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RESUM
El podcàsting és una pràctica que al llarg dels darrers anys s’ha popularitzat com un dels
formats més consumits als mitjans de comunicació pel públic, amb temàtiques cada cop més
diverses. No existeix un perfil genèric de l’”oient del podcast”; tot i ser un producte que s’ha
de consumir obligatòriament per Internet, hi ha opcions per totes les edats i preferències. Tot
i això, cal destacar una mancança al sector pel que fa al contingut de proximitat dirigit a la
població jove. Per aquest motiu, el següent projecte multimèdia intenta cobrir aquest forat del
mercat i tot combinant el periodisme local, gent jove, xarxes socials i històries singulars. La
intenció última era crear una plataforma de difusió i interacció per aquesta franja d’edat, que
pugui ser interessant pels residents del territori —la demarcació de Lleida—, però també que
sigui capaç de travessar fronteres a altres llocs del país. D’aquesta manera, neix el podcast
La Brava, de la mà de dues estudiants de Comunicació i Periodisme Audiovisuals i residents
cadascuna a un poble diferent del Segrià. A més, en el present treball s’ha recopilat la
trajectòria i evolució del context comunicatiu a Lleida i les claus per produir contingut de
qualitat des del podcàsting.
—
El podcasting es una práctica que, en los últimos años, se ha popularizado como uno de los
formatos más consumidos medios de comunicación por parte del público, con temáticas cada
vez más diversas. No existe un perfil genérico del “oyente del podcast”; a pesar de ser un
producto que debe consumirse obligatoriamente por Internet, presenta opciones para todas
las edades y preferencias. Sin embargo, existe una carencia en el sector en cuanto a un
contenido de proximidad que esté dirigido a la población joven. Por este motivo, el siguiente
proyecto multimedia, intenta cubrir este agujero del mercado y a través de herramientas de
periodismo local, gente joven, redes sociales e historias singulares. La intención última era
crear una plataforma de difusión e interacción dirigida a esta franja de edad, que pueda ser
de interés para los residentes del territorio —la demarcación de Lleida—, pero también que
sea capaz de atravesar fronteras hacia otros lugares del país. De este modo, nace el podcast
La Brava, de la mano de dos estudiantes de Comunicación y Periodismo Audiovisuales y
residentes en un pueblo diferente del Segrià cada una. Además, el presente trabajo recopila
la trayectoria y evolución del contexto comunicativo en Lleida y las claves para producir
contenido de calidad en podcasting.
—
In recent years, podcasting has become a widespread practice and one of the most consumed
ways of media, with a variety of increasingly diverse topics. We cannot identify a regular
pattern for the figure of the “podcast listener”; in spite of being a media product that must be
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consumed online, it provides many different options for all ages and preferences. However,
we believe that there is a lack in the podcast market in terms of locally-produced content aimed
at a younger population. For this reason, and through the following multimedia project, we
have tried to cover such a lack in the market. We have done it by combining local journalism,
young people, social media and unique stories that need to be told. Our ultimate intention was
to create a platform dedicated to the dissemination and interaction of stories that surround this
age group, which may be of interest to the local residents of the Lleida, and a platform which
could also reach other parts of the country. As a result of this premise, the podcast La Brava
was created, by two students of Audiovisual Communication and Journalism, who each live in
a different town in the Segrià region. In addition, in this work we have compiled the trajectory
and evolution of the communicative context in Lleida, as well as the keys to producing quality
content in podcasting.

Paraules clau: Podcast | Podcàsting | Periodisme local | Periodisme de proximitat | Ràdio |
Creació de contingut | Xarxes socials | Storytelling | Joves | Interacció | Comunitat
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1.

INTRODUCCIÓ

En l’entorn que envolta la nostra quotidianitat podem dir que contínuament succeeixen coses.
El nostre poble o ciutat, al barri que freqüentem per anar a comprar, o al carrer paral·lel a
casa nostra són llocs on hi ha històries interessants que, malauradament, solen passar
desapercebudes. Això és deu al fet que la proximitat, sovint, provoca menys interès i atenció
degut a què tendim a percebre com a “irrellevant” el que tenim a prop. Això canvia quan el
mateix fet assoleix importància i apreciació a escala nacional —o fins i tot, internacional—.
Així doncs, els mitjans de comunicació local afronten cada dia aquesta situació, a mesura que
intenten donar valor a totes aquestes històries que es troben al nostre abast, a peu de carrer,
i que també mereixen ser escoltades.
El nostre dia a dia és local, i el periodisme també ho ha de ser. En un món tan globalitzat com
l'actual és important destacar la importància de la tasca que desenvolupen els mitjans de
comunicació locals, dins el territori català. Sense la premsa, les televisions i les ràdios de
proximitat, hi hauria una part del nostre entorn que restaria silenciat. De fet, no ens podríem
imaginar viure sense estar al corrent de les notícies que ens afecten perquè passen prop d’on
vivim. El periodisme local és el que fa referència a les persones, el que fa creure en la relació
causa-efecte de la notícia i el vincle amb el públic. De fet, ens acosten als mateixos fets
distintius: la identitat i la proximitat. Els mitjans del nostre municipi —o fins i tot, aquells que
tenen abast provincial— tenen la funció de ser un referent informatiu i un altaveu per a tota la
ciutadania, fet que també dota de cohesió a tot el seu conjunt.
Catalunya disposa d’una extensa tradició de comunicació local. De fet, és necessari destacar
l’existència dels mitjans locals i comarcals molt abans de l’aparició de les pràctiques dels
mitjans en l’àmbit nacional1. És evident que la població, no pot restar aïllada dels
esdeveniments que ocorren prop seu. Això ens fa reiterar en la importància que les persones
tinguin la motivació de consumir continguts fets des dels seus municipis i capitals de comarca.
Sense aquest afany per voler informar-se dels esdeveniments de KM 0 els successos
passarien desapercebuts.
Els mitjans de comunicació local també compleixen la funció d’escola per aquells
professionals de la comunicació que volen fer els primers passos cap al món professional.
Nombrosos periodistes que avui dia exerceixen la professió en televisions, diaris i ràdios
nacionals afirmen que els mitjans dels seus municipis van suposar el seu primer contacte amb
el mon periodístic.

Àrea d’estudis i recerca del CAC. Estudi sobre la comunicació local a Catalunya. [en línia], pàg.
157
1
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El món local té aquesta mentalitat acollidora, que convida al ciutadà a ser també partícip dels
continguts. Com a estudiants de periodisme, hem tingut la sort de créixer i estudiar en un
entorn on els mitjans de proximitat posseeixen una virtut integradora i col·laborativa, i això
ens ha permès viure la professió des de ben a prop, des dels nostres inicis.
Com a fruit d’aquests primers contactes amb el periodisme local, ens vam adonar que el
nostre entorn generacional no té per costum consumir aquest tipus d’oferta comunicativa. Així
és com ens va sorgir la necessitat de crear un espai dins la graella de programació d’una
ràdio local, produït i realitzat per joves, per a altres joves. Aquesta va ser la principal motivació
per engegar un primer projecte que satisfés la nostra inquietud, a principis de 2021: La Brava.
Per nosaltres, La Brava va suposar un abans i un després en la nostra concepció del
periodisme de proximitat i ens va aportar molta experiència professional. Atès que vam haver
d’aprendre a gestionar un projecte per nosaltres mateixes, però que alhora estava recolzat
per una ràdio local com EMUN FM, el podcast va suposar una gran responsabilitat productiva,
creativa i professional.
Com a resultat, va néixer un programa de tertúlia amb una gran presència a les xarxes socials
i dins la graella d’un mitjà de comunicació, que volia parlar de tot allò que interessa als joves
—i sobretot, als joves de Lleida—.
Actualment, ens trobem a les portes de tancament del grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals i durant aquests quatre cursos se’ns han apropat disciplines molt diverses.
Sobretot, destaquem el nostre interès per la comunicació periodística i d’entreteniment.
És per això que amb aquest treball de final de grau, el nostre objectiu és explotar al màxim
les habilitats de creació, gestió i producció del contingut amb les característiques citades. Així
doncs, volem recuperar els valors, professionalitzar i revitalitzar el podcast de La Brava.

2.

CONTEXT COMUNICATIU A LLEIDA

L’actual organització del sistema audiovisual es distingeix en dos nivells, el local i el nacional.
D’un costat, hi tenim els mitjans i serveis audiovisuals de cobertura nacional (Catalunya), i
d’altra, s’hi troben el local/de proximitat, que és el que també aglutina els mitjans i els serveis
audiovisuals de cobertura municipal i supramunicipal2. En aquesta segona categoria

2

Ídem, pàg. 41
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esmentada hi destaquem el grup Segre —que compta amb el diari Segre, una emissora local
de televisió, Lleida TV— el diari la Manyana, o els portals digitals Lleida al minut, i 7accents.
2.1.

Definició de mitjà de comunicació radiofònic local

Si ens centrem en el món radiofònic actual diferenciem dos tipus d’emissores; les d’abast
municipal, i les d'àmbit provincial. De la primera categoria, situant-nos dins la comarca del
Segrià, podem enumerar Ràdio Almacelles, Alpicat Ràdio, Ràdio Rosselló, EMUN FM Ràdio
que engloba les freqüències de Torrefarrera, Alfarràs, Almenar i Alguaire3. D’altra banda, a
aquesta oferta municipal s’hi sumen les emissores d’abast provincial, com pot ser UA1 Lleida
Ràdio i les desconnexions dels mitjans nacionals, com Ràdio Lleida de la SER, l’emissora de
la COPE, Cadena 100 Lleida, Onda Cero, Los 40 i Los 40 Classic Lleida4.
2.2.
Oferta radiofònica de contingut de proximitat a Lleida
Lleida té una llarga trajectòria dins el mitjà radiofònic. De fet, els seus inicis daten l’any 1934,
el moment en què s'inaugura oficialment EAJ-42 Ràdio Lleida. Aquesta emissora formava
part de la xarxa territorial que estava posant en funcionament Ràdio Associació de Catalunya
(RAC). A més de tenir els estudis de Barcelona, RAC acabava d'inaugurar Ràdio Girona i
estava buscant acords amb Ràdio Tarragona. La xarxa d'emissores de RAC emetia
programació dos tipus de programació (conjunta i pròpia), fet que també va convertir Ràdio
Lleida en el referent radiofònic de la informació del territori i un mitjà que recollia gran part de
la publicitat local.5
Ràdio Lleida, actualment també com ‘Ràdio Lleida - Cadena Ser’, és l’única emissora que ha
perdurat a la ciutat des dels principis del mitjà. Tanmateix, cal destacar algunes ràdios que
han format part de la xarxa comunicativa de Lleida i han estat clau dins el panorama
comunicatiu local fins a arribar a l’actualitat. Per justificar aquesta informació —sense gaires
referències bibliogràfiques— s’ha optat pel model d’entrevista a alguns periodistes que han
format part d’aquesta història radiofònica més recent o han tingut algun tipus de vinculació
amb el món de la ràdio local i de proximitat. Els entrevistats són el periodista esportiu, Jordi
Guardiola, que entre juny de 2007 i juliol de 2010 va ser el màxim responsable de la
desapareguda Segre Ràdio, i els periodistes de la delegació de TV3 a Lleida, Carolina Gili i
Enric Pinyol, que van formar part de l’emissora COM Ràdio Lleida, des de la seva creació el
1996 fins a arribar a la seva fi l’any 2004.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2022. Mapa de ràdios i televisions
Ídem
5
Ràdio Associació de Catalunya, 2016. Tal día como hoy de 1934 se inauguraba Radio Lleida, de la
red de emisoras de Ràdio Associació
3
4
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Aquestes entrevistes ens han permès saber més de les ràdios existents entre els anys
noranta i principis del dos mil, per extreure detalls de les maneres de treballar de ràdios que
oferien una total o parcial programació local, com SEGRE Ràdio i COM Ràdio Lleida. Hem
escollit aquests exemples, perquè considerem que van sorgir en un moment el que la inversió
econòmica pel mitjà local era força notòria fet que també es veia en la qualitat del contingut
de proximitats i com a conseqüent, la societat valorava aquesta aposta per l’entreteniment i
informació local. Volem observar aquests exemples —i l’època en general— com un moment
en el qual donades unes bones condicions, econòmiques, tecnològiques i polítiques
favorables van marcar un abans i un després en la història d’aquest mitjà. Podríem dir que
aquestes emissores han estat un exemple a seguir pels mitjans locals actuals.
Primerament, destaquem algunes de les ràdios que entre els anys 1990 i 2011 van emetre
des de la ciutat de Lleida. Aquestes emissores van ser Ràdio Lleida de la SER, Segre Ràdio,
La veu de Lleida (Onda Cero), Onda Rambla Lleida, la COPE, Cadena Dial Lleida, Antena 3
Radio a Lleida i COM Ràdio.
El factor més important d’aquests mitjans, i a diferència de l’actual oferta radiofònica, és
l’extensa programació de contingut proximitat basada en informació i entreteniment de Lleida.
En tots els exemples mencionats al paràgraf anterior podem parlar que consten d’una
programació feta des de Lleida i per la gent de Lleida. Un exemple de les emissores que
gaudien més d’aquest tipus de contingut eren Ràdio Lleida, que en aquell moment tenia una
amplia graella de programes basats en la ciutat, tot i tenir desconnexions nacionals. En més
gran mesura destaquem la graella diària que oferia Segre Ràdio, nascuda l’any 1994 fins a
l’any 2010, que destacava per tenir 24 h de programació totalment local. De fet, diàriament i
des de primera hora del matí, Segre Ràdio, arrancava amb el programa matinal, El
despertador i a mesura que avançava el dia, també oferia butlletins informatius a cada punt
horari. Sense deixa’ns d’esmentar d’altres magazins que es feien a les tardes, programes
temàtics, retransmissions esportives de futbol i bàsquet, o d’altres especials coincidint en dies
importants com les jornades d’eleccions. En la mateixa línia, també cal destacar un altre
exemple de programació local molt similar, la que oferia COM Ràdio. Aquesta emissora va
ser l’única ràdio municipal i no privada de Lleida, un fet que des de la seva desaparició l’any
2004 no s’ha pogut tornar a repetir. COM Ràdio, va ser una cadena pública de ràdio, creada
com una agrupació d'emissores municipals catalanes, impulsada per la Diputació de
Barcelona i gestionada pel Consorci de Comunicació Local. Aquesta emissora també oferia
butlletins informatius, i diàriament tenia programes temàtics propis que tractaven sobre
cultura, música o agricultura.
Un altre dels punts considerables de les ràdios que figuren en la ciutat entre finals dels anys
noranta i dos mil és la importància de cobertura informativa d’esports i el destacable
9

seguiment per part d’una part de la ciutadania de Lleida. De fet, era un moment on la província
destacava esportivament per alguns fets com, l’ascens de la Unió Esportiva Lleida a primera,
la temporada 1993-1994, el campionat del món de 125cc per a Emili Alzamora, l’expansió de
l’equip Llista Blava d’hoquei, el seguiment a la lliga ACB de bàsquet amb el Caprabo Lleida,…
La ciutat en aquells anys disposava d’un al nivell en gran part de les disciplines esportives, i
hi havia un públic que seguia les retransmissions així com la informació esportiva de
proximitat. Els mitjans de comunicació estatals i nacionals no donaven la suficient importància
als equips lleidatans, i és per això, que la gent seguia la cobertura esportiva des de les
emissores locals. De fet, aquest seguiment va permetre que cobrir amb patrocinis i anuncis
les retransmissions que, en l’exemple de Segre Ràdio, eren les més escoltades a Lleida.
És evident que els mitjans de comunicació radiofònics de Lleida precedents als actuals
disposaven en aquell temps d’una notòria inversió econòmica. Els periodistes entrevistats han
destacat que els recursos provenien, d’una banda, de patrocinis o anuncis i d’altra, gràcies a
un destacable suport polític. Tanmateix, cal matisar que aquests dos factors —quan ja no es
podien complir donada una crisi econòmica a principis del 2000, i diversos canvis de govern
a la ciutat de Lleida— van ser els que van propiciar el tancament d’algunes de les emissores
privades així com la ràdio municipal de la que disposava la ciutat.
Conversant amb el periodista Jordi Guardiola sobre l’actual món radiofònic local, vam arribar
a la conclusió que el periodisme local, des de fa uns anys, s’ha menystingut. De fet, podríem
dir que el fenomen de menyspreament per la cobertura informativa o la breu oferta
d’entreteniment que ofereix la ràdio local actual és un “peix que es menja la cua”. Si no
s’inverteix en crear aquest tipus de contingut i fer-ho de qualitat, la societat no aposta per
veure-ho o consumir-ho. Una de les mancances que li falta a les ràdios —i és extensible a
tots els mitjans de comunicació local- és invertir més en continguts que agradin a l’espectador
local i vetllar per la seva qualitat. El menyspreament el té l’oient, el lector o l’espectador del
mitjà però també el té el professional que es dedica als mitjans de comunicació local. Moltes
vegades els estudiants que estudien la carrera de periodisme tenen la mirada fixada en els
“grans”, els mitjans estatals i nacionals, mentre que el periodisme local té mercat i més encara
si l’ubiquem dins món de la digitalització extrema.
La poca distància entre les fonts i la persona que explica la notícia permet a l’espectador
donar importància alguns detalls que altres mitjans de caràcter estatal o nacional no es poden
permetre. I això fa que les ràdios locals, per exemple, tinguin un valor afegit.
Un cop detallats alguns dels factors més importants que han marcat la radio actual, volem
donar importància a les mancances dels actuals mitjans audiovisuals (ràdio, televisió i
plataformes web) de la ciutat de Lleida:
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●

La protagonista ha de ser la gent de Lleida. Primer de tot, caldria donar molta més
importància a la ciutadania de Lleida i província. A la gent li interessa allò que passa
al seu territori tan allò informatiu, com el que és més de caire social o cultural. És per
això que seria important tenir un magazine de tarda (de ràdio o televisió) que aposti
per explicar el que passa a Lleida, sense pecar de desconnexions estatals.

●

La necessitat de portar temes nacionals al mon local. Una altra de les mancances dins
el mon comunicació local és que no s’intenta explicar la informació nacional des de la
mirada local, i això provoca que aquesta cobertura únicament es limiti a allò que passa
a l’àrea de Lleida.

●

La ràdio és l'únic mitjà que pot competir de tu a tu amb les xarxes socials. L’únic que
li falta és tenir un equip que es dediqui només a complir amb l’estratègia plantejada
per a fer funcionar les xarxes socials.

●

Buscar un finançament a les noves maneres de “fer ràdio”. La peça que queda per
resoldre és com fer sostenible i viable a nivell econòmic els nous formats com els
“podcasts”. Actualment hi ha bones idees, i s’han posat en marxa a Lleida projectes
admirables per a poder apropar els mitjans a les noves plataformes de continguts, no
obstant gran part d’aquestes idees, encara no han trobat una sostenibilitat econòmica
per a poder remunerar l’equip humà i tècnic que requereixen.

3.

COM S’HAN ADAPTAT ELS MITJANS LOCALS A LA DIGITALITZACIÓ

La situació dels mitjans de comunicació de Lleida es pot globalitzar a l’estat que
malauradament es troben gran part de mitjans locals; el pas cap a la transició digital. L’Institut
Reuters en una investigació europea publicada l’any 2018 reconeix les dificultats que té la
premsa de proximitat per dur a terme la transició cap a l’entorn d’Internet i les xarxes socials.
De fet, ens descobrim en una situació on la publicitat —que en gran part nodria tots aquests
mitjans la del petit comerç— va a la baixa, i és quan han de diversificar les fonts d’ingressos.
Molts dels mitjans del panorama lleidatà encara se centren en el seu producte imprès —o per
antena, en el cas de les televisions i les ràdios— per tal d’obtenir ingressos, mentre que caldria
treballar en la important necessitat de fer la transició al digital, sigui via xarxes socials o
plataformes digitals6. Aquest fet evoca a la impossibilitat de poder arribar al públic jove el qual
no consumeix informació de proximitat perquè els mitjans convencionals tampoc fan res per
apropar-se a aquest sector. És per això, que cal destacar la importància de la renovació dels

6

Research: The Digital Transition of Local News. Reuters Institute for the Study of Journalism
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mitjans locals també pensant en les franges d’edat que únicament consumeixen continguts a
través de les xarxes socials i les plataformes.
4.

EL FORMAT PODCAST. EVOLUCIÓ I TENDÈNCIES DE PRODUCCIÓ I CONSUM

La major part de la ciutadania ha sentit a parlar dels podcasts com a producte comunicatiu, i
és inqüestionable com ha incrementat la seva popularitat i consum avui en dia. Però el
podcast no és un format nou sorgit arran la pandèmia. Tant l'origen del mot com l’origen de
la pràctica del podcàsting provenen de la llengua anglesa. Pod ve de l'iPod, el reproductor
MP3 llançat per Apple. L'iPod, especialment als Estats Units, va ser el gran culpable que
l'àudio cobrés una nova dimensió al nostre dia a dia. I en segon lloc, cast significa “emetre”
en anglès. Així doncs, els primers podcasts van sorgir en l’entorn radiofònic anglosaxó i daten
del 20047. No va ser fins un any després, el 2005, que l'Oxford English American Dictionary
va incloure el concepte amb la resta d'entrades al glossari: "Una gravació digital d'una emissió
o programa de ràdio —o similar—, al qual es pot accedir a través d'Internet i descarregar-lo
en un reproductor d'àudio personal".
Veiem que després de disset anys, la definició de la pràctica del podcàsting es pot aplicar
perfectament a la realitat actual del podcast que coneixem, tot i que el diccionari anglès ha
modificat algun matís de la seva entrada. Sobretot, la definició actual posa èmfasi a la
reproducció dels podcasts en dispositius portables, els quals han estat els principals impulsors
d’aquests productes comunicatius. Dit d'una altra manera, sense els telèfons intel·ligents,
l'èxit dels podcasts no seria tal com el coneixem en el present.
4.1.

Què fa diferents els podcasts dels continguts radiofònics tradicionals?

Pel que fa a la seva relació directa amb la ràdio, podem dir que el podcàsting és una manera
de fer ràdio que al llarg dels anys, ha establert els seus propis codis al marge de les fórmules
tradicionals. És un format que no es troba sotmès al rellotge, als senyals horaris dels butlletins
informatius, les falques, o els anuncis.
Si ens fixem en les característiques generals que han fet exitosos alguns podcasts, hi
trobarem una especialització en la temàtica (programes de nínxol) i moments on hi apareix
l’atemporalitat. Parlem d’un format que es pugui consumir en qualsevol moment, sense
caducar, i sigui interessant per a un grup de gent vulguis escoltar programa rere programa.
Cal dir que fa temps que la ràdio a Espanya genera continguts similars als que acabem de
descriure. El problema és que fins ara les emissores tradicionals programaven aquests tipus
de programa en dos moments molt concrets: en les matinades i caps de setmana. Dos franges
7
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horàries poc concorregudes per l’audiència, i en conseqüència, les menys “comercials” de la
graella de la ràdio8. La diferència a l'època actual, és que el consum en format ràdio a la carta
ha permès que sigui l’audiència sigui qui decideixi quan i com escoltar el seu programa favorit.
La ràdio continua tenint importància, però els oients reclamen tenir llibertat d'elecció en
temàtica, horaris i suport per on escoltar-la. Fins i tot podem dir que el podcast és la ràdio de
les noves generacions i desenvolupen una funció de “creació de comunitat”, perquè apel·len
directament als gustos d’aquell segment del públic a qui van dirigits, independentment de la
seva especificitat; hi ha podcasts sobre qualsevol temàtica i per qualsevol tipus d’oient.
4.2.

El recent auge del format entès en el context comunicatiu actual

Certament, aquesta pràctica ha experimentat un creixement significatiu en els darrers anys
—i en especial, durant l'època del confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19—,
gràcies al fet que el nostre present és un entorn "mòbil, digital i social". Així és com Andoni
Orrantia, director de programació de la COPE, defineix l'època que ens ha tocat viure,
caracteritzada per la digitalització dels aspectes de la quotidianitat humana. Actualment, en
la societat occidental en què vivim, gairebé qualsevol ciutadà pot tenir accés a Internet des
de qualsevol localització i en qualsevol moment. Per aquest motiu, els mitjans tradicionals es
van haver d'adaptar a la irrupció d'aquesta nova eina, que canviaria les regles del joc de la
comunicació i el periodisme per sempre. Tant és així, que Pérez, Pedrero i Leoz afirmen que
des del seu naixement, el “podcast ha crescut de manera exponencial fins a arribar a crear
un escenari de consum sonor alternatiu al de la ràdio analògica”9.
Avui dia la seva oferta de continguts sonors es barreja amb la de la ràdio tradicional, ja que
moltes vegades, posteriorment, es transformen en podcasts. Tot plegat es coneix com les
noves narratives digitals, de les quals Pérez, Pedrero i Leoz en destaquen elements com la
hipertextualitat, la interactivitat i les possibilitats multimèdia10, com els més característics.
Tanmateix, aquesta evolució del paradigma comunicatiu ha transformat la manera com
l’audiència rep i consumeix els continguts digitals. Com a conseqüència, el rol del públic
també ha canviat: ara, posseeix una funció activa dins l'entramat comunicatiu. Des de fa uns
anys enrere, és l'audiència la que selecciona quines plataformes i narratives vol consumir,
dins d'un mar d'ofertes —que mai abans havien estat tan variades—, on, quan i com les vol
consumir. És el que es coneix en anglès com “any content, anywhere, anytime, any device”11.
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Per consegüent, ha esdevingut crucial el fet que comunicadors i periodistes siguin capaços
de crear i oferir uns continguts que atreguin el públic. S'ha arribat a la conclusió de què tant
les temàtiques, com la forma en la qual el públic hi accedeix han de ser versàtils i interactives,
però sobretot, personalitzades. Només així es podrà aconseguir que els continguts creïn una
espècie de sentiment d’interès —o fins i tot, de dependència— al públic. Tal objectiu, segons
Orrantia, tan sols es podrà assolir amb una mentalitat oberta, atès que la constant renovació
i innovació en el llenguatge i el format és cabdal per connectar amb el públic.
Arran d’aquest fenomen, han sorgit noves plataformes amb la finalitat de dedicar-se
exclusivament a la producció, distribució i emissió de continguts sonors originals. Entre les
més rellevants, distingim Podium Podcast (Madrid, 2016 - actualitat), que va ser la primera
que va professionalitzar la pràctica del podcàsting dins del mercat hispanoparlant. La
plataforma va sorgir amb la finalitat d’adaptar-se al nou paradigma comunicatiu i oferir als
oients continguts sonors cada cop més personalitats, de manera gratuïta i global12.
Així doncs, d’acord amb Pérez, Pedrero i Leoz, el podcast és un format que ha marcat un
abans i un després dins l’ecosistema radiofònic contemporani. De fet, els autors constaten
que durant 2018 —quan Podium Podcast tan sols portava dos anys de funcionament—, la
plataforma ja acumulava 24 milions de descàrregues dels seus programes, només a
Espanya13.
Tot i que Podium Podcast va néixer dins del grup de mitjans PRISA, també hi ha altres
plataformes que van sorgir paral·leles a la indústria de comunicació tradicional. Entre les més
rellevants es troben Radio Primavera Sound (Barcelona, 2018 - actualitat) i Podimo
(Dinamarca, 2019 - actualitat).
4.3.

Els podcasts nadius digitals. Tipologia

Andoni Orrantia distingeix cinc tipus de podcasts nadius digitals depenent del seu tipus de
producció, deguda la gran versatilitat que permet el format. Els podcasts que podem
considerar professionals els produeixen aquells mitjans de comunicació que ja estan
consolidats, per la qual cosa disposen dels mitjans materials i humans necessaris per dur-los
a terme. Un exemple seria l’emissora COPE, la qual difon els continguts en format podcast a
través de la seva pàgina web i no fa ús d’altres plataformes especialitzades, comentades amb
anterioritat. El catàleg de podcasts de la COPE es divideix principalment en entreteniment
amb podcasts de cuina —com Oído cocina— o esports —com Showtime, sobre el món del
bàsquet—. En canvi, RNE sí que té algun podcast a Spotify, per exemple. Tot i això, els que
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més destaquen són les ficcions sonores14 —obres narratives de producció pròpia o
adaptacions de tercers— que es troben també al portal virtual del mateix mitjà.
En l’altra cara de la moneda hi ha els podcasts independents o amateurs, justament la
tipologia que ha experimentat una major crescuda quan parlem de la recent i sobtada
popularització del format. Tracten un ventall de temàtiques molt ampli, dins dels quals entren
les entrevistes, l’entreteniment i l’humor. El que busquen és “l’especialització, cobrir un
nínxol”15 determinat, de manera que el podcast actuï com un espai on els oients puguin
satisfer la seva demanda, tan concreta, i alhora poder sentir-se part d’una comunitat. Posem
per cas els podcasts de Revista 5W16 i LaWikly17, produïts i conduïts per periodistes i analistes
que expliquen l’actualitat internacional des d’un punt de vista expert.
Entre els altres tipus de podcasts, es troben els que actuen com a complement d’altres
projectes transmèdia, com Le llamaban padre18, del gènere true crime, basat en el llibre escrit
pel periodista Carles Porta. Més endavant en la classificació, distingim aquells podcasts que
funcionen com a eina de comunicació institucional o de màrqueting dins d’una companyia,
com ara Estar donde estés19 —el podcast del Banc Sabadell amb la participació d’experts en
negocis—. Finalment, en la tipologia establerta per Orrantia hi ha aquells podcasts que
pertanyen a universitats o s’elaboren amb finalitats educatives, com seria el cas del
mundialment escoltat TED Talks Daily20.
4.4.

Les claus per produir bon contingut en podcast

Qualsevol persona pot elaborar un podcast de manera relativament fàcil, si disposa de tot un
seguit d’eines necessàries: “un ordinador amb connexió a internet, un micròfon, un programa
de gravació i edició, una plataforma de difusió i una història per explicar” 21. Malgrat que tots
aquests elements siguin indiscutiblement bàsics i essencials, també són secundaris a l’hora
de produir contingut de qualitat. El veritable valor, com dèiem, és l’habilitat que tinguem
nosaltres a l’hora d’articular el contingut a través del format podcast.
El fet de crear un lligam amb aquells qui vols seduir —l’audiència, els oients, etc.— és tot un
art. I no hi ha millor manera de captar l’atenció del públic com explicant-li una història; als
humans ens agrada tant explicar històries com que ens les expliquin. Els periodistes i
14
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comunicadors són narradors d’històries per excel·lència i la seva tasca comporta la creació
d’una atmosfera a través del relat que volen transmetre. D’aquí l’èxit de l’storytelling en
discursos motivacionals i polítics o electorals, entre molts altres. Aquella informació que se’ns
transmet com una història, no només se’ns farà més fàcil empatitzar-ne, sinó que
probablement també la recordarem millor. Per tant, el secret del contingut dels podcasts recau
en compartir no només una bona història, sinó que també en fer-ho amb el millor discurs
possible. Com a resultat, Orrantia distingeix entre un total de deu claus per aconseguir
explicar una bona història en format podcast. A continuació s’exposen les que creiem més
rellevants:
En primer lloc, l’autor menciona la qualitat de la curiositat, la qual tot periodista haurien de
tenir i que no és només necessària per elaborar podcasts. Això es deu a què la curiositat ens
permet experimentar i dóna peu a la creativitat; hem de ser capaços d’observar, escoltar i
qüestionar el nostre entorn i tot allò que fins el moment, havíem percebut com quotidià.
En segona posició, l’autor considera essencial les tasques de producció i direcció del projecte,
ja que és allò que “professionalitza el podcast nadiu digital”22. Aquests dos departaments
cuiden des dels aspectes més generals, fins els petits detalls, ja que tots sumen dins del
producte final. Orrantia admet que la figura del director és el motor que sosté els continguts i
l’encarregat de coordinar totes les fases de creació i difusió i l’equip que hi participa —
normalment format per guionistes, productors, community managers, editors de vídeo,...
Entre molts altres càrrecs, depenent de les característiques, el pressupost i l’abast del
podcast—. En definitiva, cal saber treballar de manera conjunta i sempre tenint present quina
classe de format estem treballant: el multimèdia.
No és pas el mateix un simple testimoni que una història. Un bon tractament periodístic pot
convertir el primer en la segona. Només ens cal un personatge, una acció i una bona pregunta
per resoldre. Com comentàvem, d’això tracta l’storytelling: saber elaborar aquesta transició
entre testimoni-història i de conèixer qui és i com és el públic a qui ens dirigim.
Un altre punt a destacar, característic de qualsevol producció amb posada en escena —ja
sigui sonora o sonora i visual— és el guió. La part més ambiciosa i difícil del procés de tirar
endavant tot un podcast probablement és obtenir la inspiració per saber de què parlarem. Hi
ha molts tipus i temàtiques de podcasts diferents, i cadascun d’ells és més distint a la resta.
Però el que tenen en comú tots ells és que segueixen un guió de manera més o menys fidel.
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En qualsevol cas, tots els locutors i locutores coneixen bé quin serà l’esquelet que li pertoca
a cada episodi, per poder-lo conduir correctament.
No obstant, el fet que existeixi un guió no vol dir que el programa no pugui adoptar girs interns
o conseqüències inesperades. Tot dependrà del nivell de rigidesa del nostre guió, però
l’espontaneïtat —encara que sigui fingida— ajuda a personalitzar el contingut i fer-lo més
proper a qui ens escolta. És més, un altre dels trets definitoris dels podcasts és la proximitat
entre interlocutor i oient, el que es defineix com a one to one. I per tal d’interpel·lar-los, el més
útil és conèixer-los, com es menciona prèviament.
Per acabar amb aquest llistat, volem destacar l’element de la realització, un departament vital,
que treballa amb la tonalitat i les sensacions que vol transmetre el podcast. Ho fa a través de
material sonor, sobretot.
En definitiva, tots aquests elements i departaments s’han de coordinar d’una manera molt
similar a les redaccions tradicionals d’un mitjà de comunicació. Però, tal com assegura
Orrantia, “la creació d’un bon podcast necessita temps”23. Per tant, l’equip que el coordini no
s’hauria de comportar com una redacció d’informatius, on sol regnar la immediatesa i la
urgència per emetre la informació d’última hora. Cal tenir en compte que el valor singular d’un
podcast és enriquir la vida d’aquells qui ens escolten o ens consumeixen, sigui de manera
habitual o esporàdica. Serà només gràcies a una mentalitat calmada, pacient i disposada als
canvis és la idònia per afrontar els possibles reptes que puguin sorgir a l’hora de dissenyar i
executar un projecte comunicatiu d’aquestes característiques. El podcàsting és una feina en
grup, on cada engranatge treballa conjuntament per aconseguir elaborar molt més que un
simple producte sonor, i ser capaços de treure-li el màxim de suc per tal que esdevingui el
més exitós possible. Aquestes fites només es podran assolir si disposem d’una sèrie de perfils
professionals disposats a cooperar.
5.

HÀBITS DEL PÚBLIC JOVE RESPECTE AL CONSUM DE PODCAST

Amb la finalitat d’establir una contextualització de referència pel que fa als hàbits de consum
de podcasts del públic jove i jove adult, el qual comprendria la franja d’edat entre 18 i 24 anys.
L’estudi més recent que sobre la matèria data del 2021 i el va executar el Reuters Institute
Digital News Report i la Universitat de Navarra. Segons aquest estudi24, a Espanya, els joves
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i joves adults correspon al sector de la població més familiaritzat amb el format —en concret,
un 55% del total de la població—.
Pel que fa a les temàtiques dels podcasts25, els joves solen tenir preferència per aquells
programes de temàtiques especialitzades —22%, com ciència i tecnologia, economia i

negocis, mitjans de comunicació i salut— i estils de vida —21%, com gastronomia, moda, art,
literatura, viatges, oci—. En menor mesura, es troben els podcasts d’actualitat, assumptes
socials i esports.
Gràfic. Temàtiques de podcast més escoltades de l’últim mes. Reuters Digital News Report i
Universitat de Navarra (2021).

En referència a les plataformes utilitzades per a la reproducció de podcasts, distingim que el
sector de la població que ens ocupa fa ús d’una gran varietat d’aplicatius. A banda de les més
populars entre la resta de franges d’edat (com YouTube, iVoox o Spotify), també recorren a
plataformes “minoritàries i variades” com Soundcloud —12%—, Deezer —7%—, RadioPublic
—7%—, o TuneIn Radio —7%—, entre d’altres.
Els motius principals que els joves donen per justificar per què no escolten podcasts amb més
freqüència, és la falta de temps —27%— i la llargada dels episodis, que es considera excesiva
—11%—.
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Finalment, segons aquestes dades, el públic jove sol seguir les recomanacions de familiars,
amics, i persones properes a l’hora de descobrir nous podcasts. Però la tendència majoritària
—un 38%— és guiar-se pels anuncis que els apareixen a les xarxes socials.
Malgrat aquestes dades, hem localitzat una altra recerca26 —aquest cop, de la revista
Comunicar— sobre l’ús que en fan els joves dels seus smartphones o telèfons intel·ligents
com a receptors d’àudio i, per descomptat, del podcast. L’estudi en qüestió ha arribat a la
conclusió que els joves es basen en els seus propis criteris personals a l’hora d’escollir un
podcast, més que no pas les recomanacions de persones properes. Es destaca, així, una
“actitud individualista”27 per part dels joves oients.
Tanmateix, l’estudi ressalta la importància dels smartphones com a agents de canvi i de
redefinició de la “producció i comercialització de les indústries culturals de la comunicació”28,
basades en la mediatització. Per aquest motiu, el podcast —el qual en essència, només
consisteix en un àudio amb un muntatge més o menys elaborat— ha passat a incloure també
contingut visual. En altres paraules, la indústria del contingut sonor s’ha vist obligada a
redefinir la seva cadena de valor a causa de les noves maneres de distribuir i consumir tota
mena de contingut. La recerca en qüestió, també menciona que aquest canvi en els processos
productius i hàbits de consum s’han vist encara més accentuats en el públic més jove. En
efecte, aquesta franja d’edat focalitza la seva atenció en els continguts de pantalla i so, per
davant d’aquells que són simplement d’àudio.
Així doncs, la revista Comunicar, a través d’una anàlisi realitzat en joves de Colòmbia,
Espanya i Mèxic, ha pogut determinar les claus d’un podcast per tal de captar l’atenció dels
joves, basant-se en les tendències més recents i les seves preferències. D’una banda, lligat
a la justificació de la “falta de temps” que comentàvem amb anterioritat, és important que el
podcast en qüestió sigui “curt, àgil i que explori nous formats vinculats a comunitats virtuals
en les plataformes d’interacció”29. Dit en altres paraules, cal que el contingut tingui un target
concret, dins l’aglomeració de diversos tipus de públics que hi ha a Internet. D’aquesta
manera, podrà créixer dins la comunitat, ja que aquestes uneixen perfils amb preferències i
particularitats molt similars, tot creant un espai de discussió i compartiment de coneixements.
Segons la recerca, també caldria impulsar la divulgació i la promoció dels productes
comunicatius, com els podcasts, i la seva visualització i escolta des dels telèfons
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intel·ligents30. El veritable repte que planteja l’estudi pels creadors de contingut —sobretot per
aquell orientat a un públic jove— és plantejar propostes que corresponguin amb els interessos
i interaccions dels joves, tant en la seva vida diària com la virtual.

6.

REFERENTS

La iniciativa d’elaborar un podcast des de zero que pugui ser d’interès pel sector de la societat
escollit i que alhora el puguem personalitzar neix de la nostra passió per consumir aquest
tipus de productes. Actualment, hi ha una gran varietat de plataformes específicament
pensades per emetre podcasts, com iVoox. De manera paral·lela, altres plataformes que
abans es dedicaven estrictament a la reproducció legal de música, han apostat també per
incloure els podcasts dins del seu catàleg, com Spotify. És més, llocs web creats amb
l’objectiu d’emetre vídeos en directe, com Twitch, també han passat a ser un espai de
retransmissió de podcasts, els quals més endavant es poden recuperar a plataformes com
YouTube. En el nostre cas, els espais on consumim més podcasts és Spotify i YouTube —on
moltes vegades, com dèiem, provenen de directes en diferit de Twitch—.
Així doncs, el nostre bagatge com a oients i seguidores de podcasts a les seves respectives
xarxes socials ens permet identificar un seguit de referents que ens han influenciat a l’hora
de crear el nostre propi producte, sigui a nivell temàtic o formal. A continuació destacarem i
analitzarem un seguit d’exemples de podcasts des de diversos àmbits: estatal, nacional i local.
6.1.

Estirando el chicle31

Any de creació: 2020
Durada: 1 h 10 min
Autoria: Podium Podcast
Plataforma de distribució: Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube
Temàtica: Comèdia, tertúlia, crítica social
Estirando el chicle el presenten les dues comunicadores i personalitats d’internet: Carolina
Iglesias i Victoria Martín. És un podcast de comèdia, que van estrenar durant el primer
confinament provocat per la Covid-19, i que té una entrega per setmana. Cada divendres, les
dues conductores —que també són còmiques, guionistes i han col·laborat en programes de
ràdio i televisió— comparteixen el podcast amb una convidada diferent. Així doncs, el format
consisteix en una espècie d’entrevista mesclada amb trets típics de les conversacions fluides
i sense preparació, on es parla sense pèls a la llengua. Les convidades solen ser personalitats
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conegudes dins del món de les xarxes socials, però també els mitjans de comunicació,
l’entreteniment, l’art i la política, de les quals l’edat varia de manera indiferent. Les temàtiques
són d’allò més variades: la infantesa, fer-se vella, la gestió del fracàs, el feminisme i la llibertat
sexual, entre d'altres; és a dir, temàtiques que les preocupa, les indigna o les fa reflexionar.
Aprofiten per relatar anècdotes des de l’espectre més personal. En definitiva, duen a terme
una espècie de crítica social i la divulguen des del seu propi punt de vista femení. Aquest
aspecte és el més important del podcast, i és el punt de partida d’on sorgeix la necessitat d’un
podcast com aquest32.
Per cada programa, les presentadores el condueixen sent fidels a una estructura més o
menys lleugera. Aquesta parteix d’una breu conversa inicial entre Iglesias i Martín, que fan
servir per trencar el gel, segons més tard, amb la convidada i introduir la temàtica del dia. Ho
segueix una música de capçalera —d’uns quinze segons— i ja les tres veus entren de ple
amb la conversa sobre la matèria que les ocupa. No distingim seccions o cap altre tipus de
patró, es prioritza la fluïdesa i la naturalitat del discurs.
Per acabar, aquest podcast destaca per la seva presència a xarxes socials: 187 mil seguidors
a Instagram, 152 mil subscriptors a YouTube, 79 mil seguidors a Twitter, entre d’altres
plataformes. El seu èxit es deu a la proximitat que tenen ambdues presentadores amb
l’audiència, fet que les ha permès elaborar el seu propi espectacle d’humor —més enllà del
podcast— amb públic en directe i damunt d’un escenari.
Arran de tots aquests motius, creiem que Estirando el chicle es tracta d’un bon referent del
qual prendre nota. A més, no podem deixar-nos de mencionar el Premi Ondas que va rebre
el passat mes d’octubre, dins la categoria de “millor podcast o programa d'emissió digital”.
Segons l’organització del certamen, el podcast d’Iglesias i Martín destaca pel seu “trencador
llenguatge i enfocament” i la “barreja d’humor, entrevistes i continguts socials sense
prejudicis”33.

6.2.

Deforme Semanal Ideal Total34

Any de creació: 2019
Durada: 1 h 15 min
Autoria: Ràdio Primavera Sound
Plataforma de distribució: Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts
Temàtica: Tertúlia, feminisme, comèdia, relacions
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Com dèiem, el segon podcast d’àmbit estatal del qual en traurem inspiració és Deforme
Semanal Ideal Total (2019-2022), de Ràdio Primavera Sound. De nou, es tracta d’un
programa presentat per dues dones: Isa Calderón i Lucía Lijtmaer, ambdues professionals de
l’entreteniment i la comunicació; la primera és guionista i humorista i la segona és periodista
i escriptora especialitzada en cultura. En el seu podcast, tracten temàtiques essencialment
culturals, polítiques, feministes i psicològiques durant aproximadament una hora, a través
d’episodis que s’estrenen quinzenalment. Concretament, el programa va néixer d’un
espectacle en directe a càrrec de les dues —simplement Deforme Semanal— que es duia a
terme en format presencial en teatres de Madrid. Per això, una característica molt important
d’aquest podcast és la gravació en directe i encara més, la presència de públic en directe en
el moment de l’enregistrament. Així doncs, les ovacions i els riures dels membres dels
espectadors són elements distintius del seu projecte. En aquest cas, veiem que les
conductores segueixen un guió ben definit; cadascuna articula el seu propi monòleg al voltant
la qüestió que els ocupa en cada episodi. Per aquest motiu, s’aprecia una major preparació i
una major profunditat en les seves aportacions. D’aquesta manera, Calderón i Lijtmaer, per
separat, aporten un punt de vista diferent sobre la temàtica del dia. Si bé amb el nostre
podcast pretenem crear una conversa fluida entre l’entrevistat/da i les dues presentadores,
també considerem rellevant definir i guionitzar —si més no, a grans trets— les aportacions
que farà cadascuna de nosaltres, per tal de seguir un cert ordre i crear un producte coherent
i cohesionat.
D’igual manera que el podcast anterior, a Deforme Semanal Ideal Total també se li va atorgar
el Premi Ondas a “millor podcast o programa d'emissió digital”, l’octubre de 2021 de manera
ex aequo35. Per finalitzar, segons dades de Ràdio Primavera Sound i Spotify36, Deforme
Semanal Ideal Total va ser el podcast revelació en castellà de l’any 2020 i actualment és un
dels més escoltats a Espanya. També compta amb oients de països llatinoamericans com
Argentina, Mèxic, Colòmbia i Xile37.

A escala catalana, tenim nombrosos exemples de podcasts que al llarg dels seus capítols
gaudeixen d’una gran audiència que els segueix. Els episodis dels podcasts Gent de Merda,
i la Sotana són els més escoltats en llengua catalana. El primer és l’espai de la generació
millennial per excel·lència i el segon, tracta temes relacionats amb el futbol i el barça.
En els darrers anys, s’ha donat un auge d’aquest format audiovisual en llengua catalana de
forma externalitzada a les ràdios convencionals. Són productes independents, i especialitzats
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en un tema que busquen fer-se un lloc en el panorama del podcast, tot i les dificultats que pot
suposar el fet que sigui en català.
6.3.

Gent de Merda

Any de creació: 2019
Durada: 40 - 60 min.
Autoria: Ràdio Primavera Sound
Plataforma de distribució: YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts
Temàtica: Tertúlia, millennials
Gent de Merda és un podcast fet en llengua catalana per les periodistes Clàudia Rius, Paula
Carreras i Rita Roig i la violoncel·lista Ofèlia Carbonell. El projecte va començar sent un format
independent, i els seus capítols es penjaven a YouTube. Des de l'inici de la segona
temporada, l’any 2020, els diferents episodis del podcast s’emeten a través de Ràdio
Primavera Sound38.
La temàtica del podcast gira entorn una conversa envers les diverses preocupacions dels
millenials. Cada programa compta amb un convidat, que forma part de la conversa —
juntament amb les quatre presentadores— sempre relacionada amb la seva dedicació
professional o especialització. En algunes entrevistes a les seves creadores, aquestes
afirmen que l’objectiu inicial del projecte era reproduir una conversa de bar entre quatre
amigues. De fet, a això es deu el seu imminent èxit, donat que la gent que escolta el programa
se sent identificada amb què es diu i les aportacions flueixen en cadascuna d’elles39.
Dins l’escaleta del programa és clau la improvisació de les presentadores, però també n’és
les diferents seccions que van sorgint durant l’entrevista. Algunes d’aquestes parts del format
són L'stalkejada a la cara, Remena Filomena i Decisions de merda, les quals totes van
acompanyades de les seves corresponents sintonies40.
Al llarg de les temporades del programa, hi ha moltes personalitats relacionades amb el
panorama cultural i musical català que hi han assistit com a convidades. Entre aquestes hi
trobem l'humorista Joel Díaz, la presentadora de programes del cor Laura Fa, la presentadora
i humorista Elisenda Carod o la influencer Juliana Canet, entre d'altres.
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6.4.

La Sotana

Any de creació: 2014
Durada: 1 h
Autoria: Produït i moderat pel gironí Andreu Juanola, amb els comentaris de Manel Vidal Boix,
Joel Díaz i Modgi, i amb Enric Gusó com a tècnic de so41
Plataforma de distribució: Youtube
Temàtica: Actualitat esportiva, humor, futbol, Futbol Club Barcelona
La Sotana és un podcast que consta d'una tertúlia —en to humorístic— sobre l'actualitat
esportiva i futbolística. Sovint hi participen convidats de l'entorn blaugrana, jugadors de futbol,
del món del periodisme esportiu o humoristes42.
La idea del programa va sorgir fruït de les videotrucades que feien per Skype un grup d'amics
per comentar de forma privada l'actualitat futbolística. El inicis de les emissions d’aquestes
converses en obert no van ser fins l'any 2014, a l'emissora local Ona de Sants, al barri de
Sants de Barcelona.
Amb els anys el programa va anar creixent en audiències i agafant renom, fins al punt que el
periodista Sique Rodríguez, els encomana una secció al programa Què t'hi jugues de SER
Catalunya perquè fessin una secció on puntuaven els jugadors del Barça que fins aleshores,
el programa de La Sotana publicava a Twitter. L'èxit d’aquella secció va fer que SER
Catalunya els fitxés per presentar el programa els dijous d'onze a dotze de la nit43. El
programa no va durar gaire en antena perquè els van expulsar per suposades befes a
personalitats del mon esportiu, entre les quals hi ha el director de Mundo Deportivo, Santi
Nolla.
L’any 2018 van tornar a emetre el programa per Ona de Sants fins que el setembre del 2018
els va contractar la ràdio pública de Barcelona, Betevé. La durada del programa a aquesta
cadena, un cop més, va ser també curta. Van començar a emetre el 2018 i ràpidament va
passar a ser un dels programes de més èxit, sent el tercer més vist des de la web de Betevé,
els podcasts més escoltats i passant a ser el contingut més vist del canal de YouTube d'aquest
canal de televisió pública, tal com s'apunta a l'informe públic del setembre del 2018.
Més tard, a principis de l’any 2019 el programa va ser cancel·lat també per acudits i befes a
personalitats del mon esportiu44. Tanmateix, en alguna entrevista els membres de l'equip de
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La Sotana apuntaven pressions de la directiva del Futbol Club Barcelona a la direcció de
Betevé per una nadala satírica que van dedicar al president del Barça Josep Maria Bartomeu.
Després de la suspensió a la SER Catalunya, i a Betevé el programa ha seguit el seu curs
gràcies al micromecenatge que rep dels seus oients i seguidors a través de la web Patreon.45
Els mecenes poden gaudir en exclusivitat del directe del programa el dilluns a la nit, així com
les retransmissions d'alguns partits. La resta de seguidors segueixen el podcast a través de
les plataformes iVoox el dimarts, i el dimecres el programa en vídeo és penjat al canal de
YouTube.
Darrerament, de la mateixa manera que es percep un impuls del podcast en català força
notori, el fenomen també s’ha vist reflectit en la creació de continguts local. La majoria
d’aquests programes sonors es troben vinculats a ràdios o mitjans —TV i diaris— locals. A
continuació enumerem alguns exemples.
6.5.

La Cova

Any de creació: 2019
Durada: 50 min
Plataforma de distribució: Twitch, Ivoox, Spotify, Youtube
Temàtica: Esport, Futbol, Entreteniment, Lleida Esportiu
La Cova és un podcast especialitzat que parla sobre el Lleida Esportiu. Els seus creadors no
es defineixen com “periodistes” ni “humoristes” perquè creuen que aquest és un espai de
diversió i entreteniment sobre futbol46. Els capítols van en funció dels partits que juga l’equip
de futbol Lleida Esportiu i dels diversos esdeveniments de l’actualitat del club.
A Lleida també s’hi fan podcasts especialitzats en la informació diària, com és un exemple el
del diari Segre. Aquest és un podcast diari de dos minuts que tracta l’actualitat de forma molt
breu i resumida de totes les comarques de Ponent i el Pirineu i Aran. Inclou temes de política,
territori, esports, successos, cultura i meteorologia47.
6.6.

Txarrem

Any de creació: 2014
Durada: 1 h
Autoria: Sergi Terès
Plataforma de distribució: Youtube, IVoox, Spotify
Temàtica: Música, entreteniment, Lleida, Local

45

La Sotana. Patreon.
Spotify. La Cova.
47
Segre.com. Escolta les notícies de Lleida d'aquest dissabte 5 de març de 2022.
46

25

Dins el territori, també hi ha podcasts que actualment no tenen activitat, però si és important
destacar la idea i el seu projecte. Un exemple és Txarrem, un format setmanal especialitzat
en el panorama cultural i musical de les terres de ponent. En cada capítol en Sergi Terès —
creador i presentador del podcast— entrevista a un cantant o grup del panorama musical
lleidatà.
7.

PRECEDENT

Normalment, les propostes de podcasts d’entreteniment d’origen local són creades per gent
jove que s’hi dedica de manera altruista, perquè gaudeix del món de la comunicació i està
motivada per la comunitat de persones que creen els podcasts. Aquest és el cas de La Brava,
un format creat i conduït per tres estudiants universitaris el gener del 2021: l'Ivan Pelegrí, la
Judit Montoy i la Laia Berenguer. La producció comptava amb el suport del Xavier Alepús i
l'Àdam Rahali. Tots cinc van creure necessari que calia explicar i fer difusió d’aquells temes
d’interès pels joves com ells mateixos: noves tecnologies, xarxes socials, música, art, estudis,
lleure i sobretot la incògnita que els suposa el futur. La Brava va ser un podcast setmanal que
durant la seva temporada debut va publicar 15 capítols, enregistrats des dels estudis de la
seu d’EMUN FM Ràdio a Torrefarrera.
El programa s’emetia en directe cada diumenge al migdia, des d’un canal de Twitch propi,
amb l’objectiu de crear una comunitat de seguidors del podcast que pogués comentar el
transcurs del programa a temps real. D’aquesta manera, es va aconseguir fomentar la
interacció entre els conductors i el públic.
Al cap d’unes setmanes, es va engegar la col·laboració amb una ràdio local del territori, EMUN
FM Ràdio, el consorci d’emissores municipals de l’Alt Segrià i la Noguera —engloba les
freqüències d’Albesa, Alguaire, Alfarràs, Almenar i Torrefarrera—. Es va arribar a un acord
entre La Brava i EMUN per tal de crear una sinergia col·laborativa que, d’una banda,
proporcionava un espai amb equip tècnic de qualitat per la gravació del podcast i, d’altra
banda, rejovenia i digitalitzava els continguts de la ràdio local.
Tanmateix, la ràdio municipal va fer ressò del
nou tipus de programa a través de la pàgina
web48 i a les seves xarxes socials (veure
imatge).
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Durant la primera temporada, el programa solia consistir en tres seccions ben definides,
cadascuna presentada per un dels conductors. La Judit introduïa el tema del dia i llençava
preguntes als espectadors de Twitch; la Laia obria la mirada sobre aquella mateixa temàtica
aportant context des dels Estats Units; i per últim, l’Ivan portava un joc relacionat amb el tema
del dia en què hi podien participar tant les presentadores, com el públic.

Imatges promocionals de l’estrena de La Brava a EMUN FM Radio. Esquerra: l’estudi amb l’Ivan
Pelegrí, la Judit Montoy i la Laia Berenguer. Dreta: la realització amb el Xavier Alepús i l’Àdam
Rahali.

A banda dels programes habituals que es
retransmetien en directe des de l’estudi, també hi
havia setmanes on aquests eren substituïts per
reportatges especials. A continuació en mostrem
alguns exemples:
“Què faran els joves per Setmana Santa 2021?”49

49
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L’entrevista a Lil Dami50, quan va venir a fer
un concert a l’Orfeó Lleidatà.

Un reportatge51 sobre la Segona edició de la
jornada Networking Odisseu, des de l’Escola
Agrària d’Alfarràs.

50
51

La Brava, 2022. ENTREVISTA A LILDAMI. A LA BRAVA,Youtube.com [en línia]
La Brava, 2022. Tenim futur els joves a Lleida? Descobrim les sortides laborals del món rural,

Youtube.com [en línia]
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També es prioritzava la interacció a les xarxes socials de la plataforma, en concret Instagram,
Twitter i YouTube. Els següents en són alguns exemples:

Comentaris a Instagram i interacció amb el
públic:

29
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1. QUÈ ÉS LA BRAVA?
Temàtica i justificació
És evident que gran part del contingut creat pels mitjans de comunicació de Lleida és d’àmbit
informatiu. En són exemples els programes de debats d’actualitat, butlletins informatius,
entrevistes a polítics de la ciutat,... Actualment existeix una oferta molt mínima pel que fa a
programes i seccions d’entreteniment, tant en les ràdios, com les televisions de la ciutat de
Lleida.
Si dins d’aquests escàs contingut d’entreteniment, hi busquem l’oferta adreçada als joves,
observem que no es tracten temes adreçats aquest públic, i per tant, els mitjans de
comunicació de Lleida haurien de treballar més en aquest aspecte.
El podcast La Brava és un format que s’enfronta a la tendència informativa de gran part dels
programes que consumeix la població de Lleida, i al mateix moment, és un altaveu per als
joves. Volem que aquest projecte sigui una mena “d’excusa” per parlar del que fa la gent jove
de Lleida, de les seves inquietuds, de les seves destreses i sobretot crear una comunitat per
a poder compartit tot aquest contingut. En som coneixedores que, actualment existeixen
infinitat de projectes impulsats per joves a Lleida, i no els coneixem. Són petits moviments
emprenedors descentralitzats, que anirien des de projectes de grups musicals, nous mitjans
de comunicació, divulgadors o genis esportistes, i seria interessant través del nostre podcast,
elaborar un telar de totes les històries de la gent jove a nivell local.
Parlem d’iniciatives interessants i històries extrapolables a tot el territori. De fet, gran part de
la gent que passaran per cada capítol de La Brava són persones que tenen un recorregut a
nivell nacional i que centren els seus projectes a les terres de Lleida.
La Brava vol tenir un missatge de base molt clar, i és el següent: “en una ciutat petita com és
Lleida, es poden fer coses grans”. En aquesta mateixa línia, el podcast vol ser una crítica cap
al desprestigi d’aquesta zona del territori, on s’hi fan moltes coses però no s’expliquen o no
es comuniquen de la manera adequada per tal de ser reconegudes.
L’elecció del nom de “La Brava” per aquest podcast va tenir lloc a inicis de 2021, poc abans
d’estrenar la primera temporada. De cara a la segona temporada, ens vam plantejar un
rebranding, no només de la imatge corporativa —de la qual se’n parlarà més endavant— sinó
del mateix títol del programa.
Tot i les propostes, finalment vam considerar que cap reunia les mateixes qualitats que “La
Brava”: senzill, fàcil de recordar i d’essència jove —les patates braves són el plat estrella que
demanen els estudiants quan es reuneixen als bars amb els seus amics—. A més, el bagatge
31

de la primera temporada i el fet que els nostres seguidors ja ens coneguessin amb aquest
nom, ens ha fet mantenir-lo.
Característiques
La nova temporada del podcast de La Brava, d’acord amb Andoni Orrantia52, correspondria a
la tipologia de podcast independent o amateur i, més concretament, basat en les entrevistes.
Tanmateix, també creiem que en certs moments o capítols del podcast el programa esdevé
del tipus entreteniment o humorístic.
Per nosaltres, les entrevistes són l’element central al voltant del qual gira la totalitat del
programa, perquè creiem que són la millor manera d’explicar petites grans històries.
L’storytelling té molt èxit en discursos motivacionals i polítics o electorals, entre altres. Aquella
informació que se’ns transmet com una història, no només se’ns farà més fàcil d’empatitzar,
sinó que probablement també la recordarem millor. Per tant, el secret del contingut de La
Brava recau en compartir no només una aquesta bona història, sinó que també en fer-ho amb
el millor discurs possible”.
Igual que altres podcasts que considerem els nostres referents53, el nostre equip també està
format per dues dones presentadores, i el to tindrà la intenció de transmetre una sensació de
proximitat a través del llenguatge —si bé evitaríem els vulgarismes, el nostre objectiu és parlar
de joves a altres joves—. Volem que el format i l’enfocament siguin trencadors, barrejar
entrevistes i històries humanes amb continguts socials i una mica d’humor.

2. DES DE L’ESTUDI, PERÒ TAMBÉ DES DEL CARRER
Equip tècnic utilitzat
La sinèrgia establerta amb el consorci d’emissores municipals, EMUN FM Ràdio, ens permet
gaudir d’uns estudis de gravació de qualitat a l’hora d’enregistrar els episodis de La Brava. La
seu d’EMUN FM es troba al tercer pis de l’edifici de l’ajuntament de Torrefarrera, i compta
amb les facilitats tècniques essencials per tal d’executar aquest tipus de continguts. A més,
en l’àmbit estètic, l’aparença neutra i versàtil de la sala de gravació d’EMUN és ideal pel
podcast.
Així doncs, després d’haver valorat altres possibilitats d’enregistrament sonor del podcast —
els estudis de ràdio de la Facultat de Lletres de la UdL, fer un lloguer de material per portar
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el podcast en exteriors, entre altres opcions molt limitades—, vam concloure que la més
encertada era optar per la ràdio local, que ens oferia les seves instal·lacions i el seu equip
tècnic de manera desinteressada. Sens dubte, era la millor decisió; després de tot, allí s’havia
enregistrat també la primera temporada i els resultats van ser d’allò més positius. El
programari utilitzat per l’obtenció so és l’Audition, l’editor d’àudio d’Adobe.
Pel que fa a l’enregistrament visual de La Brava, vam recórrer al muntatge d’un plató
multicàmera, conformat per tres càmeres que es troben per llogar des de la Facultat de
Lletres. Gràcies a tres trípodes, les càmeres es poden col·locar al voltant de la taula ovalada
dels estudis d’EMUN, de manera que obtenim tres plans diferents: un pla general de l’estudi
i dos plans mitjans dels assistents al podcast —tant presentadores com convidat(s)—.
Amb tot, el muntatge del “plató” multicàmera per la gravació del nostre podcast es mostra
d’aquesta manera54.

54

Veure imatges de sota del dia de gravació
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Per últim, el programari d’edició de vídeo utilitzat per muntar el producte final, ha estat tant
l’editor DaVinci Resolve com l’Adobe Premiere.
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3. QUÈ ENS INSPIRA?
Llista de convidats per una temporada
A continuació, presentem una sèrie de propostes de convidats que creiem adients, ja que
segueixen el perfil de “jove de la demarcació de Lleida amb una història per explicar”:
-

Aka Modesto (@akamodesto): artista que pinta els matalassos gràcies a la
col·laboració ciutadana, va sortir al Telenotícies vespre de TV3.

-

Arnau Moreno (@emlanwav): artista i productor musical de Torrefarrera, sota el nom
artístic.

-

Ana Blanch (@anablanchustudy): influencer i digital creator que estudia medicina,
té 67 mil seguidors a Instagram i fa directes a Twitch amb la temàtica “study with me”.
També fa posts per millorar la productivitat a l’hora d’estudiar.

-

Carla Galeote (@galeotecarla): estudiant de Dret a la UdL, divulgadora i activista que
té una plataforma a Tik Tok on compta amb gairebé 330 mil seguidors. Parla sobre
política, feminisme i altres moviments socials, etc.

-

EZVIT 810 (@ezvit810): cantant d’Alcarràs que va començar a penjar contingut amb
cançons seves a Tik Tok durant el període de quarantena del 2020.

-

Kelly Isaiah (@kelly_isaiah): cantant del grup lleidatà de reggae, Koers. També va
ser el guanyador del concurs de talent musical televisiu La Voz d’Antena 3 —l’edició
del 2020—. Actualment, compta amb més de 24 mil seguidors a Instagram.

-

Marta Gilart (@martagilart): creadora de contingut i divulgadora sobre el càncer de
mama. És d’Alpicat, té 23 anys i publica la seva experiència amb la malaltia.

-

Ona Baradad (@onabaradad): jugadora del primer equip del Barça femení, de només
18 anys i de Rosselló.

-

Renaldo & Clara (@renaldoiclara): grup musical de Lleida, conegut arreu de
Catalunya sobretot gràcies a prestar una de les seves cançons a anuncis de televisió.
Han fet entrevistes a TV3, a TV2, actuen pel Primavera Sound i altres festivals.

-

Sergi Terés (@txarrem): entrevista a artistes del panorama musical de Ponent.

-

Shad Demn (@shad_demn): grup de música d’Alpicat, que va guanyar el concurs de
Bandes Emergents de Cases de la Música el passat any.

4. UN PROGRAMA FET PER JOVES, PER A JOVES
Rellevància pel territori i idoneïtat del programa
Lleida, en el seu conjunt, necessita mitjans que donin veu als joves. El podcast de La Brava
vol cobrir aquesta necessitat per donar a conèixer les històries del territori, en clau
d’entreteniment i amb el llenguatge d’una generació jove, radicada en Internet.
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Si tenim en compte que el format cobreix la funció de fer “d’altaveu” a la gent jove de Lleida i
crear comunitat, observem que la importància pel territori pot arribar a ser molt gran.
Actualment, no existeix un canal que tingui un contingut completament encarat a un
determinat sector de la població, i usualment, els que existeixen donen veu a un públic més
madur.
Target
El target del projecte és principalment gent jove, entre els 14 i 30 anys, que visquin a les terres
de Lleida. Tanmateix, totes les històries, si estan ben explicades, són universals. Per tant, no
creiem necessari centrar la totalitat dels continguts que es tracten en Lleida; d’aquesta
manera podriem arribar a una audiència que vagi molt més enllà de l’àmbit local i d’aquesta
província en concret.
El fet de definir les característiques que contextualitzen l’entorn social i cultural del podcast
—així com el target dels seus oients i espectadors— ens ajuda a poder descriure quines
poden ser les millors seccions que s’adeqüin a programa.
Seccions
Partim de la base en què volem centrar cada episodi de La Brava en un àmbit diferent des
del punt de vista dels joves: literatura, esports, cinema, teatre, i un llarg etcètera. D’aquesta
manera, podrem combinar la informació de les entrevistes a professionals, l’opinió dels joves
“a peu de carrer” i fins i tot el nostre propi bagatge en cada temàtica en particular. Així doncs,
primer, obrim el programa parlant entre les dues presentadores i directament introduïm el
tema; més endavant, s’hi uneix el convidat, el qual després d’una entrevista passa a ser un
més de la conversa sobre la temàtica; i la resta de seccions també van estretament lligades
a aquest tema base. A continuació, presentem l’esquema de les seccions amb una breu
explicació, les quals es veuran plasmades en una escaleta en el punt número set:
1. Identificador del programa:
La veu del jove periodista Pere Gilart —director d’Alpicat Ràdio i locutor d’EMUN FM Ràdio—
és l'encarregada de situar l'inici del podcast.

2. Fals directe:
Obrim el programa de manera directa, crua i natural, però també personal. Les dues
conductores parlaran d’experiències pròpies, abans de donar pas a l'entrevistat: anècdotes
de l’institut, l’escola, de la colla d’amics... Històries que puguin enganxar a la gent des del
primer moment i aportin humanisme a les figures de les presentadores.
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3. Sintonia:
La sintonia del programa és la cançó Fent amics de l'agrupació lleidatana Renaldo & Clara.
Hem triat aquesta música pel seu missatge inicial: "Lleida és petita i el més habitual serà
trobar-se”. Creiem que defineix molt bé un dels principals objectius del podcast de La Brava:
explicar les històries que passen en aquesta ciutat —i arreu del territori lleidatà—, on és
habitual trobar-se gent que coneixes.

4. Introducció:
Presentació i benvinguda tant del convidat com de la temàtica del dia.

5. Entrevista:
Aquesta es conformarà amb preguntes per trencar el gel —que poden tenir relació amb la
temàtica que hem encetat a la introducció—; preguntes sobre la seva feina —per evidenciar
per què l’hem convidat al programa: els seus últims treballs, com és el seu dia a dia a la seva
feina, com va començar, plans de futur,...—, i finalment, preguntes relacionades amb el tema
del dia.

6. El tema del dia:
Arribats a aquesta secció, el convidat deixa de ser el centre de protagonisme i passa a ser un
“suport” més a la conversa que condueixen la Judit i la Laia sobre la temàtica que ocuparà
cada programa. Hem plantejat els següents temes entorn als quals pot girar el programa,
basant-nos en el que ens interessa i/o ens preocupa com a joves adults:
-

La música local i la música en català: Consum, importància, viralitat, sales de
concert, …

-

Les festes majors i les festes de poble: Experiències, anècdotes, tradicions, …

-

El vocabulari “de poble” vs. el vocabulari “de ciutat”. L’slang.

-

Les xarxes socials predilectes pels joves: Consum, usos, opinió, toxicitat entre
usuaris, …

-

Els influencers: Són models a seguir?, és una feina de debò?, què comporta ser
influencer?,...

-

El feminisme aplicat en un àmbit concret: En l’esport, els negocis, el cinema i el
teatre, els mitjans de comunicació —per exemple, en quina mesura hi ha periodistes
dones que presenten programes de televisió?—, …

-

Les diferències intergeneracionals: Entre Generació Z i Millennials/Boomers/futura
Generació Alfa, … Com ens afecten en el nostre dia a dia? Quines anècdotes podem
explicar?
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-

El metavers de Mark Zuckerberg: Què és? Quines preguntes i dubtes ens sorgeixen?
Què ens depara el futur de la tecnologia?

7. El reportatge: A peu de carrer:
Consistirà en un vídeo prèviament gravat i editat en format “pregunta-diverses respostes” en
el qual l’equip de La Brava sortirà al carrer per parlar amb els joves d'un municipi en concret.
Les preguntes —ben senzilles— giraran en torn el tema del dia. El protagonisme es donarà a
la gent del carrer, i a la seva naturalitat.
Per tal de donar una sensació de mobilitat i presència al territori, ho farem a través d’aquestes
càpsules de vídeo: cadascuna es gravarà des d’una capital de comarca diferent (a poder ser,
que coincideixi amb la procedència del convidat). D’aquesta manera, es donarà veu als joves
de la zona i no només “als que viuen/freqüenten la ciutat”.
En acabar la reproducció del reportatge, es podran comentar les respostes més destacables
que la gent hagi donat.
8. Recomanació:
Per tancar amb el podcast, tant la Judit, com la Laia, com el convidat podran recomanar
quelcom als oients. Un llibre, un àlbum de música, una pel·lícula, una sèrie, un influencer,
exposicions, activitats de lleure, etc.

5. FEM-HO POSSIBLE
Estudi de la viabilitat del projecte
-

Anàlisi del mercat:

És innegable que el sector del podcast està en constant creixement a nivell global i encara
més, després dels inusuals mesos de pandèmia. El format compta amb més de 330 milions
d’usuaris, segons dades del 2021. De cara els propers tres anys, està previst que la xifra de
consumidors augmenti un 32% només en l’estat espanyol55. De fet, la plataforma de podcasts,
Podimo, afirma que Espanya és un dels països on el creixement del mercat està sent més
elevat56. Podimo va reunir un seguit de tendències57 que marquen l’actualitat del sector del
podcast del nostre país:

55

Puro Marketing. Seis tendencias que marcarán el sector del podcast en 2022, 2022. [en línia]
Domínguez Reguero, J., 2022, El reto de hacer rentable el negocio del ‘podcast’. EL PAÍS [en línia]
57
Puro Marketing. Seis tendencias que marcarán el sector del podcast en 2022, 2022. [en línia]
56
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-

Les productores de podcasts invertiran entre deu i dotze milions d’euros en la
producció de nous continguts originals.

-

És notable el creixement del contingut fet per dones —i cap a dones—, el contingut
infantil i el d’entreteniment —com ara els podcasts conversacionals, d’entrevistes, i
que tracten temàtiques d’actualitat social, etc.—. A la vegada, aquestes són les
categories amb cada cop més demanda per part de l’audiència.

-

S’ha detectat que creadors digitals consolidats aposten pel podcast com a nou mitjà
de comunicació amb el seu públic. Així, amb aquesta aposta pel món sonor,
s’aconsegueix atreure el format a les noves generacions.

-

El format tradicionalment auditiu aposta per fusionar-se amb el contingut visual, de
manera que ambdòs llenguatges proporcionen informació complementària.

Entre d’altres tendències en el sector del podcast es troben les següents58:
-

Pel que fa al model de negoci, les formes de finançament més populars són la
publicitat integrada al contingut del mateix podcast, el model per subscripció de
l’audiència —a través del qual es paga per consumir— i el contingut patrocinat
íntegrament per marques o branded podcast.

-

També s’han donat dues tendències, que en un principi poden semblar oposades: hi
ha hagut un boom de la ràdio amateur, que alhora ha provocat que el sector es
professionalitzi. Si bé tothom pot produir el seu propi podcast, no tots són capaços de
generar la mateixa rendibilitat.

Estudi del DAFO —debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats— pel projecte de La Brava:

Factors
interns

Aspectes negatius

Aspectes positius

DEBILITATS

FORTALESES

Finançament escàs (o nul).

Equip amb aptituds i experiència amb
podcasting i la seva distribució (know-how).

El contingut i els convidats es limiten al
territori i a una franja d’edat que
consideraríem jove (entre 15 i 30 anys).
El podcast no és un format innovador en si
mateix.
Falta de material tècnic (audiovisual) de
qualitat per la gravació en imatge i l’edició
del podcast.
El públic jove no escolta la ràdio i té poca

Forta segmentació del mercat.
Coneixença dels gustos de l’audiència
(compartim generació i estils de vida).
Facilitat per contactar amb els convidats del
podcast (agenda).
Col·laboració amb un mitjà de comunicació
local (EMUN FM), que presta les seves
instal·lacions i equip sonor.

Domínguez Reguero, J., 2022, El reto de hacer rentable el negocio del ‘podcast’. EL PAÍS [en
línia]
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predisposició a seguir els mitjans locals.

Factors
externs

Emissió lliure via internet, sense la necessitat
d’obtenir llicències o passar per altres barreres
legals.

AMENACES

OPORTUNITATS

Legislació sobre drets d’autor pel que fa a
plataformes digitals (música i imatges de
tercers que puguin ser d’interès al podcast).

Públic jove i proper al territori, que fins ara no
havia estat target del contingut audiovisual
local.

Competència d’altres continguts de
podcasting (tant per part de professionals de
marques reconegudes, com de productes
amateurs).

Segmentació temàtica i de continguts.
Cada cop el consum de podcasts està més
estès en la franja d’edat del nostre target.

Dificultat per monetitzar aquest tipus de
contingut online (nous mitjans i maneres de
comunicar).

Pla de màrqueting
Inversió econòmica inicial del projecte:
Donat que el projecte La Brava és una col·laboració amb ràdio EMUN FM, i l'emissora ens
proveeix el material tècnic la inversió inicial del projecte aniria destinada a remunerar altres
despeses també necessàries per engegar un podcast.

Una part de la remuneració inicial, d'una banda, aniria destinada a comprar dos ordinadors
portàtils. Creiem que és necessari disposar d'un equip d'aquestes característiques per tal de
poder fer totes les tasques que requereixi el programa. D'altra banda, una part de la inversió
inicial també aniria adreçada a imprimir una lona serigrafiada amb el logotip de la marca.
Aquest material serviria per donar visibilitat a la marca del nostre podcast. La idea serà posar
la lona al de fons a l'estudi de la ràdio mentre enregistrem.
Un cop explicats els requeriments, creiem que és necessària una inversió inicial entre 1000 i
1500 euros.

Despeses i ingressos:
●

Pressupost mensual:
○

Sous de les dues presentadores, a mitja jornada: guió + producció + gestió de
les xarxes socials
Presentadora 1: 400€
Presentadora 2: 400€
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○

Sou del reporter de carrer, autònom: guió + presentació de la secció “A peu de
carrer”
Reporter: 40€ per reportatge x 4 programes mensuals= 160€

○

Sous del tècnic/a: a mitja jornada; realització del programa i edició del
reportatge
Tècnic/a: 400€

○

Inversió en material tècnic
La inversió en material tècnic no seria necessària tenint en compte la
col·laboració amb EMUN FM Ràdio i ens proporciona tot el material de la ràdio
per a poder dur a terme el podcast en format audible.
Malgrat tot, caldria una inversió notòria per a comprar les càmeres per tal de
fer del podcast un format audiovisual. En el nostre cas, com havíem comentat,
el material ens l’ha proporcionat la Universitat de Lleida. El model de càmera
que considerem més adient pels usos als que la destinarem són Canon
PowerShot G7 X Mark III.
El cost estimat d’aquesta càmera és de 829€, però per la realització
multicàmera del programa en necessitaríem tres; és a dir, la inversió seria de
2.487€.

En resum, les despeses generals del projecte que equivalen a 1500 (de despesa inicial) +
2.487 (d’inversió inicial) = 3.987€
Cal tenir en compte que un cop feta aquesta inversió, no caldria fer-la a l’iniciar cada
temporada, perquè ja disposaríem del material necessari per a seguir fent el podcast.
D’altra banda, en aquest apartat cal sumar-hi les despeses mensuals per a cobrir els sous de
les presentadores, reporter i tècnic, que en total sumaria: 1360€
●

Patrocinis directes i monetització a través de plataformes:
El nostre objectiu és cobrir les despeses mensuals, de 1360€, a través dels patrocinis
directes del programa, com podria ser alguna empresa que volgués patrocinar el
podcast, a canvi de mencions del seu producte i/o marca.
Per exemple, una idea seria contactar prèviament amb empreses del municipi on es
grava el reportatge d’aquella setmana (un de diferent a cada programa). Això ens
permetrà tenir diversitat d’inversió, i els programes on hi hagi poques empreses
quedarien equilibrats amb les setmanes que el reportatge s’anés a gravar en una ciutat
on hi haguessin diverses empreses que volguessin col·laborar.
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D’altra banda, també cal tenir en compte una possible inversió per part de plataformes
com el Patreon a través de tarifes molt mínimes mensuals per als seguidors. Les
persones que decideixin apostar per donar suport econòmic a aquest podcast podran
escollir entre les següents tarifes:
○

Tarifa La braveta de 3,50€ mensuals: Permet seguir el programa en directe
a través del streaming privat de YouTube. També permet tenir accés al vídeo
del programa a YouTube 24 hores abans que el fem públic, poder votar via
enquesta alguns dels continguts dels programes. I per últim, els seguidors que
paguin aquesta tarifa apareixerà el seu nom als crèdits del programa.

○

Tarifa La brava de 7€ mensuals: Els seguidors que apostin per aquesta tarifa
tindran els avantatges de l’anterior, més d’altres beneficis com el poder venir
de públic al programa, participar en un reportatge col·laborant amb el reporter,
o poder participar a algunes seccions amb interacció per Skype.

6. DONEM-NOS A CONÈIXER
Proposta gràfica
De cara la segona temporada de La Brava, hem
redissenyat el logo del podcast com una adaptació de
l’original, el qual es va mantenir durant la seva primera
temporada. En la imatge de la dreta, es mostra el logo de
la primera edició, el qual ha servit de punt de partida i
d’inspiració per la seva renovació.

El nou logo de La Brava volia trencar amb la serietat
del primer i per aquest motiu ha adoptat una
aparença menys rígida. L’objectiu era donar-li un
aspecte més relaxat, però alhora, amb moviment.
Si ens hi fixem, el nom del podcast té forma de
patata, simulant una patata brava.
En quant a la tipografia, podem dir que està
modificada especialment, de manera que s’ha creat
una tipografia única per aquest disseny.
Pel que fa als colors, només en distingim dos: el
blanc (#ffffff) per la tipografia i el vermell brillant (#fd4239) pel fons.
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Amb tot, aquest logo aporta al podcast més identitat que
l’antic.
En les diverses plataformes del podcast, el logo serà el
mateix, en versió quadrada per les fotos de perfil.
S’inclouen Spotify, iVoox, YouTube, Instagram i Twitter.
En cas que aquestes plataformes requereixin una imatge
de capçalera, el logo es podrà adaptar segons les mides
de cada. Imatge: Versió del logo amb els colors invertits.
També serà un espai per la promoció de la resta de xarxes socials del podcast, com podem
veure en la següent imatge. Es respecten els mateixos colors del logo, però tant la tipografia
com la seva distribució és més simple, per fer-ho més entenedor i directe. A més, hi introduïm
la silueta del La Seu Vella de Lleida, una part important del skyline de la ciutat, així com la
més reconeixible.

Estratègia promocional
Plataforma de distribució:
Les dues plataformes principals on es publicarà cada episodi de La Brava són Spotify i
YouTube, ja que són de les més consumides pel nostre target. Òbviament, YouTube cobra
un pes especial, ja que permet veure el vídeo a més d’escoltar l’àudio —que segueix sent
l’element principal—. Més endavant, podem plantejar publicar el podcast també a Apple Music
i iVoox —ambdues plataformes d’àudio—.
Xarxes:
Els objectius de les xarxes socials de La Brava són crear interacció amb el públic, tot mostrant
una cara propera i humana de les persones que fan possible el podcast: les presentadores i
el reportar, però també els convidats.
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Principalment, s’utilitzaran Instagram i Twitter que, de nou, són les dues plataformes
predilectes de l’audiència de La Brava. A sota, els perfils d’Instagram i Twitter,
respectivament.

Instagram serà la plataforma principal, ja que és la que permet més interacció amb els nostres
seguidors. En canvi, Twitter seguirà el mateix patró que dicti Instagram però adaptat a les
possibilitats d’aquesta xarxa.
DILLUNS 16/5: Tres publicacions a Instagram a mode de separador del feed de
@labravapodcast amb el nou logo:

Per molt que siguin tres imatges molt similars —d’això tracten els separadors de feed—
cadascuna d’aquestes publicacions tindrà el seu propi copy, el qual comentarà un aspecte
diferent del programa.
DIMECRES 18/5: Clip d’humor que presenta les dues presentadores i deixa entreveure el to
del podcast.
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DIVENDRES 20/5: Clip de presentació dels convidats del primer programa de la segona
temporada.
DIUMENGE 29/5: Publicació a totes les plataformes del programa 2x01 de La Brava: Shad
Demn i el centralisme en l’art. Anunci amb un instastory que inclou l’enllaç de YouTube al
programa.
DILLUNS 30/5: Publicació del primer reportatge “A peu de carrer” amb Ivan Pelegrí, com a
recordatori de què l’episodi ja s’ha estrenat. El fet de publicar els reportatges pot ajudar a
generar molta interacció, ja que la veu del target d’audiència és quelcom que interessa molt
als nostres seguidors —així ho vam comprovar durant la temporada passada—.
Altres temàtiques que es poden tractar en aquestes publicacions a les xarxes socials —les
quals podríem denominar com a “càpsules”— són les gravacions dels propers reportatges “A
peu de carrer” amb les quals, per exemple, podem animar a endevinar quina serà la seva
localització. A més, també podem crear interacció després de llançar una sèrie de pistes sobre
qui podria ser el proper convidat al podcast. També creiem important compartir fotos i vídeos
durant les gravacions —fins i tot, dels moments d’edició dels episodis— a mode making off,
ja que això contribuirà a crear proximitat amb els nostres seguidors.

7. 3, 2, 1, … ACCIÓ!
La durada aproximada de cada episodi de La Brava serà d’entre 30 i 40 minuts,
aproximadament. Aquesta és la predicció que fem, tenint en compte que l’entrevista i la
discussió entorn al “Tema del dia” són les seccions amb més pes i rellevància a nivell de
contingut.
Pel que fa a la freqüència, el podcast és setmanal —igual que la majoria de referents que
hem comentat en la part teòrica—. S’estrenarà un nou episodi cada divendres a les 19:00 h
de tarda. D’aquesta manera, l’audiència podrà escoltar el podcast durant tot el cap de
setmana.
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Calendari de producció
La temporada del podcast començarà el 12 de setembre i acabarà l’1 de juliol. Hem previst
que segueixi el següent calendari de producció setmanal:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Gravació
reportatge
Edició
programa

Edició
programa

Dissabte
Gravació
programa

Edició
reportatge
Publicació
programa
plataformes

Presentació
a les xarxes
socials dels
convidats de
la setmana

Recordatori
a de la
publicació del
programa
Anunci estrena del stories/tweet
programa a les
xarxes socials
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Diumenge

Escaleta genèrica per un episodi

LA BRAVA

PROGRAMA 2x01
SECCIÓ

TEXT

Minutatge

Durada

00:00

38”

SINTONIA INICI PROGRAMA

00:38

5”

IDENTIFICADOR EMUN FM

“La Brava. Un podcast des d’EMUN FM Ràdio,
presentat per Laia Berenguer i Judit Montoy.”

00:44

4’31”

FALS INICI

Conversa entre la Laia i la Judit que encari la
temàtica del tema del dia i introduir els
convidats

05:15

11”

SEPARADOR INTRODUCCIÓ

Imatges de presentació dels convidats

05:26

11’38”

L’ENTREVISTA

Bateria de preguntes preparades

17:04

7’04”

EL TEMA DEL DIA

Conduir la conversa cap a la temàtica, de
manera natural

24:08

39”

A PEU DE CARRER

Introducció de la secció i del reporter Ivan

24:47

3’18”

VÍDEO DEL REPORTATGE

Reproducció del reportatge muntat

MÚSICA/ EFECTES
SONORS
Cançó Fent Amics, de
Renaldo & Clara
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Cançó Chika Punk, de Shad
Demn

28:06

3’19”

LA RECOMANACIÓ

30:19

30”

COMIAT

Intervenció de les presentadores i els
convidats
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Gravació d'un programa

Enllaç al 2x01 de La Brava: El centralisme amb Shad Demn →https://www.youtube.com/watch?v=mJzc4qg2OKU&t=1s
Data: 09/04/2022

Títol

La Brava: El centralisme amb Shad Demn

Sintonia

Cançó Fent Amics, de Renaldo & Clara

Identificador

“La Brava. Un podcast des d’EMUN FM Ràdio, presentat per Laia Berenguer i Judit Montoy.”

Fals inici

Conversa informal que pugui introduir el tema del centralisme

2 MINUTS

Tema 1: El territori influeix en el moment de fer art, a l’hora de fer música. Influencia el clima, el caràcter de la gent del lloc on vius.
- Sempre diuen que per triomfar has d’anar a Barcelona, o a Madrid. Per exemple, jo tinc una amiga que fa teatre, i veu que
aquí no hi ha sortida. Ja té molt clar que el seu lloc és a Barcelona si vol tenir realment oportunitats.
-

De la mateixa manera, això passa amb professions com el periodisme, o el disseny gràfic. Aquest va ser un pensament (i
que potser a dia d’avui encara conservem) a l’hora d’escollir la universitat on estudiaríem, perquè teníem la preconcepció de
què les oportunitats, a Lleida, havien de ser més reduïdes.

Tema 2: A Lleida li falta ambient musical?
A Lleida sempre li ha faltat moviment musical, perquè no hi ha prous grups professionalitzats i això fa, alhora, que no hi hagi una
indústria consolidada. Tot i que aquesta situació està evolucionant i Lleida s’està obrint a la música i l’art locals, ho fa molt
lentament.
Tema 3: Potser podem arribar a veure com gent que crea el seu art des de Lleida (podem posar l’exemple a nivell musical) es fa
famosa a nivell nacional.
Exemple: Koers (cas lleidatà) o Zoo (cas valencià). No han hagut d'anar a Barcelona, perquè gràcies a les xarxes hi ha la possibilitat
de ser fan d'una noia que toca en acústic a l'altra punta del món. Tots aquests grups demostren la tendència actual de què no cal fer
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música des de Barcelona/Madrid o altres capitals per triomfar.
Un altre exemple, o que està en procés de ser-ho és Shad Demn, el grup convidat amb el que estrenarem la segona temporada de
La Brava.
Comencem
Avui amb nosaltres tenim el Toni i el Guille cantant i guitarrista del grup musical Shad Demn. Hola, nois!
Laia
(introdueix)

1. Nois, abans de centrar-nos en la vostra feina d’ara, expliqueu-nos com va començar tot? Primer, Toni, vas començar
tu en solitari, en un estil més de rap.
-

Fa uns anys vas passar a un estil més pop, punk… i ho vas fer creant un grup. Tot aquesta història del grup va començar
l’any… fins arribar a l’any 2022, que va ser quan van guanyar el concurs de bandes emergents
- El procés fins arribar al concurs que han guanyat
- Temes que han composat

2. Ara sou un grup emergent, que aneu agafant embranzida… però per començar clar és necessari recursos
econòmics per a fer els videoclips, crear les cançons… Vosaltres com us ho feu… Ara amb el premi això ha suposat
una ajuda, però clar vull dir de moment no podeu viure d’això…
3. Que podrem escoltar en aquest nou disc?
4. Els darrers temes són obres fetes amb artistes de Lleida i inclus les localitzacions són també a la ciutat. Forma part
dels vostres principis/valors del grup, reivindicar el ser de Lleida?
5. Com a artista de Lleida, fins quin punt creus que el centralisme afecta la vostra feina? És a dir, la gent sol fixar-se en
o apreciar abans un artista de Barcelona que un de Lleida?
El tema del
dia
*introduir-lo de manera informal i natural* ……
Laia
Si vau seguir la primera temporada del podcast, ja sabreu que aquí, a La Brava ens encanta la interacció amb el públic. És a dir,
amb vosaltres. Volem saber què en penseu de tot aquest tema del centralisme i si us afecta d’alguna manera, com a joves ponentins
(o que, simplement viuen per la zona). Per saber la vostra opinió, l’opinió dels joves a peu de carrer, hem enviat al nostre reporter
favorit, l’Ivan a parlar amb vosaltres.
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Separador

A PEU DE CARRER

La
recomanació
Laia

I un cop vist el reportatge, anem a una de les seccions que més ens agraden aquí, a La Brava. Perquè recomanant-vos coses ens
creiem moralment superiors a vosaltres… Com si no les poguéssiu conèixer.
Nou disc del grup musical lleidatà, Sexenni

Judit
Comiat
Judit

Agraeix als convidats i als oients del podcast.
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CONCLUSIONS
Lleida té una llarga trajectòria dins el mitjà de la ràdio local. Des dels inicis fins a l'actualitat
són diverses les emissores que han iniciat les seves emocions al territori aportant-hi
informació, contingut d'entreteniment, i el més important de tot, acompanyament a la població.
La ràdio sempre ha estat —i serà— un espai còmode on la gent se sent a gust. De fet, podríem
relacionar-ho amb la sala d'estar d'una casa; un entorn familiar que envolta l'oïda, que primer
la captiva i després la relaxa perquè s'adona que no està sola. Molts pensaran que aquesta
sensació d'acompanyament la domina la televisió, però no és el mateix. La ràdio et parla a tu,
a l'oient, a la persona que l'escolta. En canvi, la televisió parla a la pantalla que separa el
presentador de l’espectador, i aquesta sensació tan propera de confort es perd.
Però el mitjà radiofònic no únicament acompanya, sinó també fa la funció de petit altaveu que
cada dia ens explica grans històries del territori. Parlem d'aquells successos peculiars,
persones inspiradores, així com fets dignes de ser explicats i escoltats. Perquè el més
important de tot no és el territori lleidatà, sinó el que s'hi fa a la província que pugui transcendir
a escala nacional.
Donat que no és un programa únicament enfocat a l'àmbit local, fa us és de les noves maneres
de comunicar per tal de fer arribar més lluny les històries que conta el programa. D'aquesta
manera és rellevant destacar la incorporació de l'ús de plataformes digitals com (Ivoox,
ApplePodcast, Spotify, Google Podcasts...) per a fer més extensa la seva audiència. Aquí
també s'hi afegeix l'ús de les xarxes socials, les quals són l'eina que dóna l'impuls al contingut
per donar-se a conèixer al territori, i també n'és la predilecta, pels periodistes que comencen
en el món professional.
El projecte La Brava va començar com una iniciativa de quatre estudiants d’entre 13 i 20 anys,
que creien que al sector de l’audiovisual de proximitat hi mancava un contingut centrat en la
seva franja d’edat. La passió, les ganes de treballar i l’esperança que caracteritzava els
membres de La Brava, van fer possible traslladar el programa fins a una col·laboració amb
una ràdio local. El nostre objectiu estava parcialment assolit: un mitjà de comunicació va
reconèixer la necessitat que La Brava podria ajudar a cobrir dins del mercat del periodisme
de proximitat. Després d’explorar nous formats de comunicació amb el públic, vam concloure
que les línies plantejades de cara la segona temporada eren les més adients per aconseguir
els nostres propòsits. Amb tot, La Brava és un podcast d’entrevistes en diferit, gravat des
d’uns estudis de ràdio que prioritzen la qualitat sonora. També és un programa visual, per
això es grava des d’un plató multicàmera que proporciona dinamisme a la imatge. Amb tot,
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és un podcast que es pot consumir tant amb àudio i imatge, com només amb àudio, ja que
manté aquesta essència de la ràdio convencional.
El fet d’elaborar un programa que s’adeqüés a les característiques d’un públic igual a
nosaltres —que és qui l’elabora—, ha estat tota una feina d’introspecció; què necessitem com
a consumidores de contingut? Què és el que trobem a faltar dels mitjans de comunicació
local, cap a nosaltres? Què podem aportar periodisme de proximitat que satisfaci les
inquietuds i interessos de l’audiència de la nostra edat? Aquestes són algunes de les
preguntes que ens hem hagut de plantejar a l’hora d’establir la raó de ser de La Brava i la
nostra línia d’actuació.
De moment, pel que fa a l’estrena de la segona temporada, hem pogut detectar una bona
resposta a través del compte d’Instagram del podcast (@labravapodcast). Molts seguidors
antics del programa ens recordaven i han decidit no només mantenir el follow sinó que també
han interactuat amb nosaltres, malgrat els mesos d’inactivitat del compte.
A banda d’això, l’experiència de produir tot un producte comunicatiu ha estat la manera
d’endinsar-nos de ple dins la professió periodística i del podcàsting, amb tot el que aquestes
impliquen. Elaborar i gestionar tot un programa d’entrevistes requereix un cert pressupost i
disponibilitat horària, per tant, la idea de podcast amateur no casaria amb les exigències La
Brava. Així doncs, creiem que caldria professionalitzar-lo i dotar-lo del material tècnic
necessari per la seva realització. Gràcies a un mitjà de comunicació local com EMUN FM
Ràdio, que aposta per projectes innovadors i de noves tecnologies, iniciatives com La Brava
poden tenir cabuda dins del panorama comunicatiu de proximitat.
"Mitjans de comunicació local", "plataformes de continguts" i "xarxes socials", el projecte uneix
les tres vessants molt importants per a tots els professionals de la comunicació, però sobretot,
per aquells qui comencen. De fet, aquesta ha estat la base d'aquest treball, la de conèixer la
professió periodística i tenir-ne un primer contacte pràctic de la creació de contingut. Ha estat
un acte de pura tafaneria, "de posar un peu al món professional", amb el que els
aprenentatges han estat incalculables. Podríem destacar millores en l'àmbit tècnic respecte
el projecte inicial des del qual el programa La Brava partia, fins a aspectes de caràcter
periodístic i més estructurals pel que fa als guions del programa.
El periodisme és una professió que no entén de carreres ni de títols, perquè només s'aprèn
exercint-la, i el projecte La Brava és la primera prova, l'examen perfecte per qualsevol
periodista novell disposat a explicar les grans històries que passen al territori.
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9.

ANNEXOS. DOSSIER CORPORATIU LA BRAVA
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1.
2.
3.
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Què far

4.
5.
6.
7.

Creiem que els mitjans de comunicació locals de Lleida no
aposten pel públic jove. La Brava vol ser el seu altaveu! Com?

Un podcast setmanal de 30' per conèixer les històries que passen
prop de casa.
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Volem crear un espai de comunitat on joves
de Lleida vulguin difondre la seva activitat.
Contingut i creadors fan la millor salsa per
guarnir el programa.

A L'ESTUDI

Ivan
AL CARRER

Judit

Laia

Gent de Merda
Oye Polo
Deforme semanal ideal total

PODCASTS

ara
Renaldo & Cl

Marta Gilart

CONVIDATS

Carla Galeote

Shad Demn

LA SINTONIA

EL FALS INICI

1

EL TEMA DEL DIA

2

3

Obrim el programa de
manera directa, crua i
natural, però també
personal.

El convidat deixa de ser el
centre de protagonisme i
passa a ser un més a la
conversa.

A PEU DE CARRER

LA RECOMANACIÓ

5

4

L'objectiu és donar
protagonisme als joves i
preguntar què en pensen
sobre el tema del dia.

El programa és un altaveu
d'històries, però també de
contingut. Un llibre, o un àlbum
de música, o una pel·lícula...

Joves entre els
14 i 30 anys
Audiència local
i nacional

Que vulguin
crear comunitat

Usuaris de
xarxes socials

Consumidors
de contingut

Interactors
de contingut

Patrocinis directes i monetització a través de plataformes
Les despeses mensuals (1360€) es poden cobrir a través dels
patrocinis directes per part d'alguna empresa. A canvi, es
faria menció del seu producte i/o marca al llarg del
programa.

Finançament a través de plataformes com Patreon. Tarifes
mensuals molt mínimes pels seguidors:
Tarifa La Braveta de 3,50€ mensuals
Tarifa La Brava de 7€ mensuals

clou
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c
Cadas
is!
c
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diverso

2021

EVOLUCIÓ DEL LOGO
2022

PLATAFORMES DE DISTRIBUCIÓ

Banner
per
xarxes

Feed
d'Instagram
Separador de contingut
per diferenciar l'inici de la
2a temporada
Publicacions periòdiques
fent promoció de cada
episodi

Diversitat en els
contenidors de
contingut

7. 3, 2, 1... ACCIÓ!
La temporada nova començarà el 12/9/22 i acabarà l'1/7/23.
Calendari de producció setmanal:
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