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1. salutació del director-gerent

Mentre la globalització continua posant de ma-
nifest complexos reptes i debats, és paradoxal 
veure com l’esperit local emergeix a partir del 

lideratge de les ‘polis’ del segle XXI i les seves grans co-
nurbacions. De la mateixa manera, és paradoxal veure com 
en un moment de tsunami informatiu és precisament la in-
formació de qualitat la que més es troba a faltar en el pano-
rama mediàtic generalista. 

El Prat Comunicació SL beu d’aquestes dues premisses 
que posen de relleu la importància de l’ens local i la premsa 

de proximitat, una cara del periodisme sovint menyspreada 
tot i ser la millor preparada per oferir un veritable servei 
públic a nivell informatiu.  

Vocació de servei
Aquest és el ‘leitmotiv’ d’aquesta casa des de la seva cons-
titució -ara fa disset anys- i en l’actualitat tot i els canvis 
que s’hagin pogut donar al llarg de l’exercici 2018; que 
han estat molts. Per començar, la direcció. Vull que el meu 
primer comentari sigui d’agraïment per l’anterior director-
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gerent de El Prat Comunicació, Óscar Sánchez, qui va im-
pulsar, aixecar i consolidar, primer, la ràdio municipal de la 
ciutat, El Prat Ràdio, i, segon, elprat.tv. Una bona feina en 
setze anys que ens obre camí per seguir creixent progres-
sivament. 

Canvis a tots els mitjans
Per continuar en aquesta senda, hi ha hagut la voluntat -en 
aquesta societat líquida que deia Bauman-  d’apropar els 
nostres mitjans i posar fàcil el consum del nostre periodis-
me de proximitat a la ciutadania. 

Per mitjans, la novetat més destacable ha estat, segura-
ment, el nou impuls de la televisió municipal elprat.tv 
en el seu desè aniversari. El resultat ha estat una profun-
da remodelació del seu espai web que, mantenint la seva 
identitat, s’adapta als nous hàbits de consum de l’audiència 
amb continguts més personalitats; amb una nova i com-
pleta estructura de seccions i subseccions; amb una web 
totalment ‘responsive’ i, per tant, adaptada a les diferents 
plataformes; amb un nou grafisme audiovisual i amb noves 
eines com, per exemple, la cerca de contingut. 

A l’alçada d’aquests canvis, El Prat Ràdio ha intro-
duït una nova secció de notícies al seu espai web www.

elpratradio.com, a més d’estrenar nous programes com 
‘Connexió Europa’, ‘Ningú és perfecte’ o ‘La Radio 
del Somormujo’, espais especialitzats, en aquest cas, en 
les Institucions Europees, la Salut Mental o l’Ornitologia, 
respectivament. En paral·lel, hem enfortit la relació amb 
La Xarxa, com a ràdio adherida, amb l’emissió de l’espai 
esportiu ‘En Joc’ i, sobretot, la coproducció del magazine 
de tardes ‘Connectats’, un programa de tres hores fet amb 
ràdios de primer nivell de l’àmbit metropolità. Una copro-
ducció que, de fet, ha permès millorar les condicions de 
dos treballadors d’aquesta casa. 

Per últim, pel que fa la revista, El Prat Comunicació SL 
ha treballat per defensar el seu model modern i inno-
vador amb una pionera proposta com és l’aplicació de 
tecnologia de realitat augmentada, el que permet accedir 
a contingut audiovisual a partir de l’escaneig amb el mò-
bil d’algunes pàgines de la revista. D’aquesta manera, hem 
trencat la frontera habitual entre l’edició impresa i el món 
audiovisual a la vegada que incentivem les sinèrgies entre 
els mitjans municipals de la societat. 

Això és només un tastet d’algunes de les novetats que 
exposem en aquest document, l’informe anual 2018 de El 
Prat Comunicació SL, que ens permet fer una valoració po-

1. salutació del director-gerent
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sitiva de l’any. En tot cas, han estat noves llavors que han 
començat a germinar i que s’aniran consolidant progressi-
vament amb el suport de l’estratègia transversal en xar-
xes socials que la societat ha impulsat en aquest 2018. Si 
abans només teníem presència a Twitter, fonamentalment, 
ara, tant El Prat Ràdio com elprat.tv compten també amb 
Facebook, Instagram, Telegram i Youtube (en el cas de 
elprat.tv). D’aquesta manera, insistim, fem tot el possible 
per apropar continguts locals d’interès als veïns i veïnes de 
El Prat. 

Sabem el què passa al món i sovint ens oblidem del què 
passa al nostre carrer. En aquest sentit, els mitjans de co-
municació municipals tenen l’estructura i la professionali-
tat d’un equip consolidat i estable de fins a 14 persones, a 
més del centenar de col·laboradors i col·laboradores de la 
casa, que ens fan ser exemple a dins, però, també, a fora de 
la ciutat. A tots ells i elles, gràcies per la seva implicació 
constant. 

Plegats seguirem treballant per posar en valor a la ciutat 
i a la seva premsa de proximitat. Gràcies per la confiança!

Imanol Crespo Martínez
Director-Gerent de El Prat Comunicació SL

1. salutació del director-gerent
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2. EL PRAT COMUNICACIÓ SL: DEFENSORS DE LA PROXIMITAT

L’empresa municipal El Prat Comunicació té com 
a missió fonamental la gestió directa dels dife-
rents mitjans municipals: El Prat Ràdio, El Prat 
TV, Revista El Prat i l’àmbit de la comunicació 
de l’espai web de l’Ajuntament de El Prat (elprat.
cat). 

La societat va ser constituïda el 23 de maig de 
2001 i, en menys d’un any, el 23 d’abril de 2002, 
va posar en marxa l’emissora municipal El Prat 
Ràdio al dial 91.6 FM, on s’emet actualment. 

Immediatament després va assumir la gestió de 
la revista municipal El Prat i, al 2008, va entrar 
en funcionament la televisió local elprat.tv, una 
televisió estríctament digital que va nèixer sota el 
format de redacció integrada.

Els estudis, amb més de 200 m2 de superfície, es 
troben al  Carrer Doctor Soler i Torrens, 3.
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2.1 EL PRAT COMUNICACIÓ SL: ESTATUTS DE LA SOCIETAT

El Prat Comunicació és una societat de capital íntegra-
ment municipal que té per objecte la gestió directa dels 
següents serveis:

a) Gestió, administració i explotació del servei dels mi-
tjans de comunicació local de qualsevol mena de titu-
laritat municipal.
 
b) Elaboració, gestió i administració dels instruments 
necessaris per al desenvolupament de la societat de la 
informació.
 
c) Gestió i elaboració d’instruments per a la difusió 
d’informació ciutadana, executant els treballs necessaris 
per a la millora i optimització de les relacions entre els 
ciutadans, les empreses, les entitats, les institucions i 
el municipi del Prat de Llobregat.
 
d) Participar conjuntament amb altres Administra-

cions Públiques o persones jurídiques privades en la ges-
tió de serveis d’aquesta naturalesa, mitjançant qualsevol 
de les formes admeses en dret.
 
e) Execució de taxes auxiliars i complementàries a les 
anteriorment esmentades, així com la formació i entre-
nament tècnics o assessorament en el mateixes matè-
ries.
 
La societat garantirà la pluralitat informativa, la parti-
cipació ciutadana, la difusió cultural i la informació de 
notícies d’interès local i comarcal. 

La societat, per a l’assoliment dels anteriors objectius, 
podrà utilitzar tots els mitjans de gestió admesos en dret, 
ja sigui directament o a través de la creació o participa-
ció en altres entitats. De manera especial, podrà crear un 
òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament per garan-
tir i regular la participació ciutadana.

www.elpratcomunicacio.com
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2.2 estructura d’empresa - Òrgans de govern

La societat El Prat Comunicació SL és una de 
les tres empreses municipals de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat i, com a tal, els seus 
òrgans de govern són la Junta General i el 
Consell d’Administració. 

G. M. D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - EUiA

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

G. M. DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

G. M. D’ESQUERRA REPUBLICANA

G. M. CIUTADANS

G. M. AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE PUEDE EL PRAT

G. M. PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ

G. M. GUANYEM EL PRAT

REGIDORS NO ADSCRITS

La Junta General està constituïda pel 
Ple Municipal; és a dir, pels 25 regidors 
electes. És el màxim òrgan de la corporació 
i, per tant, és l’òrgan encarregat d’aprovar o 
rebutjar, en última instància, les grans 
decisions de la societat elevades del consell 
d’administració. 

25 REGIDORS/ES

JUNTA GENERAL DEL PRAT COMUNICACIÓ SL
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2.2 estructura d’empresa - Òrgans de govern

L’actual Consell d’Administració de la
societat està integrat per un president, 
un vicepresident i set consellers escollits per
Junta General a l’inici de mandat 
(2015-2019)*. 

L’òrgan es reuneix amb una periodicitat 
semestral, aproximadament, sense que els 
seus membres percebin cap tipus de 
remuneració ni dieta. 

*Donada la baixa com a regidor de 
Sergi Alegre, s’ha incorporat al mes de juliol de 2018 

al regidor Lluís Mijoler i Martínez com a 
conseller de l’òrgan. 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President: Lluís Tejedor i Ballesteros

Vicepresident: Rafael Duarte Molina

Consellers/es: 

Juan Pedro Pérez Castro
Lluís Mijoler i Martínez
Margarita García Domínguez
Débora García Barrios
Miguel Ángel Ochoa Oliva
Antonio Miguel Ruiz Redondo
Jordi Ibern i Tortosa

Secretari del Consell: Imanol Crespo Martínez
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2.3 estructura d’empresa - organigrama

El Prat Comunicació SL compta, actualment, amb una plantilla de 14 treballadors que composen 
l’anomenada redacció ‘única’ o ‘integrada’ dels 
diferents mitjans de comunicació de la societat: 
El Prat Ràdio, El Prat TV, la Revista 
El Prat i les notícies de elprat.cat. 

Director-Gerent: Imanol Crespo
Director de Revista El Prat: David Miquel 

Cap de Magazine: 
Isa Gonzalo

Cap tècnic i programes: 
Carlos Muñoz

Responsable producció: 
Marc Quinto

Responsable control de so: 
Sergio Villar

Cap d’Informatius: 
Luis Rodríguez

Cap d’Esports: 
Míriam Roures

Rocío Santaeufemia Víctor Asensio Eduard Torredeflot Laura Prilló Jonatan Marín Ivan Conde

Tècnics audiovisuals de la redacció d’Informatius i d’Esports
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2.3 estructura d’empresa - organigrama

· Amb l’objectiu d’afavorir l’estabilitat laboral, tots els treballadors estan contractats 
de manera indefinida

· Del total de la plantilla, nou treballadors tenen una jornada laboral completa.

· Durant l’exercici de l’any 2018, hem ampliat l’horari laboral de dos dels cinc treballadors de 
manera que tindran una jornada laboral de 34 i 30 hores; pràcticament, una jornada completa. 

· La societat ha internalitzat el servei d’Informàtica, que l’assumirà directament el cap tècnic i de 
programes, el que ens permetrà ser més àgils i eficaços davant qualsevol incidència.

· Hem realitzat canvis en les dinàmiques per fomentar un major esperit d’equip i una millor co-
municació interdepartamental com, per exemple, la participació de tots els membres al Consell de 
Redacció diari, inclosos els redactors i redactores dels Serveis Informatius, o la nova distribució en 
illa de la redacció.

Tots els treballadors i les treballadores 
de El Prat Comuicació SL 

compten amb un contracte indefinit
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3. EL PRAT ràdio: 91.6 fm, acompanyant-te des de 2002

El Prat Ràdio, l’emissora municipal del Prat de Llobre-
gat, va començar les seves emissions el 23 d’abril de 
2002. Amb la més moderna tecnologia digital, que as-
segura l’òptima recepció de les emissions per part dels 
oïdors, El Prat Ràdio conjuga la participació de profes-
sionals que coneixen el mitjà amb un nodrit planter de 
més de 80 col·laboradors que possibiliten la realització 
d’una ràdio de qualitat.

Els estudis de l’emissora, situats al carrer Doctor Soler i 
Torrens 3, tenen més de 200 m2 de superfície útil i estan 
condicionats per permetre l’assistència en directe de pú-
blic als programes.

La programació del 91.6, però, està pensada per tots els 
públics i en ella es combina la informació, els esports, 
l’entreteniment, els concursos, l’humor, els serveis i la 
música, sempre la millor música. En el temps que porta 
funcionant s’ha convertit en la principal referència infor-
mativa per conèixer a fons l’actualitat local.

www.elpratradio.com

La plantilla està composada per un total de 14 treballadors 
amb contractes indefinits. 
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4. ELPRAT.TV: LA NOSTRA TELEVISIÓ LOCAL

elprat.tv comença la seva activitat al setembre de 2008, 
coincidint amb la Festa Major de la ciutat, amb la volun-
tat de convertir-se en el mitjà de comunicació audiovi-
sual de referència al Prat de Llobregat i complementar els 
mitjans municipals ja existents: El Prat Ràdio (91.6 FM, 
elpratradio.com), revista El Prat i web de l’Ajuntament 
www.elprat.cat.

elprat.tv és una plataforma audiovisual a través d’Internet 
que combina el millor del món de la televisió amb les 
possibilitats de la xarxa. Del món de la televisió pren la 
força dels mitjans audiovisuals i d’Internet pren la facili-
tat d’accés al canal on i quan es vulgui, la interactivitat, 
i la possibilitat d’oferir serveis multimèdia. L’objectiu 
d’aquest projecte és crear un nou canal de comunicació 
en Internet que s’ajusti a les necessitats i condicionaments 
audiovisuals que en aquest moment té la ciutat del Prat.

La seva funció principal és informativa, però també és 
una via de informació sobre l’activitat municipal i sobre 

elprat.tv ha realitzat enguany una important trans-
formació del seu espai web per impulsar el mitjà, 

estrictament digital, en el seu desè aniversari

les seves diverses àrees (planificació, economia, medi 
ambient...) i dóna suport i seguiment als esdeveniments 
de la ciutat. En aquest sentit, elprat.tv aposta pel repor-
tatge (i pel reporterisme) com a gènere de referència pel 
mitjà.
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5. REVISTA el prat: mitjà de referència
La Revista El Prat, a tot color i amb un tiratge de 27.000 
exemplars distribuïts en totes les bústies de la ciutat, ha 
estat reconeguda en diverses ocasions per la seva modern 
disseny i pel seu contingut, més proper a una magazine 
d’informació general aplicat a l’àmbit local que a un but-
lletí municipal.

En total, 40 pàgines on tots els veïns de El Prat troben tota 
la informació i l’actualitat de la ciutat, des de les activitats 
de les entitats i associacions, als nous projectes o l’opinió 
dels portaveus polítics. 

La Revista El Prat, gestionada per la societat 
des de l’any 2004, arriba cada mes a totes les llargs de El Prat
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6. gestió informativa de la web municipal: elprat.cat
A més dels nostres mitjans propis, la societat gestiona, a 
través del seu director de publicacions, la part informativa 
de la web municipal de l’Ajuntament: elprat.cat.

Generem, amb una clara vocació de servei públic, contin-
guts d’interés informatiu per iniciativa pròpia, així com 
notícies a petició de les diferents àrees temàtiques de l’ens.  
En qualsevol cas, totes les informacions són editades per 
nosaltres. 

A més, en coordinació amb el Departament de Premsa, 
gestionem el compte municipal de Twitter i Telegram de 
l’Ajuntament, i enviem cada dijous el butlletí informatiu 
‘Actualitat i Agenda’. 

La web municipal de l’Ajuntament s’ha convertit 
en un espai informatiu de referència per a la ciutadania
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7. Principals novetats: Més informació; més Prat

7.1 elprat.tv es reinventa amb un nou espai web

En el seu desè aniversari, elprat.tv ha portat a terme una 
important transformació del seu espai web que ubiquen 
a la televisió municipal pratenca a l’alçada de les millors 
televisions locals de Catalunya. 

Mantenint la seva identitat i la seva aposta pel reporteris-
me, el nou espai digital de elprat.tv ha impulsat un nou 
model d’oferta de continguts molt més personalitzat que 
s’adapta als nous hàbits de consum de televisió. En aquest 
sentit, la televisió local, redissenyada pel pratenc David 
Sánchez Frías, ha ampliat notablement tota la seva estruc-
tura de seccions i subseccions, reflectint des del primer 
moment l’amplitud de continguts que es poden trobar. 

A més, el nou web millora les opcions de cerca i emmagat-
zematge de vídeos, el que fa de elprat.tv un autèntic espai 
d’hemeroteca. Tanmateix les opcions de descàrrega i com-
partir. 

I tot amb una presentació moderna i vistosa, que busca 
ampliar i fidelitzar la nostra audiència, a partir també del 

seu caràcter ‘responsive’, que adapta automàticament el 
format a tot tipus de dispositius i pantalles. 

El nou web de elprat.tv és 100% responsive, de manera que 
adapta el seu format tant a l’edició escriptori d’un ordinador com 

per terminals mòbils
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7. Principals novetats: Més informació; més Prat

7.2 Nova secció de notícies a elpratradio.com

El Prat Ràdio ha estrenat aquest 2018 una nova secció de 
notícies al seu espai web elpratradio.com per accentuar el 
valor informatiu del mitjà. D’aquesta manera, el web del 
mitjà local no només recull tots els podcats dels progra-
mes, sinó que també és possible llegir informacions locals 
d’interès des de la mateixa portada. 

En aquest sentit, tal i com també hem fet amb la Revista 
El Prat i la tecnologia de realitat augmentada, les informa-
cions acostumen a estar vinculades a altres informacions 
publicats pels mitjans de la societat, de manera que impul-
sem novament les sinèrgies entre els mateixos. 

D’altra banda, El Prat Ràdio ha millorat també el seu dis-
seny web tant de l’edició escriptori com de l’edició mòbil, 
així com la seva aplicació. 

Descarrega’t l’aplicació de El Prat Ràdio (91.6 FM)
La secció de notícies serà el primer element que 

es trobin els usuaris i les usuàries de elpratradio.com
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7. Principals novetats: Més informació; més Prat

7.3 Temporada 2018-2019: Nous programes de referència al 91.6 FM

A les portes de les Eleccions Europees 
de l’any 2019, El Prat Ràdio ha estre-
nat el programa ‘Connexió Europa’, 
amb el nostre cap d’Informatius, 
Luis Rodríguez, expert en política 
internacional com a presentador de 
l’espai. ‘Connexió Europa’, amb un es-
perit molt didàctic de la política, ens 
ha permès conèixer en profunditat el 
gegant polític, econòmic i diplomàtic 
–encara molt desconegut-  que re-
presenta la Unió Europea . I ho hem 
fet amb un destacat interès en ciutats 
de tot el vell continent, així com cu-
rioses iniciatives i projectes d’interès 
que s’estan desenvolupant de manera 
innovadora per altres governs locals 
d’Europa. 

Connexió Europa
Per Luis Rodríguez

La Ràdio del Somormujo
Per José David Muñoz

El Prat i els seus espais naturals del 
Delta són un enclavament fonamen-
tal per a la immigració d’aus. De la 
mà del conegut periodista pratenc 
José David Muñoz, expert i apassio-
nat de l’ornitologia, aquest progra-
ma permet coneixer tot sobre aquest 
món amb un programa especialitzat 
inèdit en aquesta casa.

Cada dissabte, de 13 a 14 hores.

‘Ningú és perfecte’ ha obert un nou 
espai de reflexió i conversa al voltant 
de com podem incidir de manera di-
recta i efectiva en mantenir la salut 
mental, tal a nivell individual, com 
familiar i social. 

Cada setmana treballem amb di-
ferents col·lectius i franges d’edat, 
aspectes diferents com les relacions 
amb nosaltres mateixos i amb la resta, 
la salut, la prevenció, la intel·ligència 
emocional, i donem consells per a 
una vida mental amorosa, alegre i sa-
ludable. 

Per a aconseguir-ho, comptem 
amb diferents seccions amb la 
col·laboració de persones que ens 
ajuden a donar vida i color a un pro-
grama que pretén visualitzat que en 
salut mental tots i totes hi som impli-
cats; compartir informació i coneixe-
ment; i, entre altres qüestions, gene-
rar sentiment de comunitat, cohesió 
i empatia. 

Cada diumenge, de 19 a 20 hores. 

Ningú és Perfecte
Per Sandra López

El 91.6 FM, amb les millors ràdios 
metropolitanes a ‘Connectats’

Desprès de dos temporades d’èxit a 
l’estiu, El Prat Ràdio estrena per tota 
la temporada el magazine ‘Connec-
tats’, de 16 a 19 hores, per a no perdre 
el fil de l’actualitat metropolitana a 
les tardes. ‘Connetats’ és un magazi-
ne produït per sis grans ràdios me-
tropolitanes com són les de Badalo-
na, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, 
Castellar del Vallès i El Prat Ràdio. 
D’aquesta manera, la nostra casa 
participarà amb les millors ràdios de 
l’anomenat quart cinturó metropoli-
tà, sent, de fet, l’única ràdio del Baix 
Llobregat en participar-hi. 

El ‘Connectats’ substituirà a 
l’anterior programa territorial de La 
Xarxa, ‘La Tarda’, guanyant proxi-
mitat i major interès periodístic pels 
veïns de El Prat. 

Luis Rodríguez, cap 
d’Informatius, és el director i 
presentador del programa
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7. Principals novetats: Més informació; més Prat

7.3 Temporada 2018-2019: Altres novetats

Els Serveis Informatius de El Prat 
Ràdio reforcen la seva aposta per 
l’actualitat amb nous espais infor-
matius. En concret, estrenem l’edició 
‘Cap de Setmana’, els diumenges a 
partir de les 14:30 h., amb Laura 
Prilló i Anna Colominas, per saber 
l’actualitat de dissabtes i diumenges i 
del més destacat de la setmana. 

En paral·lel, l’Informatiu Migdia, 
cada dia de 13 a 13:30 hores, seguirà 
sent cada dia l’espai informatiu més 
ampli i de referència per estar al dia 
de tota l’actualitat local i supramu-
nicipal de la ciutat. Una informació 
que quedarà complementada, cada 
dia, de 14 a 15 hores, amb l’actualitat 
generalista de la mà i veu de La Xar-
xa Notícies. 

Al vespre, continua una tempora-
da més l’Informatiu Vespre de 19 a 
19:15 hores, novament, amb la ba-
tuta del cap d’Informatius de El Prat 
ràdio, Luis Rodríguez, i els redactors 
Rocío Santaeufemia, Víctor Asensio 
i el suport tècnic de Carlos Muñoz.

El Prat Ràdio estrena informatius 
pel cap de setmana

ElS Esports amplien la seva 
presència a la graella 

Els esports són un pilar fonamental 
d’aquesta ràdio i així ho demostra 
El Prat Esports sota el lideratge, una 
temporada més, de Míriam Roures. 
L’actualitat esportiva mantindrà la 
seva edició de migdia de 13:30 a 14 
hores cada dia, però augmenta el 
seu espai al vespre de 19:15 a 20 ho-
res els dilluns, dimecres i divendres 
per poder aprofundir encara més en 
l’actualitat esportiva i poliesportiva 
de la ciutat. 

A més, El Prat Esports seguirà sent 
cada cap de setmana, amb Iván Con-
de i Jonatan Marin, l’espai de referèn-
cia per seguir les retransmissions es-
portives en directe tant els dissabtes 
de 18 a 20 hores com els diumenges 
de 12 a 14:50 h. 

Una actualitat local que quedarà 
ampliada a tota Catalunya, cada dis-
sabte, de 20 a 22 hores, amb l’En Joc. 

El Planeta Prat és el ‘magazine’ mati-
nal de El Prat Ràdio i, sens dubte, un 
dels espais històrics i de referència del 
mitjà. El ‘Planeta’ s’emet des del pri-
mer dia de la ràdio de 09 a 13 hores i, 
per tant, enguany, començarà la seva 
17ª temporada consecutiva. Conduït 
per Isa Gonzalo i amb la producció 
de Marc Quinto i el suport tècnic de 
Sergio Villar, el ‘Planeta Prat’ és la 
millor finestra per conèixer i gaudir 
en profunditat la nostra ciutat. 

Isa Gonzalo liderarà un any més la 
17a temporada del Planeta Prat

Isa Gonzalo, directora del Planeta Prat

Debat setmanal d’actualitat local amb 
els portaveus dels grups municipals 
de l’Ajuntament de El Prat. Moderat 
pel director de la ràdio, Imanol Cres-
po, el ‘Contrasenyes’ és l’espai polític 
de referència des de l’inici de la his-
tòria de El Prat Ràdio. 

Enguany, encetem la que serà la 17ª 
temporada del ‘Contrasenyes’ que, 
novament, comptarà un cop al mes 
amb l’entrevista a l’alcalde de la ciu-
tat. Cada dijous, de 19:15 a 20 hores.

Imanol Crespo presentarà la nova 
temporada del ‘Contrasenyes’

Imanol Crespo, director de El Prat Ràdio
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8. immersió en xarxes socials

Els hàbits de consum de la informació ha experimentat en els 
darrers anys una metamorfosi enorme. I bona part d’aquesta 
explicació la trobem en les xarxes socials. En aquest sen-
tit, El Prat Comunicació SL ha impulsat una estratègia molt 
transversal d’immersió en xarxes socials per compartir con-
tinguts informatius tant de El Prat Ràdio com del elprat.tv. 

Com a mitjà, fins ara, teníem presència, bàsicament, en 
Twitter. Només alguns programes tenien compte al Face-
book com és el cas del Planeta Prat o El Prat Esports. Així, 
doncs, durant el 2018, El Prat Ràdio ha obert un nou comp-
te a Facebook, Instagram, Telegram i ha consolidat el seu 
compte de Twitter, de la mateixa manera que elprat.tv, que 
té, a més a més, el seu espai propi a Youtube. 

Acabat l’any, la valoració no pot ser més que positiva. Hem 
consolidat el Twitter com a principal canal de difusió arri-
bant a tocar el llindar dels 3.000 seguidors de cada un dels 
nostres mitjans. Per la seva part, els comptes d’Instagram 
ronden el miler d’usuaris per compte, el que demostra que 
és el canal de moda. En canvi, Facebook i Telegram expe-
rimenten una progressió positiva, però, a la vegada, molt 
lenta.  
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8. immersió en xarxes socials

@elpratradio

@ElPratEsports

@PlanetaPrat
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8. immersió en xarxes socials

@elprattv
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9. audiències elprat.tv: tercer millor any

· Tercer millor any en audiència: 41.178 usuaris

· Tercer millor any en nous usuaris: 39.534

· La nova web hauria de donar una bona 
progressió a aquestes dades a mig termini: 
objectiu de superar els darrers rècords

· Canvi de consum de la nostra audiència: 
consum diari de continguts

· L’estratègia global és a mig i llarg termini: la 
consolidació de les nostres xarxes i el canvi de 
cultura en el consum de televisió digital ens afa-
vorirà (TDT encara té molta presència, sobretot, 
entre els grups d’edat més elevats). L’objectiu és 
estar preparats amb un mitjà de qualitat. 
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10. gestió econòmica: exercici 2018

El Consell d’Administració i la Junta General del Prat Comunicació SL 
ha aprovat els seus comptes anuals, enguany, amb uns ingressos després 
d’impostos de 9.010,47 euros, que passen a Reserves voluntàries. 

L’aportació municipal de 2018 ha estat de 599.000 euros, 10.000 euros 
més que a l’any 2017. 

Els ingressos per publicitat dels mitjans de la societat han estat de 
44.529,73 euros, un 9,54% menys que a l’any anterior. 

Els ingressos provinents de presentacions, produccions i altres encà-
rrecs han augmentat, en canvi, un 6,41% fins arribar als 63.327,17 euros. 

Les despeses globals de la societat han estat de 715.123,91 euros, inclòs 
el Impost de Societats. 

Els comptes anuals han estat auditats, tal i com es va aprovar a la Junta 
General i per encàrrec de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat, per Pleta 
Auditores SLP 

Poden consultar tots els detalls al web corporatiu 
www.elpratcomunicacio.com
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(xifres en euros) 2018 2017

 Import net de la xifra de negoci 107.856,90 108.736,18

Publicitat 44.529,73 49.224,38

Presentacions i altres produccions 63.327,17 59.511,80

 Aprovisionaments -1.485 -917,80

 Altres ingressos d’explotació 607.293,97 597.293,97

Aportació municipal 599.000 589.000

Resultats d’operacions en comú 8.293,97 8.293,97

Despeses de personal -420.309,94 -437.065,21

Sous i salaris -317.667,94 -335.200,57

Formació -2.039,50 -877,57

 Altres despeses d’explotació -268.634,28 -256.962,03

 Amortització d’immovilitzat -19.923,21 -19.546,86

Imputació de subvencions d’immov. no financeres 9.282,25 9.282,25

Altres resultats -1.326,00 -670

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 12.754,69 150,50

RESULTAT FINANCER -298,74 -0,83

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 12.455,95 149,67

IMPOST DE BENEFICIS -3.445,48 -37,41

RESULTAT DE L’EXERCICI 9.010,47 112,26

Pèrdues i guanys

10. gestió econòmica: exercici 2018
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10. gestió econòmica: pressupost 2019

El Prat Comunicació SL ha aprovat un pressupost per a l’exercici 2019 de 858.886,51 euros, un 14,66% més 
que a l’any anterior. 

L’aportació prevista és de 650.840,50 euros d’aportació municipal per a l’activitat habitual de la societat, més 
90.610,01 euros en Inversions.

La societat té previst, a l’any 2019, fer millores en la xarxa d’aire condicionat dels estudis; pintar i fer altres 
tasques de manteniment en els seus estudis; adquirir noves taules de so, així com adquirir noves càmeres de 
televisió. 

La despesa global prevista és de 749.364,44 euros, entre les que destaca la despesa de personal. Prevista ini-
cialment en uns 445.464,44 euros. 

Poden consultar tots els detalls al web corporatiu 
www.elpratcomunicacio.com
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11. societat al servei de la comunicació

El Prat Comunicació SL és més que un conjunt de mi-
tjans de comunicació. La professionalitat del seu equip i 
dels seus recursos ha permès amb els anys enfortir la so-
cietat en la seva vessant d’agencia de comunicació, fona-
mentalment, per donar servei a les necessitats comuni-
catives dels departaments municipals de l’Ajuntament. 

De fet, aquesta via d’ingressos és la principal per sobre 
de la publicitat a la revista i a la ràdio. 

Assaig general previ a la gala dels Premis Ciutat del Prat 2019, acte 
presentat per El Prat Comunicació SL i emès en directe a elprat.tv

Conducció d’actes
 ple municipal en directe
elprat.tv als equipaments
  Discoteca per persones
amb diversitat funcional
 enregistrament d’obres
produccions audiovisuals
  suport tècnic
   Punt del praticipa
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12. Un lustre a la xarxa
El Prat Comunicació SL ha enfortit aquest any 2018 la 
seva relació amb La Xarxa. A més d’emetre els habi-
tuals butlletincs locals i el Notícies en Xarxa, El Prat 
Comunicació ha incorporat a la seva graella el progra-
ma esportiu ‘En Joc’, el que ha permès tenir una ma-
jor participació en la seva producció de programa i, per 
tant, difusió de l’actualitat esportiva pratenca. 

Però, sens dubte, la novetat més destacada ha estat la 
coproducció del ‘Connectats’, un magazine de tardes 
realitzat per sis de les millors ràdios locals de l’àmbit 
metropolità: les ràdios de Badalona, Sant Cugat, Terras-
sa, Sabadell, Barberà del Vallès i El Prat, que esdevé 
l’única del Baix Llobregat que hi participa. 

Aquesta coproducció ens ha permés duplicar els ingres-
sos per part de La Xarxa respecte l’any 2017 i triplicar 
els de 2016. 

15.170,10 €
2018

7.731,68 €

2017

5.685,59 €

2016

4.393,88 €

2015
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13. sortir de l’estudi ens apropa a la ciutadania

Amb l’objectiu d’apropar-nos a la ciutadania i visibi-
litzar encara més els nostres mitjans, El Prat Ràdio ha 
sortit enguany en més ocasions al carrer. 

A l’habitual programa de Sant Jordi, realitzat des de 
la Plaça de la Vila, cal sumar l’anomenat ‘Planeta Prat 
als Barris’ amb una programació especial del magazine 
matinal des de diferents barris de la ciutat durant la se-
tmana prèvia a Festa Major. També hem tingut l’ocasió 
de fer programes en directe des de la seu del Festival 
Esperanzah o des de la Fundació Rubricatus en el dia 
mundial de les persones amb discapacitat (3 de desem-
bre). 

A més, El Prat Comunicació SL ha tingut l’oportunitat 
enguany de disposar d’un ampli estudi de 50 m2 a la 
Fira Avícola, el doble del que era habitual, per poder 
emetre en directe durant la Fira Avícola Raça Prat. 

Per ordre, Alfred Garcia va ser entrevistat com a pregoner de la Festa 
Major a la plaça de La Vila durant el Planeta Prat als barris; 

Programa en directe del Planeta Prat des de la Fundació Rubricatus el 
dia 3 de desembre; estudi ubicat a la Fira Avícola Raça Prat de 2018
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www.elpratcomunicacio.com

2018: INFORME ANUAL EL PRAT COMUNICACIÓ SL


