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mena de dinàmiques o els serveis a la
carta ja són una realitat que no ens
sorprenen.
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Introducció
La programació de tardor hivern no es caracteritza per presentar grans canvis respecte a
programacions anteriors, ja siguin d’estiu o hivern, ja que moltes de les novetats es
presenten a través de la graella d’estiu, però si comparem la programació d’aquesta
temporada amb la de tres o quatre temporades enrere veuríem que hi ha molts de canvis.
Aquestes novetats s’han anat incorporant paulatinament després d’un anàlisi i una
validació procedent de diferents orígens:







l’assemblea de locutors de la ràdio
la direcció de l’emissora
el feedback de l’audiència
les descàrregues registrades al podcast
el propi consell d’administració de la ràdio
l’intercanvi d’impressions amb d’altres emissores i professionals

Algunes d’aquestes novetats no han estat exclusives de la ràdio sinó que s’han fet evidents
en molts altres àmbits del nostre entorn, així el treball en xarxa (multiredaccions), la
incorporació de les xarxes socials a tota mena de dinàmiques o els serveis a la carta ja són
una realitat que no ens sorprenen.
I potser el que sí cal és destacar aquelles coses que no han canviat:
-

Renovació contínua vs equip assentat : Continuen entrant nous locutors
l’estada dels quals a l’emissora cada vegada és més llarga
Contingut vs música: la càrrega informativa i d’entreteniment continua essent
molt alta, fent prevaldre parlar de Tordera o des de Tordera a escoltar música.
Tordera vs el seu context: El nostre poble continua essent el centre d’atenció
però també l’opinió i punt de vista dels seus vilatans i la realitat de les poblacions
veïnes.
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Assoliment dels objectius
programació Estiu 2018


Temptejar la resposta de l’audiència en un nou horari molt radiofònic, de 7 a 9 del
matí amb una fórmula que combinarà música, informació i entreteniment.
La resposta per part de l’audiència ha estat molt bona, em fet comptabilitzacions
d’oients a través dels que escolten la ràdio per streaming i els que participen a les
xarxes socials i el resultat és molt superior a d’altres franges horàries.
Cal considerar aquesta franja tot i que durant l’hivern competeix amb les grans
emissores generalistes.



Consolidar el treball en grup amb el nou magazine compartit, en aquesta ocasió
amb nous companys a emissores del Maresme, cedint la capçalera a Mataró Ràdio.
El treball en equip amb les altres emissores ha estat bo, a nivell intern ha suposat
una minora important de feina, la contribució i el resultat en antena han estat
bons.



Fer una bona cobertura dels actes de la festa major.
La cobertura podria haver estat molt millor, tot i disposar de bona infraestructura
tècnica, sovint per falta de cura del control de so la qualitat no ha estat la
desitjada, ni tampoc el seguiment. Cal un control de so amb més implicació i
majors coneixements tècnics dels locutors o designar un segon tècnic en el lloc.
Novament la retransmissió dels focs d’artifici no han estat a l’alçad per problemes
aliens a l’emissora.



Formar més personal per consolidar un equip més nombrós d’informatius entre
setmana i preparar el següent encàrrec de la Xarxa, editar i produir els butlletins
diaris de tarda/vespre/nit.
La formació s’ha pogut realitzar correctament i el compromís del nou equip s’ha
ampliat per donar suport a la redacció tant en la feina de cap de setmana com en
la participació en els butlletins de la Xarxa.



Començar a estudiar la organització d’un event relacionat amb els Serveis
Informatius
S’ha plantejat una primera temptativa que podria ser un taller de notícies adreçat a
joves. No obstant es continuen recollint propostes.
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Valoració de les novetats
programació Estiu 2018


Peu a terra, programa despertador amb música, informació i entreteniment amb
Joan Martín.
La dinàmica del programa era força semblant al zona d’estiu, el magazine musical
de les tardes d’estiu a la ràdio amb petits canvis per adaptar-lo a un programa
despertador. Bona part de l’èxit d’aquest espai ha estat la participació de
l’audiència en hores que consideràvem de baixa audiència en una emissora local.



Ona Maresme, magazine matinal co-produït amb la Xarxa de Comunicació i les
emissores de Mataró Ràdio, Premià, Canet de Mar, Calella de Mar i l’equip del
magazine Ara i aquí Rosa Maria Ruscalleda, Joan Grimal i Ricard Porcel. El
programa girarà al voltant de continguts de la comarca assegurant que cada
integrant disposi del mateix pes de continguts.
La valoració del programa ha estat bona, ha complert les exigències que hi havia
sobre ell i ha donat garanties que a nivell organitzatiu pot funcionar de cara a la
temporada de tardor-hivern-primavera. Els continguts han estat ben ponderats i
han resultat il·lustratius per conèixer als nostres veïns.



Ara i aquí, donat que el magazine co-produït no inclou tertúlies s’ha optat per
completar el magazine Ona Maresme amb un apèndix local diari amb una tertúlia
temàtica tal i com s’ha fet durant l’hivern.
Tot i que el nou horari pot haver despistat una mica l’audiència, les tertúlies s’han
realitzat correctament i han completat l’oferta matinal tornant a situar el punt de
mira sobre Tordera i la seva gent.



Menú diàri, renova completament el seu personal amb joves locutors que enceten
el seu primer projecte en solitari després de militar en magazines i programes
d’esports. Amb Eloi Mercader, Pau Muñoz i tres col·laboradors més.
El programa amb un equip renovat del tot ha presentat les mateixes virtuts i
defectes que tenia en edicions anteriors, cal millorar aspectes tècnics i d’estil i en
destaca en positiu, l’originalitat dels continguts i la dedicació que hi ha posat.



Zona d’estiu, les mateixes locutores que la temporada passada presentaven la
prèvia del Zona d’estiu aquesta temporada n’agafen les regnes cada dia amb una
locutora diferent. Amb la Clara Mateos, Paula Ros, Jana Maresme, Andrea Pérez i
Shakira Mercader.
La resposta, en general, ha estat molt bona, però el fet de repartir els dies ha fet
que faltés un punt més de soltura i de protagonisme a cada locutora en el
programa.
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Calaix de Sastre és la nova proposta de la Glòria Bofill en el seu retorn a la ràdio.
Es tracta d’un programa pensat per al mateix públic que la tarda és record, però
amb més contingut i noves fórmules musicals que poden incloure la sarsuela o els
lírics catalans.



La Banqueta d’estiu, la versió d’estiu del Show dels esports presenta nous
col·laboradors i presentadors, en Marc Muñoz i la Lídia Tortosa.
El nou equip responsable del programa ha respòs en solvència al repte de tirar
endavant la informació esportiva durant l’estiu amb col·laboradors que també
debutaven al programa.



El millor no s’oblida, un programa de música de dècades passades presentat per
l’Eloi Martori.



Jazz a RT, l’Albert Degà canvia la música clàssica del Poema simfònic per un nou
estil musical.

Novetats Programació Tardor Hivern
Primavera 2018 – 2019


Ona Maresme, és la gran novetat de la temporada, el magazine que per segon
estiu s’ha realitzat durant l’estiu s’amplia a la programació de tardor-hivernprimavera però en un altre horari, de 15 a 18 hores. El contingut del programa
s’adaptarà a la temporada amb poques variacions de contingut i funcionament. A
banda de Mataró Ràdio (capçalera), Premià de Mar, Canet de Marc, Calella i
Tordera, s’incorpora Sant Vicenç de Montalt per consolidar un programa que
donarà visibilitat a la comarca a partir de l’entreteniment i l’informació.



Butlletins de tarda-vespre-nit per a la Xarxa, després de realitzar els
informatius de cap de setmana de migdia per a la Xarxa, en aquesta temporada
ens encarregarem d’editar i produir els butlletins de cada hora de dilluns de
divendres de les 15 a les 22 hores fent el seguiment de l’actualitat general i de
territori per a totes les emissores de la Xarxa. Per a realitzar aquest encàrrec ens
valdrem del personal actiu a la ràdio a aquella hora i l’ajuda de membres de suport
en la producció.



Retransmissions Esportives,

enguany els partits que es diputen a casa
d’hoquei, futbol i bàsquet comparteixen franja horària, això suposa que el format
de les retransmissions canvia per esdevenir una mena de “carrusel Deportivo” on
es farà una roda de connexions amb un seguiment de cada partit en funció del
minut de joc, resultat o repercussió. Per a realitzar-ho es compta amb la unitat
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mòbil tradicional, el còdec T-line i la nova adquisició d’un còdec Quantum amb
bateria.


L’Agenda, apostem per un programa específic d’activitats per al cap de setmana
amb la Núria Pujol que tindrà continguts adaptats per divendres, dissabte i
diumenge.

 Programes debut
o
o
o
o

Moments, programa dedicat a la psicologia positiva i al benestar emocional
amb Eliana Romera.
De pel·lícula, programa debut dedicat a les bandes sonores de pel·lícula i a
repassar la cartellera de novetats cinematogràfiques. Amb Gloria Salazar
Música d’ara, programa debut dedicat a l’actualitat musical. Amb Joel Solís.
Música de la bona, programa debut dedicat a la música de selecció. Amb
Erola Castañeda.

 Programes de joves:
o
o

Encarant el món, tertúlia i entrevistes sobre temes escollits per joves. Amb
Eloi Martori i Clara Mateos.
Informe musical, magazine sobre el món de la música. Amb Jordi Duran i
Eloi León.

Objectius Programació Tardor Hivern
Primavera 2018 – 2019






Consolidar i valorar un programa compartit amb altres emissores de la comarca per
compartir continguts, personal i espai radiofònic.
Coordinar i consolidar el format de multi-connexions esportives el cap de setmana
amb partits dels primers equips però també d’equips de base que enriqueixin les
transmissions i presentin a nous protagonistes.
Formar a nous membres per ampliar més la plantilla d’informatius.
Coordinar el treball d’edició i producció per realitzar els butlletins diaris de tarda de
la Xarxa.
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GRAELLA PROGRAMACIÓ RÀDIO TORDERA TARDOR/HIVERN/PRIMAVERA 2018/2019
Dilluns

Dimarts

Dimecres

8:00 a 8:05

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Butlletí de les 08:00

8:05 a 9:00
9:00 a 9:05

8:00 a 8:05

Bon Dia Menuts

Agenda

Particela ®

Revista de l'informatiu

La veu de la
parròquia

Matí de
Sardanes

Butlletí de les 09:00

9:05 a 10:00
10:00 a 10:15
10:15 a 10:30
10:30 a 11:00

Ara i aquí
Ara i aquí

12:00 a 12:05

La veu de
L'escriptura
13:10 a 14:00
la cultura
del poeta ®
®

16:05 a 17:00
17:00 a 17:05
17:05 a 17:30
17:30 a 18:00
18:00 a 18:05
18:05 a 19:00

Grans
Mestres

Temps de Minuts
La
Particela ® paraules ® Musicals ®

Bon dia Menuts ®
Ona Maresme
Ona Maresme
Ona Maresme

Notícies en 14:00 a 14:05
Xarxa 14:05 a 15:00
15:00 a 15:05

De
película

Butlletí de la Xarxa

Butlletí de la Xarxa + Butlletí local
Recordances

Èxit

Calaix de
sastre

16:00 a 16:05
Cafè i 1000
tardes

21:00 a 21:05

Informatiu 19:00 a 19:15
19:15 a 19:30
19:30 a 20:00
Moments® 20:05 a 21:00
21:00 a 21:05

De
Temps de
21:05 a 22:00 Moments
Sonoteca
Paraules
película
Minuts
La
Informe
Sentit i
Música de Cafè i 1000
22:00 a 23:00
musicals Particela cambra a RT tardes ® Sensibilitat Musical

En Joc

23:05 a 00:00

16:05 a 17:00

18:05 a 19:00

Butlletí de les 21:00

Converses abans
d'anar a dormir

Converses
abans d'anar a
dormir ®

21:05 a 22:00
22:00 a 23:00
23:05 a 00:00

Butlletí de les 23.00

Ara i aquí®

01:00 a 01:05
01:05 a 01:10
01:30 a 02:00
02:00 a
03:00
03:00 a 03:05

Ona Maresme®

03:05 a 04:00

Ona Maresme®

04:00 a 05:00

Música
d'ara

17:00 a 17:05
17:05 a 17:30
17:30 a 18:00
18:00 a 18:05

L'Informatiu
Show dels esports

20:05 a 21:00

00:00 a 01:00

El tren de la 15:05 a 15:45
vida / El Rusc 15:45 a 16:00

Butlletí de la Xarxa

A3
Temps era
temps
bandes

11:05 a 12:00

Infor
matiu 13:10 a 14:00

Butlletí de la Xarxa

19:00 a 19:15
19:15 a 19:30
19:30 a 20:00

23:00 a 00:00

Matí de
Sardanes

13:00 a 13:10

Butlletí Esportiu

14:00 a 14:05

10:00 a 10:15
10:15 a 10:30
10:30 a 11:00

12:00 a 12:05
La veu de la Encarant el
12:05 a 13:00
cultura
món

Informatiu de les 13.00

13:00 a 13:10

9:05 a 10:00

11:00 a 11:05

L'escriptura
del poeta

Butlletí de les 12:00

12:05 a 13:00

15:00 a 15:05
15:05 a 15:45
15:45 a 16:00
16:00 a 16:05

Butlletí

Matí de
Sardanes

Connexió Butlletí de la Xarxa

11:00 a 11:05

14:05 a 15:00

9:00 a 9:05

L'Informatiu

11:05 a 12:00

8:05 a 9:00

Agenda

Fubol, Hoquei casa i
fora + Futbol fora +
Poliesportiu
Esports a
fora i RT
Musical

6

Un toc
de rock
Sound
System

Butlletí de les 01:00

Sèrie R

Ruta 66

Via
Verda

23:00 a 00:00

A les portes
00:00 a 01:00
de Troia
01:00 a 01:05

Fem
Salut
Som
Terra

01:05 a 02:00
02:00 a 03:00

Informatiu de les 03:00

A3
Temps era
temps
bandes

05:00 a 05:05

Recordances

Èxit

Calaix de
sastre

Jazz FM
Fem Salut
Sendes

Moments 03:00 a 04:00
d'Òpera
El pou
04:05 a 05:00
Fem muntanya

Informatiu de les 05:00

05:00 a 06:00
La veu de
Biodiversit
Temps de Minuts
L'escriptura
La
05:05 a 06:00
la cultura
at
L'herbolari
del poeta ®
Particela ® paraules ® Musicals ®
®
Estudi 3
Turisme
05:05 a 06:00
Sons a cau Despertem
06:00 a 07:00
06:00 a 07:00
d'orella mireades
La dansa Notícies
07:00 a 08:00
Distàncies
07:00 a 08:00
catalana en Xarxa

Show dels esports®
Notícies en Xarxa

Dilluns
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Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

