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Quines són les cançons més
radiades d'aquest setembre?
"Caminem lluny" de Doctor Prats, "Perfectes" d'Els Catarres i "L'estiu és
llibertat" de Buhos encapçalen la llista de les cançons més radiades en català

Doctor Prats | Xavier Mercadé

La cançó "Caminem lluny" de Doctor Prats es manté ben amunt a la llista de les cançons més
radiades. Ja hi era els mesos d'estiu i aquest setembre repeteix encapçalant el Top15. La
segueixen de prop "Perfectes" d'Els Catarres, que ha ascendit a segona posició des de l'onzena
que ocupava a l'estiu, i "L'estiu és llibertat" de Buhos, que ha escalat cinc posicions i s'ha fet un
lloc al pòdium de les tres cançons en català més radiades de setembre. A més, s'incorporen entre
les quinze amb més èxit "Dóna'm" d'Animal, "Misteriosament feliç" de Marc Parrot i "Ses cares"
de Projecte Mut.
L'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans (Apecat
http://apecat.com/ca/inici/)
(
) ha
impulsat un rànquing mensual amb una quarantena dels temes de més èxit que sonen a les
emissores catalanes. A través de Bmat h
( ttps://www.bmat.com/es/home) , empresa líder en
seguiment de ràdios i televisions, es presenten cada mes dues llistes amb les cançons més
radiades en català i d'artistes editats per companyies catalanes al marge de la llengua.

Les emissores monitoritzades són iCat FM, Los 40 Principales, Flaixbac, Cadena 100, Cadena
Dial, Europa FM, RAC105, Rock FM, Radio 3, Kiss FM, M80 Radio, Máxima FM, Flaix FM,
CatMúsica, Ràdio Teletaxi i Radiolé.
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?Amb aquesta iniciativa, l'Apecat vol promoure i visibilitzar la feina dels artistes i productors
catalans. Cada mes Enderrock publicarà les 15 cançons que liderin la llista d'èxits en català. L'artista
amb més temes punxats el setembre del 2018 ha estat de nou Lax'n'Busto, amb tres cançons
entre les 30 més radiades, mentre que per discogràfiques Música Global torna a ser la que ha
col·locat més artistes al top català.

1. "Caminem lluny", Doctor Prats, de l'àlbum Venim de lluny (Música Global 2018).
2. "Perfectes", Els Catarres, de l'àlbum Tots els meus principis (Música Global 2018).
3. "L'estiu és llibertat", Buhos, de l'àlbum La gran vida (Música Global 2018).
4. "La gran eufòria", Joan Dausà, de l'àlbum Ara som gegants (Promo Arts Music, 2018).
5. "Fins que arribi l'alba", Els Catarres, de l'àlbum Tots els meus principis (Música Global, 2018).
6. "Volcans", Buhos, de l'àlbum La gran vida (Música Global 2018).
7. "Fills del món", Eivibonny, de l'àlbum KG (Krik Music, 2018).
8. "Dóna'm!, Animal, de l'àlbum La melodia del foc (Halley Records, 2018).
9. "Misteriosament feliç", Marc Parrot, de l'àlbum Refugi (Música Global, 2018).
10. "Lligar no és lo teu", Suu, de l'àlbum Natural (Halley Records, 2018).
11. "Eh, madame", La Pegatina, de l'àlbum Ahora o nunca (DRO/Warner, 2018).
12. "Últim ball", Gertrudis, de l'àlbum Ara volo alt (PromoArts Music, 2017).
13. "Ciao ciao", Filippo Landini, de l'àlbum Buona sera signorina (Picap, 2018).
14. "Ses cares", Projecte Mut, de l'àlbum La vida rima (Música Global, 2017).
15. "Si tot va bé", Animal, de l'àlbum La melodia del foc (Halley Records, 2018).
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