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La Federació de Ràdios Locals de Catalunya 
demana al Consorci per a la Normalització 
Lingüística solucions i assessorament als 
mitjans locals davant els dubtes lingüístics 

 
 
La ràdio local de proximitat manté la seva audiència entre el públic de parla 
catalana. 
La llengua catalana com a vehicle de comunicació ha estat l’eix central del Congrés 
que ha organitzat la Federació de Ràdios Locals de Catalunya a l’auditori de Caixa 
Tarragona aquest divendres 27 de novembre. Justament la primera de les taules 
rodones ha comptat amb la participació de Joan Sabaté, director del Baròmetre de la 
Comunicació i la Cultura, entitat privada que des de 2007 es dedica a estudiar les 
audiències de les emissores locals dels Països Catalans, encara que des del 2009, no 
treballen al País Valencià per manca de suport de les institucions valencianes. També 
ha intervingut Mercè Romagosa, directora de comunicació del Consorci per la 
Normalització Lingüística de Catalunya.  
 
Des del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura s’ha constatat que el castellà 
continua sent la llengua més utilitzada pels consumidors fins i tot aquells que 
habitualment es comuniquen en català. Segons les dades de l’última onada, de l’agost 
del 2009, s’ha comprovat que el consum de ràdio en català segueix la corba de 
població. En el cas de la ràdio de proximitat, segons Sabaté, no cal només tenir en 
compte les audiències sinó també la incidència que tenen els mitjans locals en el seu 
àmbit. En aquest sentit, el Baròmetre destaca que les audiències en les ràdios 
municipals són constants i estables.  
 
Per la seva banda, Romagosa ha destacat el paper que té la llengua catalana com a 
vehicle de comunicació però també com a transmissora de les vivències i el tarannà 
del territori. Precisament les ràdios locals han tingut un paper destacat que han de 
mantenir en el futur per garantir la qualitat del català. Els professionals que es 
dediquen al sector tenen a la seva disposició diferents serveis d’assessorament 
lingüístic. A petició de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, Romagosa s’ha 
compromès a buscar un fòrum o un espai de debat, a través de les noves tecnologies, 
que permeti trobar solucions i assessorar els professionals dels mitjans davant aquells 
dubtes que puguin tenir amb la llengua.  
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