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Nº1 Som el grup de comunicació Nº1 al Pirineu, amb capacitat 
operativa a Andorra, els Pirineus, Catalunya i Espanya. 

Des de fa més de 30 anys, creem i difonem continguts de ràdio, 
televisió, Internet i editorial, proporcionem serveis i productes 
corporatius, publicitaris i d’infraestructura tecnològica. 

Treballem amb l’objectiu d’oferir un servei global i personalitzat 
als nostres clients, corporatius o individuals, per fer-los créixer 
en el món de la comunicació. 

Tres dècades d’activitat 
empresarial avalen la 
realització de productes 
de qualitat amb la 
màxima confiança. 
Solvència que acreditem 
amb suports líders i 
formats innovadors. 

Proporcionem un servei 
de 360º en el món de la 
comunicació, gràcies a 
l’especialització i 
trajectòria dels nostres 
professionals.  
Del projecte puntual al 
producte clau en mà. 
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Creem, difonem i comercialitzem continguts a mitjans audiovisuals i escrits. 

Difonem 9 
programacions diferents 
de ràdio mitjançant 15 

freqüències. 

Produïm 3 canals propis 
i participem al contingut 

i venda amb socis 
televisius. 

 

Gestionem 
comercialment 

publicacions d’edició 
pròpia i més capçaleres. 

Oferim serveis de 
comunicació 

corporativa, publicitat i 
tecnologia. 

 

Creem sistemes 
de contingut continu 

per a plataformes 
digitals. 
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Tenim la programació més variada en música, notícies i entreteniment. 

Quan es tracta de ràdio, ningú té més presència que la Cadena Pirenaica.  
L’emissora privada pionera al Principat, la major oferta en ràdio i streaming i el futur del DAB. 

T’acostem al teu públic 
amb la ràdio generalista 
líder i les millors 
emissores temàtiques. 

Creem continguts tant 
per la ràdio de proximitat 
com per cadenes de 
difusió nacional. 
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Als nostres centres de producció neix la ràdio arrelada als Pirineus. 

La Ràdio d’aquí. Més de 30 anys de ràdio 
en directe, rigor, independència i servei. 

Públic: 40-65 anys. Perfil: Mig-Alt/Alt 
Target diana: 50 anys/directiu-empresari  
Cobertura FM: Andorra i Alt Urgell 
Freqüències: 87.8 i 93.3 FM 

Qualitat de continguts i riquesa d’estils per 
la mirada local de RAC1. També difon el 
BBC World Service. 

Públic: 25-45 anys. Perfil: Mig-mig/Mig-Alt 
Target diana: 35 anys/professional liberal 
Cobertura FM: Andorra, Alt Urgell 
Freqüències: 89.0 i 92.9 FM 

La ràdio “On neixen els èxits”, per sentir-
se jove del matí a la nit.  

Públic: 15-35 anys. Perfil: Mig-mig/Mig-Alt  
Target diana: 25 anys/estudiant-
professional 
Cobertura FM: Cerdanya francesa i 
espanyola, Alt Urgell i Andorra 
Freqüències: 89.1, 94.6, 95.0 FM, TDT 
Canals 50 (Lleida) i 33 (Pirineus) 
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Les marques de més èxit arriben al Pirineu amb Cadena Pirenaica. 

Programes mítics: Julia en la Onda, La 
Brújula… I nous èxits com Más de Uno. 

Públic: 40-65 anys. Perfil: Mig-Alt/Alt  
Target diana: 50 anys/directiu-empresari 
Cobertura FM: Andorra i Alt Urgell 
Freqüència: 93.3 FM 

Els èxits de tots els temps i les últimes 
novetats, amb un estil inconfusible. 

Públic: 25-45 anys. Perfil: Mig-Alt 
Target diana: 30 anys/professional liberal  
Cobertura FM: Andorra, Cerdanya, Pallars 
Freqüències: 98.1, 100.2, 91.4, 91.7 FM 

La ràdio líder que bat rècords: amb Jordi 
Basté, Toni Clapés, els Òscars... 

Públic: 25-45 anys. Perfil: Mig-mig/Mig-Alt 
Target diana: 35 anys/professional liberal 
Cobertura FM: Andorra, Alt Urgell, 
Cerdanya, Els Pallars 
Freqüències: R7P + 87.7, 90.1, 98.8 FM 

Els superèxits del pop-rock dels últims 15 
anys, en un format fresc i actual. 

Públic: 14-34 anys 
Target diana: 20 anys/estudiant 
Cobertura FM: Andorra, Alt Urgell 
Freqüència: 89.5 FM 
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Les marques de més èxit arriben al Pirineu amb Cadena Pirenaica. 

R7P-RAC1 difon el servei mundial de notícies 
en directe de BBC World Service. El trobareu 
de 4 a 6 del matí, via satèl·lit des de Londres i 
Nova York, i en exclusiva per Andorra. 

Freqüència: 89.0 FM 

Ràdio folclòrica espanyola per excel·lència. 
Connecta amb la població d’arrels del sud, 
molt acceptada localment. 

Públic: 35-65 anys 
Target diana: 45 anys/treballador 
Cobertura FM: Andorra, Alt Urgell, Cerdanya 
Freqüències: 90.1 i 90.3 FM 
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Una selecció de continguts de producció pròpia. 

Explorant els camins més enllà 
de la ciència per abarcar els 
temes crucials de la humanitat 
des d’una nova perspectiva. 

Presenta: Ferran Prat 
Durada: 60’  
Emissió: Dil-div a les 11h a 
Ràdio Valira 

La parella més radiofònica 
d'Andorra fa migdia i tarda de 
forma distesa i divertida. 

Presenten: Candela Colls i 
Ricky Romero 
Durada: 60’ + 30’ 
Emissió: Dil-div a les 12h a 
Ràdio Valira i a les 19h a Ràdio 
Valira i R7P-RAC1 

Un gran equip de professionals 
t’acosta les notícies d’Andorra, 
els Pirineus i el món. 

Presenten: Mercè Cañabate i 
Lara Ribas 
Durada: 30’ (L’Informatiu) i 3’ 
(butlletins cada hora) 
Emissió: Dil-div a les 14h i 
19.30h a R. Valira i R7P-RAC1 

L’actualitat vista a travès de les 
opinions més acreditades dels 
líders nacionals. 

Presenten: Mercè Cañabate, 
Carles Trillo i Ricky Romero 
Durada: 55’ + 25’ 
Emissió: Dil-div a 13:05h a R. 
Valira i a les 20:05h a R7P-
RAC1 
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Una selecció de continguts de producció pròpia. 

En exclusiva a les nostres 
emissores, l’emoció dels partits 
de Lliga, Copa Constitució i 
internacionals de la Selecció. 

Presenten: Xavier Bonet i 
Carles Trillo 
Durada: 135’ 
Emissió: A Ràdio Valira – Onda 
Cero segons calendari FAF  

Retransmissió en directe dels 
partits que juga MoraBanc 
Andorra a casa. 

Presenten: Carles Trillo i Josep 
Anton Juste 
Durada: 135’  
Emissió: A Ràdio Valira segons 
calendaris ACB i Eurocup 

Programa d’autor amb la 
història de la musica pop-rock, 
les cançons que s’han convertit 
en himnes generacionals. 

Presenta: Albert Malla 
Durada: 120’  
Emissió: Diumenges a les 14h a 
Ràdio Valira 
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GRAELLA DE RÀDIOS 

          

DILLUNS A DIVENDRES 
89.1 – 94.6 – 95.0 91.4 – 91.7 – 98.1 – 100.2 89.5 89.0 – 92.9 93.3 – 98.5 

Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz 
06.00h a 06.30h 

FÒRMULA PRÒXIMA FM 
LA PRIMERA HORA                      

Quim Morales 

LEVÁNTATE Y CÁRDENAS             
Javier Cárdenas 

EL MÓN A RAC1                     
Jordi Basté                                                                                                                  

MÁS DE UNO                          
Carlos Alsina 

06.30h a 07.00h 

07.00h a 07.30h 

07.30h a 08.00h 

08.00h a 08.30h 

08.30h a 09.00h 

09.00h a 09.30h 

09.30h a 10.00h 

10.00h a 10.30h 

FÒRMULA PRÒXIMA FM 

FÒRMULA                        
EUROPA FM 

Butlletins horaris propis Butlletins horaris propis 10.30h a 11.00h 

11.00h a 11.30h 

LA TEVA MÚSICA                       
Montse Vidal 

  
SABIENS                                 

Ferran Prat 11.30h a 12.00h 

12.00h a 12.30h LA COMPETÈNCIA                     
Ò. Dalmau i Ò. Andreu 

PASSEU SENSE TRUCAR             
Candela Colls i Ricky Romero 12.30h a 13.00h 

13.00h a 13.30h VOSTÈ PRIMER                       
Marc Giró 

LA TERTÚLIA                      
Mercè Cañabate 13.30h a 14.00h 

14.00h a 14.30h 

LA TEVA MÚSICA                  
Albert Buscarons 

YU, NO TE PIERDAS NADA 

L’INFORMATIU MIGDIA amb Mercè Cañabate 
14.30h a 15.00h PRIMER TOC  A. Parisé NOTICIAS MEDIODÍA 
15.00h a 15.30h 

VERSIÓ RAC 1                       
Toni Clapés 

JULIA EN LA ONDA                        
Julia Otero 

15.30h a 16.00h 

16.00h a 16.30h 

FÒRMULA PRÒXIMA FM 
FÒRMULA                        

EUROPA FM 

16.30h a 17.00h 

17.00h a 17.30h 

LA TEVA MÚSICA                         
Arnau Molet 

17.30h a 18.00h 

Butlletins horaris propis Butlletins horaris propis 18.00h a 18.30h 

18.30h a 19.00h 

19.00h a 19.30h PASSEU SENSE TRUCAR – 2a Part 
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GRAELLA DE RÀDIOS 

        

DILLUNS A DIVENDRES 
89.1 – 94.6 – 95.0 91.4 – 91.7 – 98.1 – 100.2 89.5 89.0 – 92.9 93.3 – 98.5 

Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz 
19.30h a 20.00h 

FÒRMULA PRÒXIMA FM 

LA TEVA MÚSICA                   
Arnau Molet FÒRMULA                          

EUROPA FM 

L’INFORMATIU VESPRE  
20.00h a 20.30h LA TERTÚLIA ® 

LA BRÚJULA                               
Juan Ramón Lucas 

20.30h a 21.00h 

NO HO SÉ                           
Agnès Marquès 

21.00h a 21.30h 

LA TEVA MÚSICA 
EL RITME 
DE LA NIT 
(Dv. i Ds.) 

21.30h a 22.00h 

22.00h a 22.30h MALAS 
INFLUENCIAS   
Coco Pretel             
(Dil.-Dij.) 

FÒRMULA 
EU FM 22.30h a 23.00h 

TU DIRÀS                                
Aleix Parisé 

23.00h a 23.30h 
INSOMNIA 

Wally 
López 

23.30h a 00.00h 
EL TRANSISTOR      
J.Ramón de la 

Morena  (Dil.-Dij.) 

EL 
TRANSISTOR  
Aitor Gómez   

(Div.) 

00.00h a 00.30h 

FÒRMULA PRÒXIMA NITS LA TEVA MÚSICA ® 

FÒRMULA EU FM 00.30h a 01.00h 

01.00h a 01.30h 
INSOMNIA           
Wally López           

(Dil.-Dij.) 

EUROPA 
BAILA    

Brian Cross  
D. Guetta    
Armin V. 
Buuren 

LA COMPETÈNCIA ® 01.30h a 02.00h 

NO SON HORAS      
José Luis Salas           

(Dil.-Dj.) 

LA 
CULTURETA  
Rubén Amón 

02.00h a 02.30h 
VOSTÈ PRIMER ® 02.30h a 03.00h 

03.00h a 03.30h 

FÒRMULA                          
EUROPA FM 

TOT ÉS POSSIBLE ® 03.30h a 04.00h 

04.00h a 04.30h 
SESIÓN 
CHILL-
OUT 

BBC WORLD SERVICE 
EL TRANSISTOR ®      

(Dil.-Dj.) 

DEL CERO AL 
INFINITO       
P. de León 

04.30h a 05.00h 

05.00h a 05:30h 

05:30h a 06:00h 
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Captem la vida en moviment. 

La Cadena Pirenaica t’acosta el valor ineludible de la televisió de proximitat: la connexió més directa 
amb l’audiència. Amb un estil propi i amb la força multiplicadora del treball en xarxa. 

Els nostres suports de 
proximitat són l’elecció 
informativa Nº1 pel 
públic local. 

La nostra infraestructura 
està al servei de 
projectes corporatius 
interns o llestos per 
l’emissió. 
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La mirada més pròxima a l’actualitat i els estils de vida al Pirineu. 

La televisió local que diu més de tu. Un 
servei informatiu, social i cultural de 
proximitat que s'ha convertit en el mitjà 
de comunicació preferit a l’Alt Pirineu. 

Públic: 0-65 anys. Cobertura: Cerdanya 
catalana i francesa, Alt Urgell, Pallars Sobirà, 
Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Andorra   

Una televisió innovadora, una finestra 
oberta a la curiositat amb continguts 
originals i atractius per promoure la 
dinamització turística, l’oferta de lleure i 
paisatgística, el talent empresarial i el 
desenvolupament de la indústria 
audiovisual. 

Televisió local que s’emet a la Val d’Aran 
en aranès i català. 

Cobertura: Val d’Aran 
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Dels projectes locals en xarxa, a la televisió familiar de més èxit. 

El canal de les Terres de Ponent. 

Audiència mitjana: 32.000 esp. Acumulat 
mensual: 105.000 esp. Difusió: 7,2%, líder 
en el seu mercat. Públic: homes (57%), 
entre 46 i 60 anys (39%), catalanoparlants 
(66%), classe mitja (46%) 

Plataforma multimèdia de suport a 
l’audiovisual local. 

Agrupa més de 40 canals, amb un catàleg 
compartit de continguts informatius i 
esportius, així com divulgatius i 
d’entreteniment. 

 

És un canal de televisió privat espanyol, 
d’àmbit nacional. Operada per Atresmedia 
Televisión, forma part d’Atresmedia. 

Difusió: 13% share, líder en Informatius a 
Espanya (18% share) 
Cobertura: Espanya i Andorra 
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Dels projectes locals en xarxa, a la televisió familiar de més èxit. 

Cadena Pirenaica és membre fundador de 
T.D.I., agrupació de televisions de 
proximitat de Catalunya i les Illes Balears. 

T.D.I. és la força de 18 canals que, sumats, 
configuren la gran alternativa per la 
producció i distribució de continguts 
televisius, amb una cobertura de més de 
6.475.000 habitants. 

Entra en una nova era de la comunicació 
en català, innovadora, plural i oberta. 

El grup està format per: Pirineus TV, Canal 
Te, Canal Taronja, Mola TV, ETV Llobregat 
TV, TV Costa Brava, 4 Mediterrani, 
Televisió del Ripollès, Empordà TV, TOT 
TV, TV Costa Brava i Nord TV. 

 



www.cadenapirenaica.com 
16 

Produccions actualment en antena. 

L’actualitat més pròxima a casa 
nostra, els temes dels què 
tothom en parla. 

Editen: Judith Pujol i Albert 
Crespo 
Emissió: 20.37h 

L’actualitat comarcal, amb 
seguiment diari de les notícies 
locals. 

Edita: Maria Formentí 
Emissió: 20.30h 

La cobertura en imatges dels 
esdeveniments del Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta 
Ribagorça. 

Editen: Meritxell Bellera i 
Guillem Lluch 
Emissió: 20.44h 

Les notícies del Principat, 
resumides en un contenidor de 
reportatges. 

Edita: Mercè Cañabate 
Emissió: 20.51h 
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Produccions actualment en antena. 

L’emoció de gaudir en directe 
dels partits de l’equip que està 
fent història a la màxima 
categoria del bàsquet espanyol. 

Format: Retransmissió 
esportiva 
Durada: 90’ 
Periodicitat: Quinzenal 

Un equip de reporters està al 
peu de la notícia, in situ i en 
directe, en un nou format ple 
de dinamisme. 

Presenten: Mariví Chacón i 
Jofre Figueras 
Durada: 60’ 
Periodicitat: Diària 

L’espai especialitzat pels 
amants dels esports de neu. 

Presenta: Albert Ferrer 
Format: Reportatges i 
entrevistes 
Periodicitat: Setmanal, dijous a 
les 20h 

El concurs infantil de ball 
esportiu, amb el suport de les 
principals Federacions. 

Dirigeix: Dani Prieto 
Presenta: Xavier Santaella i 
Susana Prinetti 
Periodicitat: Setmanal 
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Produccions actualment en antena. 

El referent pels amants dels 
esports d’hivern, la informació 
de les pistes d‘esquí. 

Producció: Grafisme informàtic 
Durada: 2’ 
Periodicitat: Diària 

Programa de descoberta amb 
visites als nuclis habitats o no 
del Pirineu. Amb espectaculars 
rutes, assequibles a tots els 
públics. 

Format: Reportatges musicats 
Durada: 10’ 
Periodicitat: Setmanal 

El més destacat de la Lliga 
Nacional de futbol. Us oferim el 
resum dels quatre partits de 
Primera Divisió i coneixem tots 
els resultats, la classificació i la 
taula dels màxims golejadors. 

Format: Cròniques esportives 
Durada: 30’ 
Periodicitat: Setmanal 

El temps per als propers dies, 
amb el model de previsió més 
fiable i gràfics espectaculars. 

Producció: Animació 
informàtica en 3D 
Durada: 2’ 
Periodicitat: Diària 
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Produccions actualment en antena. 

Tota l’actualitat de l’economia 
lleidatana, amb la presència 
dels seus protagonistes. 

Presenta: Josep Maria Sanuy 
Durada: 60’ 
Periodicitat: Setmanal 

La mirada vivaç als temes 
quotidians i les darreres 
notícies de terres de Lleida. 

Presenta: Santi Roig 
Durada: 90’ 
Periodicitat: Diària 

Per assabentar-se de tot el que 
passa al món de la cultura, 
l’esport i el lleure. 

Format: Càpsula informativa 
Durada: 2’ 
Periodicitat: Diària 

Art, literatura, cinema, teatre i 
qualsevol altra disciplina 
artística o cultural ens ocupen. 

Presenta: Glòria Farré 
Durada: 30’ 
Periodicitat: Setmanal 
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Una selecció de continguts de producció pròpia. 

La llengua és la protagonista 
d’aquest espai: com a eina de 
comunicació a la transmissió 
oral, la toponímia, la novel·la... 

Presenta: Isidre Domenjó 
Durada: 27’ 
Periodicitat: Setmanal 

La destinació pels fanàtics dels 
videojocs, amb presentació de 
les darreres novetats de totes 
les plataformes. 

Dirigeix: Antoni Lombarte 
Durada: 25’ 
Periodicitat: Setmanal 

Hem creuat tota Catalunya per 
conèixer els restaurants i les 
receptes que complauran als 
gourmets de la bona cuina. 

Dirigeix: Ricky Romero 
Durada: 25’ 
Periodicitat: Setmanal 

Els més menuts s’endinsen a 
l’aventura de llegir, amb les 
narracions de bibliotecàries i 
llibreters dels nostres pobles. 

Dirigeix: Isabel Rodríguez 
Durada: 30’ 
Periodicitat: Setmanal 
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Programes amb producció disponible per a una nova comercialització. 

Una nova eina per ajudar a 
l’economia domèstica. Difonem 
els preus del sector primari i la 
repercussió al mercat lliure. 

Producció: Informatiu amb off 
Durada: 2’ 
Periodicitat: Diària 

El taulell d’anuncis més actiu 
per oferir o trobar feina, 
actualitzat cada dia. 

Format: Pantalles 
informatitzades amb grafisme 
Durada: 2‘ 
Periodicitat: Diària, dins de 
L’Informatiu 

Recorre els paratges més 
espectaculars de les nostres 
valls, amb l’ajut de completes 
guies amb mapes en 3D. 

Format: Animació informàtica 
en 3D 
Durada: 4’ 
Periodicitat: Setmanal 
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L’actualitat, negre sobre blanc. I a tot color. 

La presència de la Cadena Pirenaica a la premsa escrita es substancia en la revista “Sortida”, projectes 
compartits com “Capital” i aliances comercials amb els suports del Grup La Dépêche i Grup Segre. 

Editem capçaleres que 
ofereixen rigor 
informatiu en un atractiu 
embolcall. 

El nostre portfoli inclou 
mitjans generalistes, 
especialitzats i d’estils de 
vida. 
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El punt de partida per arribar als targets de més interès a Catalunya i Andorra. 

La guia turística d’actualitat. La referència 
útil per descobrir la cultura i el lleure a 
Catalunya i Andorra. 

Difusió: 20.000 exemplars gratuïts 
Públic: 25-65 anys 
Cobertura: Tota Catalunya i el Principat 
d’Andorra 
Poder adquisitiu: Mig-mig i mig-alt 
Perfil: 45 anys/professional liberal 
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Posem a l’abast dels anunciants d’aquí els suports editorials més solvents. 

Una revista econòmica moderna, 
independent, equilibrada i de qualitat. 
Amb continguts exclusius, acurada 
redacció, firmes de prestigi. Una revista 
empresarial que analitza i anticipa les 
tendències.  

Difusió: 26.184 exemplars (OJD) 
Audiència: 50.000 lectors mensuals (EGM) 
Públic: Homes 25-44 anys 
Cobertura: Espanya i Andorra 
Poder adquisitiu: Mig-mig i mig-alt 
Perfil: 35 anys/directiu 

Amb 150 anys d’història, La Dépêche du 
Midi és el portal informatiu de referència 
a la premsa escrita del Grand Sud i el 3r 
grup regional més gran de França. Publica 
17 edicions diàries i revistes que cobreixen 
11 departaments. El seu lema és: “El diari 
de la democràcia”. 

Audiència: 1.650.000 lectors + 2.000.000 
lectors diumenge (Audipresse-One)  
Difusió: 350.000 exemplars (OJD) 
Audiència Web: 20 milions pàgines / mes 
Cobertura: Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon 
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Els nostres suports principals expandeixen el seu univers a la Xarxa. 

El portal d’actualitat andorrana amb 
continguts en vídeo i els programes de 
Ràdio Valira en vídeo immersiu 360º: RV 
és Ràdio Valira i també Realitat Virtual. 

Web: www.valira.tv 

Els nostres portals t’acosten els millors 
continguts a la carta i l’emissió en directe 
per a tot el món. 

Webs: www.pirineustv.cat 
www.radiovalira.ad 
www.proxima.fm 
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L’experiència digital a la punta dels teus dits. 

L'app d'oci i turisme més gran d'Andorra 
amb la primera comunitat d'usuaris actius 
del país i de turistes.  

Totes les activitats culturals, rutes 
geolocalitzades, restaurants, botigues… a 
un sol clic. 
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L’experiència digital a la punta dels teus dits. 

Un equip internacional de programadors propis i  
    amb joint-venture amb IMAGINE GRUP  
        s’encarregarà del disseny i l’enginyeria de la  
         teva aplicació mòbil orientada al  
         consumidor. 

 

 

 

Sabem com connectar i fidelitzar.  

Som experts en el concepte i creació d’apps 
als sectors del lleure i turisme: restauració, 
hotels, estils de vida… 

Hem desenvolupat algunes de les apps de 
més èxit als nostres mercats, mesurat en 
número de descàrregues i usuaris actius. 

Treballem per a clients de tot Catalunya, 
Andorra i Colòmbia. 
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El grup Cadena Pirenaica té diverses línies de negoci per 
atendre les necessitats dels clients de manera eficient, 
professional i personalitzada: 

Per abastar tots els àmbits de la comunicació. 
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Cadena Pirenaica disposa d’un equip de professionals per a la 
realització i distribució de productes audiovisuals claus en mà, 

des d’espots o programes de televisió fins a serveis de 
comunicació corporativa, interna i pública. 

Donem la millor imatge a la teva comunicació. 
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Tots els mitjans d’un gran grup, al servei de la teva empresa. 

Captació i retoc d’images amb finalitats publicitàries o 
informatives. 

Producció de vídeo institucional o d’ús intern. 

Canals corporatius. Creació de formats, producció de 
continguts, difusió i manteniment. 

Ambientació per espais socials o d’empresa. Creació, 
producció i manteniment. 

Elaboració de notícies corporatives, entrevistes, 
reportatges i peces a demanda. 

D’àmbit local o internacional. 

Actes de tot tipus: rodes de premsa, conferències, 
fires, espectacles, congressos... 

Proporcionem el producte final a partir de material 
audiovisual propi o del client. 
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La visió 360º del marketing. 

Cadena Pirenaica presenta les seves aliances estratègiques amb les 
agències Intermèdia i IP Comunicación. 

 

 

 

 

Plegats sumem dos equips experts i líders a Catalunya i Andorra, i el 
ventall més ampli de serveis de consultoria de comunicació: 

 
Alguns dels nostres clients: 
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Música sense taxes per ambientar el teu negoci. 

Emet a la megafonia del teu negoci un dels 
nostres 5 canals de música 24 hores i estalvia’t 
més de la meitat del que pagaries a les societats 
de gestió.  

Ideal per a qualsevol negoci, oficina, local 
comercial o espai públic. 

 

 

 
O creem per a tu un canal amb música comercial 
(subjecte al pagament de drets). 

 

 

 

 

FASHION LOUNGE POP-ROCK JAZZ CLÀSSIC 

Personalitza el teu canal 100% a mida: amb 
indicatius, falques i avisos de servei o comercials. 

Programable directament pel tu o el nostre equip. 

Rep el senyal mitjançant qualsevol dispositiu 
connectat a Internet (ordinador, tablet, mòbil…) o 
bé amb el nostre receptor Lisa LCD equipat amb 
tarja SD i apte per a ús offline. 
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Elaborem continguts a mida per la teva marca. 

Projectes de ràdio, televisió i Internet amb tecnologia 
multimèdia i servei 24/7, amb el suport de BIA. 

Oferim servei tècnic i staff per auxiliar produccions 
alienes. 

Disponibilitat per feines específiques. 

Serveis de creació, planificació, execució i control. 

Des de la concepció fins a l’estrena. 

De la idea del format a la producció i l’emissió, sempre 
amb els teus objectius de comunicació com a eix. 
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La millor campanya per la teva marca i pel teu pressupost. 

Espots per a TV, Internet i cinemes. En formats 
estàndard (vídeo) i usant tècniques especials de 
producció i postproducció. 

Servei creatiu, planificació, execució i control de 
campanyes publicitàries. 

Producció de continguts per a marques, amb 
adequació a objectius. 

Disposem d’un equip de 
creatius per concebre la 
millor idea per a la teva 
campanya audiovisual. 

Disseny i preparació de 
la campanya adaptada 
al públic, els canals, el 
pressupost i el timing. 

Difusió de la 
campanya i les accions 
promocionals, i control 

del seu efecte. 



www.cadenapirenaica.com 
35 

A través de Cadena Pirenaica podràs contractar els espais 
publicitaris per arribar al públic objectiu de la teva campanya, ja 
sigui a través dels nostres mitjans de comunicació com aliens.  

Disposem d’acords empresarials amb altres grups de comunicació 
que et permetran abaratir costos en una inversió publicitària. 

Perquè obtinguis els millors resultats pel teu negoci. 

Dissenyem una planificació de mitjans 
en funció del pressupost disponible, 
les preferències del client i el target 

de la campanya, entre altres factors. 

Aprofitem al màxim el pressupost 
disponible per donar-te el major 
rendiment de la teva inversió. 

Fem un seguiment i control de la 
campanya per verificar el compliment 
dels contractes publicitaris. 
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Pels clients d’Andorra, gaudeix dels preus especials en la 
contractació de publicitat gràcies als acords comercials i estratègics 
que Cadena Pirenaica ha establert amb altres grups de comunicació 
com a central de mitjans. Per menys, més! 

Perquè obtinguis els millors resultats pel teu negoci. 
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Proporcionem els recursos per a la gravació, retransmissió i producció 
de tot tipus d’actes gràcies a unitats mòbils, equips ENG, up-links per 

satèl·lit, streaming d’àudio i vídeo, entre altres serveis tècnics.  

Proveïm serveis d’infraestructura i manteniment tècnic a 15 emissores 
de ràdio i 3 de televisió amb més de 30 repetidors locals en FM i TDT 

propis. 

Des de 2015 som fundadors de Cadí Telecom, la primera 
operadora de fibra òptica del Pirineu amb més de 3.000 

abonats de fibra a la llar amb servei de televisió, telefonia  
fixa i mòvil 4G tant nacional com internacional. 

Si tu ho pots imaginar, nosaltres ho podem fer. 
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Si tu ho pots imaginar, nosaltres ho podem fer. 

– Punt a punt 
– Punt-multipunt 
– Difusió massiva 

– 8 TV a Madrid 
– Suport local TV3 
– ENG’s (Serveis internacionals) 

Disposem de 3 U.M. totalment digitals amb capacitat 
de realització de fins a 20 càmeres simultànies, per a la 
cobertura televisiva d’esdeveniments en directe, 
d’esports, notícies i altres actes a l’exterior o fora de 
les instal·lacions. 

Actes de tot tipus: rodes de premsa, conferències, 
fires, espectacles, congressos... 
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En què t’ajudem? 

Andorra:  Av. Príncep Benlloch 24, AD 200 Encamp 
Catalunya:  Av. Pau Claris, 8. 25700 La Seu d’Urgell 
 

Andorra: (+376) 732 000 
Catalunya: (+34) 902 55 00 11 

info@cadenapirenaica.com 
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