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RÀDIO BEGUES, LA VEU BEGUETANA 

Els orígens de l’establiment d’una emissora de ràdio al municipi de Begues es remunten a 
finals dels anys 50 del segle XX, quan sorgeix la primera iniciativa popular de creació i 
manteniment d’una estació de ràdio amb continguts centrats en l’àmbit municipal. A partir 
d’aleshores, i fins a la primera dècada dels anys 2000, els diferents projectes passen per 
etapes de major i menor impuls, tant ciutadà com institucional.  

És a partir de l’any 2008, arrel del 1r fòrum del Projecte Educatiu de Begues (PEB), i amb més 
intensitat des de l'any 2010, en el marc el 2n Fòrum del PEB, quan, a proposta del Consell de 
Joves, s’aposta per la creació d’un espai de ràdio local, i l’Ajuntament hi dóna ple suport. La 
primera prova pilot de Ràdio Begues es fa al setembre de 2010, coincidint amb la realització 
de la 1a Mostra d’Entitats. Des d’aleshores, amb diferents fórmules i nivells d’intensitat, 
l’emissora ha anat donant sortida a les inquietuds de desenes de voluntaris i voluntàries que 
han contribuït a generar programes de tot tipus. 

Arribats a aquest punt, l’Ajuntament de Begues vol donar l’impuls definitiu a Ràdio Begues, 
amb l’interès posat en establir una emissora municipal que neixi de la voluntat institucional, 
però que sigui efectiva gràcies a la implicació de tots els beguetans i beguetanes, artífexs 
finals d’aquest mitjà audiovisual públic. Una ràdio amb un sistema de funcionament de model 
professional, malgrat que es nodreixi del voluntariat i la coparticipació com a elements de 
generació de continguts. 

És amb aquesta voluntat que l’Ajuntament de Begues, ha treballat durant aquest any 2016 en 
diferents línies estratègiques amb l’objectiu d’avançar sobre el model d’emissora de ràdio pel 
qual aposta el consistori: 

• Establiment del marc normatiu 

• Preservació del material generat en etapes anteriors 

• Consolidació d’un equip de col·laboradors estables i interacció de l’emissora amb 
entitats, col·lectius i institucions 

• Estandardització dels canals de difusió de continguts 

• Creació i consolidació del model de temporades trimestrals de programació 
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ESTABLIMENT DEL MARC NORMATIU 

Com ja s’ha informat àmpliament en comissions informatives i sessions plenàries de 
l’Ajuntament de Begues, un dels primers passos que calia activar durant aquest 2016 era la 
regulació del marc normatiu i administratiu sobre el qual basar el model de Ràdio Begues.  

Consultats els Serveis Jurídics municipals, de la Xarxa Audiovisual Local i del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, es redacta una proposta d’Establiment de Servei de Ràdio Begues i 
el conseqüent Reglament de Funcionament Intern, que després de passar pel pertinent 
període d’exposició pública, és aprovat definitivament en sessió del Ple Municipal de 
l’Ajuntament de Begues el 30 de novembre de 2016, amb els vots a favor dels grups 
municipals de CiU, GdeB-CP, TXB i ERC-AM, l’abstenció d’EB-ICV i el vot en contra del PP.   

El document estableix les línies generals d’actuació, els principis de l’emissora i els seus 
objectius com a servei públic municipal. Es tracta d’un document de base inicial, obert a 
possibles futures ampliacions o modificacions, en funció del ritme de creixement que 
experimenti l’emissora (i, per tant, de les seves necessitats d’adaptació a nous marcs 
normatius). 

El Reglament de Funcionament Intern comporta també la creació de la figura de Coordinar/a 
de Ràdio Begues, que recau en la figura del Tècnic/a de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Begues, qui exerceix aquesta tasca de coordinació i control d’ençà de 2016. 
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PRESERVACIÓ DE L’ARXIU SONOR 

Abans de començar a treballar en la nova programació, continguts i serveis de Ràdio Begues, 
es va fer especial incidència en garantir la preservació de tot el material previ a l’actual etapa 
de la qual es disposés en dispositius físics o virtuals. Per aquest motiu es va contactar amb 
l’anterior coordinadora de voluntaris per sol·licitar claus d’accés a les diferents plataformes 
d’emmagatzematge, i es va fer un buidat exhaustiu dels ordinadors i discos durs propietat de 
l’emissora.  

Tot el material que es va trobar va ser convenientment digitalitzat i catalogat, allotjant-lo en el 
servidor sonor extern de l’emissora (Canal Ivoox) així com en còpies de seguretat mitjançant 
discos durs. L’objectiu era preservar el llegat sonor del poble, i posar-lo a disposició de la 
ciutadania mitjançant el nou portal web de Ràdio Begues.   

Aquesta tasca va comportar una important feina de documentació i recerca, amb l’objectiu 
que no es perdés cap contingut generat en etapes prèvies.  
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En paral·lel es va realitzar una auditoria tècnica de les instal·lacions i equipaments de 
l’emissora, actualitzant-ne l’inventari i efectuant una posada a punt del material tècnic i dels 
equips informàtics de la ràdio. Es va habilitar l’estudi per reprendre el seu funcionament i 
emissions tan bon punt calgués.  

Pàgina  5



�

CRIDA A VOLUNTARIAT I COL·LABORADORS 

A finals de 2015 es va fer una crida pública a tota la ciutadania interessada a participar del 1r 
Taller de Ràdio, que s’iniciaria a finals de gener. Durant 6 sessions, una desena de voluntaris 
van prendre part del taller, que tenia lloc els divendres al vespre a Cal Pere Vell, per espai d’1 
hora i mitja setmanal.  

Com a pràctica final del taller es va elaborar un programa especial de ràdio, elaborat 
conjuntament per tots els participants. L’espai es pot escoltar en aquest enllaç: http://
www.ivoox.com/especial-taller-radio-audios-mp3_rf_10850092_1.html 

Un cop finalitzat el Taller es va convocar tots els participants a una reunió per exposar-los les 
diferents vies de col·laboració que podien tenir amb l’emissora, recollint les seves propostes 
sobre continguts estables i canalitzant les seves diferents inquietuds. Del resultat de les seves 
propostes en sorgirien 3 programes que s’estrenarien a la programació de Primavera, que 
arrencaria el mes d’abril.  

Paral·lelament a aquest grup de voluntaris i voluntàries, la tècnica de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament es va reunir amb voluntariat d’anteriors etapes de l’emissora per intentar que 
s’impliquessin en la nova temporada. Alguns d’ells van declinar l’oferiment per la 
impossibilitat de compaginar-ho amb les seves actuals obligacions laborals o familiars, i 
d’altres, per haver marxat de Begues. Alguns d’ells van mostrar un cert interès en tornar a  
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col·laborar de manera estable amb la Ràdio, però deixant-ho per més endavant i mantenint el 
contacte durant aquest temps.  

Tanmateix, es mantenen reunions també amb la Regidoria de la Gent Gran, amb l’Escola i 
l’AMPA Sant Cristòfor, el Col·legi Sant Lluís, l’Institut de Begues i la Biblioteca La Ginesta, amb 
l’objectiu d’implicar aquests col·lectius en programes específics de l’emissora. Del resultat 
d’aquests converses en sorgeixen els següents fruits: 

• ESPAI NOU (Regidoria Gent Gran): S’acorda convocar un Taller de Ràdio per al darrer 
trimestre de l’any, obert a les persones grans de Begues, i amb l’objectiu d’acabar 
elaborant de forma conjunta un programa de ràdio basat en les vivències i records dels 
participants a l’entorn de la història recent de Begues. El Taller d’iniciarà al setembre i el 
programa (titulat Memòries) començarà a emetre’s a l’octubre, comptant amb 12 
participants. Es poden escoltar tots els capítols emesos en aquest enllaç: http://
www.radiobegues.cat/memories/ 

• AMPA SANT CRISTÒFOR: S’organitza una sessió de Ràdio a l’escola amb motiu de la 
celebració de Sant Jordi, realitzant petites sessions de joc i pràctiques per als alumnes de 
4t, 5è i 6è de primària. L’estudi de l’emissora es trasllada a les instal·lacions de l’escola i, 
en col·laboració amb el propi centre, s’acaba realitzant un programa especial que s’emet 
per Sant Jordi, i que es vol escoltar en aquest enllaç: http://www.ivoox.com/sant-jordi-a-l-
escola-sant-cristofor-audios-mp3_rf_11298083_1.html 

• ESCOLA SANT CRISTÒFOR I COL·LEGI SANT LLUÍS: Un dels programes proposats pels 
participants del Taller de Ràdio, versa sobre educació. Es pretén fer partícips els escolars 
del poble en els continguts del programa i per aquest motiu s’organitzen sessions de 
gravació de continguts a les dues escoles per enregistrar opinions i reflexions dels escolars 
de 6è de primària, que s’integren setmanalment en els continguts del programa Ona 
educativa, i que es poden escoltar en aquest enllaç: http://www.radiobegues.cat/ona-
educativa/ 

• INSTITUT DE BEGUES: Es parla amb els participants del Taller de Monòlegs que 
s’imparteix en el marc de les classes de castellà de l’Institut. Amb aquests alumnes es 
realitza un Taller de Ràdio de petit format que s’imparteix per espai de tres sessions durant 
el mes de juny a l’estudi de Ràdio Begues i que culmina amb l’enregistrament dels 
monòlegs treballats a classe de castellà. L’enregistrament va formar part del programa 
especial de l’emissora amb motiu de la Mostra d’Entitats, i que es pot escoltar en aquest 
en l laç : ht tp : / /www. ivoox.com/espec ia l -mostra-monolegs- inst i tut -audios-
mp3_rf_13050604_1.html 

• BIBLIOTECA LA GINESTA: Amb l’objectiu d’integrar l’equip de bibliotecàries en la xarxa 
de col·laboradors de l’emissora, i amb la voluntat de contribuir al foment de la lectura i la 
cultura al poble, es crea la secció La Ginesta Recomana, a través de la qual cada setmana 
en el programa Begues Viu es donen a conèixer lectures d’interès per a totes les edats. Es 
poden escoltar en aquest enllaç: http://www.radiobegues.cat/begues-viu/ 
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ELS CANALS DE DIFUSIÓ 

Ràdio Begues basa actualment el seu sistema d’emissió de manera exclusiva per internet, 
havent renovat el seu portal web i dotant-se d’un servei d’allotjament de continguts per 
facilitar l’escolta del programa en línia o mitjançant podcast. 

A més, s’han reactivat pàgines a les xarxes socials Facebook i Twitter per a facilitar l’accés de 
la ciutadania a aquests continguts i millorar la seva interacció amb l’emissora. 

Cada capítol dels diferents programes s’allotja setmanalment en el seu canal. Cada vespre a 
les 20.00h es publica a través de les xarxes socials l’enllaç al corresponent capítol i, a partir 
d’aquí, comença a circular el contingut, ampliant l’abast a força de comparticions. 

PÀGINA WEB  
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El web de Ràdio Begues (www.radiobegues.cat) esdevé el portal central de referència entre 
l’emissora. En ell es donen a conèixer els objectius i les instal·lacions de la ràdio, així com el 
seu equipament i vies de contacte. 

Es fa especial incidència en la captació de voluntariat per a generar programes, amb una 
secció específica sobre les diferents possibilitats de col·laborar amb l’emissora. A més, es 
disposa també d’un bloc que permet divulgar les informacions que genera Ràdio Begues 
d’interès per a la seva comunitat. 

Un dels principals atractius del web és també la seva Fonoteca, on es poden trobar tots els 
continguts recuperats i digitalitzats emesos des de l’any 2011 en les diferents etapes de 
creació de programes a Ràdio Begues. Els continguts estan catalogats per programes.  

El llançament d’aquest nou web es va fer a principis de l’any 2016 i es manté periòdicament 
actualitzat, tant a nivell de continguts com de disseny.  

PÀGINES DE PROGRAMES 

Cada un dels programes estables de temporada compta amb una pàgina pròpia dins el web 
de l’emissora. En ella es presenta el programa i l’equip que el fa possible, s’estableixen les vies 
de contacte i s’hi enllacen tots els àudios de cada capítol, per a reproducció directe o 
descàrrega de podcasts. 

  
Pàgina  9

http://www.radiobegues.cat


�

CANAL IVOOX 

L’emissora compta amb un canal al portal Ivoox on s’allotgen tots els àudios, classificats per 
programes. És en aquesta plataforma on es troben emmagatzemats també tots els continguts 
d’etapes interiors que es poden consultar a la Fonoteca del web de Ràdio Begues. 

XARXES SOCIALS 

Les pàgines de Facebook i Twitter de l’emissora publiquen cada dia d’emissió, a les 20.00h el 
corresponent post amb el sumari del programa d’aquell dia i l’enllaç per a la seva reproducció. 
L’endemà al matí, els perfils digitals de l’Ajuntament de Begues comparteixen la publicació per 
a ampliar-ne l’abast. 
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EL MODEL DE PROGRAMACIÓ 

L’objectiu que es va plantejar l’emissora a inicis de 2016 va ser el de propiciar continguts en 
base a criteris de qualitat més que no pas de quantitat. En aquest sentit, qualsevol proposta 
de contingut que arriba a l’emissora, s’estudia en base a la seva possible continuïtat, 
treballant en base a temporades estables. Així les coses, les sessions de gravació dels 
programes s’agrupen amb l’objectiu de fer la tasca dels col·laboradors i col·laborades el 
menys feixuga possible, sempre en base a les seves possibilitats horàries i a les seves 
preferències en quant a planificació de sessions de gravació. 

L’estructura d’emissió es defineix per temporades, amb l’objectiu inicial durant 2016 de 
consolidar dues temporades estables de programació (Estiu i Tardor) i arribar a 2017 creant-ne 
tres (Hivern, Primavera-Estiu i Tardor). 

Amb l’objectiu d’aconseguir generar continguts estables i periòdics, s’ha treballat fins al 
moment per garantir 3 programes setmanals durant cada temporada, amb l’objectiu 
d’intentar consolidar 4 programes setmanals l’any 2017. 

Cada programa té un dia fix d’emissió, amb una durada que oscil·la entre els 15 i els 25 
minuts (en funció del programa). 

Tot seguit us presentem els programes que s’han impulsat a Ràdio Begues durant l’any 2016 
(la majoria dels quals amb continuïtat per a 2017), com a referència del model de 
programació pel qual s’aposta. 
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TEMPORADA ESTIU 2016 

ONA EDUCATIVA 
L’espai de debat i reflexió sobre temes d’interès per a la comunitat educativa. Parlem amb 
famílies, professorat i especialistes de diferents perfils sobre aspectes que afecten l’educació 
dels nostres fills i filles. I dediquem l’espai final del programa a escoltar, justament, la pròpia 
opinió dels infants sobre el tema del dia. 
S’emetia cada dimarts, a les 20.00h (8 capítols emesos entre juny i juliol de 2016). Cada 
programa comportava la participació de 6 persones (presentador + 3 convidats a l’estudi + 2 
infants enregistrats a les escoles de Begues) 
 

TECNOLOGIA PER AL DIA A DIA 
La tecnologia és molt present a les nostres vides: a la feina, a casa, en el temps lliure,… A 
Tecnologia per al dia a dia et presentem cada setmana un seguit d’aplicacions, plataformes o 
programes i t’ajudem a treure-hi el màxim rendiment, intentant trobar sempre una sortida útil 
a cada una de les propostes 
S’emetia cada dimecres, a les 20.00h (9 capítols emesos entre juny i juliol de 2016). Cada 
programa comportava la participació de 2 persones (els 2 presentadors) + els oients que 
volguessin fer arribar els seus dubtes i consultes a través del correu electrònic. 
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BEGUES VIU 
El magazine cultural, social i d’oci de Ràdio Begues. Cada setmana t’expliquem tot el que 
passa a Begues, entrevistem les entitats que mouen el poble i et fem propostes per gaudir del 
cap de setmana a casa. A més, els darrers minuts del programa serveixen per apropar-nos a la 
història local i del país, de la mà de la secció Tastets d’Història.  
S’emetia cada dijous, a les 20.00h (7 capítols emesos entre juny i juliol de 2016). Cada 
programa comportava la participació d’entre 3 i 5 persones (el presentador + 1 col·laboradora 
fixa + d’1 a 3 convidats per programa). 
 

PROGRAMES ESPECIALS 
Per la Diada de Sant Jordi es va emetre un programa especial de més de 3 hores de durada en 
directe des d’un estudi al centre del poble. El programa va servir per copsar l’ambient de la 
jornada però també com a presentació pública de la nova programació de l’emissora. Va 
mobilitzar a més de 30 persones (entre presentadors, col·laboradors i convidats).  
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TEMPORADA TARDOR 2016 

MEMÒRIES 
La tertúlia setmanal sobre històries de Begues. L’estudi de Ràdio Begues s’omple d’avis, àvies, 
gent gran, gent sàvia,… que comparteixen amb nosaltres els seus records, vivències i 
anècdotes d’un temps que ja ha passat. Perquè la història d’un poble l’escriu la suma de les 
petites històries individuals de tots els que en formem part 
S’emet cada dimarts, a les 20.00h (8 capítols que es van emetre entre octubre i desembre de 
2016). Cada programa comporta la participació de 6 persones (presentador + 4 convidats a 
l’estudi + 1 col·laboradora fixa en secció pre-enregistrada). 
 

TECNOLOGIA PER AL DIA A DIA 
Segona temporada del programa de tecnologia de Ràdio Begues, que torna a la graella amb 
alguns petits canvis però mantenint la seva essència: consells i opinions sobre plataformes, 
aplicacions i programes útils per a la nostra vida quotidiana. 
S’emet cada dimecres, a les 20.00h (9 capítols emesos entre octubre i desembre de 2016). 
Amb l’acumulat de la temporada anterior, a finals d’any ha arribat al seu capítol número 18. 
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BEGUES VIU 
El magazine cultural, social i d’oci de Ràdio Begues continua en antena aquesta temporada de 
tardor, després de la bona acollida que va tenir l’estiu passat. Això sí, ho fa amb algunes 
novetats. La més destacada és la incorporació de la nova secció La Ginesta Recomana, on 
cada setmana l’equip de la Biblioteca La Ginesta de Begues recomana als oients productes 
culturals de tot tipus (llibres, còmics, pel·lícules,…).  
S’emet cada dijous, a les 20.00h (10 capítols que emesos entre octubre i desembre de 2016). 
Amb l’acumulat de la temporada anterior, a finals d’any ha arribat al seu capítol número 17. 
 

PROGRAMES ESPECIALS 
Per la Mostra d’Entitats de Begues (el gran esdeveniment social de l’any al poble), l’emissora 
va emetre un programa especial de més de 3 hores de durada en directe des de l’estudi mòbil 
al centre del poble. El programa va servir per copsar l’ambient de la jornada i connectar 
encara més l’emissora amb el teixit associatiu local. Hi van intervenir prop de 50 persones 
(entre presentadors, col·laboradors i convidats).  
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GRAELLA DE PROGRAMACIÓ 

Temporada Estiu 2016 

Temporada Tardor 2016 

Previsió Temporada Hivern 2017 

Previsió Temporada Primavera-Estiu 2017 

Previsió Temporada Tardor 2017 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

20.00h - Ona Educativa
Tecnologia per al 

dia a dia
Begues Viu -

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

20.00h - Memòries
Tecnologia per al 

dia a dia
Begues Viu -

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

20.00h - Memòries
Tecnologia per al 

dia a dia
Begues Viu

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

20.00h -
Programa 

Entrevistes (Pendent  
de definir)

Tecnologia per al 
dia a dia

Begues Viu

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

20.00h
Pendent  

de definir
Memòries

Programa Esports 
(Pendent definir)

Begues Viu
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2016, LA RÀDIO EN XIFRES 

Aquestes són algunes  les xifres que s’han assolit durant aquest any 2016: 

• Participants en tallers de formació: 21 persones 

• Nombre de programes emesos: 55 

- Especials: 4 capítols 

- Ona educativa: 8 capítols 

- Tecnologia per al dia a dia: 18 capítols  

- Begues Viu: 17 capítols 

- Memòries: 8 capítols  

• Hores de programació nova realitzada: 28 hores 

• Hores de programació nova en directe: 6,5 hores 

• Col·laboradors/es puntuals: 7 persones 

• Col·laboradors/es estables: 14 persones 

• Nombre de convidats i entrevistats: 88 persones 

• Nombre d’entitats participants en programes: 15 entitats 
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LES AUDIÈNCIES DE 2016 

Atenció: el sistema d’audiència comptabilitza únicament el nombre d’oients que escolten el programa 
sencer, no disposant de dades del nombre de persones que n’escolten únicament fragments. 
Les xifres comptabilitzen audiències a 31 de desembre de 2016. 

Programa ONA EDUCATIVA 

Programa TECNOLOGIA PER AL DIA A DIA 

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Juny 4 33 117 29 179

Juliol 4 45 39 21 105

Agost 0 28 0 0 28

Setembre 0 31 0 0 31

Octubre 0 0 0 0 0

Novembre 0 0 0 0 0

Desembre 0 0 0 0 0

TOTAL 8 137 156 50 343

Mitjana per programa: 43

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Juny 5 85 224 46 355

Juliol 4 20 30 20 70

Agost 0 27 0 0 27

Setembre 0 27 0 0 27

Octubre 1 58 16 35 109

Novembre 5 34 17 150 201

Desembre 3 29 12 77 118

TOTAL 18 280 299 328 907

Mitjana per programa: 50
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Programa BEGUES VIU 

Programa MEMÒRIES 

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Juny 3 44 182 36 262

Juliol 4 47 57 33 137

Agost 0 26 0 0 26

Setembre 0 25 0 0 25

Octubre 2 53 28 39 120

Novembre 4 70 42 59 171

Desembre 4 21 11 141 173

TOTAL 17 286 320 308 914

Mitjana per programa: 54

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Juny 0 0 0 0 0

Juliol 0 0 0 0 0

Agost 0 0 0 0 0

Setembre 0 0 0 0 0

Octubre 1 20 62 17 99

Novembre 4 84 67 42 193

Desembre 3 35 16 67 118

TOTAL 8 139 145 126 410

Mitjana per programa: 51
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Programes ESPECIALS 

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Març 1 19 26 2 47

Abril 1 204 332 48 584

Maig 0 68 0 0 68

Juny 0 4 0 0 4

Juliol 0 5 0 0 5

Agost 0 15 0 0 15

Setembre 1 135 155 90 380

Octubre 0 42 0 0 42

Novembre 0 31 0 0 31

Desembre 0 15 0 0 15

TOTAL 3 538 513 140 1191

Mitjana per programa: 397
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2017, LA RÀDIO QUE VE 

Ràdio Begues treballa per assolir els següents objectius per aquest proper any 2017: 

• Incorporar una tercera temporada de programació estable, consolidant la següent 
distribució anual:  

- Temporada d’Hivern (del 30 de gener al 16 d’abril): 11 setmanes d’emissió 
- Temporada Primavera-Estiu (del 8 de maig al 21 de juliol): 11 setmanes d’emissió 
- Temporada de Tardor (del 9 d’octubre al 15 de desembre): 10 setmanes d’emissió 

• Consolidar l’estructura d’emissió de programes amb la següent fórmula:  

- Temporada d’Hivern: 3 programes setmanals  
- Temporada Primavera-Estiu: 4 programes setmanals 
- Temporada de Tardor: 4 programes setmanals 

• Augmentar el nombre i abast de programes especials i/o en directe: 

- Sant Jordi (23 d’abril) 
- Festa Major d’Estiu (setmana del 25 de juliol) 
- Mostra d’Entitats (8 d’octubre) 
- Nadal (setmana del 25 de desembre) 

• Incorporar el concepte de Setmanes Temàtiques, creant una sèrie de continguts 
temporals temàtics en coordinació amb entitats locals. Ja està confirmada la “Setmana 
de la Poesia”, abans de Sant Jordi i amb la participació de Font de Poemes. 

• Augmentar la participació i implicació de voluntariat amb la convocatòria de nous tallers 
de formació (Taller de Ràdio, Taller de Ràdio per a escolars,…). 

• Augmentar el grau de coneixement de l’emissora i el nivell de seguiment dels seus 
continguts, amb una campanya de comunicació general a tota la ciutadania i accions 
específiques amb determinats col·lectius (centres educatius, teixit associatiu,…). 

• Efectuar el trasllat efectiu i complet d’instal·lacions (de Cal Pere Vell al Petit Casal). 

• Iniciar els treballs tècnics i econòmics per a l’estudi previ de viabilitat sobre l’emissió per 
espectre radioelèctric.  

• Consolidar els vincles amb la Xarxa Audiovisual Local i la resta d’emissores adherides, així 
com explorar possibles vies de finançament o col·laboració. 

• Estudiar la possibilitat d’incorporar a la graella de programació continguts de tipus 
divulgatiu i informatiu.   
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