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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 
 
 

Exposició de les activitats de RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, 
SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, durant l’exercici de 2016. 
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 1.- OBJECTIUS 

 
D’acord al projecte aprovat en exercicis anteriors de reforçament de la imat-
ge de Ràdio Associació de Catalunya com a entitat de referència dins el 
món de la radiodifusió en català, durant el 2016 es realitzen actuacions en 
benefici d’aquesta idea  
 
Les activitats segueixen les següents línies d'actuació per posicionar Ràdio 
Associació de Catalunya en els eixos de recuperació de la memòria històri-
ca. Així, les línies de treball han seguit els següents àmbits: 
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1. Entorns històrics.  Hem col·laborat (directa o indirectament) en com-
memoracions i celebracions (Homenatge al compositor Baltasar Samper, 
Any Eduard Toda) així com en estudis que s’estan realitzant des de la 
universitat (Universitat de Girona) o des de l’àmbit de la divulgació (Sà-
piens). 

  
2. Entitats i Fundacions vinculades amb RAC , amb el primer contacte 

amb la Direcció general de Cooperatives. 
 
3. Entitats i associacions del sector.  Hem participat i difós jornades tèc-

niques radiofòniques, activitats de l’Associació Catalana de Ràdio 
(ACR), el Congrés de Periodistes de Catalunya i -a través de la web i 
xarxes- promocionat les activitats més interessants per al sector i pro-
fessionals de la comunicació. 

 
4. Continuar amb la recuperació de material gràfic.  Continuem amb la 

recerca d’arxiu, sobretot de revistes “Catalunya Ràdio” que ens continu-
en aportant dades sobre les activitats de l’entitat i ens ajuden a difondre 
la història de la cooperativa a través de la web i les xarxes socials.  

 
Les actuacions han estat les següents d’acord als apartats anteriors.: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 2.- CONSELL RECTOR 
 

El Consell Rector es va reunir tantes vegades com va ser necessari, se-
guint l’ordre del dia, tant pels assumptes de tràmit com per prendre noves 
iniciatives. Igualment les comissions delegades han portat a terme els en-
càrrecs fets pel Consell Rector o pel president. 
 
El consell manté la seva composició de la següent manera:  

 
Jordi Margarit i Sanmartí                 President  
Jordi Maluquer i Bonet                 Vicepresident 1r.  
Neus Bonet i Bagan                  Vicepresidenta 2a  
Rafael Ricolfe i i Aguilar                 ViceSecretari  
Violeta Batlle i Guillermo                 Tresorera  
Pepa Palau i Martí                 Vocal 
Francesc Canosa i Farran               Vocal  
Jordi Joan Alsina i Canuda             Vocal 
Joan Josep Gonzalez i López         Vocal 
Pere Civill i Sala                  Vocal 
Santiago Izquierdo i Ballester          Vocal 
Margarida Moles i Gual                 Secretària 
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• Sílvia Magdaleno . En relació a l’ex-interventora de comptes, Síl-

via Magdaleno, la secretària comenta que en data 23/06/2016 se 
li va notificar via burofax la decisió de l’assemblea de revocar el 
seu càrrec per no complir les seves funcions. 

 
 
 
 
 3.- 16ns. PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ  
 

Per a l’organització de la convocatòria i la gala, es manté la comissió dele-
gada dels premis formada per Neus Bonet, Margarida Moles, i Jordi Marga-
rit. La comissió decideix un seguit de canvis: 
 

• Comissió dels Premis Ràdio Associació.  Es revisen les bases i es va-
lora la possibilitat d’incloure dos nous apartats:  

� 1.- Un premi a l’excel·lència que el jurat podrà atorgar si creu 
oportú a alguna persona, fet o circumstància que destaqui espe-
cialment de la temporada radiofònica 

� 2.- Un premi al millor programa que doni a conèixer la tasca inte-
gradora d’alguns col·lectius a través de la ràdio. 

 
 

 
 
 

La convocatòria dels 16ns 
Premis Ràdio Associació es 
publica el 29 de gener i es clou 
el 6 de març. Es reben 76 
candidatures : 13 per al Millor 
programa de ràdio, 48 per al 
Millor programa de ràdio local, 
i 15 per l’apartat de la Innova-
ció. Pel territori han estat: 21 
de Barcelona, 42 de comar-
ques, 2 del País Valencià, 10 
Balears o 1 d’Andorra.  

 
 
El resum per anys és: 

 
2015: 48 2014: 40 2013: 43 2012: 48 2011: 49 
2010: 50 2009: 52 2008: 47 2007: 37 2006: 36 
2005: 36 2004: 36 2003: 30 2002: 32 2001: 30 
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El jurat està format una edició més per: 
Sra. Assumpció Maresma. 
Sra. Imma Tubella. 
Sr. Jordi Margarit. 
Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras. 
Presidit per Sr. Carles Solà, 
i com a secretària, la Sra. Margarida Moles. 

 
El jurat es reuneix el 30 de març. Les mencions honorífiques i Guardó 
1924 que proposa el Consell Rector i que finalment van ser acceptades 
pel jurat es detallen més endavant. 

 
 
Roda de premsa   
 

El dimarts dia 26 d’abril, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, el presi-
dent de Ràdio Associació, Sr Jordi Margarit, acompanyat de la secretària 
del jurat dels 16ns. Premis, Sra. Margarida Moles, fan pública l’acta del ju-
rat davant els mitjans de comunicació. 
 

 

 
 
    

 
 
 
 

La figura dels premis continua 
sent una reproducció del micrò-
fon de reportatges de la primitiva 
RAC dels anys 1930, realitzada 
per Insígnies Pujol.  
 

 
 
La imatge del “Guardó 1924”  és 
l’objecte-làmpada que reprodu-
eix una làmpada d’emissió origi-
nal de l’emissor de Ràdio Asso-
ciació dels anys 30.  

 
L’execució de l’acte s’encarrega, com sempre, a Publipress, empresa del 
Grup Godó. 
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Gala de lliurament dels 16ns. Premis Ràdio Associac ió.  
 

L’acte de lliurament dels premis Ràdio Associació és la trobada professio-
nal anual més important de la ràdio en català i així ho reconeix el sector. 
La 16a edició és, una vegada més, un exemple d’aquesta confluència.  

 

 

L’Auditori ONCE de Barcelona 
va acollir una vegada més la 
gala, que va ser presidida per 
Carme Forcadell, presidenta 
del Parlament de Catalunya.  

 

 

A l’escenari de la gala dels 16ns Premis 
Ràdio Associació, que es va celebrar el 
dijous 28 d’abril, es va tornar a instal·lar 
una reproducció gegant del micro 
d’EAJ15. 

 

A més, al hall de l’Auditori, es va ins-
tal.lar una altra reproducció molt més 
lleugera del micro davant el photocall 
perquè els assistents poguessin jugar-
hi.  

La presentació de l’acte fa anar a càrrec 
de Quim Masferrer que va aportar fres-
cor i dinamisme a la gala dels premis, 
tot fent ús de l’esperada frase... “Gent 
de la ràdio, sou molt bona gent”. 
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El parlament del president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Mar-
garit, va iniciar la gala dels 16ns Premis Ràdio Associació tot recordant 
que els premis prenen com a referència l’espai català de comunicació, 
amb participacions de Catalunya, les Illes Balears, País Valencià i Andor-
ra. Margarit també va voler destacar l’augment de qualitat de la ràdio local 
i va tenir un especial record per a Ramon Barnils i Jordi Vendrell, en refe-
rir-se a un dels premiats, Quim Monzó. I en aquest sentit va reivindicar 
l’ús de l’humor per a explicar la realitat. Per últim, Margarit va destacar les 
apostes de futur per als caps de setmana, cosa que augura una bona per-
spectiva per a la ràdio. 

 

  
 
 
A la cloenda, a càrrec de Carme Forcadell, la presidenta del Parlament de 
Catalunya, va encoratjar els presents a  fer ús de la ràdio com a vehicle 
de denúncia social amb l’objectiu d’aconseguir un país més just. 
 
Els primers guardonats en aparèixer són les Mencions d’Honor: 

 
MENCIONS HONORÍFIQUES amb diploma: 
Les Mencions d’Honor les lliurà el Sr. Carles Sola, president del Jurat dels 
Premis Ràdio Associació. 

 
• 25 anys de Ràdio Televisió Andorra, per una trajectòria impres-

cindible de servei públic que contribueix a la construcció i refor-
çament del marc comunicatiu català.  

 
• Dia de la Ràdio a Lleida, per haver aconseguit la complicitat en-

tre emissores públiques i privades, nacionals i locals, a l’hora de 
reivindicar la ràdio com a mitjà viu, proper i actual. La Diada es va 
celebrar el passat 12 de febrer i van participar les emissores: Ua1, 
Emun FM, Alpicat Ràdio, Ràdio Balaguer, Cadena Ser, Ràdio Na-
cional, Onda Cero, Cadena Cope, Catalunya Ràdio i els alumnes 
de la Universitat de Lleida.  

 
• Carlos Alsina Álvarez, periodista d’Onda Cero, per haver acon-

seguit amb l’entrevista al president Mariano Rajoy un dels mo-
ments radiofònics més potents de l’any amb l’interès d’aclarir dub-
tes als oients en referència a la situació de Catalunya i els seus 
ciutadans.  
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PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AU-
DIOVISUAL, GUARDÓ “1924” a  
Fina Brunet va recollir de la mà de 
Jordi del Rio, Director General de 
Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat, el Guardó 1924  per la seva 
trajectòria audiovisual, especialment 
a Televisió de Catalunya-TV3, i als 
inicis de Cadena 13 i Catalunya Rà-
dio, que s’ha basat en una actitud 
de professionalitat constant i que la 
manté a primera línia de l‘actualitat 
amb el mateix compromís que el 
primer dia.  

 
 
 

 
PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MILLOR PROGRAMA DE RÀDIO  
LOCAL: 
 
Els lliura Assumpció Maresma, membre del jurat.  
 
 Mencions de Qualitat  amb diploma 
 

• L’ESTENEDOR , de Boca Ràdio, de Barcelona, per explicar 
l’actualitat setmanal tot jugant entre l’ús del to humorístic i el to in-
formatiu d’una manera equilibrada que facilita l’accés a la infor-
mació. 

 
• ENFILATS , de Ràdio Sabadell, de Sabadell, per presentar una 

ajustada i dinàmica mirada radiofònica del món casteller malgrat 
ser una activitat bàsicament visual. 

 
Premi amb figura i diploma: 
 

 
 
 

 
� L’especial informatiu so-

bre l’episodi de núvol tò-
xic , de Ràdio Igualada, 
d’Igualada, per executar 
perfectament les funcions 
d’alerta i informació d’una 
emissora local davant un fet 
puntual com és la situació 
d’emergència provocada per 
un accident d’una empresa 
del municipi.  
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PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MILLOR PROGRAMA DE RÀDIO:  
Els lliura el Sr. Joan Manuel Tresserras, membre del Jurat. 
 
Menció de Qualitat  amb diploma: 

 
• NO VENIM AMB MANUAL , d’IB3 Ràdio, de Palma, per divulgar 
temàtiques d’interès familiar de forma alegre i senzilla amb la 
col·laboració de nens i adolescents.  

 
Premi amb figura i diploma: 

 

� Espècies Protegides , 
de SER-Catalunya per 
acostar l’actualitat cultu-
ral del país a l’oient d’una 
manera divertida, tot cre-
ant un hàbitat particular, 
festiu i pintoresc.  

 
 
 
 

PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ D’INNOVACIÓ: 
Els lliura Imma Tubella, membre del jurat. 
 
Mencions de Qualitat  amb diploma: 

• FUN WITH ENGLISH, de Ràdio Pineda, de Pineda de Mar, per 
fer ús dels microespais -format píndoles- i la seva extensió 
amb exercicis a internet, per a l’aprenentatge de l’anglès.  

 
• JAZZLAND , de Das Insel Radio, de Palma, per una presenta-

ció acurada i  bilingüe català/alemany de la millor música de 
jazz, tant de grups locals com internacionals.  

 
Premi amb figura i diploma:  
 

 
 
 

• Els guanyadors són ex ae-
quo l’espai Quatre Gats   
del Suplement de Catalunya Rà-
dio, i el programa especial 
del Via Lliure al camp dels re-
fugiats de Presevo (Sèrbia) , de 
RAC1, per haver recuperat el 
cap de setmana per a la ràdio 
amb nous llenguatges i formats 
que fan que l’oient s’impliqui molt 
més en la informació presentada
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PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MILLOR PROFESSIONAL DE RÀ DIO: 
El lliura Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya.  
 
Premi amb figura i diploma: 
 

 
 
 

 
 
� Quim Monzó   que, com a 
col·laborador necessari, forma 
part de la història de la ràdio 
d’aquest país, ja sigui des 
d’emissores públiques o priva-
des, des de la seva versió de lo-
cutor, ”opinador”, guionista o de-
fensor de l’oient. Pel jurat, al 
marge de la seva trajectòria 
principal d’escriptor, Quim Mon-
zó és un exemple destacat de 
tots aquells professionals que 
fan una aportació indispensable 
per aconseguir la ràdio de quali-
tat.  

 
L’acte va finalitzar amb una fotografia de família de tots els premiats i un refrigeri. 
 

 
 
 

Les valoracions del Consell Rector posterior a la gala destaquen els se-
güents punts:  
 

• En general es fa una valoració positiva d’aquesta edició. 
S’informa a preguntes del Consell que el sobrant del menjar 
del refrigeri posterior es destina a beneficència. 
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• S’anota també que aquesta gala s’emetia per primera vega-
da per streaming (en directe per internet)  i que hi va haver 
un total de 300 connexions durant la cerimònia. A la sala hi 
havia 380 butaques, que es van omplir.  

 
 
 
 
4.- 17ns PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ   

 
A la reunió del Consell Rector del 13/12/2016, es comença a preparar una 
nova edició dels Premis. S’aprova desenvolupar la convocatòria i lliurament 
dels “17ns Premis Ràdio Associació i Guardó 1924, seguint els paràmetres 
de les 16 edicions anteriors, però incorporant les variants que es van apro-
var en la comissió anterior relatives a les bases, amb la incorporació de dos 
premis nous: a l’excel·lència i a la divulgació i integració de col·lectius. El 
consell rector ho aprova per unanimitat. La nova convocatòria s’obrirà a mit-
jans o finals de gener de 2017.  
 
 

 
 
 
 5.- RELACIONS AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 

• Entrevista amb Miquel Gamisans, secretari de comuni cació del go-
vern . D’acord amb la línia de presentar la cooperativa als nous respon-
sables polítics del sector, el 4/04/16 el president i la secretària van ser 
rebuts pel nou secretari de Comunicació del Govern, Miquel Gamisans i 
Martín. A la reunió també hi era present el nou secretari de Difusió i 
Atenció Ciutadana, Jordi Vilajoana. Es constata el coneixement que te-
nen els nous càrrecs sobre Ràdio Associació de Catalunya. 

 
• Aprovació dels comptes i del canvi d’interventor pe r part de les ins-

titucions corresponents. Per part de la secretària, s’informa que com 
cada any, i desprès de l’aprovació per assemblea, s’han presentat els 
comptes del 2015 al Departament de Treball de la Generalitat. Un cop 
valorats, la Generalitat ha enviat la corresponent aprovació de la docu-
mentació presentada així com la resolució favorable del canvi 
d’interventor. 

 
• Subvenció.  La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Gene-

ralitat ha comunicat l’aprovació d’un import de 10.000 euros destinats a 
cobrir part de les despeses dels 16ns premis Ràdio Associació. Són 
3.000 menys respecte a l’edició anterior. 

 
• Cobrada la subvenció corresponent a la subvenció pe ls premis de 

2014 i 2015. En data 16/06/2016 es va cobrar el 100% de la subvenció 
corresponent al 2014 per a la celebració dels Premis Ràdio Associació 
(13.000 euros). En data 30/06/2016 es va cobrar el 80% de la del 2015 
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(10.400 euros) i, finalment, en data 17/11/2016 es va cobrar el 20% del 
2015 (2.600 euros) per a la celebració dels Premis Ràdio Associació.  

 
 
 
 
 
 6.- RELACIONS AMB EL GRUP GODÓ  
 

• Consell Administració RADIOCAT XXI.  El president i el vicepresident 
Maluquer assisteixen al Consell d’Administració de Radiocat XXI del 
14/03/2016 en què es destaca el bon funcionament de les emissores 
RAC1 i RAC105.  

 
• Nomenament de Jordi Margarit com a director adjunt de RAC1. El 

president de Ràdio Associació explica que des de l’1 de setembre 
d’enguany ha estat nomenat director adjunt de RAC1, cosa que li permet 
participar de la gestió de l’emissora. El seu nomenament ha tingut en 
compte que ell està a l’emissora des del principi. L’emissora s’ha fet gran 
i es necessitava reforçar l’àmbit de direcció. El president comenta que si 
d’alguna manera pot afectar aquest nomenament en referència a Ràdio 
Associació, només pot ser en positiu. 
Margarit aprofita per explicar les canvis a RAC1, amb el nou fitxatge 
d’Albert Om i la marxa a Catalunya Ràdio de Jordi Costa i Sònia Gelmà, 
de l’equip d’esports. 

 
 

 
 

 7.- RELACIONS AMB MITJANS DE CATALUNYA, S.L  
 

Com a socis que som d’aquesta societat, es mantenen els vincles i relacions 
normals, si bé la seva l’activitat continua a l’espera de la decisió governamen-
tal sobre les emissions digitals. Cal anotar que durant el 2016, i d’acord amb 
la proposta de l’Associació Catalana de Radio (ACR), s’ha canviat d’empresa 
gestora que portava el manteniment d’aquestes societats digitals i es decideix 
passar de Gestion y Control de la Ondas (GCO) a Seinprodat. A més, es valo-
rar la proposta de nomenament d’administrador únic de cadascuna de les so-
cietats. 

 
 
 
 
 
 8.- RELACIONS AMB L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE RADIODI FUSIÓ - ACR 
 

 
• Assemblea i dinar ACR,  El president i la secretària expliquen la seva 

assistència a l’assemblea de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) el 
31/03/2016. És una assemblea de tràmit en què es parla dels paga-
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ments que fan les empreses pel DAB (canal digital de ràdio) que encara 
no s’ha posat en funcionament, però que porta unes despeses i taxes 
associades.  

 
• Presentació informe ràdios il·legals per part de l’ ACR. El 25/05/2016, 

la secretària assisteix a la presentació de l’informe que ha realitzat l’ACR 
sobre les afectacions i perjudicis de les ràdios il·legals. L’informe indica 
que hi ha comptabilitzades unes 127 ràdios il·legals a Catalunya. Les 
conclusions indiquen que aquesta situació provoca greus perjudicis tant 
socials com econòmics, i que en surten perjudicats els oients, les admi-
nistracions, les emissores amb llicència i els veïns dels centres emis-
sors, als que pot afectar la salut. 

 

 

 

 

El perjudici d’aquestes 
emissores sobre l’audiència 
es tradueix en la pèrdua de 
qualitat i de cobertura del 
senyal de les ràdios amb 
llicència. El perjudici sobre 
les ràdios amb llicència 
afecta per la disminució 
d’oients i per la pèrdua 
d’ingressos publicitaris (en-
tre 900.000 i els 2,3 milions 
d’euros anuals menys) i 
llocs de treball. En relació 
als veïns de les zones on 
estan instal·lades les ante-
nes sense control, aquestes 
incompleixen els criteris de 
protecció sanitària per les 
emissions radioelèctriques. 

 
 
 
 
 9.- RELACIONS AMB L'ENTORN COOPERATIU  
 

• Trobada amb el Director General de Cooperatives. Finalment, i 
desprès de diversos ajornaments, el passat 20 de desembre el president 
i la secretària es troben amb Josep Vidal, director general de Cooperati-
ves. És una reunió de presentació i d’oferiment de Ràdio Associació a 
col·laborar en activitats que pugui realitzar la direcció general.  
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10.- RELACIONS PÚBLIQUES i AMB EL SECTOR DE LA COMU NICACIÓ  
 

• Cartes de salutació: Amb motiu de la constitució del nou govern de la 
Generalitat de Catalunya i de nous nomenaments en l’àmbit de la co-
municació, s’han enviat cartes de salutació en nom del Consell Rector 
de Ràdio Associació a: 

� Carles Puigdemont, president de la Generalitat 
� Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat 
� Miquel Gamisans, secretari de Comunicació del govern 
� Jaume Clotet, Director General de Comunicació 
� Jordi del Río, Director General de Mitjans Audiovisuals 
� Pere Martí, cap de Comunicació de l’oficina del president 
� Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio 

 
 
• Defunció d’Abelard Roura. La família ens va comunicar la defunció el 

passat 23 de febrer del que havia estat tècnic de Ràdio Associació els 
anys 30. Resta pendent el reconeixement i homenatge que l’entitat li vo-
lia fer en vida, però que una caiguda accidental va obligar a suspendre. 
S’acordarà amb la família com portar a terme aquest reconeixement, que 
s’inclourà a la gala dels 16ns Premis Ràdio Associació. 

 
• Homenatge al compositor Baltasar Samper. En motiu de la comme-

moració dels 50 anys de la mort a Mèxic del compositor, pianista, crític i 
musicòleg Baltasar Samper, se’ns sol·licita des del Conservatori Superi-
or de Música de les Illes Balears si tenim alguna dada referent al música, 
ja que va ser un dels fundadors de Ràdio Associació. De moment, s’ha 
localitzat una foto amb Pau Casals als estudis de RAC. 

 
 
• Assistència a jornades radiofòniques. 

• Jornades sobre el DAB (21/01/16). El Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC) organitzà unes jornades per parlar de la situ-
ació de la ràdio digital o DAB. Ràdio Associació participa en una 
concessió d’aquesta modalitat tècnica de ràdio. Les conclusions 
de la jornada indiquen que els aparells estan preparats i que ara 
és decisió dels governs i de les empreses de tirar-ho endavant 
amb una apagada digital, com s’ha fet en el cas de la TV, o no. 

• Jornades sobre el paper de la ràdio davant les emer gències 
(11/02/2016). Coincidint amb el Dia de la Ràdio, el Col·legi 
d’Enginyers organitzà una jornada sobre ràdio i emergències, que 
era el tema que l’ONU havia proposat per la celebració 
d’enguany. A les jornades es remarca la importància d’aquest mit-
jà davant les crisis en general.  
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• Estudis històrics.  La secretària informa que de moment ha alentit la 
recerca de material històric de Ràdio Associació de Catalunya perquè en 
aquests moments hi ha tres estudis que estan treballant la història de la 
cooperativa: 

 
� Sílvia Hinojosa. La investigadora de la Universitat de Girona es 

va reunir amb el president i la secretària el passat 6 de maig i els 
va comunicar que havia iniciat un nou projecte de recerca història 
sobre la història de la ràdio que volia començar pràcticament de 
zero. En aquest sentit, el paper de Ràdio Associació era essencial 
i va comentar que connectaria de nou amb descendents dels fun-
dadors i amb arxius històrics, com el de Salamanca. 

 
 
� Sàpiens: La documentalis-

ta Anna Gil es va posar en 
contacte amb nosaltres per 
sol·licitar fotografies refe-
rents als inicis de RAC105 
amb motiu de l’elaboració 
d’una “Història del Perio-
disme a Catalunya” en car-
regada per la revista Sàpi-
ens i dirigida per Francesc 
Canosa, membre del Con-
sell Rector de Ràdio Asso-
ciació. En aquest sentit, 
Pepa Palau comenta que la 
documentalista es va posar 
en contacte amb ella pel 
mateix motiu. La Pepa Pa-
lau comenta que li va cedir 
quatre fotografies relacio-
nades amb la recuperació 
de Ràdio Associació a tra-
vés de RAC105.  

 
 

  
La Neus Bonet recorda, en 
aquest sentit, que hi ha una web 
confeccionada amb motiu dels 25 
anys de Catalunya Ràdio en què 
és possible trobar material res-
pecte a aquest tema. 

 

 
• Compra de revistes “Ràdio Barcelona” i Catalunya Rà dio”. Davant la 

manca absoluta d’arxiu històric de la cooperativa, es continua amb la 
compra de revistes de “Ràdio Barcelona” i “Catalunya Ràdio” dels anys 
20 i 30, que permeten reconstruir les activitats de Ràdio Associació. Es 
mostren alguns exemplars als membres del consell perquè en puguin 
veure el contingut. 

 
• Taula Rodona.  “Els mitjans de comunicació en català després del 

franquisme ”.  La vicepresidenta 2a Neus Bonet comenta que el 19 
d’abril es va fer un acte sobre premsa i transició al Col·legi de Periodis-
tes en què hi va participar també en Jordi Maluquer, vicepresident 1r. 
Aprofitant l’organització de la trobada -que era conjunta entre el Col·legi 
de Periodistes i el Memorial Democràtic- la Neus Bonet va comentar la 
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possibilitat de col·laboració entre Ràdio Associació i aquest organisme 
interessat en tot el que sigui recuperació de la memòria històrica. Resta 
pendent de concretar.  

 
 

• Recerca altres convocatòries de premis per a possib les 
col·laboracions. La secretària explica que s’ha fet una recerca ràpida 
per saber si hi ha altres convocatòries de premis similars a les nostres 
per a possibles col·laboracions. Destaca la convocatòria dels premis 
“Solidaris ONCE Catalunya” i el que atorga l’Acadèmia Catalana d’Arts i 
Ciències de la Ràdio. No es planteja cap acció, de moment. 

 
 
• Onades d’EGM el 2016. Èxit de la ràdio en català. El president informa 

de les diverses onades d’EGM a mesura que es van fent públiques. En 
total en són 3: la 1a onada el 14 d’abril, la 2a el 30 de juny, i la 3a l’1de 
desembre. Una vegada més, es confirma el lideratge de la ràdio en cata-
là. Les dades de l’última del desembre indiquen que la ràdio més escol-
tada a Catalunya és RAC1 amb 798.000 oients seguida de Catalunya 
Ràdio amb 557.000 oients. Els dos programes més escoltats de tota la 
graella són “El món a RAC1” amb Jordi Basté, amb 580.000 oients, se-
guit d’“El matí de Catalunya Ràdio” amb Mònica Terribas, amb 448.000 
oients.Les xifres indiquen que a Catalunya la SER té 326.000 oients , i 
la COPE, 161.000.   

La xifra de consum real de ràdio en català és major ja que a aquests 
números caldria sumar les audiències de la resta d’emissores que eme-
ten en català, tant d’abast nacional com local, temàtiques o generalistes. 
Aquesta és una gran notícia per a la ràdio del nostre país. 

 

 

 
• Any Toda, reusenc excepcional que va ser escriptor, egiptòleg, historia-

dor, cònsol i gran defensor del patrimoni cultural, històric i artístic del 
nostre país, en especial del Monestir de Poblet.   

La secretària explica que gràcies a una informació sobre un audiovisual 
(“Les 7 vides d’Eduard Toda”, hem sabut que enguany se celebra el 75è 
aniversari de la seva mort. Ràdio Associació de Catalunya i Eduard Toda 
tenen una vinculació molt especial. Des dels 15 anys, la dèria de Toda 
era la de rehabilitar el Monestir de Poblet, que es trobava en un estat 
lamentable. Conjuntament amb el seu amic de joventut, Antoni Gaudí, 
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imaginaven fórmules per a fer-ho possible. Era una rehabilitació que ell 
concebia no només física, sinó que havia de ser la restauració espiritual 
de la pàtria. 

S’adjunten imatges de la col·laboració: 
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La secretària comenta que en base a aquesta relació, ens hem posat en 
contacte amb la regidora de cultura de Reus, Montserrat Caelles, i amb la 
cap de cultura de la Diputació de Tarragona, Teresa Montcusí, per explicar 
la campanya de Ràdio Associació i per posar-nos a disposició de la cele-
bració, si així ho consideren. Ambdues responsables han respost favora-
blement a aquesta possibilitat. 
 
Per part de Ràdio Associació se n’ha fet difusió de la campanya a la web i a 
les xarxes socials: http://radioassociacio.cat/presentacio-a-barcelona-
del-documental-sobre-limpactant-eduard-toda-a-qui-r adio-associacio-
ajuda-a-rehabilitar-poblet/   
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• Carta de felicitació als guanyadors dels Premis Nac ionals de Co-

municació. Com a cortesia, el president explica que s’ha fet arribar una 
carta de felicitació als guanyadors dels Premis Nacionals de Comunica-
ció, atorgats per la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors van ser:  
Carles Capdevila, el Club Súper3, El matí i la mare que el va parir, Nació 
Digital, BTV i el publicista Oriol Villar. 

• Contactes amb la degana de la Facultat de Comunicac ió de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. El president explica que ens hem 
posat a disposició de la degana d’aquesta facultat per explicar la història 
de Ràdio Associació de Catalunya arrel d’un acte que la facultat organit-
za amb el títol “Passat, present i futur de la ràdio en català 

 
• Assistència al Congrés de Periodistes.  El president comenta que tant 

ell com la secretària van assitir al Congrés de Periodistes celebrat el 
passat 11 de novembre. El més important de la trobada era la presenta-
ció del nou Codi deontològic de la professió que incorpora les recoma-
nacions dels professionals davant els usos d’internet. La nostra vicepre-
sidenta, Neus Bonet, és la degana del Col·legi, que va organitzar la tro-
bada. 

 
 
11.- IMATGE I COMUNICACIÓ 

 
 

• Manteniment de l’actualitat a la web i xarxes socia ls.  La secretària 
del consell explica que es manté l’entrada d’informacions d’actualitat del 
món de la ràdio i del periodisme a la web de Ràdio Associació de Cata-
lunya, així com la seva divulgació per les xarxes socials. Es combinen 
dades d’actualitat amb informacions relatives a la història de Ràdio As-
sociació de Catalunya. 
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DADES WEB I XARXES SOCIALS:  
  
Entrades al bloc durant el 2016 (Google Analytics) 
5265 usuaris 
17.286 pàgines visualitzades 
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Facebook: a data 31 de desembre: 407 fans 
 
 
Twitter: a data 31 de desembre: 2820 seguidors 

   Hashtag #PremisRAC2016: 340 
       

 
Youtube: 2.191 visualitzacions. El vídeo més popular és el de la recolli-
da del premi al millor professional per part de Quim Monzó (1799 visua-
litzacions). 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Nadala 2016.  Enguany, la Nadala de Ràdio Associació té com a prota-
gonista un nen davant el micro de RAC en record de l’aniversari de la 
creació de la mascota “El més petit de tots”. 

S’adjunten imatges: 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
La Nadala s’envia a tots els socis de Ràdio Associació de Catalunya i a 
persones destacades del món de la comunicació a Catalunya. 
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12.- SOCIS  
 
 
Altes Número  Data Observacions 
Marta Esparza i González 244 10/03/2016  
Víctor Endrino i Cuesta 245 10/03/2016  
    
Baixes Número  Data Observacions 
Enric Malleu i Bach  191 Gener 2016 Defunció  
Carles Jordi Guardiola i No-
guera  

 
34 

 
29/12/2015 

 
Baixa voluntària 

Helena Guardiola Ponti  187 29/12/2015 Baixa voluntària 
Arnau Guardiola Ponti  175 29/12/2015 Baixa voluntària 
Adelaida Ponti i Sales 33 29/12/2015 Baixa voluntària 
Joan Mariné Moles 205 Maig 2016 Defunció 

 
 

 
• Fons d’Educació, Formació i Promoció Cooperativa . Es fan diversos 

contactes amb altres entitats del sector de la comunicación i del coope-
rativisme per concretar una proposta que pugui ser d’interès dels socis 
de Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta proposta s’haurà de definir 
durant l’any 2017. 

 
 
 
13.- MARQUES 
 

 
• Manteniment i protecció. Es fa el manteniment i protecció de les mar-

ques associades a Ràdio Associació de Catalunya. Són les següents: 
 

RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA  - RAC  Serveis emissora radiofònica 

1924. Premis Ràdio Associació  Organització premis… 

RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA  Serveis emissora radiofònica 

radioassociacio.cat Domini internet 

RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, SCCL  Els serveis d'una entitat… 

radioassociacio.com Domini internet 

L'INSTANT  Capçalera periodística 
RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA 1924 i 
disseny  Serv.emissió ràdio i TV 

CATALUNYA RÀDIO  Publicacions de tota classe 
ASSOCIACIÓ NACIONAL DE RADIODIFUSIÓ I 
DISSENY  Serv.emissió ràdio i TV 

RAC 105 RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA  Serv.emiss.radiof.i publicac. 

RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA i disseny  Serveis emissora radiofònica 

 
 
 


