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... poques temporades hi ha hagut canvis tan profunds 
d’una temporada a l’altra. 
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www.radiotordera.cat 
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Introducció 

L’arribada de la nova temporada d’enguany ens permet recopilar 

l’experiència de la tardor i l’hivern passat amb xifres i sensacions, 

detectant fortaleses i debilitat, oportunitats i amenaces que ens indiquen 

què podem tocar i què no, per on podem avançar i com hem d’interactuar 

amb el nostre entorn. 

DAFO 

Debilitats:  

 Pressupost prorrogat amb limitacions a l’hora d’invertir. 

 La vida acadèmica i professional de molts membres condiciona la 

seva participació a l’emissora. 

Amenaces: 

 La presència d’informacions no contrastades a les xarxes 

socials. 

Fortaleses: 

 La incorporació de nous locutors i alumnes al curset és 

constant. 

 La presència de Ràdio Tordera pel que fa a informació local en 

la consciència col·lectiva de poble és un fet. 

 L’experiència dels responsables en les principals àrees. 

 La voluntat de participar en totes les vessants de la ràdio per 

part de les noves incorporacions. 

 Bona presència a les xarxes socials 

Oportunitats: 

 La necessitat de la societat en general de consumir informació 

i entreteniment. 

 Les noves tecnologies han igualat a petits i grans mitjans. 
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Anàlisi de Noves Propostes 16/17: 

Nova direcció al BDM, per motius laborals l’Alberto Rojo deixa la direcció 

del programa i l’assumeix en Robert Bosch amb la col·laboració de la resta 

de l’equip del programa el qual es reforça amb més disponibilitat d’altres 

membres. 

El nou equip ha aconseguit suplir l’absència de l’Alberto però ara 

serà en Robert Bosch qui deixa el programa per motius també 

laborals i aquest estiu caldrà re-composar novament l’equip. 

 

Els Serveis Informatius centren bona part de les novetats de la 

temporada: 

Es consolida el nou format magazine a les 10 i a les 19 hores reorientant 

els espais habituals cap a un enfoc més informatiu, buscant treure com a 

mínim una notícia de cada un d’ells.  

El format ha funcionat molt bé, ha permès elaborar un discurs molt 

més amè caldrà lligar millor els espais habituals ja que no n’han 

sortit les notícies esperades 

Repeteixen: La Teranyina ( entitats), Tu fas empresa, Entrevista i 

Tertúlia amb els polítics, Escoles a la ràdio o l’Agenda. 

S’estrenen:  

Descobrim Tordera amb la Núria Pujol acompanyada de 

diversos torderencs redescobriran espais d’interès a Tordera, 

edificis, carrers, places, boscos, conreus etc. 

Ha resultat un espai molt interessant que no només ha 

descobert entorns del poble sinó que ha donat entrada 

a noves veus de torderencs coneixedors del territori. 
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Línia directe amb la Policia, mensualment el cap de la policia 

local visitarà la ràdio per informar de la seva activitat, donar 

recomanacions i resoldre consultes dels oients. 

El programa ha acabat desenvocant en un reportatge 

de seguiment de les tasques dels cossos de seguretat, 

ha perdut interacció amb l’oient i participació però ha 

guanyat en riquesa de detalls amb un format nou a 

l’emissora. 

Línia directe amb l’alcalde, cada quinze dies l’alcalde i l’equip 

del programa es desplaçarà a un indret o equipament de 

Tordera per respondre in situ les preguntes que se li formulin. 

El programa ha assolit el repte, superant les 

expectitatives amb molt d’èxit i participació dels veïns i 

oients. 

S’incorpora a l’equip d’informatiu totes les persones que elaboren el 

diferents apartats de l’informatiu ja que orientaran les seves produccions 

a obtenir una notícia. 

Els butlletins s’aboquen a l’àmbit local i comarcal i la informació general 

es delega a la Xarxa Comunicació Local i a Catalunya Informació per 

guanyar immediatesa en l’última hora general. 

S’aplica el nou format al cap de setmana. 

Dissabte s’amplia l’informatiu i inclou els millors moments 

informatius de la setmana. 

Diumenge estrena una nova franja horària, de 8 a 9 del matí en la 

que s’emetran reportatges d’ambit local i l’Info mercat com a 

continguts de magazine. 
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El nou format de l’informatiu ha donat coherència a la franja 

horària i ha donat difusió a la feina dels Serveis Informatius de 

Ràdio Tordera. 

 

Canvis d’horari derivats d’aquests canvis: 

El programa Diversones de la Comunitat El Rusc passa a compartir 

franja horària amb el programa El Tren de la Vida de la Llar d’avis 

Can Compte els diumenges al migdia. 

El programa l’agenda s’emet a primera hora de dissabte de 8 a 9 del 

matí abans de la Veu de la Parròquia. 

Aquests canvis no han suposat cap contratemps per als dos 

programes. 

Seguim potenciant els esports: 

Creació d’equips fixes de retransmissions, Hoquei, Futbol i Bàsquet 

tindran una plantilla fixa de controls i locutors de manera que la 

coordinació entre ells serà major i el treball en xarxes socials serà 

més uniforme. 

Potenciació de la retransmissió  del bàsquet, Copa Catalunya 

Femení, sobretot fora de casa. 

La creació d’aquests equips ha permès una millor entesa 

entre l’equip exterior i el d’estudis, ha calgut però una feina 

prèvia d’ajust que ha acabat quallant.  

Ampliació de continguts esportius: 

CEEB Tordera, l’entitat ha demanat un espai per fer un 

programa on ampliar la informació sobre la seva activitat. 

3 punts, orientada a seguir l’actualitat esportiva de l’entorn 

de Tordera. 
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El programa del CEEB com a nova proposta ha estat 

molt positiva però ha necessitat de millor coordinació a 

nivell de club i també amb la ràdio. 

El programa 3 punts finalment no es va arribar a 

endagar. 

El magazine de tarda continua evolucionant: 

L’A tres bandes relleva a en Gerard Camps per l’Eloi Santiago, un 

altre jove estudiant d’informàtica. 

A temps era temps, amb l’excusa d’entrevista a totes les pubilles 

de Tordera viatjarem al passat de Tordera amb les vivències de 

joventut de les protagonistes i també de convidats. 

El programa Zona d’Estiu perdura sota un altre nom i 

presentadora, la tarda és Èxit amb la Paula Ros serà l’espai de 

música actual, llistes d’èxit i participació de l’audiència. 

La tarda és entreteniment recau sobre tres joves locutors els quals 

s’encarregaran de fer un repàs a l’actualitat cultural i d’indagar en la 

vida de personatges torderencs a través d’una entrevista en 

profunditat. 

El relleu en alguns espais i els canvis de format han estat del 

tot positius, millorant el conjunt de la franja horària. 
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Anàlisi Objectius 16/17: 

 Consolidar la nova fórmula d’informatius, horaris, continguts, 

generació de més contingut informatiu. 

S’han realitzat tots els canvis com estaven previstos i les opinions 

han estat totes en positiu. S’ha millorat en contingut i en 

continent. 

 Aconseguir un bon rendiment dels equips de treball en especial en 

Informatius i esports, però també ens els programes on hi ha hagut 

canvis de personal. 

En pràcticament tots els casos aquests canvis s’han realitzat 

correctament, amb força feina al darrera però amb bons 

resultats. 

 Seguir potenciant la compartició de continguts entre els diferents 

mitjans de Ràdio Tordera, ràdio, internet, Pont de Ferro i fil musical. 

La interrelació entre els propis mitjans que conviuen a Ràdio 

Tordera ha començat amb bon peu i no descartem ampliar-la. 
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Notícies i Descàrregues 

Les 5 notícies més llegides 

 

 

Els 5 programes més descarregats 

 

 

 

 

 

Noticia data lectures reaccions compartit clicks

Obres Mercadona 22-ag 11.439           583              106              2.685           

Estabilitzat incendi 24-jul 8.833             299              52                1.253           

Accident nen 12 08-jul 8.007             126              24                1.958           

Video festa major 15-ag 7.411             224              19                953              

Info incendi 24-ag 7.271             219              55                857              

Notícia data lectures reaccions compartit clicks

Incendi nau industrial 42.837           31.735           476              144              722              

Accident inflable 42.863           19.649           1.047           143              5.444           

Dol accident inflable 42.863           19.605           835              133              4.376           

Dona desapareguda 42.817           16.676           488              73                2.248           

Evolució ferides inflable 42.864           13.395           412              25                1.812           

Programa dia descàrregues

Connexió colònies Vedruna 02-juny 98

Connexió colònies Vedruna 02-juny 77

Connexió colònies Ignàsi Iglesias 10-maig 53

Concert Montgrins 25-ag 50

Connexió Serra Miralles 03-maig 49

Programa dia descàrregues

Reportatge La Iratxe torna a ser feliç 22-nov 153

Tordera en directe Marc Salicrú 21-abr 98

Ara i aquí entrevista Aleix Pàmies 17-gen 83

Entrevista SOM Tordera 07-oct 82

Ple Ordinari 31/3 31-març 75
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Presentació nova temporada 
d’Estiu 2017 

Habitualment la graella d’estiu acostuma a tenir un doble objectiu 

prefixat: 

 Esdevenir un banc de proves de cara a la nova temporada de 

tardor-hivern 

 Integrar a la programació diària a joves locutors que durant la resta 

de l’any per motius acadèmics no tenen prou disponibilitat. 

Enguany aquests objectiu es mantenen però en part és magnifiquen, 

poques temporades hi ha hagut canvis tan profunds d’una temporada a 

l’altra. Això suposa que els reptes són destacables i que caldrà un anàlisis 

molt més ampli per valorar-ho. 

 

Novetats 

Informació al Matí i Música a la tarda 

La graella d’estiu contenia més música que la d’hivern a totes les seves 

franges, enguany aquesta s’ha concentrat a les tardes i els matins han 

quedat configurats com una important i potent franja d’informació. 

Posada en marxa de l’Informatiu Comarcal amb Calella i Palafolls. 

Engega finalment el projecte amb el suport de la Xarxa de Comunicació 

Local que subvenciona tots els costos derivats d’aquests. La contractació 

laboral (1 periodista) la fa Ràdio Calella Televisió ( empresa pública) i tant 

el procés de selecció de personal com la gestió de la producció i realització 

recau sobre les direccions de les tres emissores. 

La subvenció és per 1 any amb intenció d’anar-se prorrogant 

indefinidament. 



Memòria de la nova Programació  Estiu 

 2017
 

Estiu2017 Página 9 
 

L’objectiu de l’informatiu comarcal és cobrir l’Alt Maresma i la Selva 

Marítima abraçant des de Blanes-Lloret a Calella- Sant Pol fins Hostalric-

Maçanet i mica en mica consolidar-se com un referent a la zona. 

L’informatiu consta d’edicions diàries d’una hora i una versió de cap de 

setmana en format d’entrevista o tertúlia. 

Magazine Matinal Coproduït, Ara i aquí. 

La Xarxa de Comunicació Local va obrir una convocatòria en què oferia la 

possibilitat de coproduir 6 magazines comarcals integrats per grups 

d’entre 3 i 6 emissores. La Xarxa subvenciona al 100% el projecte i ofereix 

el seu entramat de comunicacions per a fer-lo possible, Ràdio Tordera va 

presentar i liderar un projecte en el qual es presentava com a emissora 

de capçalera d’un magazine comarcal en el que també s’hi incloïa a 

Ràdio Palafolls i Ràdio Callella basat amb l’actual magazine dels matins. 

El projecte va ser validat per la Xarxa amb l’afegit d’incloure a Ràdio 

Cardadeu, que havia quedat despenjada del seu projecte i que per motius 

tècnics no podia incloure’s amb el grup liderat per Mataró. 

Les bases dels projectes establien l’horari ( de 9 a 12 del matí) i les quotes 

de participació de cada emissora, les quals han de ser a parts iguals 

excepte amb l’emissora de capçalera la qual hi posa les seves instal·lacions 

i un tècnic. 

El projecte engega a l’agost i finalitza després de la primera quinzena de 

setembre, mentrestant el magazine dels matins ja s’anirà adaptant al nou 

horari. 

Nous horaris i continguts matinals als Serveis Informatius 

L’hora d’informatiu de 10 a 11 desapareix tot i que l’actualitat local estarà 

inclosa a l’informatiu comarcal i als diferents butlletins matinals.  

La referència de pes es desplaça a les 13 hores. 
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Es re-formula el magazine informatiu de les 10 i dels seus continguts i de 

nous en sorgeixen dues propostes diferenciades: 

 Un magazine que presenta els diferents apartats i continguts d’una 

manera més informal, tipus revista. 

 Un magazine informatiu més en la línia del de la tardor hivern que 

contindrà entre altres apartats la informació esportiva. 

Més música i més jove 

Abans del Zona d’Estiu, diverses joves col·laboradores s’encarregaran 

d’escalfar motors amb un programa similar presentada per elles. 

Natura i Improvisació 

El magazine de tardes presenta dos nous apartats derivats de la graella de 

tardor-hivern: 

 De l’apartat descobrint Tordera, de l’informatiu, en neix Espais 

Naturals, un magazine dedicat a divulgar espais d’interès natural 

propers al nostre poble guiats per especialistes. 

 De l’apartat de la tarda és a tres bandes d’improvisació, neix 

Xerrameca un programa d’improvisació de la mà de l’Héctor Pérez, 

actor d’improvisació i Toni López. 

Tensió informativa durant l’estiu 

La recerca de notícies i continguts és habitual en la informació general 

però no tant en l’esportiva, el repte serà mantenir la tensió informativa 

seguint generant continguts locals durant l’estiu, conscients de que no 

serà fàcil creiem que és possible. 

Nits joves 

Fuà, serà una proposta fresca i jove que han preparat un grup de joves 

locutors de les darreres fornades del curset els dilluns i els dijous de 21 a 

22 hores. 
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Objectius: 

 Integrar l’Informatiu Comarcal amb la graella i amb la redacció dels 

Serveis Informatius. 

 Aconseguir que mica en mica aquesta informació comarcal 

esdevingui una referència a la comarca via ràdio i xarxes socials. 

 Valorar el bon funcionament d’un magazine compartit a distància. 

 Reorganitzar el procés de producció i edició de les notícies al matí, 

per tenir-les a les 13 i no a les 10 com fins ara. 

 Estudiar la revista informativa. 

 Valorar la presència d’un gran bloc de radio-fórmula d’informació al 

matí i de música a la tarda. 

 Aconseguir continguts informatius relacionats amb l’esport 

diàriament. 

 La posada en marxa de nous continguts d’àmbit comarcal obren 

noves vies comercials a l’hora d’oferir anuncis d’una difusió més 

amplia. 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

9:00 a 9:05 9:00 a 9:05

10:00 a 10:15 10:00 a 10:15

10:15 a 10:30 10:15 a 10:30

10:30 a 11:00 10:30 a 11:00

11:00 a 11:05 11:00 a 11:05

12:00 a 12:05 12:00 a 12:05

16:00 a 16:05 16:00 a 16:05

17:00 a 17:05 17:00 a 17:05

17:05 a 17:30 17:05 a 17:30

17:30 a 18:00 17:30 a 18:00

18:00 a 18:05 18:00 a 18:05

21:00 a 21:05 21:00 a 21:05

23:05 a 00:00 23:05 a 00:00

02:00 a 02:05

04:00 a 04:05 04:00 a 04:05

05:05 a 06:00 05:05 a 06:00

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Cocodril 

Club®

Cocodril 

Club®

Butlletí de les 04:00

Resseguim 

la 

setmana®

Pluja 

d'estels®

Chelsea 

Hotel®

Estrenes®
En clau de 

cor®

Butlletí Informatiu

Butlletí Informatiu

Butlletí de les 02:00

Ara i aquí ®

Sardanes 

a la plaça

Butlletí de les 23.00

Chelsea 

Hotel

En clau de cor

RT 

Musical

Pre Zona Estiu®

Connexió Butlletí de la Xarxa

Resseguint la setmana

Sentit i 

Sensibilitat

Fuà

11:05 a 12:00

12:05 a 13:00 La revista de l'informatiu La veu de la 

cultura

Fuà®
El cant de la 

sirena®

Al Andalus 

rep®
Fuà®

15:00 a 16:00 15:00 a 16:00

19:00 a 20:00 19:00 a 20:00

23:00 a 02:00

12:05 a 13:00

13:00 a 14:00

11:05 a 12:00

20:00 a 21:00 20:05 a 21:00

Connexió informal amb SI

Connexió informal amb SI

Connexió informal amb SI

Butlletí Informatiu

Resum 

Informatiu 

GRAELLA ESTIU 2017

8:00 a 09:00 Informatiu Comarcal
Matí de 

Sardanes®

El cant de la 

sirena ®
8:00 a 09:00

9:05 a 10:00 Ara i aquí La veu de la 

parròquia

Matí de 

Sardanes

Matí de 

Sardanes
Agenda

9:05 a 10:00

Connexió informal amb SI Butlletí Informatiu

Ara i aquí 

Ara i aquí L'escriptura 

del poeta

Matí de 

Sardanes

Pre Zona Estiu

16:05 a 17:00

Informatiu de les 17.00

Zona estiu

14:00 a 15:00 Noticies en Xarxa 14:00 a 15:00

13:00 a 14:00

RT Musical

Informatiu + Esports

Resseguint la 

setmana

Butlletí de les 16:00

Zona estiu Resseguint la 

setmana
16:05 a 17:00

18:05 a 19:00

Butlletí de les 21:00

Espai NaturalXerrameca

Resseguint la 

setmana

Minuts 

musicals

Banqueta d'estiu
Informatiu

Cocodril 

Club 

Cocodril 

Club 

18:05 a 19:00
Munta-t'ho 

bé

Estudi de 

gravació
Recordances

Fuà
El cant de la 

sirena
21:05 a 22:00

23:00 a 00:00

00:00 a 01:00

21:05 a 22:00

22:00 a 23:00

Al Andalus 

rep

Pluja 

d'estels 

Estrenes

01:05 a 02:00

22:00 a 23:00

04:05 a 05:00 04:05 a 05:00

05:00 a 06:00

Recordances®

03:00 a 04:00

07:00 a 08:00

05:00 a 06:00

Butlletí de les 06:00

06:00 a 07:00

Zona estiu ®
Matí de 

Sardanes 

®

Sardanes 

a la plaça 

®

Zona 

estiu ®

06:00 a 07:00

07:00 a 08:00

Espai 

Natural®

Munta-t'ho 

bé®
02:00 a 03:00

Estudi de 

gravació®
Xerrameca® 02:00 a 03:00

03:00 a 04:00

Minuts 

musicals®

Sentit i 

Sensibilitat
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Annex1: Resum descà rregues 

Global de Ràdio Tordera:  

12752 descàrregues anuals amb el reportatge L’Iratxe torna a ser feliç amb 153. 

L’Agenda: El programa s’ha encarregat de fer un resum setmanal de les activitats locals i de 

publicar 3 recomanacions mitjançant un rètol a les xarxes socials. 

Podcast: 53 descàrregues anuals, (10) 

Publicacions: a Facebook, Twitter i Instagram 

Amunt Maduixots: El programa ha consolidat el seu funcionament: es fa conjuntament amb la 

colla castellera, s’enregistra a Ràdio Tordera i l’emeten també Ràdio Palafolls, Blanes, Calella i 

Sant Cebrià. 

Podcast: 258 d.a. (31) 

Ara i aquí: Magazine dels matins. 

Podcast: 1354 d.a. Entrevista a Aleix Pàmies, dolça revolució (83) 

Bon dia Menuts: Programa Infantil 

Podcast: 142 d.a. Guanyadors concurs de Sant Jordi (35) 

CEEB Tordera: Espai propi de l’entitat esportiva 

Podcast: 263 d.a. (69) 

Connexions amb les colònies: Espais dins l’informatiu i del programa Bon dia Menuts. 

Podcast: 861 Connexió escola Vedruna al matí (98) 

Descobrint Tordera: Espai dins l’informatiu on acompanyats d’un torderencs visitem un espai 

destacat del poble. 

Podcast: 118 d.a. (21) 

Diversones: Espai magazine de la comunitat del Rusc 

Podcast: 256 d.a. (47) 

El Show dels Esports: Espai informatiu dedicat a l’esport local 

Podcast: 1437d.a. Entrevista a Carles Gamonal president del CF Tordera (73) 

Entrevista a polítics: Entrevista amb els regidors de l’Ajuntament. 
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Podcast: 914 d.a. Entrevista a José Carlos Villaro (84) 

Hotel 0: Reportatges sobre els cossos de seguretat municipals. 

Podcast: 130 d.a. Seguiment brigada rural (46) 

Butlletí Informatiu: Titulars informatius del dia. 

Podcast: 231 d.a. (13) 

L’escriptura del poeta i la veu de la cultura: Programa dedicat a la poesia i la literatura. 

Podcast 39 d.a.(7) 

La tarda és: magazine de tardes temàtic. 

Podcast: 1446 d.a.Entrevista sobre el cas d’Adolfo Barcenas (60) 

La teranyina: Entrevista a les entitats de Tordera. 

Podcast: 277 d.a.Associació por ellos (61) 

La veu de la parròquia: espai divulgatiu de la parròquia de Tordera. 

Podcast: 0 d.a. (0) 

Les escoles a Ràdio Tordera: Programa de les escoles de Tordera a la ràdio. 

Podcast: 757 d.a. Ignasi Iglesias (57) 

Línia directe amb l’alcalde: Espai de participació ciutadana amb l’alcalde a peu de carrer. 

Podcast: 210 d.a. A l’esplai de gent gran (38) 

Plens de l’Ajuntament: retransmissió dels plenaris municipals. 

Podcast: 366 Ple del 31 de març (75) 

Ràdio Can Comte: Espai de la gent gran de la llar d’avis. 

Podcast: 26 (4) 

Reportatges: Produccions dels Serveis Informatius sobre temàtiques locals destacades. 

Podcast 374 d.a.La Iratxe torna a ser feliç (153) 

Retransmissions esportives: Retransmissions de Hoquei, Bàsquet i Futbol. 

Podcast: Durant la temporada passada hi havia molt poques descàrregues, vam 

intentar penjar resums del partits però el nombre de descàrregues no compensava la 

feina que comportava. 
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Tordera en directe: espai informatiu d’entrevistes sobre el terreny 

Podcast: 2102 d.a.Entrevista a l’equip de futbol intercups de Mèxic (98) 

Tu fas empresa: Entrevista al teixit empresarial torderencs. 

Podcast: 311 d.a. 9 Teknic (33) 

Annex2: Propostà Màgàzine 
Coproduï t 

 

 


