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Professionals
de la informació
local

un major equilibri a elprat.tv que esdevé —a la vegada— un bon aparador informatiu d’actualitat i un espai de reflexió i de connexió amb la comunitat.

De la mateixa manera, l’espai polític del ‘Contrasenyes’
ha introduït el format d’entrevista als portaveus com
a novetat i la possibilitat de traslladar preguntes a l’alcalde; el Planeta Prat —la nostra gran finestra de la
ciutat— ha impulsat noves seccions d’interès com el
El 2019 ha estat un any molt intens informativament
‘Tinc el cap a la ràdio’ amb professionals de salut de
a la ciutat, el que sempre representa un repte periol’atenció primària o el ‘Planeta Ciència’ i l’espai de ‘Codístic pels nostres mitjans de comunicació locals. En
neixement polític’; i El Prat Esports ha voltat per tota
aquest sentit, l’equip de professionals de El Prat CoEspanya per viure i explicar en directe un nou ascens
municació SL que fa possible El Prat Ràdio, elprat.tv
de l’AE Prat a Segona B, sense perdre en cap moment
i la Revista El Prat no només s’ha conformat amb fer
el nostre enfoc poliesportiu que ens caracteritza. Per
una bona informació local, sinó que cadascú, des del
la seva part, els serveis informatius
seu racó professional, ha espremut
d’aquesta casa són reconeguts dins
moltes de les seves possibilitats per
i fora de El Prat, el que ens ha peroferir nous formats, enfocs i espais
Hem presentat
mès ser escollits com a membres de
informatius; en definitiva, per oferir
nous
formats
i
espais
la Comissió de Ràdio de La Xarxa i
uns mitjans de comunicació proinformatius amb
ser la veu, doncs, d’unes 150 ràdios
fessionals des del punt de vista del
locals de tota Catalunya adherides a
contingut i del continent. I aquest
l’objectiu d’oferir
l’entitat.
2019 és un bon exemple d’aquesta
una informació local
vocació de El Prat Comunicació per
pròxima i de qualitat,
A la vegada, El Prat Ràdio ha presenla cerca proactiva de la professionaamb una clara
tat nous programes com és el cas de
lització i dignificació dels mitjans de
vocació de servei i
‘Rastros de Carmín’, espai musical
proximitat com els nostres.
que gira al voltant de la dona i que
professional
ha estat reconegut i presentat com
elprat.tv ha impulsat el gènere de
a espai emprenedor al ‘Primavera
l’entrevista des de la campanya de
Sound’. Un bon exemple del valor
les eleccions municipals, que s’ha
que aporten des de l’inici de El Prat Ràdio, el centenar
consolidat al darrer trimestre amb el format audiode col·laboradors i col·laboradores que cada dia enrivisual de l’entrevista de la Revista el Prat. D’aquesta
queixen amb els seus programes el 91.6 FM i als qui
manera, s’incorpora un nou gènere a la diversitat de
els dono el meu sincer agraïment un any més.
peces informatives de la televisió local, el que permet
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Les novetats no només arriben des del punt de vista dels continguts. El Prat Ràdio, al llarg de l’exercici
2019, ha iniciat la digitalització dels seus estudis amb
equips professionals que ofereixen una millor qualitat
de so i més possibilitats tècniques.
Tot amb l’objectiu d’oferir una informació local pròxima i de qualitat, amb una clara vocació de servei i professional. Un esperit que rep el suport de la ciutadania
tal i com mostren les dades d’audiència tant als webs
com a les xarxes socials.
elprat.tv ha sumat fins a 174.000 informacions vistes
a 2019, el que representa un creixement del 21,92 %
i del 33,60 % respecte a 2018 i 2017, respectivament.
Mentre que El Prat Ràdio (només podem saber el consum online) ha registrat quasi 76.000 oients al 2019,
prop del doble que a l’any anterior (41.177 oients) i
11.274 hores escoltades front les 5.814 hores de l’any
anterior. A aquestes analítiques caldria sumar l’escolta
per FM, que entenem que continua sent el gruix principal. Bons resultats que es traslladen també a les xarxes socials, que en alguns casos creixen en dos xifres
percentuals i que mostren una important fidelitat tant
a Twitter com a Instagram.
Només podem dir gràcies als veïns i veïnes
del Prat per la confiança i l’aposta pels
mitjans de proximitat.
Imanol Crespo, director-gerent de
El Prat Comunicació SL
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El Prat Comunicació SL és una de les tres empreses municipals de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, creada a
l’any 2001 amb la missió fonamental d’assumir la gestió
directa dels diferents mitjans de comunicació municipals. Actualment, la societat gestiona tres mitjans de
comunicació: El Prat Ràdio, elprat.tv i la Revista El Prat.

2.

El Prat
Comunicació SL

La societat va ser constituïda el 23 de maig de 2001,
amb seu corporativa al carrer Doctor Soler i Torrens, 3,
de El Prat de Llobregat (08820), amb l’encàrrec de crear
la ràdio municipal de la ciutat. En menys d’un any El
Prat Ràdio era realitat i emetia per primera vegada el
23 d’abril de 2002 en el dial 91.6 FM, on ha mantingut
l’emissió des d’aleshores de manera
ininterrompuda.

La societat,
constituïda
l’any 2001,
gestiona
actualment
tres mitjans:
El Prat Ràdio,
elprat.tv i la
Revista El Prat
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Passadís central dels estudis
de El Prat Comunicació SL,
ubicats al carrer Doctor Soler
i Torrens, 3, de El Prat

Immediatament després, al 2004, la societat assumeix la gestió de la Revista El
Prat i a l’any 2008 dona un nou salt qualitatiu creant la primera televisió de la
ciutat: elprat.tv; una televisió que emet
per IP —digital— i que és possible gràcies a la fórmula de la redacció integrada dels departaments informatius.

Des d’aleshores, la societat ha crescut
en responsabilitats, tasques i personal,
assumint encomanes de gestió i encàrrecs vinculats al món de la comunicació per part dels mateixos professionals —El Prat
Comunicació SL esdevé, doncs, també una agència
de comunicació—; a la vegada que ha millorat el seu
posicionament a nivell metropolità a partir de la seva
adhesió amb la Xarxa Audiovisual Local (XAL), més coneguda com La XARXA.
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El Prat Comunicació SL és una societat de capital íntegrament municipal que té per objecte la gestió directa dels següents serveis:
a) Gestió, administració i explotació del servei dels
mitjans de comunicació local de qualsevol mena de titularitat 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 Administracions Públiques o persones jurídiques privades en
la gestió de serveis d’aquesta naturalesa, mitjançant
qualsevol de les formes admeses en dret.
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e) Execució de taxes auxiliars i complementàries
a les anteriorment esmentades, així com la formació i
entrenament tècnics o assessorament en les mateixes
matèries.
La societat garantirà la pluralitat informativa, la participació 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 participació en altres entitats. De manera especial, podrà
crear un òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament
per garantir i regular la participació ciutadana.
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El Prat Comunicació SL és una societat de titularitat
100% pública on l’únic soci és l’Ajuntament de Prat de
Llobregat i, com a tal, els seus òrgans de govern són la
Junta General i el Consell d’Administració.
La Junta General està constituïda pel Ple Municipal; és a
dir, pels 25 regidors i regidores que han estat electes a
les darreres Eleccions Municipals. 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.
Per la seva part, el Consell d’Administració està integrat
per una presidència; una vicepresidència i set conselleries més; escollides prèviament per Junta General i que,
en la mesura del possible, és un reflex del Ple Municipal.
L’òrgan es reuneix amb una periodicitat trimestral,
aproximadament, sense que els seus membres percebin cap tipus de remuneració ni dieta.
Els mandats tenen una durada màxima de quatre anys i
coincideix amb el mandat municipal de les administracions locals. Així, doncs, aquest exercici 2019 ha estat
l’any del relleu de tots dos òrgans de govern; aprovats
pel nou Ple Municipal constituït al mes de juliol de
2019.
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Junta General
G.M. EL PRAT EN COMÚ

11 REGIDORIES
G.M. SOCIALISTA - CANDIDATURA DE PROGRÉS

7 REGIDORIES
G.M D’ESQUERRA REPUBLICANA

3 REGIDORIES
G.M. CIUTADANS DEL PRAT

3 REGIDORIES
G.M. PODEMOS EL PRAT

1 REGIDORIA

8

1. Salutació del director-gerent
2. El Prat Comunicació SL
3. Invertim en ser els millors
4. Principals novetats: nous formats que enriqueixen els nostres mitjans
5. Xarxes socials: al teu costat, en tot moment
6. Audiències
7. Gestió econòmica
8. Mitjans oberts a la comunitat educativa pratenca
9. Premi a la diversitat cultural: D’Aquí i d’Allà

Consell d’Administració
PRESIDÈNCIA

2. El Prat Comunicació SL
2.1. Estatuts de El Prat
Comunicació SL

Lluís Mijoler
(El Prat en Comú)

2.2. Òrgans de govern: Junta
General i Consell d’Administració
2019-2023

VICEPRESIDÈNCIA

Alba Bou
(El Prat en Comú)

ADMINISTRADORS/ES

Anna Martín
(El Prat en Comú)
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Pilar Eslava
Juan Pedro Pérez
(El Prat en Comú)
(PSC)

Débora García
(PSC)

Jordi Ibern
(ERC)

Jordi López
Sandra Daza
(Cs)
(Podemos El Prat)
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El Prat Comunicació SL ha fet, en aquest exercici 2019,
un notable esforç per adaptar les seves instal·lacions a
les noves necessitats comunicatives i seguir sent, així,
un referent comunicatiu de la ciutat. Amb una inversió
d’uns 80.000 euros, s’han realitzat canvis que van des
de grans actuacions vinculades amb la digitalització
de l’estructura tècnica o la personalització de la xarxa
d’aire condicionat, fins a actuacions menors com l’adquisició de noves esponges de micròfons que afavoreixen la modernització i professionalitat de la societat.

3.

Invertim en ser
els millors

L’empresa és —en comparació amb altres emissores
de ràdio de Catalunya— força més jove que no les ràdios deganes del país i això es fa palès amb les seves
instal·lacions ubicades al carrer Doctor Soler i Torrens,
3, de El Prat de Llobregat. I prova de que en el seu moment es va apostar per la qualitat és que taules tècniques que acostumen a tenir una amortització de set
anys, hagin durat fins a 18.
Ara bé, cal anticipar-se per seguir actualitzant la societat a les noves necessitats comunicatives i tècniques i
garantir un servei de qualitat a la ciutadania.
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L’estudi 1 és el principal de
El Prat Ràdio, on s’emet la
programació en directe
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els estudis
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La paraula és la nostra eina de treball i, per tant, és fonamental que arribi a la ciutadania d’una manera ben
neta. Per això és fonamental cuidar —a més del contingut— el so a ràdio, la imatge a elprat.tv i el format
de la Revista El Prat.
En aquest sentit, El Prat Comunicació SL ha digitalitzat
l’estudi 1 de El Prat Ràdio que és l’estudi principal i de
directe, garantint així la continuïtat del servei amb una
qualitat excel·lent després de donar de baixa l’anterior
taula de so; la primera que es va instal·lar a l’any 2002
a El Prat Ràdio. El procés de digitalització no és només
substituir la pròpia taula tècnica, sinó que és integral i,
per tant, es substitueix tot l’entramat de cablejat que
connecta el control amb l’estudi el que reforça també
la millora de qualitat sonora del principal estudi de El
Prat Ràdio.
Encara en l’apartat de so, hem millorat la qualitat del
podcast que es genera automàticament per garantir la
bona qualitat de l’àudio al consum de El Prat Ràdio per
internet. Entenem que és fonamental cuidar aquest
aspecte, ja que no deixa de créixer el consum online
o a la carta de la nostra ràdio local. Prova d’això, tal i
com veurem a l’apartat d’audiències, és que haguem
arribat a la xifra dels 76.000 oients al web de la ràdio.
En paral·lel, hem adquirit nous cascos professionals
pels estudis, per anar substituint progressivament els
actuals i hem adquirit nous paravents o esponges de
micròfons professionals amb els corresponents logotips dels diferents mitjans de comunicació. Aquestes
dues actuacions tenen tres objectius fonamentals: millorar la qualitat del so; modernitzar i professionalitzar
els equips i millorar la higiene i la prevenció des del
punt de pista de riscos laborals.

Les millores tècniques no només es reserven a l’àmbit
de radio. Pel que fa la televisió, que tot just a finals de
l’exercici 2018 es va renovar notablement, s’han adquirit dues noves càmeres, tal i com estava previst al
paquet d’inversions pel 2019, així com alguns petits
components com, per exemple, micròfons de llaç per
a entrevistes.
D’aquesta manera, El Prat Comunicació SL ha ampliat
el nombre de càmeres a un total de cinc, el que ens
aporta una major autonomia per la cobertura simultània de diferents esdeveniments informatius. De la mateixa manera, ens permet tirar endavant nous formats
com el de l’entrevista amb ‘sets’ de dues o tres càmeres
sense hipotecar la resta de cobertures informatives.
Les càmeres comprades són del mateix tipus que les
anteriors, però amb models més moderns i millorats
i amb un bon equilibri entre qualitat i preu. En resum,
les noves càmeres ens han permès, doncs, guanyar en
qualitat de imatge —il·luminació, moviment, directe,
etc— en coherència amb la nova web de elprat.tv.
D’altra banda, hem reorganitzat alguns aspectes tècnics que tenen a veure amb els servidors d’emmagatzematge dels arxius audiovisuals, precisament, amb
aquest objectiu.
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En paral·lel a les actuacions més dirigides a millorar el nostre contingut, El
Prat Comunicació SL ha realitzat altres
actuacions a la seu corporativa de la
societat amb l’objectiu d’esdevenir un
espai de confort actualitzat a les noves
necessitats.

Comunicació SL, on, a més, es donen
usos molt diversos per espais i horaris.

El Prat
Comunicació SL ha
instal·lat una xarxa
d’aire condicionat
amb cassettes
individuals per
espais per guanyar
en sostenibilitat i
reduir el consum

Per una banda, El Prat Comunicació SL
ha substituït tota la xarxa d’aire condicionat —era la instal·lació original
dels estudis—, per una xarxa d’aire
condicionat personalitzada amb ‘cassettes’ instal·lats a totes les sales. Això
permet no dependre d’una mateixa
màquina per tot l’immoble, sinó que
es pot encendre i apagar el ‘cassette’
només de l’espai que es fa servir. Aquest criteri millora
notablement els aspectes de sostenibilitat de El Prat

D’altra, El Prat Comunicació SL ha realitzat al llarg d’aquest període tota
una feina d’higiene dels estudis amb
la pintada de tots els estudis —introduint el verd corporatiu de elprat.tv a
les parets de la redacció—; retirant parets negres per blanc per donar major
lluminositat; i allisant algunes altres
per una major higiene.

Aquest projecte es va dur a terme amb
Saó Prat —entitat pratenca que promou la integració de joves en el món
formatiu i laboral— en el marc de la
promoció d’actes de Responsabilitat Social Corporativa de El Prat Comunicació SL.
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La temporada de El Prat Ràdio 2019-2020 —a diferència de l’anterior, que apostava per la introducció de
programes temàtics especialitzats (La Ràdio del Somormujo; Connexió Europa i Ningú és Perfecte)— ha
apostat per introduir nous formats i millores sobre les
propostes que ja teníem, amb l’objectiu d’enriquir la
nostra graella i generar nous espais d’interacció a la
ciutadania. En aquest sentit, amb la motivació d’atraure nous públics, es van estrenar dos nous programes:
Rastros de Carmín i Sincopao.

4.

Principals novetats:
nous formats que
enriqueixen els
nostres mitjans

Rastros de Carmín, nom que homenatja el mític llibre
de GreilMarcus, és un espai radiofònic que va néixer
en format podcast i
que, després de la seva
estrena com a col·laEl programa
boració al Planeta Prat
‘Rastros de
passa a tenir programa
propi a la graella.
Carmín’ es va

4.1. El Prat Ràdio
4.1.1. Nous programes

presentar al darrer
Primavera Sound
com un exemple
de projecte
emprenedor

L’espai, que està liderat
per Pilar Talavera, beu
tant de la intuïció que
“en cualquier lugar,
por pequeño que sea,
ha habido o hay una
mujer que ha revolucionado la música de
su entorno” com de la investigació musical exhaustiva
enfocada, principalment, en el paper de la dona en la
música (s. XX i XXI).

2019
Informe anual

Al llarg del 2019 s’han substituït
els antivents dels micròfons
per una proposta personalitzada
més professional

Visió històrica i actual que permet centrar el discurs en
la reivindicació de certes dones que, si bé han marcat
el seu entorn, no han rebut l’impuls o reconeixement
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que mereixen o han merescut. Així, el programa busca
donar importància a aquest patrimoni intangible que
es veu reflectit, principalment, en el lloc que aquestes
dones ocupen en la memòria del seu col·lectiu.
El programa es desenvolupa —cada dilluns, de 22 a
23 hores— a partir de tertúlies amb artistes actuals,
la presentació d’obres i músiques d’avui i d’abans que
els han inspirat i, sempre, això sí, en femení. L’espai va
ser presentat com a projecte emprenedor d’interès a la
darrera edició del Primavera Sound.
Per la seva part, Sincopao, de Raúl Alvarado, s’emet
just després, també els dilluns de 23 a 00 hores. La síncopa o ritme sincopat es refereix a aquella nota que es
troba entre dos o més de menys valor, però que juntes
valen tant com ella mateixa. D’aquesta manera tota la
successió de notes sincopades pren un moviment contrari a l’ordre natural; és a dir, va a contratemps.
Amb aquest nom ‘Sincopao’, El Prat Ràdio ha recuperat
un espai dedicat al flamenc i a totes les seves branques
de la mà de l’expert pratenc Raúl Alvarado. Sincopao
és un viatge pel passat i present del flamenc; una escapada a terres del sud, però també una mirada de la
nostra comarca, el Baix Llobregat, terra acollidora i seu
d’infinites penyes de flamenc i, per tant, referent històric d’aquest estil a Catalunya.
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Lluís Mijoler, al seu primer ‘Contrasenyes’
com a alcalde del Prat

Un dels espais tradicionals que canvia, en aquest sentit, per oferir nous
formats i noves maneres d’interactuar amb la ciutadania és el ‘Contrasenyes’, l’espai polític de El Prat
Ràdio. Aquest espai ha mantingut el
seu horari habitual, cada dijous de
19.15 a 20 hores, però ha introduït
dues novetats fonamentals.

El ‘Contrasenyes’ ha
renovat el seu format
amb el ‘Pregunta-ho
a l’Alcalde’ i l’entrevista
individual als portaveus
municipals

La primera és el nou format d’entrevistes als portaveus dels grups municipals, que es
suma a la ja habitual entrevista a l’alcalde i debat de
portaveus. D’aquesta manera, un cop al mes, un portaveu d’un grup municipal és entrevistat durant 45 minuts de manera que es pot aprofundir en conèixer la

seva opinió sobre temes d’actualitat
local i nacional.

La segona, per la seva banda, té a
veure amb l’entrevista mensual a
l’alcalde, Lluís Mijoler. Aquest espai
s’ha convertit des d’aquest 2019 en
una de les potes fonamentals del
projecte ‘Alcaldia Oberta’ que, a través de la proposta ‘Pregunta-ho a
l’alcalde’, Mijoler respon preguntes,
queixes i dubtes que la ciutadania trasllada a El Prat
Ràdio. Amb aquestes dues propostes, entenem que
l’espai guanya en participació, pluralitat i, sobretot, en
trencar la unidireccionalitat tradicional dels mitjans de
comunicació de masses.
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El Planeta Prat és la gran finestra del Prat i, per tant, és
un espai viu que ha de reflectir el moment actual de la
nostra ciutat. I precisament per això és un magazine en
canvi constant. Prova d’això són les noves propostes
introduïdes a la present temporada:
TINC EL CAP A LA RÀDIO: Nova secció mensual,
els dimecres a les 11.30 h, on parlem amb el personal
sanitari dels tres CAPS del Prat, ja siguin, doctors/es o
infermers/es. En aquesta secció demanem la interacció de l’audiència a través del telèfon, xarxes socials o
WhatsApp plantejant els seus dubtes. Temes dels que
parlem a la secció: Grip, Tabaquisme, com també temes del dia a dia com a prendre a fer una farmaciola.
Els temes els plantegen des dels CAPS.
MEDI AMBIENT: Recuperem la secció de forma mensual amb el cap del departament Medi Ambient de
l’Ajuntament, Pau Esteban, els dimecres a les 11.30 h,
on parlem de temes d’actualitat de Medi Ambient a la
ciutat —cabdal en aquest mandat—, com són tema
d’ocells, del delta, de la platja, d’arbres, etc.
CONEIXEMENT POLÍTIC: Recuperem la secció que
fa dues temporades fèiem cada 15 dies i la ampliem en
horari, passa de 20 minuts a 40 minuts, tots els dimarts
del mes, exceptuant-ne un, per poder encabir la secció
de Ciència. Ho fem amb el politòleg pratenc Adrián Caballero i els temes els plantegem des de les dues parts.
Dimarts a les 9.20 h.
PLANETA CIÈNCIA: Secció que intercalem amb Coneixement Polític i que recuperem després d’una temporada sense tenir-la. La fem cada 3 setmanes i parlem
de temes molt tècnics de ciència però els intentem fer

entenedors per a tots els que no en sabem molt de
ciència. També ampliem l’horari de 20 a 40 mins i ho
fem els dimarts a les 9.20h amb l’investigador pratenc
Ferran Fabró.
GASTRONOMIA: espai per a la gastronomia, secció
quinzenal, els divendres da 10 a 11 h, amb el nostre
cuiner, Rafa Punyet. En aquest espai ell ens porta receptes per explicar i també porta convidats del món
de la restauració pratenca. A més a més mantenim la
trucada setmanal als mercats de la nostra ciutat.
MÚSICA EN DIRECTE: Incorporem de manera regular per acabar cada setmana, els divendres a les 12.30
h, una entrevista a un grup musical pratenc o a algun
grup que actuï durant aquelles dates a la nostra ciutat.
El format és una entrevista amb el grup o algun dels
seus components i també interpretar alguna de les peces o cançons pròpies.
VARIACIONES: L’estimat col·laborador Pep Maiques,
de Música Dispersa i ex del trio Sopa de Poetes, lidera
la secció ‘Variaciones’, que passa als dimecres de manera setmanal (abans era cada 15 dies) a les 11h. Un espai
on parlem des de poesia fins a pel·lícules o sèries.

El Planeta Prat és el magazine
matinal de El Prat Ràdio que s’emet
des de fa 18 temporades de dilluns
a divendres de 9 a 13 hores.
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El departament d’Esports de El Prat Ràdio s’ha convertit en tot un pilar fonamental d’aquesta casa a partir de
la informació com a eix vertebrador dels seus espais.
Amb l’edició migdia de El Prat Esports, cada dia de
13.30 a 14 hores; l’edició vespre els dilluns, dimecres i
divendres (19.15-20 hores); les retransmissions esportives del cap de setmana i el programa ‘En Joc’ (dissabtes de 20 a 22 hores), els esports ocupen més d’una
dotzena d’hores setmanals amb una aposta clara pel
món poliesportiu tant a El Prat Ràdio com a elprat.tv,
així com per les seccions femenines dels esports.
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Pel que fa les retransmissions esportives, a la temporada 2017-2018, vam viure el millor bàsquet de la LEB Or
amb el play-off d’ascens del CB Prat i en aquesta passada hem gaudit amb l’AE Prat en el seu tercer ascens
a la Segona Divisió B. Un ascens que vam poder viure
exclusivament per El Prat Ràdio amb sortides a Ceuta, Gran Canarias i Portugalete per apropar a tots els
seguidors i seguidores del programa tota la informació en directe. Un esforç excel·lent que ens ha portat a
gaudir de dades rècord en audiència.

4.1.3. Noves seccions al
Planeta Prat
4.1.4. El Prat Esports, referents
de tot l’esport local
4.2. elprat.tv

Com a novetat per a aquesta temporada, hem introduït en l’equip a una nova redactora, que assumeix des
d’aquesta temporada la presentació, des de l’estudi,
del programa de tardes del dissabte, on habitualment
jugat el CB Prat, entre altres entitats esportives de la
ciutat.

4.3. Revista El Prat
4.4. Cobertura d’eleccions
municipals
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El Prat Esports va
permetre als seguidors
de l’AE Prat seguir en
directe tots els partits
de l’equip a casa i a
domicili, entre ells, el de
l’eliminatòria final contra
el Portugalete
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La renascuda web de elprat.tv es va acabar al darrer trimestre de l’exercici 2018 i, per tant, el 2019 ha estat el
primer amb la nova proposta. En certa manera ha estat
un any de prova per testejar la resposta
ciutadana i que esperem que hagi servit per fidelitzar les noves eines i usos.
Sigui com sigui, si a l’any 2018 vam
renovar el continent —tota l’estructura web de elprat.tv—, l’any 2019 ha
servit per matisar i aportar canvis des
del punt de vista dels continguts. En
aquest sentit, des de la redacció de
serveis informatius, s’ha consolidat l’interès pel gènere de l’entrevista.

D’altra banda, existeix una major capacitat de producció de continguts a partir del nou acord de treballadors
i treballadores. En concret, un dels redactors d’Informatius i Esports, d’entre setmana, ha passat a jornada completa, mentre que el
narrador esportiu donarà suport tamEls serveis
bé en cobertures audiovisuals. La nova
organització permet oferir, indubtainformatius han
blement, una major producció de víincrementat la
deos cada setmana.

seva producció
informativa, a més,
amb nous enfocs
i formats com, per
exemple, el de
l’entrevista

Es va fer una primera a l’alcalde sortint, Lluís Tejedor; el format entrevista
va ser central durant tota la campanya
electoral amb entrevistes als diferents
candidats municipals; i ja al setembre s’ha consolidat
aquest gènere enregistrant en format televisiu l’entrevista de la Revista El Prat.

En paral·lel, els serveis informatius han potenciat la
seva capacitat de resposta per oferir temes de màxima
actualitat també a elprat.tv, amb notícies més curtes,
però de gran interès periodístic i que s’ofereixen tot i
no comptar amb un informatiu propi ni programació
continua.

Aquesta nova estructura ens permet
fer una major cobertura d’esdeveniments especials com Festa Major, Fira
Avícola, les Eleccions Municipals o Carnaval. Esdeveniments que han estat
oferts amb una secció pròpia que facilitava l’accés a la ciutadania a la informació tant de l’any vigent com d’edicions anteriors. En el cas, per exemple,
del darrer Carnaval 2020, vam recuperar en un mateix
espai tots els reportatges televisius fets al llarg de les
darreres set edicions, les corresponents als set pecats
capitals.
Per últim, elprat.tv ha introduït un nou mòdul d’informació de servei amb dades meteorològiques actualitzades en temps real amb la previsió diària i de tota la
setmana; així com un espai sobre la qualitat de l’aire de
la ciutat.
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Entre 2019 i 2020 s’ha
treballat en el redisseny
de la Revista El Prat,
proposta que es presentarà
pròximament

La Revista El Prat ha experimentat en aquest 2019 pocs
canvis, mentre que la feina s’ha fet a la cuina per plantar
la llavor de novetats que s’executaran al llarg del 2020.
En aquest sentit, al darrer trimestre de 2019 s’ha licitat el
nou servei de disseny i maquetació de la publicació que
ha estat adjudicat a l’empresa Quid Comunicació SL.
Amb el nou contracte, El Prat Comunicació SL està treballant amb l’empresa la millora del disseny de la Revista El Prat, una proposta que ha de beure de la versió
actual —proposta que ha funcionat molt bé durant la
seva vigència—, però amb novetats que modernitzaran
el disseny de cara als pròxims anys. El disseny aposta

molt més per la imatge; per major presència d’elements
gràfics; per nous formats més atractius de pàgina; i per
una major sinèrgia amb els mitjans audiovisuals de la
societat, entre altres molts aspectes.
De la mateixa manera, la Revista El Prat reactiva novament l’eina de la realitat augmentada, que vincula informacions escrites amb vídeos o àudios de elprat.tv i
elpratradio.com, respectivament; i oferirà nous espais
per testimonis que complementin les diferents informacions. Tot mantenint l’equilibri amb l’objectiu primordial
de la publicació: oferir informació d’interès i amb una
clara vocació de servei a la ciutadania del Prat.
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El Prat Ràdio va celebrar
l’últim debat electoral
previ a les eleccions
municipals
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L’any 2019 ha estat marcat, indubtablement, per les
Eleccions Municipals, un esdeveniment que periodísticament representa, cada quatre anys, tot un repte per
apropar la campanya de les diferents candidatures a la
ciutadania.

Jordi Ibern, Antonio Miguel Ruiz i Gerard Valverde. Sis
entrevistes que es van sumar a l’habitual cobertura de
blocs que durant les dues setmanes vam dur a terme
des de l’enganxada de cartells fins el dia electoral. A
més, els mateixos protagonistes van participar en un
debat electoral, per primera vegada, a El Prat Ràdio.

En aquest sentit, vam introduir —en el marc de l’estratègia global dels mitjans— el gènere de l’entrevista
D’altra banda, cal destacar l’ampli dispositiu organitcom un dels punts forts de la campanya, amb l’objeczat per tal de seguir en directe la jornada electoral,
tiu —insistim— d’apropar els candidats i candidates a
amb equips ENG distribuïts a diferents col·legis elecla ciutadania. Ja havíem fet un ‘tastet’ a la campanya
torals durant tot el dia; i també durant el recompte
de les eleccions generals d’abril de
de vot amb un programa en directe
2019 amb entrevistes a El Prat Ràdio
que va durar unes cinc hores i que
a candidats del territori; i a les Muniens va permetre seguir en directe el
El Prat Ràdio va
cipals ho vam potenciar en tots els
desenvolupament de tots els resulseguir
en
directe
mitjans audiovisuals. A ràdio, però
tats, a més de poder comptar amb la
també a la televisió, a partir d’un set
valoració en directe de tots els porla jornada electoral
televisiu de tres càmeres que muntaveus de les candidatures.
amb un programa
tàvem a un espai escollit pels caps
en directe que
de llista; habitualment a exterior.
Com a novetat d’enguany, elprat.tv
va durar més de
Un format inèdit fins el moment a
va impulsar un nou grafisme més
cinc hores
elprat.tv.
informatiu, més modern i professional per aportar tota la informació
Així, tal i com marca la rígida norelectoral a la ciutadania la mateixa
mativa electoral, vam entrevistar a
nit de la jornada electoral. Una noràdio a tots els candidats que van acceptar la proposvetat que es suma a la ja tradicional emissió en directe
ta i a elprat.tv als que tenien representació municipal:
del Ple de Constitució del Consistori, celebrat al Teatre
Lluís Mijoler, Juan Pedro Pérez, Miguel Ángel Ochoa,
Modern.
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5.

Xarxes socials:
al teu costat, en
tot moment

L’impuls de les xarxes socials
dels mitjans de la societat ha
estat una estratègia central
de l’exercici 2019
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Una de les actuacions estratègiques de l’exercici 2018
va ser implementar i enfortir la presència i el posicionament dels continguts a través de les xarxes. Donat
que només existia Twitter (@elpratradio; @elprat.tv; @
PlanetaPrat i @ElPratEsports), vam crear els comptes
de les tradicionals xarxes socials amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania la diversitat de continguts que ge-

nerem en tots els nostres espais i, així, créixer en el
consum a la carta i online.
D’una tongada, els mitjans municipals van passar de
tenir només Twitter a comptar amb Facebook, Instagram i Telegram (elprat.tv tenia i manté el seu compte
propi de Youtube).
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Dades d’usuaris per xarxes socials a desembre 2019 (variació interanual)
Tot i ser l’única xarxa que ja existia i tot i comptar amb una comunitat de seguidors força ample, la
xarxa de Twitter no deixa de créixer. És un creixement continu, sense grans pics, però que fidelitza
molt, el que deixa un creixement interanual del 10,65 % a El Prat Ràdio i del 7,83 % a elprat.tv.

@elpratradio

@elprat.tv

@planetaprat

@elpratesports

3.294

3.430

3.223

3.337

usuaris

usuaris

usuaris

usuaris

+10,65 %

+7,83 %

+2,74 %

+6,10 %

És la xarxa de moda, sobretot, entre públic més jove, el que ens permet aportar contingut a aquest
públic que, possiblement, no tingui el consum d’accedir directament als mitjans. D’altra banda, Instagram també s’ha fet un espai entre perfils més adults i també entre el món empresarial. Per tant, és un
encert obrir aquest canal per aproximar-nos a diferents públics i la prova està en el ràpid creixement
i fidelitat que hem experimentat en aquesta xarxa.
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@elpratradio

@elprat.tv

@elpratesports

1.396

1.278

562

usuaris

usuaris

usuaris

+36,59 %

+40,90 %

+19,57 %
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5. Xarxes socials: al teu costat,
en tot moment

l’època daurada de Facebook va ser d’entre els anys 2011 i 2015. Per fer-nos una idea, Facebook –que
arriba a Espanya l’any 2008- suma al 2009 un total de més de 350 milions d’usuaris i usuàries a tot el
món; al 2011 ja eren 800 milions i al 2015 compta amb una comunitat de 1.500 milions. Actualment
compta amb una comunitat de quasi 2.500 milions de membres actius, però creix sobretot als països
emergents. A Europa i Estats Units mostra un estancament de la comunitat.
Les comunitats de Facebook ja estan fetes i, per tant, els usuaris i usuàries ja no comencen a seguir
noves pàgines. D’aquí la dificultat de créixer ara mateix a Facebook. Amb tot, la comunitat continua
sent molt gran i, per tant, és més fàcil viralitzar el contingut i captar audiència. D’aquí la necessitat i la
importància de comptar amb aquest canal.

@elpratradio
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@elprat.tv

@planetaprat

@elpratesports

445

341

2.565

2.182

usuaris

usuaris

usuaris

usuaris

+97,78 %

+43,88 %

+1,58 %

+0,54 %
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5. Xarxes socials: al teu costat,
en tot moment

Telegram és una aposta que val la penar tenir perquè amplia el nostre posicionament en xarxes i perquè estem convençuts que serà una eina que anirà a més pròximament. Als mitjans de comunicació
de la societat ens permet substituir l’eina d’alerta per rebre continguts sense la necessitat de comptar
amb una base de dades.
De moment, creiem que la xarxa està encara en procés de creixement i d’arrelament a Catalunya i,
en tot cas, no hem sabut sumar i fidelitzar nous usuaris i usuàries; segurament, per desconeixement.

@elpratradio

@elprat.tv

80

42

usuaris

usuaris

+33,33 %

+27,27 %

El canal de Youtube de elprat.tv: no és una prioritat, donat que dirigim tot el públic a elprat.tv. Tot
i això, la comunitat no deixa de créixer i, de fet, la xarxa social fa la funció de Telegram i, per tant,
d’alerta en el sentit que tothom que sigui subscriptor rebrà la notificació del nou contingut. A més,
aquesta xarxa ens permet vincular els vídeos amb realitat augmentada a la Revista El Prat i donar-nos
a conèixer fora de El Prat.

@elpratradio
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558
usuaris

+25,66 %
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Els hàbits de consum dels mitjans de comunicació estan canviant radicalment i, per tant, hem de ser àgils
per adaptar els nostres mitjans de comunicació locals.
En aquest sentit s’ha treballat al llarg d’aquest 2019; en
apropar molt més els nostres mitjans a la ciutadania
a través del consum a la carta; online; amb una major
participació i interacció de la ciutadania; amb una exposició més personalitzada dels continguts; i amb més
presència a xarxes socials. I les mètriques d’audiència
proven que anem en la bona direcció.

6.

Audiències

2019
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El consum online de
elprat.tv i El Prat Ràdio ha
incrementat notablement
als darrers anys
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6. Audiències
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Totes les ràdios locals del país compten amb limitacions a l’hora de saber l’audiència FM. Per tant, hem de
conformar-nos amb les mètriques del consum online
de El Prat Ràdio on hem crescut en dos anys d’una manera extraordinària.

6.1. El Prat Ràdio: 76.000 escoltes
online a l’any
6.2. elprat.tv: 174.000 informacions
visitades

2016

2017

2018

2019

427

11.584

41.177

75.788

oients online

oients online

oients online

oients online

(consum de podcast o ràdio
online segons l’actual proveïdor
Enacast)

72

2.923

5.814

11.274

hores escoltades

hores escoltades

hores escoltades

hores escoltades

TLH (Hores escoltades a elpratradio.com)
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La naturalesa IP de la nostra televisió local fa que puguem seguir les mètriques com qualsevol web a través
de GoogleAnalytics.

Pàgines visitades

*Dades extretes de l’any 2019 amb la variació interanual de 2018 i 2017.

(+21,92 % / +33,60 %)

173.910

Usuaris/es

Nous usuaris/es:

38.383

37.794

(-6,79 % / +6,60 %)

(-4,40 % / + 8,68 %)

Sessions

Nombre de sessions/usuari

82.824

2,16

(+1,06 % / + 13,69 %)

(+8,42 % / + 6,65 %)

Pàgines/sessió

Durada mitjana de la sessió

2,10

02’01’’

(+20,64 % / + 17,51 %)

(+15,44 % / + 15,47 %)
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L’import de negoci ha estat, en aquest 2019, de
111.999,68 €, un 3,84 % més que a l’exercici anterior.
Segons els tipus, la gestió publicitària emesa a El Prat
Ràdio i a la Revista El Prat ha tornat a caure fins els
41.155,07 € (-7.58 %), mentre que els ingressos per la
realització de produccions audiovisuals, coordinació i
dinamització d’alguns programes municipals i presentació i sonorització d’actes, tant per l’Ajuntament del
Prat com per a altres empreses, ascendeix a 70.844,61
€ (12,59 %).

7.

Gestió
econòmica

Pel que fa els ingressos d’explotació, la societat ha
comptat amb l’aportació municipal de 720.000 euros,
donat fonamentalment per l’Acord de Treballadors i
Treballadores de El Prat Comunicació SL.

7.1. Comptes anuals exercici 2019

En l’apartat d’Inversions, a més, destaquen les millores
que s’han fet amb la reparació i substitució de la xarxa d’aire dels estudis i la substitució d’una taula de so
digital.
En la categoria de despeses, les despeses totals han
estat de 842.571,80 € (inclòs el Impost de Societats).

2019
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elprat.tv retransmet en directe
cada mes el Ple Municipal, però
també actes rellevants com
la Nit de l’Esport o els Premis
Ciutat del Prat (a la imatge).
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Pèrdues i guanys
2019

2018

111.999,68
40.697,77
71.301,91

107.856,90
44.529,73
63.327,17

Aprovisionaments: 						

-2.346,95

-1.485

Altres ingressos d’explotació: 					
Aportació municipal: 					
Resultats d’operacions en comú: 				

728.673,17
720.000
8.293,97

607.293,97
599.000
8.293,97

Despeses de personal: 						 -527.877,35
Sous i salaris: 						 -402.333,52
Formació: 						
-1.609,32

-420.309,94
-317.667,94
-2.039,50

Altres despeses d’explotació: 					
-286.191,85
Amortització d’immobilitzat: 					 -22.365,54
Imputació de subvencions d’immov. No financeres: 		
12.735,73
Altres resultats: 							
1.326

-268.634,28
-19.923,21
9.282,25
-1.326,00

(xifres en euros)
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Import net de la xifra de negoci: 				
Publicitat: 					
Presentacions i altres produccions: 			

RESULTATS D’EXPLOTACIÓ: 					

15.952,89

12.754,69

RESULTAT FINANCER: 						

533,56

-298,74

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS: 					

16.486,45

12.455,95

IMPOST DE BENEFICIS: 						

-3.790,11

-3.445,48

RESULTAT DE L’EXERCICI: 				

12.696,34

9.010,47
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que es va fer al llarg de l’exercici 2019 a partir de l’aprovació del nou Acord de Treballadors i Treballadores de
El Prat Comunicació SL (82.071,34 €), així com els 30.000
€ nets que ingressava la societat perpublicitat i que, tal
i com es va aprovar al anterior Consell d’Administració,
assumeix l’Ajuntament via aportació municipal.

7. Gestió econòmica
7.1. Comptes anuals exercici 2019

7.4. Més forts en Xarxa

L’aportació municipal per despeses comunes prevista per a l’exercici 2020 serà, doncs,de 794.738 €, el
que representa un increment del 8,44 % respecte els
732.911,84 euros previstos al 2019 després de l’ampliació de crèdit prevista a la partida 11.491.4491,
aprovada al Ple Municipal per un valor de 82.000 €.

7.5. Valorem la professionalitat:
nou acord laboral a El Prat
Comunicació SL

Els pressupostos generals de 2020 responen, fonamentalment, a l’increment de la despesa de personal
que es va aprovar a l’exercici 2019 i que es la més important de totes amb un total de 543.361,85 €.

7.2. Pressupost 2020
7.3. Contra el sexisme; valentia

Pel que fa la despesa, el pròxim pressupost incorpora a
la categoria d’Assessors i serveis fets per tercers la creació de la nova plataforma digital, així com la previsió
d’impulsar un espai informatiu per a sords al llarg de
l’exercici. D’aquesta manera millorarem l’accessibilitat
dels nostres mitjans. La categoria incorpora igualment
les despeses en protecció de dades, prevenció de riscos laborals i altres despeses fetes per tercers.

7.5. Valorem la professionalitat:
nou acord laboral a El Prat
Comunicació SL
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El pressupost previst per a l’any 2020 ascendeix a
884.838 €, el que representa un increment del 3,02
% del que es va pressupostar inicialment per a l’exercici 2019. El pròxim pressupost incorpora i consolida,
d’aquesta manera, l’increment de l’aportació municipal

Pel que fa els ingressos, el pressupost reflecteix una
proposta continuista, amb l’excepció de la reducció
dels ingressos per publicitat que es reserva el previstper El Prat Ràdio. En aquest sentit, s’està treballant
per ampliar els ingressos generats per la nostra relació
amb La Xarxa a partir del fet de compartir més contingut audiovisual.
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Des del punt de vista social, El Prat Comunicació SL ha
vetllat històricament per la responsabilitat social de la
publicació i per evitar anuncis que puguin incórrer en
casos de discriminació de tot tipus, entre ells, els de
gènere. Precisament, a finals de l’exercici 2018 es van
donar nous debats interessants sobre aquest tema a
partir d’alguns anuncis de la publicació, com a mínim,
discutibles.

7. Gestió econòmica
7.1. Comptes anuals exercici 2019
7.2. Pressupost 2020

En aquest sentit, es deriven dues conclusions: en primer lloc, la definició legal del que està permès i no és
molt genèrica i, per tant, es donen casos molt interpretables que no justifiquen la censura pròpiament de
l’anunci per part de l’empresa tot i que l’anunci sigui
poc recomanable pel que fa els plans de bones pràctiques que ja existeixen per afavorir un llenguatge no
sexista en els mitjans de comunicació. En segon lloc,
que el sector publicitari és, per diferents motius, força
sexista en termes generals.

7.3. Contra el sexisme; valentia
7.4. Més forts en Xarxa
7.5. Valorem la professionalitat:
nou acord laboral a El Prat
Comunicació SL
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Per aquest motiu, entre d’altres, El Prat Comunicació
SL ha decidit en aquest exercici 2019 prescindir de la
publicitat comercial a la Revista El Prat; una mesura
que ha entrat en vigor amb el primer número de 2020.
Amb aquesta valenta mesura, la Revista El Prat evitarà
qualsevol anunci que, tot i ser legals, eren en algun
cas concret millorable des del punt de vista dels codis
deontològics i de bones pràctiques en termes de llenguatge no sexista, així com altres codis de llenguatge
inclusiu des del punt de vista de la diversitat cultural
o altres col·lectius (salut mental, diversitat funcional,
etc).
La Revista El Prat ha deixat
de tenir publicitat comercial
des de l’1 de gener de 2020
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7. Gestió econòmica
7.1. Comptes anuals exercici 2019

La direcció de El Prat Ràdio va assistir al tradicional
Infolocal de La Xarxa, la major trobada de mitjans
de comunicació locals de Catalunya

7.2. Pressupost 2020
7.3. Contra el sexisme; valentia
7.4. Més forts en Xarxa
7.5. Valorem la professionalitat:
nou acord laboral a El Prat
Comunicació SL
7.5. Valorem la professionalitat:
nou acord laboral a El Prat
Comunicació SL
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El Prat Ràdio coprodueix el magazine de tardes
‘Connectats’, juntament amb les ràdios locals
de Badalona, Sant Cugat, Terrassa, Sabadell i
Castellar del Vallés. A la imatge, el programa
especial emès des de l’Arxiu Nacional de
Catalunya, ubicat a Sant Cugat.

El Prat Comunicació SL és una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local (La Xarxa o XAL) des de 2013. La
Xarxa és una plataforma multimèdia que proporciona
continguts i serveis a més de 200 ràdios, televisions i
mitjans en línia local d’arreu de Catalunya; entre elles,
El Prat Ràdio. Però La Xarxa no és només això. Des de
la direcció-gerència actual, s’entén La Xarxa com un

espai de referència del periodisme de proximitat i, per
tant, el major actor col·lectiu que representa els nostres mitjans i la nostra activitat.
Així, doncs, en aquest 2019 hem pogut reforçar la relació amb l’entitat amb diferents novetats que donen
continuïtat a l’estratègia encetada al 2018. Per una
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banda, ha estat el primer exercici complet en el que
hem pogut gaudir del magazine de tardes ‘Connectats’, un programa coproduït entre
sis ràdios metropolitanes: les de Sant
Cugat, Badalona, Terrassa, Sabadell,
El Prat
Castellà del Vallés i El Prat Ràdio.
Aquest format es consolida i deixa
enrere l’anterior espai ‘La tarda’, el
que permet oferir un format territorial molt més pròxim, amb altres ràdios de ciutats que tenen més coses
en comú entre elles i que ens permet
oferir un format únic i inèdit que connecta a ràdios de tot el cinturó metropolità, en el què El Prat Ràdio és
l’únic espai de la zona sud i del Baix
Llobregat.

prés de la denominada sentència del procés, així com
el temporal ‘Glòria’.

Ràdio ha
passat a formar
part de la Comissió
de Ràdio de La
Xarxa, un òrgan que
representa al més
d’un centenar i mig
de ràdios locals
de tota Catalunya
adherides a l’entitat

Una relació que també compta amb
la novetat de l’aportació de la secció
del Planeta Prat ‘Scenik’ perquè la resta de ràdios de Catalunya el puguin
emetre com a propi.

D’altra banda, El Prat Ràdio ha tornat
a sindicar aquesta temporada l’espai
esportiu ‘En Joc’, cada dissabte, de 20 a 22 hores, un
espai que —amb la mateixa mirada local que defensem nosaltres— complementa perfectament l’esport
local amb tota la informació de l’esport territorial de
Catalunya.

Per acabar, a nivell corporatiu, La Xarxa ha seleccionat a El Prat Ràdio com
a membre de la Comissió de ràdio de
l’entitat, un òrgan que es reuneix per
fer balanç i proposar noves estratègies tant a nivell de continguts com
tècnic i que, en definitiva, és una representació de totes les ràdios locals
de Catalunya. Forma part de la Comissió, BeTeVé Ràdio, Ràdio Badalona,
Ràdio Ciutat de Terrassa o Mataró Audiovisual, per posar alguns exemples.
Sigui com sigui, celebrem molt aquest nomenament
que, segons entenem, posa en valor la nostra ràdio
municipal i ens permetrà col·laborar i aportar propostes en aquest espai de trobada entre ràdios locals de
tota Catalunya.

Per part nostra, la relació entre els departaments d’Informatius i d’Esports dels nostres mitjans de comunicació i La Xarxa és fluida i constant, de manera que
sovint aportem contingut a la plataforma perquè es
puguin aprofitar tant als seus propis espais com per
part de la resta de mitjans locals adherits. En aquest
sentit, val la pena destacar la nostra aportació durant
la cobertura dels fets succeïts a l’aeroport del Prat des-

D’altra banda, des del punt de vista econòmic, la relació amb La Xarxa ha permès incrementar els ingressos
de la societat per les diferents coproduccions o continguts aportats. Si a l’any 2015 eren de 4.393,88 euros, el creixement ha estat notable en els darrers anys,
tancant 2018 amb uns ingressos de 15.170,10 euros i
2019 amb més de 23.000 euros, el que representa un
increment del 51,61%.
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ràdio municipal de El Prat, va assumir la gestió de la
Revista El Prat al 2004; va crear elprat.tv al 2008; es va
adherir a La Xarxa al 2013 i va encetar una nova línia
d’agència de comunicació per donar resposta a necessitats comunicatives tant de l’Ajuntament o altres entitats públiques com privades de la ciutat.

7. Gestió econòmica
7.1. Comptes anuals exercici 2019

Tot això no hagués estat possible sense la tasca dels
i les professionals que al llarg dels quasi vint anys
d’història han passat per El Prat Comunicació SL i, en
concret, de l’actual plantilla de l’empresa, que lideren
aquest ampli ventall de prestacions sempre mantenint el llindar de professionalitat que mereix i espera
la ciutadania pratenca dels seus mitjans de comunicació municipals. Per aquest motiu, calia donar resposta
—com així ha estat— a aquesta reivindicació laboral
que actualitzava les remuneracions de totes les posicions amb l’única excepció dels llocs de direcció: gerent i director de publicacions.

7.2. Pressupost 2020
7.3. Contra el sexisme; valentia
7.4. Més forts en Xarxa
7.5. Valorem la professionalitat:
nou acord laboral a El Prat
Comunicació SL
7.5. Valorem la professionalitat:
nou acord laboral a El Prat
Comunicació SL
La formació és també un dels pilars del nou
acord de treballadores i treballadores de El Prat
Comunicació SL. A la imatge, sessió de primers
auxilis i ús de DEA que es va impartir a la
plantilla amb la col·laboració de l’Ajuntament i
Creu Roja de El Prat.
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El Prat Comunicació SL ha anat creixent, progressivament, com a societat de la informació, incorporant
nous mitjans de comunicació, activitats i serveis. Si
a l’any 2002 va néixer amb la posada en marxa de la

D’altra banda, l’Acord estableix l’augment de jornada
a jornada completa de la posició ‘Control de so’ i d’un
dels redactors. També inclou el contracte indefinit de
12 hores com a redactor de cap de setmana, per un
dels redactors, eliminant així el contracte fix discontinu establert amb anterioritat per a les retransmissions
esportives.
D’aquesta manera, l’acord no només és una millora salarial de la plantilla adaptada a les noves responsabilitats de la societat, sinó que hem guanyat fortalesa tant
entre setmana como en cap de setmana; factor important donada la gran quantitat d’esdeveniments que es
donen a la ciutat. En aquest sentit, l’acord recull millores, per exemple, en termes de formació o conciliació.

34

1. Salutació del director-gerent
2. El Prat Comunicació SL
3. Invertim en ser els millors
4. Principals novetats: nous formats que enriqueixen els nostres mitjans
5. Xarxes socials: al teu costat, en tot moment
6. Audiències
7. Gestió econòmica
8. Mitjans oberts a la comunitat educativa pratenca
9. Premi a la diversitat cultural: D’Aquí i d’Allà

8.

Mitjans oberts
a la comunitat
educativa
pratenca
Visita d’estudiants de la ciutat als estudis
i redacció de El Prat Comunicació SL

El Prat Comunicació SL no només és una societat que
gestiona mitjans de comunicació, sinó que esdevé un
actor més dins de la xarxa d’entitats de la ciutat. En
aquest sentit, entenem que la societat ha de ser un
espai obert a la ciutadania, sobretot, des del punt de
vista formatiu de la comunitat educativa.
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D’aquesta manera, El Prat Comunicació SL promou,
amb la col·laboració de diferents centres educatius de
la ciutat, diferents iniciatives que comporten la visita i
alguna pràctica als estudis de El Prat Comunicació SL.
Durant la visita, no només es coneix els diferents es-

pais, sinó que l’equip els atén i explica cada una de les
funcions. A més, el responsable de producció o el director-gerent, s’encarrega de fer alguna sessió participativa amb l’objectiu d’apropar el món del periodisme
i els mitjans de comunicació.
En aquest exercici 2019, El Prat Comunicació SL ha organitzat amb l’INS Salvador Dalí un taller informatiu
amb el curs de Segon d’ESO del centre; en total, quatre grups de secundària que fan que hagin passat pels
estudis més d’un centenar d’estudiants del centre. En
aquest taller, que s’inclou com una part pràctica dins
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8. Mitjans oberts a la comunitat
educativa pratenca
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d’una activitat i una dinàmica pròpia del curs, es fa una
vitat. També s’ha fet una visita semblant amb joves de
breu sessió de periodisme i s’assisteix a viure la ràdio
Can Rigol. En total, les classes acostumen a comptar
en directe a l’Estudi 1; a més de fer
amb una trentena d’alumnes; el que
l’habitual visita a les instal·lacions i
reflecteix la gran quantitat de nens
la conversa amb l’equip. L’èxit de la
i nenes que passen per les instal·laEl Prat Comunicació
proposta ha fet que enguany repecions de El Prat Comunicació SL al
tim amb el mateix format i, per tant,
llarg de l’any.
col·labora amb
donem per consolidada la relació
diferents centres
amb l’INS Salvador Dalí per anar
Per últim, és habitual que cada any
educatius de la ciutat
reeditant el projecte. Lamentablees coneguin al Planeta Prat els proper posar en valor
ment, l’estat d’alarma ha paralitzat
jectes cooperatius dels nens i nenes
l’esperit
comunitari
de
en aquest 2020 l’activitat.
que participen al CUEME –normalment quatre grups de 30 alumnes-;
l’empresa municipal
D’altra banda, és tradicional per
entrevistem a representants del
Sant Jordi organitzar una visita amb
Consell d’Infants –del sortint i del
nens i nenes de primària i algun
recent constituït-; així com a una
grup de secundària que venen a enregistrar contes
bona representació dels estudiants seleccionats al
que després s’emeten en antena en el marc de la festiFòrum de Treballs de Recerca.
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9.

Premi a la
diversitat cultural:
D’Aquí i d’Allà
El programa d’Aquí i d’Allà està dedicat a la
immigració i la diversitat cultural des de fa 12 anys.
Una implicació per la comunitat que va merèixer
el reconeixement de la Mesa per a la Diversitat
Cultural del CAC.
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L’espai “D’aquí i d’allà” del Prat Ràdio, impulsat conjuntament amb el programa de Nova Ciutadania (del
departament municipal de Ciutadania), ha estat guardonat als XI Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), mitjançant la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual
(MAD), convoca aquests premis amb l’objectiu de promoure una millor representació de la diversitat etnocultural als mitjans audiovisuals de Catalunya. El programa “D’aquí i d’allà” ha rebut el Premi a la Diversitat
en l’Audiovisual en la categoria de Programa de ràdio.
El lliurament de premis s’ha celebrat en el marc de la
XII Jornada de la MAD “Dones i diversitat en l’audiovi-

sual”, organitzada a la seu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya aquest divendres 5 de juliol al migdia. Han
recollit el premi Imanol Crespo, Director-Gerent de El
Prat Comunicació, i Jesús Gómez, Tècnic del Programa
municipal de Nova Ciutadania i les presentadores del
programa Julieta Romero i Sanae El Maimouni, que
juntament amb el Martin Nuñez, són les persones que
venen desenvolupant aquest projecte de forma voluntària i amb molta dedicació, qualitat i compromís.
El programa emès al Prat Ràdio està dedicat a la immigració i la diversitat cultural i està presentat per pratencs i pratenques nascuts arreu del món. Ells i elles
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9. Premi a la diversitat cultural:
D’Aquí i d’Allà
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són els veritables protagonistes d’un espai pel qual
han passat més d’una trentena de persones col·laboradores, així com un centenar de representants d’entitats de la ciutat.
El programa “D’aquí i d’allà” està impulsat pel programa de Nova Ciutadania (del departament municipal
de Ciutadania) des de l’any 2007, amb l’emissió d’un
programa mensual en dimarts de 19.15 a 20 h.

La Mesa per a la Diversitat en
l’Audiovisual del CAC
La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual aplega representants de diversos grups culturals, institucions,
empreses, col·lectius professionals, grups de recerca,
entitats de suport, universitats, mitjans de comunicació i altres persones i òrgans interessats a promoure
una representació millor de la interculturalitat i de la
diversitat en els mitjans de comunicació audiovisual
de Catalunya. Té per objectiu contribuir a fomentar la
convivència, el respecte, el coneixement i l’intercanvi
entre persones dels diferents contextos culturals.
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