La ràdio és el mitjà convencional que més creix
en audiència a Catalunya des del 2007
Més de 3 milions d’oients escolten ràdio en català, un 75 % en ràdios
de l’ACR.
La inversió publicitària cau per sisè any consecutiu, segons l’informe
de Media Hotline. Suma un -43% des de l’inici de la crisi.
La consultora Media Hotline ha donat a conèixer avui el contingut de l’informe sobre la
situació del sector de la ràdio a Catalunya, encarregat per l’Associació Catalana de
Ràdio. L’estudi recull les dades evolutives d’aquest sector a Catalunya des de 2007 en
les seves principals magnituds: penetració; inversió publicitària; ocupació, etc.
Creix la penetració i l’audiència en català
Segons Enric Yarza, director de Media Hotline i responsable de l’estudi, la ràdio a
Catalunya ha crescut en audiència un 13,5 % des de 2007, any de l’inici de la crisi.
Aquesta dada és especialment rellevant perquè la ràdio es converteix en el mitjà
convencional que més ha vist com augmentava la seva penetració: d’un 55,6 % a un
63,1%.
L’informe igualment ressalta les dades d’audiència en funció de la llengua: segons
aquest paràmetre, dels més de 4 milions d’oients de ràdio de Catalunya, més de 3
milions escolten ràdio en català i d’aquests, el 75 % tria emissores de ràdio de l’ACR.
Però continua caient la inversió publicitària i l’ocupació.
En canvi les dades de la inversió publicitària al conjunt del sector a Catalunya
reflecteixen una caiguda del 43 % des de 2007, el primer any que Media Hotline porta
a terme aquest estudi. El sector de la ràdio ha passat d’una inversió de 75,3 M € al
2007 a poc més de 43 M € l’any 2013.
Aquesta caiguda té el seu reflex també en l’ocupació, tant laboral com de
col·laboradors, que ha passat de 1091 persones en total al 2007 a 594 persones al
2013.
Finalment, l’estudi també incorpora la dada de les emissores de ràdio que operen
sense el corresponent títol habilitant a Catalunya i, que es mou a l’entorn d’entre 110 i
115 freqüències al conjunt del territori, sostingudament des de 2007.
L’ACR ha explicat que a partir d’ara, publicarà durant el primer trimestre de l’any les
dades corresponents a l’exercici de l’any anterior.
Per a més informació, 93 270 27 47.

