i de responsabilitat de les emissores és ocupat per 

treballadors, en tots els casos en què conviuen les funcions portades a terme per 

professionals i voluntaris. A les ràdios en què només hi participen col!laboradors, 

un 22% del total, el nucli de direcció és ocupat per voluntaris, i la presa de decisions 

és transversal i consensuada entre els diferents participants de les emissores. 

 

Si es compara la presència de treballadors amb la de col!laboradors a les ràdios 

locals, el que es veu és que el nombre dels primers és més baix que el dels segons. 

Són molt poques les ràdios que tenen més professionals que col!laboradors, de la 

mateixa manera que són pocs els casos d’emissores amb una xifra igual de 

presència de les dues figures.487 La proporció més elevada és la d’una major 

presència de col!laboradors que de treballadors, i hi ha emissores que funcionen 

només amb voluntaris. Per tant, la presència de col!laboradors es fa notar al 

conjunt de les ràdios locals catalanes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
487 Les emissores que, a les enquestes, han contestat tenir més treballadors que col!laboradors són 
Cerdanyola Ràdio, Ràdio L’Hospitalet i Ràdio Terrassa, mentre que Cugat Ràdio, Canal 20 Ràdio 
Olèrdola i Ràdio Alfarràs afirmen tenir el mateix nombre de treballadors que de col!laboradors.  
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En la validació d’aquesta segona hipòtesi, un aspecte que cal tenir present és que el 

pes de la feina que fan els col!laboradors a les ràdios locals és proporcional al 

nombre de treballadors que hi ha. Això significa que, quants més professionals 

contractats té una emissora, menys poder de decisió tenen els col!laboradors. I a la 

inversa, quants menys treballadors hi ha, més influència tenen els voluntaris en el 

seu funcionament. Recordant les dades de la investigació, un 11,2% de les emissores 

tenen només una persona contractada, i un 12,8% en tenen dues. Per tant, un 24% 

de les ràdios locals catalanes –una quarta part del total– funcionen amb un o dos 

treballadors i amb col!laboradors. I s’ha vist també que un 22% no té cap persona 

contractada. Així, quasi la meitat de les emissores locals de Catalunya, un 46%, té 

zero, un o dos treballadors.  

 

A les ràdios en què hi ha un nombre de professionals que permet la seva 

organització en una estructura jeràrquica, la presa de decisions està molt repartida 

entre els treballadors. És el que passa, per exemple, a Cugat Ràdio o a Cerdanyola 

Ràdio, on hi ha una divisió professional molt clara, amb unes funcions delimitades i 

unes responsabilitats conegudes per tothom. En aquestes ràdios, que són minoria a 

Catalunya, la feina dels col!laboradors es limita a la realització de programes 

radiofònics amb una periodicitat que pot variar d’una emissora a una altra, i tenen 

poca influència en la presa de decisions. En canvi, a les ràdios en què hi ha pocs 

professionals contractats, com a Bas Ràdio o Ràdio Les Borges, on n’hi ha un, o a 

Ràdio Delta, Constantí Ràdio i Ràdio L’Escala, en què n’hi ha dos, els professionals 

en plantilla no poden assumir totes les tasques necessàries per fer funcionar les 

emissores i és necessària la presència activa de col!laboradors en funcions 

concretes, com el departament tècnic o l’administració. Aquí sí que es donen casos 

de persones que no formen part de la plantilla però que participen de la presa de 

decisions i són part important per fer tirar endavant les ràdios. La participació 

activa dels col!laboradors en la presa de decisions, però, no significa que tots els 

voluntaris s’hi impliquin en la mateixa mesura, perquè també hi ha persones que es 

limiten a fer un programa setmanal –que és també una manera de prendre part en 

el funcionament de les ràdios– sense involucrar-se més en la gestió del mitjà. 

 

En relació amb aquesta presència i contribució dels col!laboradors en la presa de 

decisions i el funcionament de les emissores, s’ha pogut observar que els 

col!laboradors que cobren, sense formar part de la plantilla, és perquè la seva tasca 

és d’especial importància pel funcionament de les ràdios. Es tracta de persones que 
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tenen un pes en el dia a dia de les estructures, com pot ser la direcció d’un espai 

important de la programació o la participació en la part tècnica i organitzativa, que 

és reconegut amb una remuneració econòmica que no arriba a ser la mateixa que 

perceben els treballadors.488 Per la seva banda, a les emissores que funcionen 

només amb col!laboradors, totes les funcions que s’han de portar a terme per fer 

possible l’emissió, des de la presa de les decisions pròpies d’un director fins a la 

realització i locució del programa més senzill, són realitzades per voluntaris. 

 

Una manera de conèixer, també, les funcions que fan treballadors i col!laboradors a 

les ràdios locals catalanes és a partir de les seves pròpies explicacions. És per això 

que a les entrevistes en profunditat es va demanar a cada figura professional què 

fan les altres persones implicades a les ràdios, per veure’n la realitat des de 

diferents angles. 

 

I s’ha vist que aquest coneixement està directament relacionat amb l’ocupació de les 

diferents figures. Així, els directors són els que millor coneixen el que fan la resta de 

persones, seguits dels professionals i, en últim lloc, els col!laboradors. 

 

Segons els directors, els professionals poden fer qualsevol de les tasques 

necessàries, de manera que hi ha diversitat d’ocupacions possibles i no es pot 

generalitzar sobre la feina d’aquesta figura. En aquest sentit, la polivalència 

professional a les ràdios està directament lligada al nombre de treballadors 

contractats, de manera que una plantilla àmplia permetrà que els professionals 

s’especialitzin en una funció i una plantilla curta anirà lligada a la polivalència i a la 

realització de tasques diverses. 

 

Igualment, segons els directors, els col!laboradors es dediquen generalment a la 

realització de programes. Aquesta és la principal ocupació que els reconeixen els 

responsables de les emissores, que al mateix temps són els que decideixen quins 

programes es fan i quins no, i quins són els mínims de qualitat que han de tenir 

aquests espais. En aquest sentit, alguns dels directors entrevistats, com la 

responsable de Ràdio Manlleu, expliquen que el moment de l’any en què hi ha més 

feina en relació amb els col!laboradors és entre el final d’una temporada i l’inici de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
488 En els casos mencionats de col!laboradors que cobren, com a Cugat Ràdio, Ràdio Taller Trinitat 
Vella i Ràdio L’Escala, la seva implicació amb l’emissora és diària i necessària per tirar endavant la 
programació que s’ofereix a l’audiència. 
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la següent, perquè és quan es decideix quins programes continuen a la graella de 

programació i quins es deixen d’emetre. 

 

El que sí que asseguren els directors és que els col!laboradors tenen absoluta 

llibertat a l’hora de fer la seva tasca. L’única condició que se’ls demana és que 

compleixin amb els horaris pactats i que utilitzin un llenguatge acurat i respectuós. 

Per a la resta, els directors els donen llibertat temàtica i d’opinió a l’hora de fer els 

seus programes. 

 

Des del punt de vist dels treballadors, els directors són els que porten el pes de les 

emissores, que les fan tirar endavant i que prenen les principals decisions. En 

aquest cas, la polivalència dels directors també es veu lligada al nombre de 

professionals que tenen les ràdios. Quants més treballadors hi ha, més se centren 

únicament en la gestió de les emissores, i han de fer més feines a la vegada quant 

més petita és la plantilla. 

 

Els col!laboradors, segons els treballadors, són persones que, bàsicament, es 

dediquen a la realització de programes. Alguns poden fer feines específiques com 

tècnics de so o prendre part de les retransmissions esportives, però per norma 

general a totes les ràdios s’explica que es dediquen a realitzar programes. 

 

Per últim, els col!laboradors són els que han demostrat tenir un coneixement 

menys concret de la feina de les altres figures, tot i tenir nocions generals sobre les 

tasques que realitzen directors i professionals de les emissores.  

 

Així, segons els integrants d’aquest col!lectiu, els directors són els responsables de 

tirar endavant les ràdios, organitzar-ne la programació, gestionant l’economia i el 

personal i tenint cura del manteniment tècnic. És, com es veu, un coneixement 

general i poc concret de les tasques que pot realitzar una figura professional. 

 

En el cas dels treballadors la percepció és igual, i els col!laboradors demostren tenir 

un coneixement vague de les feines que realitzen. El que queda palès és la 

polivalència lligada a l’estructura de la plantilla. Així, en les ràdios amb més 

treballadors se’ls descriu com a especialitzats en una secció, mentre que en les 

emissores amb pocs professionals se’ls veu com a polivalents i s’afegeix que en 

moltes ocasions es combinen la feina amb els mateixos directors.  
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L’explicació de les responsabilitats i funcions de les figures professionals passa 

també per tenir en compte que les emissores de ràdio locals no són mitjans de 

comunicació aïllats de la societat. Això significa que les persones que fan possibles 

les ràdios tenen una relació amb el seu entorn més proper que va lligat al lloc de 

treball que ocupen. 

 

Igual que passava amb el repartiment de tasques i responsabilitats a les ràdios, en 

què el major pes era portat pel director, seguit dels professionals i els 

col!laboradors, en la relació externa la situació és similar. Són els directius els que 

mantenen un contacte més directe i estable amb l’entorn i els col!laboradors els que 

el tenen menys regular.  

 

En aquest sentit, els directors han assegurat tenir una bona relació amb les entitats 

culturals i socials dels municipis, reconeixent una reciprocitat d’interessos entre les 

dues parts: les emissores necessiten de les entitats per poder oferir informacions a 

l’audiència i saber què passa al seu entorn, i les associacions utilitzen les ràdios com 

a altaveus per fer públiques les seves activitats. Els directors, a més, són els 

encarregats de la representació pública de les ràdios, fet que implica la participació 

en activitats públiques com a representants de les emissores i un contacte directe 

amb la societat. 

 

En el cas dels treballadors, el contacte amb l’entorn també es descriu com a fluït, 

per bé que per qüestions professionals. Igual que passa amb els directors, els 

treballadors troben en les entitats dels municipis una font d’informació directa per 

poder explicar què passa a la seva audiència. 

 

I els col!laboradors, en tercer lloc, tot i admetre en la seva majoria que el seu 

contacte amb l’audiència i l’entorn no és tan regular com el tenen directors i 

treballadors, sí que són conscients que les emissores tenen una bona relació amb la 

societat i es veuen a elles mateixes com una eina útil per a l’audiència. 

 

La relació amb la societat inclou també el contacte amb les administracions 

públiques. La majoria d’emissores locals i comarcals de Catalunya són municipals, i 

per tant propietat d’un ajuntament. Això significa que el govern local té un gran pes 

en les decisions de funcionament que es prenen a la ràdio i que en té el control 
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econòmic. Per això, la relació amb l’administració local és clau per al sector i pot 

derivar en pressions externes que afecten el funcionament de les emissores. 

 

La representativitat de la figura del director fa que sigui l’encarregada de les 

relacions amb els ajuntaments i que sigui la persona que hi manté un contacte més 

directe. Una de les tasques dels directors, de fet, és portar la gestió de les emissores, 

i en el cas de les ràdios municipals es tradueix en tota la relació amb els consistoris 

per les qüestions econòmiques, legals i laborals de les ràdios. No hi ha unanimitat 

entre els responsables de les ràdios sobre les pressions externes que reben dels 

ajuntaments. Així, hi ha emissores que reconeixen que els equips de govern, i fins i 

tot els grups polítics a l’oposició municipal, intenten incidir en els continguts i 

tractament de les informacions i programes de les emissores, i n’hi ha d’altres que 

asseguren treballar amb absoluta llibertat i sense rebre indicacions de cap mena per 

part dels polítics. En tots els casos, però, es reconeguin o no pressions, els directors 

afirmen que no hi cedeixen i que mantenen la seva llibertat a l’hora d’actuar. 

 

Entre els treballadors es detecta una situació semblant a la dels directors. No hi ha 

unanimitat a l’hora d’admetre pressions externes per part dels governs municipals, 

de manera que hi ha professionals que asseguren que en reben, i d’altres que 

afirmen treballar amb llibertat. En tots els casos, però, s’assegura que són els 

directors els que reben les pressions de forma més directa, i que si els arriben 

d’alguna manera no les tenen en consideració i mantenen la independència de 

l’emissora a l’hora de treballar. 

 

Pel que fa als col!laboradors, la situació és diferent a la de directors i treballadors, 

perquè la majoria d’aquestes persones asseguren que no reben mai pressions a 

l’hora de fer la seva feina a les ràdios. Els col!laboradors tenen llibertat de 

moviments per fer els seus programes, i en cas que l’emissora rebi pressions 

externes, no els arriben. De fet, expliquen que si hi ha algun tipus de pressió qui 

l’entoma és el director o els treballadors en plantilla, i que a ells no els arriba. 

 

La jerarquització de funcions a les ràdios, per tant, no només té incidència en el 

repartiment de les feines i responsabilitats, sinó que és d’especial rellevància per 

entendre les relacions de les emissores amb l’entorn. Els directors, com a 

responsables de les ràdios, són els que les representen davant la societat civil i, per 

tant, els que tenen relació amb les entitats i reben les principals pressions dels 
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ajuntaments, en cas que n’hi hagi. Els treballadors, com a persones que estan de 

forma continuada a les emissores, també tenen un contacte directe amb la societat 

civil i els ajuntaments, encara que és més de caire professional i institucional, 

perquè les entitats i governs són les principals fonts d’informació de les ràdios 

locals. I els col!laboradors són la figura que té menys contacte amb l’entorn perquè 

la seva tasca a les emissores és més puntual i no necessiten tant de les entitats o els 

ajuntaments per fer la seva tasca. 

 

Per tot el que s’ha vist, doncs, es pot afirmar que els treballadors en plantilla, sigui 

en el nombre que sigui, ocupen sempre el nucli funcional i de responsabilitat de les 

ràdios de proximitat de Catalunya. I que en la majoria dels casos participen de les 

emissores en un nombre inferior, o com a molt igual, que els col!laboradors. Per 

això, com que hi ha menys treballadors que voluntaris, aquests segons sempre 

tenen una influència en el dia a dia de les emissores, i tenen un major pes en les 

decisions que s’han de prendre a la ràdio quan menys treballadors hi ha. Aquesta 

realitat observada a les ràdios permet validar la segona hipòtesi de treball. 

 

11.2.3 Tercer objectiu i tercera hipòtesi 

 

El tercer objectiu principal que es proposava aquesta recerca era: 

 

– Conèixer quina repercussió tenen els treballadors i col!laboradors, tant junts 

com per separat, en la programació de les emissores i quines funcions hi 

exerceixen. 

 

En el cas d’aquest tercer objectiu, la hipòtesi de treball proposada era:  

 

– La base de la programació de les emissores on participen treballadors i 

col!laboradors, amb els serveis informatius al centre, és gestionada i 

produïda majoritàriament per treballadors en plantilla. Els col!laboradors 

també poden implicar-se en aquestes tasques, però la seva principal 

aportació a les ràdios és la producció de programes no informatius. 

 

Com s’ha constatat en la hipòtesi anterior, els treballadors de les emissores de ràdio 

locals i comarcals catalanes són els que en porten el pes funcional. Això vol dir que 
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s’encarreguen de les tasques de més responsabilitat, però també de dirigir aquells 

espais que els atorguen una especificitat i diferència respecte d’altres mitjans, com 

són els serveis informatius. Aquesta administració i actuació preferent per part dels 

treballadors, però, no significa que en formin part de forma exclusiva, sinó que hi 

interactuen amb els col!laboradors.  

 

Les mateixes emissores reconeixen que alguns voluntaris prenen part dels serveis 

informatius i elaboren notícies i continguts amb la mateixa incidència que ho fan 

els treballadors. Tot i això, no se’ls exigeixen les mateixes responsabilitats que als 

professionals perquè s’és conscient que no cobren per la feina. Segons han explicat 

els directors de les ràdios amb serveis informatius propis en què hi participen 

col!laboradors, com Cugat Ràdio o Cerdanyola Ràdio, l’exigència que se’ls demana 

és periodística, i que les notícies siguin contrastades i ben treballades, però la 

responsabilitat sobre el resultat final dels informatius recau en els professionals.  

 

Una de les peculiaritats observada sobre aquesta contribució de col!laboradors en 

els serveis informatius professionals és que en la majoria dels casos es tracta de 

persones que han acabat recentment els estudis universitaris de Periodisme, o els 

estan a punt d’acabar, i troben que prendre part dels informatius d’una emissora 

local els serveix de pràctica per perfeccionar els seus coneixements i habilitats.489 

 

De les ràdios que funcionen només amb voluntaris, també n’hi ha que tenen serveis 

informatius propis. Aquestes emissores, però, són una minoria i ofereixen els 

noticiaris amb una freqüència molt menor que les emissores amb informatius 

gestionats per professionals. Si aquestes últimes ofereixen notícies pròpies diàries 

en diferents espais i butlletins horaris, les ràdios que només funcionen amb 

col!laboradors emeten informatius amb una periodicitat més espaiada, que 

acostuma a ser setmanal, de manera que la feina que comporta la seva elaboració és 

molt menor que la que requereixen els noticiaris diaris. Una d’aquestes emissores 

és Ràdio Santpedor, que funciona només amb la participació de col!laboradors i 

ofereix cada diumenge notícies locals a la seva audiència gràcies a uns serveis 

informatius formats per tres voluntaris.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
489 Cugat Ràdio i Cerdanyola Ràdio són les emissores que s’han inclòs en la mostra d’entrevistes en 
profunditat que tenen una estructura professional més definida pel seu nombre de treballadors. En 
els dos casos, tenen serveis informatius propis gestionats per professionals però en els que participen 
col!laboradors que responen al perfil de joves que han finalitzat recentment els estudis universitaris 
en comunicació o estan a punt de fer-ho. 
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Si es para atenció a les feines que fan els professionals dins l’estructura de les 

emissores, es veu que el càrrec que ocupen en major mesura és el de director. Tot i 

això, l’espai en què participen més treballadors en comparació amb la resta de 

departaments són els serveis informatius, que és on se centra aquest tercer objectiu 

i hipòtesi. Concretament, un 79% d’emissores de proximitat catalanes tenen serveis 

informatius propis, uns serveis que les mateixes persones que tiren endavant les 

ràdios consideren com a imprescindibles perquè són els que les diferencien dels 

altres mitjans en fer referència explícita a l’actualitat d’un lloc concret com és un 

municipi o una comarca. 

 

En el conjunt de Catalunya, 81 ràdios tenen professionals contractats i treballant als 

serveis informatius, que hi participen en diferent nombre. Així, hi ha un 40% 

d’aquestes ràdios que tenen una persona contractada, un 19% que en tenen dues i 

un 10% que en tenen tres. Unes xifres que es poden considerar suficients per 

l’estructura necessària a l’hora de preparar i elaborar informatius radiofònics 

centrats en una localitat concreta. El nombre de persones contractades i que es 

dediquen als serveis informatius va lligada, com s’ha anat veient també, a la 

grandària del municipi en què està instal!lada l’emissora. Perquè, a més de les 

ràdios amb un, dos o tres treballadors en aquest apartat, n’hi ha que hi dediquen 

fins a nou professionals. Així, com més gran és la població que s’ha de cobrir 

informativament, més professionals fan falta per saber i explicar el que hi passa. 

Cal tenir en compte, a més, que alguns dels professionals que es dediquen als 

serveis informatius no ho fan de forma exclusiva i també fan feines per altres 

departaments de l’emissora, en un clar exemple de polivalència professional. Però 

el sol fet que hi destinin una part del temps i de la dedicació ja demostra que les 

ràdios hi aporten recursos humans i professionals. 

 

Un dels canvis que s’ha viscut els darrers anys al món dels mitjans de comunicació 

ha estat la creixent creació de grups multimèdia en l’àmbit empresarial. Es tracta de 

grups que integren sota una mateixa denominació diversos mitjans de comunicació, 

que poden ser de l’abast que sigui, de manera que en l’espai comunicatiu local i 

comarcal també se n’han creat. Això ha condicionat clarament la rutina 

professionals dels treballadors, que han hagut d’adaptar el seu treball a diversos 

formats i han hagut d’adquirir noves habilitats per oferir les mateixes informacions 

per diferents mitjans, com la premsa escrita i digital, la ràdio i la televisió.  
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Segons s’ha pogut observar, algunes de les emissores de ràdio locals i comarcals de 

Catalunya, com Cugat Ràdio o Ràdio Manlleu, formen part de grups multimèdia, de 

manera que els seus professionals han d’adaptar-se necessàriament als diferents 

formats informatius, i preparar informacions per diversos mitjans. Al mateix 

temps, les ràdios que no formen part d’un grup de més d’un mitjà, acostumen a 

tenir una porta oberta a internet, a través d’un espai web o de perfils a les xarxes 

socials. En aquest cas, els professionals no han de preparar informacions expresses 

per altres mitjans, però si que han d’adaptar l’actualitat que treballen a l’emissora 

per oferir-la per internet.  

 

A més, hi ha professionals que han de combinar la feina a les emissores amb altres 

ocupacions, que poden ser del mateix àmbit de la comunicació o d’un altre aspecte. 

Això significa que unes hores al dia treballen segons les rutines de la ràdios i unes 

altres hores ho fan seguint altres pràctiques professionals que no tenen res a veure 

amb l’entorn radiofònic. 

 

La polivalència dels treballadors de les emissores de proximitat ha quedat 

demostrada amb les xifres que s’han aconseguit amb la investigació. Segons 

l’enquesta realitzada, només un 15% dels professionals fan una única feina a les 

ràdios, una xifra que, com veiem, és una clara minoria. I significa que el 85% 

restant fa més d’una feina a l’emissora en què es troba, de manera que és polivalent.  

 

A més, la feina que fan els treballadors acostuma a tenir més d’un tractament. Això 

vol dir, per exemple, que les notícies que s’elaboren per a un informatiu s’emeten en 

més d’un espai radiofònic i es treballen en espais no noticiaris com els magazines. 

De la mateixa manera, hi ha les entrevistes que es fan a programes i que després 

s’utilitza la informació que se n’extreu per als informatius. En aquest cas es detecta 

també una alta polivalència dels professionals, perquè un 88% de les emissores 

enquestades han reconegut que la feina dels treballadors té més d’un ús, i només en 

un 12% la feina dels treballadors té un únic tractament.  

 

Per tant, el sector de les ràdios locals i comarcals catalanes està condicionat per una 

alta polivalència professional dels seus treballadors, que majoritàriament han de fer 

més d’una feina dins de l’emissora i, a més, aquesta feina té múltiples aplicacions. 

De la mateixa manera, molts d’aquests treballadors han d’adaptar la seva feina a 
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l’emissora als diferents formats informatius per oferir les notícies que es treballen a 

la ràdio a través d’altres mitjans com la premsa, els digitals o la televisió.  

 

Pel que fa a l’actuació dels col!laboradors en els serveis informatius, la seva 

presència és més baixa que la dels professionals. En aquest cas, hi ha 40 ràdios que 

compten amb col!laboradors en els serveis informatius, amb la peculiaritat que a 

més de la meitat d’aquestes emissores se’ls remunera –a 22 ràdios els 

col!laboradors que participen dels serveis informatius cobren, i a 18 no–. Això 

demostra que es dóna un especial interès a aquest departament de les ràdios, 

perquè exigeix una professionalitat i rigor a qui hi prenen part. La remuneració de 

la feina als informatius és una manera de compensar l’aportació que es fa a 

l’emissora prenent-hi part. 

 

La programació d’una ràdio, però, no se sustenta només en els seus serveis 

informatius. Aquests li donen la singularitat programàtica i d’identitat, perquè li 

permeten parlar de la realitat més propera a diferència d’altres mitjans, però no 

omplen moltes hores de programació. Com s’ha constatat, les ràdios recorren a la 

radiofórmula musical i als programes d’elaboració pròpia. I és en aquest darrer 

apartat on els col!laboradors, especialment els voluntaris, fan la seva principal 

funció a les ràdios locals catalanes.  

 

Parant atenció en primer lloc en els professionals, s’ha vist que hi ha 75 emissores 

en què hi ha alguna persona contractada per a realitzar programes. En la majoria 

dels casos, programes magazine que ocupen bona part de la franja matinal o de 

tarda i realitzats per persones que també participen dels serveis informatius. 

Malgrat aquesta xifra de 75 ràdios amb professionals realitzant programes, el 

nombre de treballadors que s’hi destinen són pocs. Quasi la meitat d’aquestes 

ràdios, 35, hi tenen només una persona contractada, 17 n’hi tenen dues, i 13, tres. I 

com a màxim, hi ha una emissora que hi dedica set professionals. Com es pot veure, 

unes xifres de participació baixes. 

 

En els cas dels col!laboradors, es reafirma la idea que és a la realització de 

programes on tenen la seva màxima incidència. I ho fan més els voluntaris que els 

col!laboradors remunerats. De fet, hi ha 37 ràdios que ofereixen una remuneració a 

alguns dels seus col!laboradors perquè participen en els programes. Com passava 

amb els informatius, es tracta de programes sovint diaris, que requereixen una 



Els treballadors i els col!laboradors de les ràdios locals i comarcals de Catalunya 

!

!336 

feina de producció i de preparació que s’ha de veure recompensada. En aquest 

sentit, s’ha de tenir en compte que no suposa el mateix esforç preparar un 

programa radiofònic diari d’unes hores de durada i que té un contingut variat que 

fer un programa setmanal temàtic que no requereix de complexitat tècnica i 

d’actualitat. Per això, les ràdios poden remunerar als col!laboradors que participen 

dels programes més destacats de l’emissora. 

 

El gran gruix dels col!laboradors i voluntaris participen de les emissores realitzant 

programes, i ho fan a totes les ràdios locals i comarcals de Catalunya, hi hagi o no 

professionals contractats. En tots els casos hi ha voluntaris que fan, almenys, un 

programa setmanal i que tenen un espai d’una o dues hores per explicar el que els 

interessa i per parlar d’un tema del qual en són coneixedors, quan no programen 

músiques del seu interès. A partir de les enquestes, s’ha vist que a 113 ràdios hi ha 

col!laboradors voluntaris realitzant programes, i el que és més destacat és el 

nombre de persones que hi participen, perquè es va des de ràdios en què hi ha un, 

dos, o tres voluntaris, que són minoria, a emissores en què n’hi ha més de 151. I les 

xifres més altes són a les ràdios que n’hi tenen entre 10 i 30. 

 

Per tant, la principal tasca que fan els col!laboradors a les ràdios locals és la 

producció de programes que configuren una part de la programació que s’ofereix a 

l’audiència. Les dades recollides demostren que, de forma majoritària, els 

voluntaris de les ràdios hi participen fent programes, i que aquest és el 

departament en què hi prenen part en un major nombre. 

 

Amb tot el que s’ha vist, doncs, es pot afirmar que els professionals de les ràdios, 

tant directors com treballadors, elaboren i gestionen la base de la programació, 

amb els serveis informatius al centre. En ocasions, els col!laboradors també poden 

prendre part en aquestes tasques, tot i que majoritàriament participen de les 

emissores realitzant programes propis. Així, es pot donar per validada la tercera 

hipòtesi de la recerca. 

 

11.2.4 Quart objectiu i quarta hipòtesi 

 

En el quart i darrer cas, l’objectiu que es proposava per a la recerca era: 
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– Determinar la formació dels treballadors i col!laboradors a les emissores de 

ràdio locals i comarcals catalanes. 

 

A partir d’aquest objectiu, es proposava la següent hipòtesi per la investigació: 

 

– Els treballadors de les ràdios de proximitat catalanes accedeixen a les 

emissores amb una formació acadèmica prèvia i adequada al seu lloc de 

treball. La majoria de col!laboradors, en canvi, no ho fa, de manera que 

aquest col!lectiu rep una formació bàsica sobre el funcionament de la ràdio 

quan arriba a l’emissora o al llarg de la seva estada. 

 

Les conclusions exposades fins al moment han demostrat que les feines de més 

responsabilitat a les ràdios locals i comarcals catalanes, com les de direcció i els 

serveis informatius, les porten a terme normalment els professionals en plantilla. 

Sempre, en el cas de les ràdios en què hi participen conjuntament treballadors i 

col!laboradors. En la validació de la hipòtesi anterior s’ha pogut veure que la 

majoria de persones que treballen als serveis informatius són professionals i, per 

tant, cobren per la seva feina. En aquests serveis hi participen ocasionalment 

col!laboradors i la majoria d’ells són remunerats. Per tant, la tasca als serveis 

informatius es reconeix com a complexa i que necessita la participació de gent amb 

uns coneixements específics. 

 

L’especialització per formar part d’un mitjà de comunicació, que té en la seva base 

d’operacions l’oferta d’informació i actualitat, s’aconsegueix a partir d’estudis 

universitaris relacionats amb la Comunicació. Així, actualment, es poden cursar 

graus en Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions 

Públiques,490 el que anteriorment eren llicenciatures en aquestes matèries o, encara 

abans, les llicenciatures en Ciències de la Informació o de la Comunicació. Amb 

aquests estudis s’aconsegueixen els coneixements i habilitats necessàries per a la 

redacció informativa en diferents formats i la gestió de continguts en les diverses 

modalitats de mitjans de comunicació. Per tant, per dirigir una emissora de ràdio 

local i comarcal, i per treballar als seus serveis informatius o creant continguts, el 

més habitual és tenir uns coneixements universitaris sobre la matèria.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
490 Tota l’oferta formativa de les universitats catalanes es pot consultar al web de la Generalitat de 
Catalunya: http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do [Consulta: 29 de gener de 2012]. 
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Com s’ha vist a la recerca, en la majoria dels casos els treballadors accedeixen a les 

emissores amb una formació acadèmica prèvia en Comunicació, encara que no és 

sempre així, i n’hi ha que dirigeixen les ràdios o que hi treballen havent cursat 

altres estudis universitaris, com Filologia o Dret. També hi ha persones que no han 

cursat estudis a la universitat però que dirigeixen les ràdios o hi treballen, encara 

que són una minoria. La majoria de treballadors de les emissores de proximitat, 

tant si són directors com professionals, i especialment dels serveis informatius, han 

estudiat carreres universitàries relacionades amb l’àmbit de la Comunicació. 

 

Aquesta major preparació prèvia dels treballadors es pot explicar perquè han 

d’ocupar uns llocs de treball remunerats que requereixen d’uns coneixements 

específics, i la responsabilitat sobre l’oferta de les emissores recau sobre ells. Per 

tant, el fet de cobrar un sou justifica, a priori, que hagin d’estar preparats per fer la 

seva feina i sàpiguen quins són els mecanismes de funcionament dels mitjans de 

comunicació i quins passos cal seguir a l’hora de cercar i elaborar les notícies que 

s’ofereixen a l’audiència a través dels serveis informatius.  

 

En canvi, els col!laboradors, que majoritàriament participen a les emissores fent 

tasques més generals i de menys responsabilitat, com l’elaboració de programes, ho 

poden fer amb uns mínims coneixements radiofònics. Però també s’ha vist que n’hi 

ha que participen de la direcció i dels serveis informatius, encara que siguin una 

minoria, i sobretot a les ràdios on no hi ha professionals. Per això, no es pot 

generalitzar sobre la formació prèvia dels col!laboradors, perquè hi ha una 

diversitat d’opcions, com diferents són les persones que participen de les ràdios.  

 

Així, mirant la formació prèvia dels col!laboradors, s’ha de fer una distinció clara 

entre els que han cursat estudis sobre Comunicació i els que no ho han fet. Segons 

s’ha comprovat, hi ha persones que intervenen en les emissores com una activitat 

de lleure, sense cap més pretensió que participar d’un mitjà de comunicació per fer 

un programa setmanal i que no té intenció de fer una carrera professional a la 

ràdio. En canvi, hi ha col!laboradors que veuen el seu pas per les ràdios locals com 

un mitjà d’aprenentatge sobre el món de la Comunicació, per millorar les habilitat i 

aptituds en el mitjà. 

 

Per tant, la majoria dels col!laboradors són a les ràdios per afició i no han cursat 

estudis universitaris en Comunicació i, fins i tot, no han estudiat a la universitat. En 
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canvi, els col!laboradors amb voluntat d’obrir-se camí en el món dels mitjans sí que 

han cursat o estan cursant estudis universitaris en Comunicació. Normalment, 

aquestes persones participen dels serveis informatius com a voluntaris, en una 

relació beneficiosa per a les dues parts: les emissores tenen més efectius per oferir 

informacions pròpies i els col!laboradors tenen una via per aprendre l’ofici de 

periodista amb la pràctica real. 

 

Una de les funcions de les ràdios locals i comarcals és la d’exercir d’escola de ràdio, 

perquè han servit i serveixen per a la formació de persones que han acabat 

treballant en l’àmbit de la comunicació o per donar uns coneixements sobre la 

matèria a persones que hi participen com una afició més. Per fer-ho, les ràdios han 

d’oferir una formació als seus integrants, sobretot als col!laboradors, perquè la 

majoria de treballadors hi arriben amb uns coneixements previs en Comunicació 

que els habiliten per treballar-hi.  

 

Sovint, els professionals necessiten una mínima adaptació a la tecnologia concreta 

que utilitza la ràdio i a les seves rutines de treball, però no han de rebre una 

formació sobre el mitjà perquè ja el coneixen. Els col!laboradors, en canvi, sí que 

necessiten d’una formació per part de l’emissora per saber com funcionen els 

aparells radiofònics a l’hora d’emetre els seus programes i per tenir les nocions 

mínimes necessàries de redacció i estructura de programes i de locució i posada 

davant del micròfon. 

 

La majoria de les ràdios, concretament un 64%, ofereix formació als seus 

col!laboradors, que en el 54% dels casos és continuada en el temps i en un 46% 

només s’ofereix a l’inici de l’estada a les emissores. 

 

Per tant, es pot verificar el text de la quarta hipòtesi de la investigació afirmant que 

els treballadors de les emissores de proximitat de Catalunya accedeixen a les ràdios 

tenint una formació prèvia que els habilita per treballar-hi, mentre que entre els 

col!laboradors n’hi ha que en tenen i n’hi ha que no. Per això, la majoria de les 

ràdios els ofereixen una formació que tant pot ser a la seva arribada com 

continuada en el temps. 

 

!  
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11.3 Altres aportacions rellevants sorgides de la investigació 

 

El món dels treballadors i col!laboradors a les ràdios locals i comarcals catalanes és 

d’una gran complexitat i es pot estudiar des de nombrosos punts de vista. La 

recerca realitzada i les conclusions aportades han permès explicar part de la realitat 

d’aquestes figures professionals relacionades amb les ràdios de proximitat, però hi 

ha d’altres aspectes que han aparegut a la investigació i que van més enllà dels 

objectius i les hipòtesis que es van plantejar en un primer moment. Per això, aquest 

apartat servirà per mostrar altres cares de la realitat de les figures professionals a 

les emissores de ràdios locals i comarcals que creiem que són d’interès i que poden 

servir per explicar el funcionament d’aquests mitjans. 

 

11.3.1 La cultura de redacció 

 

El concepte de cultura de redacció se centra en les relacions que s’estableixen entre 

les figures que fan possible el funcionament dels mitjans de comunicació, i estudia 

fins a quin punt aquesta interacció afecta el producte que s’ofereix a l’audiència 

(Schmitz Weiss i Domingo, 2010; Wenger, 1998). A l’hora d’abordar el coneixement 

sobre la realitat laboral a les emissores de ràdio locals i comarcals catalanes s’ha 

apostat per tenir en compte aquesta aproximació per tenir una visió el més 

completa possible de la situació professional al sector. 

 

Així, els actors que participen de les ràdios reconeixen que la relació que s’estableix 

amb les altres persones acostuma a anar més enllà d’un contacte professional i en 

molts casos es converteix en una relació d’amistat o de bona companyonia personal. 

Tant entre treballadors, com entre treballadors i col!laboradors o entre els mateixos 

col!laboradors. I totes les figures professionals coneixen el que fan les altres 

persones en major o menor mesura, fet que facilita que tothom se senti partícip a 

l’hora de tirar endavant la ràdio. 

 

Els directors de les emissores són qui millor coneix el que fan la resta de 

professionals i els col!laboradors, perquè la seva responsabilitat implica dirigir la 

feina que fan. Els professionals, per la seva banda, també coneixen força bé les 

tasques que realitzen els altres actors implicats a les ràdios. Així, saben què fan els 

directius perquè tenen un contacte diari i directe, i coneixen què fan els 
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col!laboradors, encara que amb menys detall que els directius. I els col!laboradors, 

per últim, tenen un coneixement general sobre el que fan les altres persones 

implicades a la ràdio. No es pot afirmar que sàpiguen al detall quines són les seves 

tasques, però sí que acostumen a conèixer-les. Aquest menor grau de coneixença 

està justificat perquè els col!laboradors participen de les ràdios d’una manera més 

espaiada que els professionals, que hi treballen diàriament. Així, el contacte amb les 

altres figures és menys continuada en el temps però no per això és desconeguda. En 

el cas de les ràdios on només hi participen col!laboradors, la feina acostuma a ser 

més associativa, de manera que també hi ha un coneixement generalitzat de les 

tasques que es porten a terme a l’emissora. 

 

Les relacions personals al si de les emissores, per tant, ajuden a explicar també com 

és el seu funcionament en el dia a dia, i com s’organitzen per oferir la seva 

programació a l’audiència. Treballadors i col!laboradors no són dos estaments 

aïllats que participen de les ràdios sense estar en contacte. Al contrari, la relació 

entre les dues figures és constant i s’influencien els uns als altres, donant a cada 

ràdio una identitat sonora i programàtica que s’explica en bona part per les 

persones que la fan possible. 

 

11.3.2 Un aprofundiment en la figura del col!laborador 

 

Un dels aspectes que s’ha abordat a la recerca són els motius que porten una 

persona a col!laborar en un mitjà de comunicació, sense fer-ne la seva professió i 

sense rebre cap remuneració a canvi (Benlloch Sanz, 2007). 

 

En aquest sentit, s’ha vist d’entrada que hi ha dues tipologies de col!laboradors, els 

que són a les ràdios per afició i els que ho fan com un aprenentatge, perquè volen 

fer una carrera professional a les ràdios i creuen que a les ràdios de proximitat 

poden aconseguir un bagatge interessant. En el primer cas, la paraula que defineix 

les motivacions d’aquestes persones és vocació. Ganes de saber com funciona un 

mitjà de comunicació per dins i poder tenir una forma d’expressió social per arribar 

a una audiència. A més, hi ha la voluntat de formar part d’una entitat del seu 

municipi i prendre part així de la societat civil. En els col!laboradors que són a les 

ràdios com aprenentatge, la seva principal motivació és assolir una preparació per 

afrontar una carrera professional en el món de la comunicació. Aquestes persones 
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creuen que formant part d’una emissora poden assolir coneixements pràctics i de 

funcionament que els poden ser útils de cara a futures situacions professionals. 

 

La resposta que aquests col!laboradors troben a la seva participació voluntària a les 

emissores es tradueix en la satisfacció personal i el desenvolupament d’habilitats 

per dedicar-se professionalment al món de la comunicació. Especialment en el cas 

dels voluntaris que són a les ràdios purament per afició, l’única motivació que es 

detecta és la de la millora personal, perquè ser en una emissora els permet superar 

reptes, tenir contacte amb una audiència i adquirir coneixements a partir de les 

converses amb persones a qui entrevisten per als seus programes. Per contra, 

aquestes persones creuen que amb la seva col!laboració fan una aportació per què la 

societat pugui estar millor informada i entretinguda, fent programes de ràdio en 

què poden aportar els seus coneixements personals i amb continguts que siguin 

interessants i amens. 

 

Des de les emissores es corrobora aquesta tasca dels col!laboradors a l’hora 

d’aportar els seus coneixements a través dels programes que fan, i és per això que 

els directors els donen llibertat de moviments per fer els seus espais. Una llibertat 

que és temàtica, per deixar que les persones es puguin expressar i aportar el que 

millor saben a l’audiència. El compromís que se’ls demana, des de les ràdios, és 

complir els horaris dels seus espais i mantenir les instal!lacions en condicions. De 

fet, s’ha detectat entre els directors de les ràdios una coincidència a l’hora de 

demanar compromís als col!laboradors, perquè l’incompliment d’horaris i no fer els 

programes que estan acordats obliguen a les emissores alterar les seves 

programacions previstes. Per això es demana als voluntaris que en cas de no poder 

complir amb el seu compromís avisin als responsables per poder solucionar la 

situació i reconduir la programació prevista. 

 

La participació de col!laboradors voluntaris oferint programes a través de les 

emissores de ràdio té una incidència directa en la programació que s’ofereix a 

l’audiència, perquè no és el mateix una programació realitzada només per 

professionals que una altra en què hi participen voluntaris. Com s’ha vist, el nivell 

de preparació i de formació d’uns i altres en matèria comunicativa no és el mateix. 

 

Per això, els directors admeten, majoritàriament, que hi ha una afectació en el 

producte que s’ofereix, que és més estètica i de factura sonora que de falta de 
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veracitat i rigor. En aquest sentit, els responsables creuen que els col!laboradors 

apliquen la responsabilitat a la seva feina, però que en molts casos els manca 

preparació acadèmica en Comunicació, fet que pot quedar palès als seus programes. 

 

11.3.3 El compromís personal 

 

Un dels elements que explica la durada i forma de la relació entre figures 

professionals i mitjans és el compromís personal d’aquells que en prenen part. El 

compromís és un concepte inherent a la persona que explica les seves motivacions a 

l’hora de fer una determinada activitat i comprometre’s amb un objectiu. 

 

Així, els directius i responsables de les emissores asseguren estar compromesos 

amb el projecte en què estan implicats i que es creuen la funció que es fa des de la 

seva ràdio. De fet, afirmen que aquest compromís personal és un dels motius pel 

qual realitzen una feina que sovint comporta treballar més hores de les que marca 

el seu contracte laboral i estar amatents a què la ràdio funcioni correctament tot el 

dia. Tots els directors entrevistats, de fet, han manifestat que la seva responsabilitat 

i compromís amb el funcionament de l’emissora és total. 

 

En el cas dels professionals, també es detecta una responsabilitat i compromís 

general amb les ràdios en què participen i la tasca que realitzen. Aquests 

treballadors afirmen que la seva voluntat és que les emissores tirin endavant i 

puguin millorar la feina que fan per a la societat, amb millors ofertes de 

programacions o de serveis informatius. Tot i que el compromís detectat no és 

unànime, sí que és general dels treballadors de les ràdios el reconeixement de la 

seva responsabilitat a l’hora de fer funcionar el projecte, i es posa el compromís 

amb l’audiència com un dels motius per continuar a les ràdios i fent la seva feina.  

 

Els col!laboradors, per la seva banda, segueixen amb la realitat observada fins al 

moment, i expressen un compromís general amb la ràdio en què estan implicats i la 

voluntat que la seva feina sigui útil perquè el projecte funcioni de la millor manera. 

En aquesta figura professional, el compromís personal hi és més acusat que en els 

altres casos perquè la majoria de persones que col!laboren a les ràdios ho fan de 

manera altruista, sense rebre cap remuneració a canvi i per la implicació personal 

de realitzar una tasca de la millor manera possible. 
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El compromís personal és un dels motius que explica la participació activa de 

treballadors i col!laboradors en uns mitjans de comunicació concrets com són les 

ràdios de proximitat. En la majoria d’entrevistats s’ha detectat una implicació 

personal en el projecte en què participen, amb la voluntat que la feina que fan sigui 

de servei per a l’audiència i la societat a la que s’arriba, i en els casos que no és així 

és per circumstàncies com l’estat econòmic de l’emissora o la pròpia situació 

professional, en què es voldria tenir unes millors condicions contractuals.  

 

Es pot afirmar que sense el compromís i implicació personal dels que participen a 

les emissores de ràdio locals catalanes aquests mitjans no podrien realitzar la seva 

tasca. En la majoria dels casos, les ràdios actuen amb un nombre reduït de 

professionals, que els obliga a fer múltiples feines i funcions per obtenir resultats 

satisfactoris i, sovint, a treballar més hores de les que els correspondria. Pel que fa 

als col!laboradors, que majoritàriament són voluntaris, el compromís personal és 

inherent al fet de dedicar de forma altruista part del propi temps, que no és el 

mateix en tots els casos, per poder prendre part d’una emissora de ràdio. 

 

11.3.4 El paper dels estudiants en pràctiques 

 

Tot i que aquesta tesi s’ha centrat en les figures professionals dels treballadors i dels 

col!laboradors de les ràdios, la investigació ha revelat la presència d’una tercera 

figura a les emissores que, si bé no contribueix de forma directa en la presa de 

decisions i en el seu funcionament essencial, sí que n’és part activa perquè en fa 

possible la programació. Es tracta dels estudiants en pràctiques, persones que estan 

cursant estudis universitaris o no universitaris en Comunicació i que participen de 

les ràdios a partir d’un contracte de pràctiques o de formació per millorar els seus 

coneixements sobre la matèria. 

 

Els estudiants en pràctiques es diferencien dels estudiants que col!laboren a les 

emissores a part de la seva formació acadèmica, perquè els primers ho fan a través 

d’una relació regulada entre el mitjà de comunicació i el centre formatiu, que és 

avaluada al final de l’estada i que forma part del procés d’aprenentatge de l’alumne. 

En el cas dels estudiants que són a les ràdios per pròpia voluntat, la relació 

s’estableix entre mitjà i persona, sense que s’hi impliqui cap institució 

d’ensenyament i no se’n fa cap avaluació al final.  
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Prop de la meitat de les ràdios de proximitat compten amb el suport d’estudiants en 

pràctiques, un 47%, i en la major part dels casos, en tenen entre un i tres.491 També 

hi ha emissores amb més estudiants, però són menys freqüents, i la ràdio que en té 

més afirma tenir-ne 10 a la redacció. L’estiu és l’època de l’any en què hi ha més 

presència d’estudiants en pràctiques a les redaccions, perquè és quan la majoria de 

treballadors fan vacances i la seva feina és substituïda per aquestes persones. 

 

El fet que siguin alumnes d’estudis universitaris relacionats amb la Comunicació fa 

que la majoria participin de les ràdios donant suport als serveis informatius o 

realitzant programes, i que no s’ocupin de tasques de més responsabilitat com pot 

ser la direcció o l’administració. També hi ha estudiants als departaments tècnics 

de les ràdios. En aquest cas, es tracta d’alumnes d’ensenyaments no universitaris 

relacionats amb la imatge i so que estan més interessats en dominar l’apartat 

tecnològic de les emissores que el programàtic i de continguts.492 

 

Aquests estudiants en pràctiques, doncs, són una figura que també s’ha de tenir en 

compte quan es dibuixa el perfil professional de les ràdios locals catalanes. Si bé no 

influeixen en la gestió ni tenen càrrecs de responsabilitat, sí que interactuen amb 

les altres persones que prenen part de les emissores i serveixen a l’hora de crear 

continguts, sobretot informatius, que les ràdios ofereixen a les seves audiències. 

 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
491 Concretament, són 57 les emissores de ràdio locals que a l’enquesta han contestat que tenen 
estudiants en practiques: Ràdio Vilafranca; Papiol FM; Ràdio l'Hospitalet; Ràdio Palafolls; Mataró 
Ràdio; Ràdio Tordera; RAP 107; Ràdio El Vendrell; Ripollet Ràdio; Ràdio Pineda; Altafulla Ràdio; 
Ràdio Desvern; Ràdio Ciutat de Badalona; Ràdio Igualada; Ràdio Cubelles; Solsona FM; Ràdio 
L'Escala; Ràdio Banyoles; Ràdio Granollers; Ràdio Esparreguera; Cugat Ràdio; Ràdio Montblanc; 
Ràdio Mollet; Ràdio Sant Esteve; Ràdio Sant Feliu; Ràdio Tortosa; Ràdio Ona; Ràdio Cassà; Ràdio 
Tàrrega; Ràdio Argentona; Ràdio Cornellà; Nova Ràdio Lloret; Ràdio Ribes; Ràdio Caldes; Ràdio 
Castellar; Ràdio Arenys; Ràdio Manlleu; Ràdio l'Hospitalet de l'Infant; Ràdio Olot; Ràdio Barberà; 
Ràdio Platja d'Aro; Ràdio Ulldecona; Ràdio Berga; Ràdio Sant Pere i Sant Pau; Ràdio Pista; 
RàdioSeu; Ràdio Trinitat Vella; EMUN FM Ràdio; Ràdio Palamós; Ràdio Municipal de Terrassa; 
Ràdio Cabrera de Mar; Ona La Torre; Premià de Dalt Ràdio; Ràdio Martorell; Tarragona Ràdio; 
Ràdio Castelldefels; Ràdio Joventut. 
492 A més de les dades que han ofert les enquestes sobre la presència d’estudiants en pràctiques, 
algunes de les emissores entrevistades per la recerca qualitativa han descrit la importància de la 
presència d’aquestes estudiants entre les seves files. És el cas, per exemple, de Ràdio Taller Trinitat 
Vella, on compten amb estudiants en pràctiques provinents d’instituts de secundària que cursen 
mòduls formatius en imatge i so i que donen suport al departament tècnic de l’emissora. 
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11.3.5 El servei de les ràdios locals i comarcals segons els seus actors 

 

La descripció del funcionament de les ràdios locals es pot fer també des del punt de 

vista de les persones que hi participen, i amb la recerca, directors, treballadors i 

col!laboradors han donat el seu punt de vista sobre el servei que les emissores 

ofereixen a la societat. Aquesta és una visió que aporta riquesa a la investigació 

perquè està feta a partir de les persones que tiren endavant els mitjans. 

 

I els protagonistes del funcionament de les ràdios locals i comarcals catalanes 

coincideixen en què el principal valor que ofereixen aquestes emissores a la seva 

audiència és la proximitat, tant pels continguts que es tracten com per l’oportunitat 

d’expressió que donen a l’audiència.  

 

Així, segons els directors, les ràdios locals ofereixen un servei de cohesió als 

municipis on operen, perquè recullen el que hi passa i ho fan públic, a més d’oferir 

una via d’expressió i de participació social a la ciutadania. El concepte de servei 

públic, de fet, és utilitzat per la majoria de responsables de les emissores, que 

destaquen els serveis informatius com l’eina més important de què disposen les 

ràdios de proximitat per ser útils a la societat. 

 

Des del punt de vista dels treballadors, la principal aportació de les ràdios a la 

societat és la informació de proximitat, i donar opció a la ciutadania de saber què 

passa en el seu entorn més proper. Els col!laboradors, per la seva banda, també 

destaquen la proximitat temàtica a l’hora d’explicar quin servei donen les ràdios 

locals i comarcals a la societat. Segons aquesta figura professional, les emissores 

ofereixen a l’audiència uns temes que no acostumen a aparèixer als mitjans 

generalistes, a més d’una oferta d’entreteniment única perquè és feta pels mateixos 

veïns dels municipis. 

 

11.4 Perspectives futures d’estudi 

 

L’estudi sobre la comunicació de proximitat i el mitjà radiofònic es pot fer des de 

múltiples vessants i punts de vista. En aquesta investigació, s’han ajuntat els dos 

conceptes i es creu que es pot continuar per aquesta línia en un futur, perquè la 

recerca sobre la ràdio de proximitat ofereix múltiples visions i possibilitats. 
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La investigació realitzada a la tesi s’ha centrat en la vessant professional de les 

ràdios de proximitat, per l’interès que suscitava l’actuació de les figures dels 

treballadors i dels col!laboradors en el funcionament de les emissores. A partir 

d’aquí, però s’ha arribat a noves preguntes que s’han obert al llarg de la recerca i 

que es plantegen a continuació, perquè són línies que es poden seguir en un futur: 

 

– La personalitat d’una emissora de ràdio, més enllà de venir configurada per 

les persones que hi participen, està marcada per la seva programació 

(Cebrián Herreros, 1995; Moreno i García, 2004): Quins tipus de programes 

s’ofereixen, quines formes de graella radiofònica s’utilitzen per distribuir els 

espais al llarg d’un dia, o si es té en compte la participació de l’audiència en 

els programes. Aquesta recerca, aplicada a la ràdio de proximitat, permetria 

conèixer com és el producte que ofereixen aquestes emissores, i es podria 

comparar amb l’oferta programàtica d’altres modalitats radiofòniques. 

 

– La convergència comunicativa a les emissores de ràdio locals i comarcals és 

un fenomen que s’ha anat fent present a mesura que les ràdios s’han adaptat 

a les noves tecnologies i els professionals i col!laboradors han hagut 

d’adaptar les seves rutines de treball a un nou entorn multimèdia (Merayo 

Pérez, 1996; Saiz Olmo, 2005). Tot i això, no s’ha aprofundit en la integració 

digital que ha viscut el sector i l’adaptació a les noves tecnologies, més enllà 

de demanar a les ràdios a través de l’enquesta si emetien a través d’internet. 

Per això, aquesta seria una possible via de recerca que es podria aplicar en 

un futur. Caldria centrar-la, sobretot, en el camp de les ràdios locals, perquè 

no ha estat explotat anteriorment i aquest estudi ja s’ha fet en altres mitjans 

de comunicació com la premsa de proximitat (Masip i Micó, 2010a; Masip i 

Micó, 2010b). 

 

– A l’hora de definir la mostra d’emissores a estudiar s’han escollit aquelles 

ràdios locals i comarcals que tenen la seva seu social a Catalunya i actuen 

independentment, sense formar part de cap corporació mediàtica com una 

cadena, i que són autònomes en el seu funcionament. Així, per ampliar la 

recerca en un futur es podria estudiar la realitat professional en aquelles 

ràdios locals i comarcals que formen part de cadenes nacionals o estatals, 
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per veure si existeixen diferències entre treballadors i col!laboradors, quines 

tasques fan uns i altres, i quines relacions s’estableixen entre ells. 

 

– A l’hora d’estudiar les figures professionals que fan possibles les emissores 

de ràdio locals i comarcals, s’ha vist que hi ha una participació tant d’homes 

com de dones, ja sigui a la direcció, entre els professionals o en els 

col!laboradors.493 Aquest és un aspecte en què no s’ha aprofundit perquè no 

era objecte de la recerca, i per això es considera interessant aprofundir en 

l’estudi sobre el gènere de les persones que fan les emissores de ràdio locals i 

comarcals. Es podria estudiar, així, quina és la incidència de les dones en el 

funcionament de les emissores, en quin grau participen de la direcció i les 

plantilles de professionals, o són col!laboradores de les ràdios. I es podria 

comparar aquesta realitat amb la de diferents tipus de mitjans –com la 

premsa o la televisió de proximitat, o les emissores de ràdio d’abast 

nacional– per veure si la participació de la dona a la ràdio local catalana hi 

és major o menor i quines funcions hi realitza. 

 

Aquestes són unes línies de recerca futures que podrien servir per aprofundir en el 

coneixement del sector que s’ha assolit amb la present tesi doctoral. S’ha conegut la 

feina de treballadors i col!laboradors a les ràdios de proximitat de Catalunya, veient 

quines tasques ocupen uns i altres, quina és la seva formació o quines relacions 

s’estableixen entre ells.  

 

I s’ha vist que el factor humà és el fet diferencial que serveix per explicar la realitat 

de les ràdios locals i comarcals catalanes, ja sigui per la relació entre les persones 

que hi participen o la proximitat entre emissors i receptors. Les persones que fan 

les ràdios són les que hi posen el segell identificatiu, i les que donen una riquesa al 

mitjà que va més enllà del procés periodístic de cercar informacions per 

transformar-les en notícies i explicar-les a una audiència determinada. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
493 De les 32 persones a qui s’han fet entrevistes en profunditat, nou eren dones, un 28% del total (les 
directores de Ràdio Manlleu, Ràdio Taller Trinitat Vella, Ràdio Delta i RàdioSeu, les treballadores de 
Cugat Ràdio, Ràdio Manlleu, Ràdio Silenci i Ràdio Seu, i la col!laboradora de RàdioSeu). 
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Annex 1: 

Emissores a les quals s’ha enviat l’enquesta 

 

Nom de l'emissora Comarca 

Alt Pirineu i Aran 

RàdioSeu l’Alt Urgell 
Ràdio Suert l’Alta Ribagorça 
Ràdio Les la Val d'Aran 

Barcelona 

Canal 20 Ràdio Olèrdola l’Alt Penedès 
Ràdio Vilafranca  l’Alt Penedès 
Ràdio Sant Sadurní l’Alt Penedès 
Ràdio Gelida  l’Alt Penedès 
Ona Bitlles l’Alt Penedès 
Sarroca Ràdio l’Alt Penedès 
Ràdio Mediona  l’Alt Penedès 
Ràdio Foix l’Alt Penedès 
Ràdio Cornellà  el Baix Llobregat 
Ràdio Esparreguera el Baix Llobregat 
Ràdio Molins  el Baix Llobregat 
Olesa Ràdio el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Andreu el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Esteve el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Vicenç el Baix Llobregat 
Ràdio Desvern  el Baix Llobregat 
Papiol FM el Baix Llobregat 
Ràdio l'Hospitalet  el Baix Llobregat 
Prat Ràdio el Baix Llobregat 
Ràdio Abrera el Baix Llobregat 
Ràdio Martorell el Baix Llobregat 
Ràdio Castelldefels el Baix Llobregat 
Ràdio Corbera el Baix Llobregat 
Ràdio Cervelló  el Baix Llobregat 
Ràdio Despí el Baix Llobregat 
Ràdio Estudi Esplugues el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Feliu el Baix Llobregat 
Ràdio Pallejà el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Boi el Baix Llobregat 
Ràdio Ciutat de Badalona el Barcelonès 
Ràdio Taller Trinitat Vella el Barcelonès 
Ona de Sants-Montjuïc el Barcelonès 
Ràdio Ciutat Vella el Barcelonès 
Ràdio Pomar el Barcelonès 
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Sants 3 Ràdio el Barcelonès 
Districte 9 Ràdio el Barcelonès 
Radio Kanal Barcelona el Barcelonès 
Ràdio Clot Televisió Sant Martí el Barcelonès 
Alternativa Barcelona el Barcelonès 
Ràdio Bonanova el Barcelonès 
Ràdio Gràcia el Barcelonès 
Ràdio Nou Barris el Barcelonès 
Ràdio Unió el Barcelonès 
Grama Ràdio el Barcelonès 
Ràdio Sant Martí el Barcelonès 
Ràdio Cubelles  el Garraf 
Ràdio Maricel el Garraf 
Ràdio Ribes el Garraf 
Canal Blau Ràdio el Garraf 
Ràdio Argentona  el Maresme 
Ràdio Canet el Maresme 
Ràdio Pineda  el Maresme 
Vilassar de Dalt Ràdio  el Maresme 
Vilassar Ràdio el Maresme 
Mataró Ràdio el Maresme 
Ràdio Palafolls el Maresme 
Ràdio Tordera el Maresme 
Ràdio Sant Vicenç el Maresme 
Ràdio Arenys el Maresme 
Ràdio Premià de Mar el Maresme 
Ràdio Cabrera el Maresme 
Premià de Dalt Ràdio  el Maresme 
Ràdio Calella  el Maresme 
Ona Malgrat  el Maresme 
Ràdio Tiana el Maresme 
Ràdio Litoral  el Maresme 
Ràdio Llavaneres el Maresme 
Ràdio Arenys de Munt  el Maresme 
Ràdio Santa Susanna el Maresme 
Ràdio Caldetes el Maresme 
Ràdio Vallalta el Maresme 
Ràdio Sant Cebrià el Maresme 
Cerdanyola Ràdio el Vallès Occidental 
Matadepera Ràdio  el Vallès Occidental 
Montcada Ràdio  el Vallès Occidental 
Ràdio Ripollet el Vallès Occidental 
Ràdio Rubí el Vallès Occidental 
Cugat Ràdio el Vallès Occidental 
Ràdio Castellar el Vallès Occidental 
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Ràdio Barberà el Vallès Occidental 
Terrassa FM el Vallès Occidental 
Ràdio Santa Perpètua el Vallès Occidental 
Ràdio Sabadell el Vallès Occidental 
Ràdio Palau de Plegamans el Vallès Occidental 
Ràdio Vila el Vallès Occidental 
Hostafrancs Ràdio el Vallès Occidental 
Ràdio Sant Quirze el Vallès Occidental 
Ràdio Granollers el Vallès Oriental 
Ràdio Mollet  el Vallès Oriental 
Ràdio Montornès el Vallès Oriental 
Ràdio Parets (RAP 107 FM) el Vallès Oriental 
Punt 7 Ràdio Sant Celoni el Vallès Oriental 
Ràdio Silenci  el Vallès Oriental 
Ràdio Caldes el Vallès Oriental 
Ràdio Vilamajor el Vallès Oriental 
Ràdio La Llagosta el Vallès Oriental 
Ràdio L'Ametlla el Vallès Oriental 
Ràdio Vitamènia  el Vallès Oriental 
Radio Vallromanes el Vallès Oriental 
Ona Codinenca el Vallès Oriental 
Ràdio Cardedeu el Vallès Oriental 

Catalunya Central 

Ràdio Igualada  l’Anoia 
Ràdio Nova  l’Anoia 
Ràdio Capellades l’Anoia 
Ràdio Piera l’Anoia 
Ràdio Masquefa  l’Anoia 
Ràdio Altiplà  l’Anoia 
Bruc Ràdio l’Anoia 
Montbui Ràdio l’Anoia 
Ràdio Balsareny el Bages 
Navàs Ràdio el Bages 
Ràdio Santpedor el Bages 
Ràdio Sant Fruitós el Bages 
Ràdio Sallent el Bages 
Ràdio Cardona el Bages 
Ràdio Moià  el Bages 
Ràdio Vilomara el Bages 
Ràdio Sant Joan el Bages 
Ràdio Súria el Bages 
Ràdio Zenit el Bages 
Ràdio Sant Salvador el Bages 
Ràdio Puig-reig el Berguedà 
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Ràdio Berga el Berguedà 
Ràdio Ona  Osona 
Ràdio Vic Osona 
Ràdio Manlleu Osona 
Ràdio Roda Osona 
Ràdio Pista  Osona 
Ràdio Taradell Osona 
Ràdio Voltregà Osona 
El 9 FM Osona 
Solsona FM el Solsonès 
Ràdio Pinós  el Solsonès 

Girona 

Ràdio l'Escala l'Alt Empordà 
Ràdio Vila-sacra l'Alt Empordà 
Ràdio Cabanes l'Alt Empordà 
Ràdio Cap de Creus l'Alt Empordà 
Ràdio Vilafant l'Alt Empordà 
Ràdio Castelló l'Alt Empordà 
Ona Vilamalla  l'Alt Empordà 
Ràdio Mar d'Amunt l'Alt Empordà 
Ràdio Sant Feliu el Baix Empordà 
Ràdio Platja d'Aro el Baix Empordà 
Capital Ràdio el Baix Empordà 
Ràdio Palamós  el Baix Empordà 
Ràdio Begur el Baix Empordà 
Ràdio Santa Cristina  el Baix Empordà 
Ràdio Montgrí el Baix Empordà 
Ràdio Palafrugell el Baix Empordà 
Ràdio La Bisbal  el Baix Empordà 
Ràdio Les Planes la Garrotxa 
Ràdio Olot la Garrotxa 
Ràdio Besalú la Garrotxa 
Bas Ràdio la Garrotxa 
Ràdio La Vall la Garrotxa 
Ràdio 90 la Garrotxa 
Ràdio La Veu de Sant Joan la Garrotxa 
Llagostera Ràdio el Gironès 
Ràdio Cassà el Gironès 
Ràdio Sarrià de Ter el Gironès 
Ràdio Vilablareix el Gironès 
Ràdio Celrà el Gironès 
Ràdio Quart el Gironès 
Ràdio Salt el Gironès 
Ràdio Sant Gregori  el Gironès 
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Ràdio Banyoles el Pla de l’Estany 
Nova Ràdio Lloret la Selva 
La Ràdio Activitat la Selva 
Ràdio Sant Hilari  la Selva 
Ràdio Sant Julià - Bonmatí la Selva 
Caldes FM - L'Altell la Selva 
Ràdio DOS 84 la Selva 
Ràdio Blanes  la Selva 
Ràdio Arbúcies la Selva 
La Veu de Sant Joan el Ripollès 
Ràdio Ripoll el Ripollès 
Live FM el Ripollès 

Lleida 

Ràdio Les Borges  les Garrigues 
Ràdio Arbeca  les Garrigues 
Ràdio Juneda  les Garrigues 
Ràdio Balaguer la Noguera 
Ràdio Vacalgorges la Noguera 
Ràdio Artesa la Noguera 
Vallfogona Ràdio  la Noguera 
Ràdio Foradada la Noguera 
Ponts Ràdio la Noguera 
Ràdio Ponent  el Pla d'Urgell 
Ràdio Torregrossa el Pla d'Urgell 
Ràdio Alfarràs el Segrià 
EMUN FM Ràdio el Segrià 
Alpicat Ràdio  el Segrià 
Ràdio Pardinyes el Segrià 
Ràdio Almacelles el Segrià 
Ràdio Macot el Segrià 
Ràdio Tàrrega l’Urgell 
Ràdio Sió l’Urgell 
Ràdio Bellpuig l’Urgell 

Camp de Tarragona 

Ona Valls FM l’Alt Camp 
Ràdio Aiguamúrcia l’Alt Camp 
Ràdio El Pla l’Alt Camp 
Alcover Ràdio l’Alt Camp 
Ràdio Cambrils  el Baix Camp 
Ràdio L'Hospitalet de l'Infant el Baix Camp 
Punt 6 Camp  el Baix Camp 
Ràdio La Selva el Baix Camp 
Ona Riudoms  el Baix Camp 
Ràdio El Vendrell  el Baix Penedès 
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Ràdio Cunit el Baix Penedès 
Ràdio Arboç el Baix Penedès 
Calafell Ràdio  el Baix Penedès 
Domenys Ràdio el Baix Penedès 
Ràdio Banyeres el Baix Penedès 
Ràdio Bellvei el Baix Penedès 
l'Espluga FM Ràdio  la Conca de Barberà 
Ràdio Montblanc la Conca de Barberà 
Ràdio Falset el Priorat 
Ràdio Altafulla el Tarragonès 
Roda de Barà Ràdio el Tarragonès 
Constantí Ràdio el Tarragonès 
Radio Sant Pere i Sant Pau el Tarragonès 
Ona La Torre el Tarragonès 
Tarragona Ràdio  el Tarragonès 
Ràdio El Morell  el Tarragonès 
Ràdio Costa Creixell el Tarragonès 
Ràdio la Canonja el Tarragonès 

Terres de l'Ebre 

Ràdio Delta el Baix Ebre 
Ràdio Tortosa  el Baix Ebre 
Antena Aldaia  el Baix Ebre 
La Cala Ràdio el Baix Ebre 
Antena Caro  el Baix Ebre 
Ràdio Camarles el Baix Ebre 
Ràdio Ulldecona  el Montsià 
Ràdio Joventut el Montsià 
La Plana Ràdio el Montsià 
Amposta Ràdio  el Montsià 
Ràdio Ràpita el Montsià 
Alcanar Ràdio  el Montsià 
Ràdio Flix- La Veu de Flix la Ribera d’Ebre 
Ràdio Móra la Nova  la Ribera d’Ebre 
Ràdio Gandesa  la Terra Alta 
Ràdio Batea  la Terra Alta 
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Annex 2: 

Emissores que han respost l’enquesta 

 

Nom de l'emissora Comarca 

Alt Pirineu i Aran 

Ràdio Seu FM l’Alt Urgell 

Barcelona 

Canal 20 Ràdio Olèrdola l’Alt Penedès 
Ràdio Vilafranca  l’Alt Penedès 
Ràdio Sant Sadurní l’Alt Penedès 
Ràdio Cornellà  el Baix Llobregat 
Ràdio Esparreguera el Baix Llobregat 
Ràdio Molins  el Baix Llobregat 
Olesa Ràdio el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Andreu el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Esteve el Baix Llobregat 
Ràdio Sant Vicenç el Baix Llobregat 
Ràdio Desvern  el Baix Llobregat 
Papiol FM el Baix Llobregat 
Ràdio l'Hospitalet  el Baix Llobregat 
Prat Ràdio el Baix Llobregat 
Ràdio Abrera el Baix Llobregat 
Ràdio Martorell el Baix Llobregat 
Ràdio Castelldefels el Baix Llobregat 
Ràdio Ciutat de Badalona el Barcelonès 
Ràdio Taller Trinitat Vella el Barcelonès 
Ona Sants-Montjuïc el Barcelonès 
Ràdio Cubelles  el Garraf 
Ràdio Maricel el Garraf 
Ràdio Ribes el Garraf 
Canal Blau Ràdio el Garraf 
Ràdio Argentona  el Maresme 
Ràdio Canet el Maresme 
Ràdio Pineda  el Maresme 
Vilassar de Dalt Ràdio  el Maresme 
Vilassar Ràdio el Maresme 
Mataró Ràdio el Maresme 
Ràdio Palafolls el Maresme 
Ràdio Tordera el Maresme 
Ràdio Sant Vicenç el Maresme 
Ràdio Arenys el Maresme 
Ràdio Premià de Mar el Maresme 
Ràdio Cabrera el Maresme 
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Premià de Dalt Ràdio  el Maresme 
Cerdanyola Ràdio el Vallès Occidental 
Matadepera Ràdio  el Vallès Occidental 
Montcada Ràdio  el Vallès Occidental 
Ràdio Ripollet el Vallès Occidental 
Ràdio Rubí el Vallès Occidental 
Cugat Ràdio el Vallès Occidental 
Ràdio Castellar el Vallès Occidental 
Ràdio Barberà el Vallès Occidental 
Terrassa FM el Vallès Occidental 
Ràdio Santa Perpètua el Vallès Occidental 
Ràdio Granollers el Vallès Oriental 
Ràdio Mollet  el Vallès Oriental 
Ràdio Montornès el Vallès Oriental 
Ràdio Parets (RAP 107 FM) el Vallès Oriental 
Punt 7 Ràdio Sant Celoni el Vallès Oriental 
Ràdio Silenci  el Vallès Oriental 
Ràdio Caldes el Vallès Oriental 
Ràdio Vilamajor el Vallès Oriental 

Catalunya Central 

Ràdio Igualada  l’Anoia 
Ràdio Nova  l’Anoia 
Ràdio Balsareny el Bages 
Navàs Ràdio el Bages 
Ràdio Santpedor el Bages 
Ràdio Sant Fruitós el Bages 
Ràdio Sallent el Bages 
Ràdio Puig-reig el Berguedà 
Ràdio Berga el Berguedà 
Ràdio Ona  Osona 
Ràdio Vic Osona 
Ràdio Manlleu Osona 
Ràdio Roda Osona 
Ràdio Pista  Osona 
Ràdio Taradell Osona 
Ràdio Voltregà Osona 
Solsona FM el Solsonès 

Girona 

Ràdio l'Escala l'Alt Empordà 
Ràdio Vila-sacra l'Alt Empordà 
Ràdio Cabanes l'Alt Empordà 
Ràdio Cap de Creus l'Alt Empordà 
Ràdio Sant Feliu el Baix Empordà 
Ràdio Platja d'Aro el Baix Empordà 
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Capital Ràdio el Baix Empordà 
Ràdio Palamós  el Baix Empordà 
Ràdio Begur el Baix Empordà 
Ràdio Les Planes la Garrotxa 
Ràdio Olot la Garrotxa 
Ràdio Besalú la Garrotxa 
Bas Ràdio la Garrotxa 
Llagostera Ràdio el Gironès 
Ràdio Cassà el Gironès 
Ràdio Sarrià de Ter el Gironès 
Ràdio Vilablareix el Gironès 
Ràdio Banyoles el Pla de l’Estany 
Nova Ràdio Lloret la Selva 
Ràdio Activitat la Selva 
Ràdio Sant Hilari  la Selva 
Ràdio Sant Julià - Bonmatí la Selva 
Caldes FM - L'Altell la Selva 
La Veu de Sant Joan el Ripollès 
Ràdio Ripoll el Ripollès 

Lleida 

Ràdio Les Borges  les Garrigues 
Ràdio Balaguer la Noguera 
Ràdio Vacalgorges la Noguera 
Ràdio Artesa la Noguera 
Ràdio Ponent  el Pla d'Urgell 
Ràdio Alfarràs el Segrià 
EMUN FM Ràdio el Segrià 
Ràdio Tàrrega l’Urgell 

Camp de Tarragona 

Ona Valls FM l’Alt Camp 
Ràdio Cambrils  el Baix Camp 
Ràdio l'Hospitalet de l'Infant el Baix Camp 
Ràdio El Vendrell  el Baix Penedès 
Ràdio Cunit el Baix Penedès 
l'Espluga FM Ràdio  la Conca de Barberà 
Ràdio Montblanc la Conca de Barberà 
Ràdio Falset el Priorat 
Ràdio Altafulla el Tarragonès 
Roda de Barà Ràdio el Tarragonès 
Constantí Ràdio el Tarragonès 
Radio Sant Pere i Sant Pau el Tarragonès 
Ona La Torre el Tarragonès 
Tarragona Ràdio  el Tarragonès 
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Terres de l'Ebre 

Ràdio Delta el Baix Ebre 
Ràdio Tortosa  el Baix Ebre 
Ràdio Ulldecona  el Montsià 
Ràdio Joventut el Montsià 
Ràdio Flix- La Veu de Flix la Ribera d’Ebre 
Ràdio Móra la Nova  la Ribera d’Ebre 
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Annex 3:  

Qüestionari de les enquestes 

 

1. Nom de l’emissora: 

2. Població: 

3. Titularitat:  

__ pública  

__ privada 

4. Any de fundació de l’emissora: 

5. Freqüència d’emissió per FM: 

6. Àmbit de cobertura: 

__ municipal 

__ comarcal 

__ altres: 

7. Pàgina web: 

8. Emet per Internet:  

__ sí 

__ no 

9. Tipus de programació: 

__ generalista 

__ especialitzada (radiofórmula musical) 

__ mixta entre generalista i radiofórmula musical 

10. Té serveis informatius propis:  

__ sí 

__ no 

11. Quants treballadors amb contracte hi ha a l’emissora: 

12. Aquests treballadors amb contracte, quines tasques desenvolupen? 

Especifiqueu el nombre de treballadors que hi ha en cada secció. 

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 
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13. Hi ha treballadors amb estudis universitaris en Comunicació?  

__ sí 

__ no 

14. Si la resposta és afirmativa, assenyaleu-ne el nombre en la seva àrea de treball:  

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 

15. Hi ha treballadors amb altres estudis universitaris?  

__ sí 

__ no 

16. Si la resposta és afirmativa, assenyaleu-ne el nombre en la seva àrea de treball:  

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 

17. Hi ha treballadors amb formació en Comunicació no universitària (cicles 

formatius de grau superior...)?  

__ sí 

__ no 

18. Si la resposta és afirmativa, assenyaleu-ne el nombre en la seva àrea de treball:  

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 
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19. Els treballadors de la ràdio treballen exclusivament a l’emissora? (En cas de 

resposta negativa, respongui la pregunta 17) 

__ sí 

__ no 

20. A més de treballar a la ràdio, on ho fan? 

__ en altres mitjans de comunicació 

__ fora de l’àmbit de la comunicació 

21. Els treballadors de la ràdio fan una única feina a l’emissora o en fan més d’una? 

__ en fan només una 

__ fan més d’una feina 

22. Encara que el treballador faci una única feina, la porta a terme exclusivament en 

un departament de la ràdio o pot ser útil en diferents funcions?  

__ fa una sola feina 

__ pot treballar en diferents apartats o seccions 

23. Quants col!laboradors té l’emissora: 

24. Dels col!laboradors, quants cobren i quants no:  

__ cobren 

__ no cobren 

25. Els col!laboradors que cobren, quines feines desenvolupen? Indiqueu el nombre 

de col!laboradors per a cada variant: 

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 

26. Els col!laboradors que no cobren, quines feines desenvolupen? Indiqueu el 

nombre de col!laboradors per a cada variant: 

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 
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27. Hi ha col!laboradors amb estudis universitaris en Comunicació? 

__ sí 

__ no 

Indiqueu-ne el nombre. 

28. En cas afirmatiu, indiqueu el seu nombre a l’àrea de treball: 

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 

29. Hi ha col!laboradors amb altres estudis universitaris?  

__ sí 

__ no 

Indiqueu-ne el nombre. 

30. En cas afirmatiu, indiqueu la seva àrea de treball: 

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 

31. Hi ha col!laboradors amb formació en Comunicació no universitària (cicles 

formatius de grau superior...)? 

__ sí 

__ no 

Indiqueu-ne el nombre. 

32. En cas afirmatiu, indiqueu la seva àrea de treball: 

__ direcció 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 
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__ altres (informàtica, neteja...) 

33. Els col!laboradors reben alguna formació radiofònica des de l’emissora? (En cas 

afirmatiu, respongueu les preguntes 34 i 35) 

__ sí 

__ no 

34. Quina? 

35. Quan? 

__ a l’inici de la seva estada a l’emissora 

__ de forma continuada durant la seva estada a la ràdio 

36. L’emissora té estudiants en pràctiques o becaris? 

__ sí 

__ no 

37. Quants? 

38. Els estudiants en pràctiques o becaris, quines tasques fan? Indiqueu-ne el 

nombre per a cada variant. 

__ administració 

__ serveis informatius 

__ realització de programes 

__ departament comercial  

__ departament tècnic 

__ altres (informàtica, neteja...) 
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Annex 4:  

Qüestionari d’entrevistes en profunditat als directors de ràdios 

locals 

 

. Nom i cognoms de la persona entrevistada: 

. Càrrec: 

. Dia de l’entrevista: 

. Hora: 

. Lloc: 

 

1. Quina és la seva formació acadèmica? 

2. Quina és la seva experiència en el sector de la comunicació? 

- Hi havia treballat abans?  

- On? 

- Quants anys? 

3. Quina és la seva experiència en el sector de les emissores de ràdio locals? 

- Hi havia treballat abans?  

- Quants anys? 

4. Quina és la seva experiència en l’empresa que dirigeix actualment? 

- Des de quan hi treballa? 

- Quines feines havia fet prèviament? 

5. Podria descriure les tasques que porta a terme a l’emissora? 

6. Rep algun tipus de formació continuada per part de l’empresa? 

- Per quin motiu? 

7. Com funciona l’emissora de ràdio que dirigeix? 

- Quina és la distribució jeràrquica de les feines? 

- Quins avantatges creu que aporta el model de funcionament de la seva 

emissora? I quins inconvenients presenta?  

- Quina és la relació de l’emissora amb la seva audiència i les principals 

agents de l’actualitat? Els tenen en compte?  

- Rep pressions polítiques de les administracions a l’hora de fer la seva 

feina, per exemple, en la selecció de notícies o temes que es tracten als 

programes?  

- Estan condicionats econòmicament per factors externs, com un 

pressupost municipal? Com afecta això al funcionament de l’emissora? 
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8. Quin domini té de la tecnologia que s’aplica a la feina que fan? 

9. Quines són les seves aspiracions professionals? 

- Està bé amb aquesta feina o té intenció de canviar-la? Per què? 

10. Quina és la seva implicació personal amb l’emissora? 

- S’identifica amb el projecte de l’emissora que dirigeix i amb el municipi, 

comarca o altra àrea geogràfica on està ubicada?  

- Quina és la seva vocació, responsabilitat i compromís amb l’emissora? 

11. Quin servei creu que donen, des de l’emissora que dirigeix, a la comunitat? 

12. Quina relació té amb les altres figures professionals de l’emissora? 

13. Quines tasques i continguts fan els treballadors? 

14. Quines tasques i continguts fan els col!laboradors? 

15. Quina és la seva situació laboral? 

- Cobra per la feina? 

- Quant cobra? 

- Com cobra? 

- Per quin concepte? 

16. Quines són les peculiaritats de dirigir un equip humà que, en molts casos, no és 

professional?  

17. Com es gestiona un grup humà d’aquestes característiques, on una part de la 

gent hi participa de forma altruista i no remunerada? 

18. Què es pot exigir professionalment a algú que no cobra per la seva feina?  

19. Com queden el rigor, la veracitat i l’exactitud en mans de gent que té molt bona 

voluntat però que no són professionals? 

20. Té experiència prèvia en la direcció d’equips humans? 

- En quin sentit afecta aquesta experiència a la seva tasca actual com a 

directiu d’una emissora? 
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Annex 5:  

Qüestionari d’entrevistes en profunditat als treballadors de 

ràdios locals 

 

. Nom i cognoms de la persona entrevistada: 

. Càrrec: 

. Dia de l’entrevista: 

. Hora: 

. Lloc: 

 

1. Quina és la seva formació acadèmica? 

2. Quina és la seva experiència en el sector de la comunicació? 

- Hi havia treballat abans? 

- On? 

- Quants anys? 

3. Quina és la seva experiència en el sector de les emissores de ràdio locals? 

- Hi havia treballat abans? 

- Quants anys? 

4. Quina és la seva experiència en l’empresa en la que treballa actualment? 

- Des de quan hi treballa? 

- Quines feines havia fet prèviament? 

5. Podria descriure les tasques que porta a terme a l’emissora? 

6. Rep algun tipus de formació continuada per part de l’empresa? 

- Per quin motiu? 

7. Com funciona l’emissora de ràdio en què treballa? 

- Quina és la distribució jeràrquica de les feines? 

- Quins avantatges creu que aporta el model de funcionament de la seva 

emissora? I quins inconvenients presenta?  

- Quina és la relació de l’emissora amb la seva audiència i les principals 

agents de l’actualitat? Els tenen en compte? 

- Rep pressions polítiques de les administracions a l’hora de fer la seva 

feina, per exemple, en la selecció de notícies o temes que es tracten als 

programes?  

- Estan condicionats econòmicament per factors externs, com un 

pressupost municipal? Com afecta això al funcionament de l’emissora? 
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8. Quin domini té de la tecnologia que s’aplica a la feina que fan? 

9. Quines són les seves aspiracions professionals? 

- Està bé amb aquesta feina o té intenció de canviar-la? Per què? 

10. Quina és la seva implicació personal amb l’emissora? 

- S’identifica amb el projecte de l’emissora on treballa i amb el municipi, 

comarca o altra àrea geogràfica on està ubicada?  

- Quina és la seva responsabilitat, compromís i vocació amb l’emissora? 

11. Quin servei creu que donen, des de l’emissora en què treballa, a la comunitat? 

12. Quina relació té amb les altres figures professionals de l’emissora? 

13. Quines tasques i continguts fan els directius? 

14. Quines tasques i continguts fan els col!laboradors? 

15. Quina és la seva situació laboral? 

- Cobra per la feina? 

- Quant cobra? 

- Com cobra? 

- Per quin concepte? 

16. Quines són les seves rutines i pràctiques de treball? 
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Annex 6:  

Qüestionari d’entrevistes en profunditat als col!laboradors de 

ràdios locals 

 

. Nom i cognoms de la persona entrevistada: 

. Càrrec: 

. Dia de l’entrevista: 

. Hora: 

. Lloc: 

 

1. Quina és la seva formació acadèmica? 

2. Quina és la seva experiència en el sector de la comunicació? 

- Hi havia participat abans? 

- On? 

- Quants anys? 

3. Quina és la seva experiència en el sector de les emissores de ràdio locals? 

- Hi havia participat abans? 

- Quants anys? 

4. Quina és la seva experiència en l’empresa en la que col!labora actualment? 

- Des de quan hi col!labora? 

- Quines feines havia fet prèviament? 

5. Podria descriure les tasques que porta a terme a l’emissora? 

6. Rep algun tipus de formació continuada per part de l’empresa? 

- Per quin motiu? 

7. Com funciona l’emissora de ràdio en què col!labora? 

- Quina és la distribució jeràrquica de les feines? 

- Quins avantatges creu que aporta el model de funcionament de la seva 

emissora? I quins inconvenients presenta?  

- Quina és la relació de l’emissora amb la seva audiència i les principals 

agents de l’actualitat? Els tenen en compte? 

- Rep pressions polítiques de les administracions a l’hora de fer la seva 

feina, per exemple, en la selecció de notícies o temes que es tracten als 

programes?  

- Estan condicionats econòmicament per factors externs, com un 

pressupost municipal? Com afecta això al funcionament de l’emissora? 
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8. Quin domini té de la tecnologia que s’aplica a la feina que fan? 

9. Quines són les seves aspiracions professionals? 

- Està bé amb aquesta col!laboració o té intenció de canviar-la? Per què? 

10. Quina és la seva implicació personal amb l’emissora? 

- S’identifica amb el projecte de l’emissora i amb el municipi, comarca o 

altra àrea geogràfica en el que participa?  

- Quina és la seva responsabilitat, compromís i vocació amb l’emissora? 

11. Quin servei creu que donen, des de l’emissora en què col!labora, a la comunitat? 

12. Quina relació té amb les altres figures professionals de l’emissora? 

13. Quines tasques i continguts fan els directius? 

14. Quines tasques i continguts fan els treballadors? 

15. Quina és la seva situació laboral? 

- Cobra per la col!laboració? 

- Quant cobra? 

- Com cobra? 

- Per quin concepte? 

16. Per què col!labora en una emissora de ràdio local? 

17. Què creu que li aporta? 

18. I què creu que aporta vostè a la societat col!laborant en una ràdio? 
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