MATARÓ RÀDIO
Abast de l’emissora
La ciutat de Mataró (122.932 habitants, a 1 de gener de 2010) i s’escolta també en els municipis veïns (10
km. a la rodona).
Aquest any 2010 MATARÓ RÀDIO consolida la seva audiència amb 22.000 oients que segueixen la
nostra programació, mes a mes, amb les dades mesurades pel Baròmetre de la Comunicació de
Catalunya.
MATARÓ RÀDIO és l’emissora amb més audiència de tot el grup d’emissores de la xarxa local del
Consorci de Comunicació Local, amb més de 130 emissores municipals arreu de Catalunya.
Amb aquesta curta vida se’ns ha reconegut ja la nostra qualitat amb:
•
•
•

el programa Paraulofòbia, guanyador del Premi Rosalia Rovira de la Diputació de Barcelona, al
millor programa de ràdio emès el 2009;
el programa Peluts, de la Societat protectora d’Animals, Premi FEDAN 2009;
el programa El Racó, del Grup d’Història del Casal, finalista en els Premis de Comunicació de la
Diputació de Barcelona 2007.

El perfil de l’oient de Mataró Ràdio (JUNY2010)
•
•
•
•
•
•
•

43 % homes – 57% dones
28% de 14-44 anys - 45% de 45-64 anys
37% parla català habitualment, 59% parla castellà i el 4% altres idiomes
69% viu a Mataró - 22% viu a municipis mitjans i un 9% a municipis petits
32% porta el principal sou a la llar familiar i un 37% són mestresses de casa
67% té estudis secundaris
41% treballa

La programació
Mataró Ràdio és valorada pels nostres oients per ésser la única emissora que ens parla del que passa
a casa nostra i perquè convida a la participació, entre d’altres, amb programes com:
•
•
•
•
•
•

el Magazín matinal, VIU LA VIDA DIA A DIA, de 10 a 13 h.,
COM LLEVAR-SE un programa fet a Mataró Ràdio per a tot Catalunya, a través de COM ràdio,
que ara ha iniciat la seva tercera temporada amb gran èxit;
EL DESPERTADOR, que recull amb una gran afluència d’oients la opinió de mataronins, així
com de ciutadans dels municipis de les rodalies,
els INFORMATIUS diaris a les 14 h. i a les 19 h. i
I la gran varietat de programes que completen la nostra programació.
MATARÓ RÀDIO compta amb una graella de programació rica, diversa i oberta a la participació
dels oïdors.
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Hores de programació. TEMPORADA 2010-2011
Programació pròpia:
de 5 a 1 h. de dilluns a divendres
de 9 a 2 h. dissabtes i diumenges
Mataró, maig 2010
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