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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, va treballar durant l’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 

Durant l’any 2018 s’ha consolidat definitivament molts d’aquests objectius inicials, alhora que 
s’ha treballat per marcar nous reptes que permetin seguir avançant en el model de ràdio local, 
participativa i de proximitat que esdevé Ràdio Begues. 
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NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2018 

• Mantenir l’estructura de programació actual, formada per 3 temporades a l’any i amb 3 
programes estables per temporada:  

- Temporada d’Hivern (del 5 de febrer al 30 de març): 8 setmanes d’emissió 
- Temporada Primavera-Estiu (del 30 d’abril al 20 de juliol): 12 setmanes d’emissió 
- Temporada de Tardor (del 8 d’octubre al 21 de desembre): 11 setmanes d’emissió 

Objectiu acomplert: s’ha consolidat una tercera temporada de programació estable. 

• Diversificar els continguts, públics i abast dels programes especials i/o en directe: 

- Sant Jordi 
- Mostra d’Entitats 

Objectiu acomplert: la programació especial ha implicat els centres educatius del municipi, 
traslladant fins les seves aules la formació en l’àmbit radiofònic i generant continguts per als 
programes especials que s’han emès durant l’any. També s’ha obert el mitjà a noves entitats i 
col·lectius que fins al moment encara no hi havien participat. 

• Dur a terme una nova Setmana Temàtica, en línia de la realitzada l’any anterior sobre 
Poesia, a partir de la implicació d’entitats o col·lectius específics. 

Objectiu modificat: s’ha reorientat el concepte de Setmana Temàtica en haver sorgit el 
projecte de Procés de Participació de les Entitats de Begues. S’ha treballat de forma paral·lela 
a aquest procés, amb l’objectiu de donar resposta a aquelles necessitats de divulgació 
comunicativa que sorgien en el procés i caminant en paral·lel, amb l’emissió d’un programa 
especial de Begues Viu coincidint amb la realització de la Jornada d’Activació d’Entitats que va 
tenir lloc a Can Rigol la primavera de 2018. 

• Realitzar un nou Taller de Ràdio per augmentar la base de voluntariat de l’emissora i 
contribuir a la formació en comunicació de la població. 

Objectiu modificat: tot i haver obert convocatòria de Taller, no es va assolir el nombre mínim 
de persones inscrites per dur-lo a terme, de manera que es va realitzar un Taller de Formació 
de nivell avançat per a l’equip de voluntariat que ja col·labora amb l’emissora. La jornada va 
servir per seguir formant l’equip en aspectes relacionats amb el mitjà, alhora que es creava un 
espai de treball i debat de tot l’equip sobre els continguts de l’emissora i possibles projectes 
de futur. 

• Augmentar la col·laboració amb la comunitat educativa, oferint-los tallers de formació i 
participació en els continguts de l’emissora. 

Objectiu acomplert: s’han realitzat activitats de formació i divulgació del mitjà a les escoles 
Sant Lluís i Sant Cristòfor. També es va realitzar una visita i xerrada a l’estudi de Ràdio Begues 
per a l’alumnat del Taller de Ràdio de l’Institut de Begues. 
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• Dur a terme una campanya de comunicació a nivell local que permeti augmentar el grau 
de coneixement de l’emissora i el nivell de seguiment dels seus continguts, amb accions 
específiques amb determinats col·lectius (centres educatius, teixit associatiu,…). 

Objectiu acomplert: s’han editat i distribuït flyers informatius a la població, alhora que s’ha 
augmentat el nombre d’informacions sobre l’emissora aparegudes a la pàgina web 
www.begues.cat, a la pàgina de Facebook i el perfil de Twitter de l’Ajuntament de Begues i al 
Butlletí de Begues.  
  

• Completar l’informe tècnic i econòmic per l’estudi de viabilitat sobre l’emissió per 
espectre radioelèctric.  

Objectiu acomplert parcialment: s’ha realitzat l’estudi tècnic econòmic d’emissió per espectre 
radioelèctric i resta pendent l’estudi de viabilitat funcional i de necessitats d’adaptació de les 
actuals instal·lacions. 

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

Objectiu acomplert: s’han produït reunions amb la XAL, es manté el compromís de 
l’organisme supramunicipal de cofinançar un possible nou espai produït per Ràdio Begues , i 
s’han establert llaços d’agermanament amb Ràdio Canyelles, emissora en fase de creació que 
està seguint el model engegat per Begues.  
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L’EQUIP DE VOLUNTARIAT 

Aquest 2018 s’ha mantingut tel nombre de col·laboradors i col·laboradores estables de 
l’emissora, amb la sortida voluntària d’alguns d’ells però amb la incorporació de nous: 

Voluntariat continuat: 

• Nil Muñoz (conductor del programa ‘Begues Viu’) 

• Imma Grau, Alba Pabón, Ana López i Lali Garcia (col·laboradores del programa ‘Begues 
Viu’) 

• Òscar Pérez (conductor del programa ‘Begues es mou’) 

• Joan Ribas (col·laborador del programa ‘Begues es mou’) 

• Rosita Esteve, Ramon Domènech, Salvador Òdena, Carme Viñas, Rosa M. Campamà i 
Ester Gil (col·laboradors del programa ‘Memòries’ i del programa ‘Respostes’) 

Nou voluntariat: 

• Gemma Nicolau (nova col·laboradora del programa ‘Respostes’) 

Pàgina  5



�

Pàgina  6



�

UNA RÀDIO AMB LES PORTES OBERTES 

Durant 2018, Ràdio Begues ha volgut seguir obrint les seves portes a entitats i col·lectius que 
volguessin conèixer l’emissora o participar-hi d’alguna manera. En aquest sentit s’han realitzat 
diferents accions de portes obertes de l’emissora amb l’objectiu de donar-la a conèixer a la 
ciutadania i col·laborar amb iniciatives de formació i/o aprenentatge ben diverses. 

L’objectiu final és fer efectiva la voluntat de l’emissora de contribuir a l’activitat social del 
municipi, difondre el municipi de Begues fora del seu terme municipal i respondre a les 
peticions de col·laboració d’organismes o entitats i mostrar així el seu caràcter públic i 
dinamitzador. 

VISITA D’UNA DELEGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANYELLES 

L’Ajuntament de Canyelles impulsa la creació d’una nova emissora de ràdio online en el seu 
municipi, i han pres com a exemple de model el cas de Ràdio Begues. En el marc de les 
relacions entre ambdós mitjans, Begues va rebre una visita de l’alcaldessa de Canyelles, el seu 
tècnic de Joventut i la tècnica de Comunicació, entre d’altres. 
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TALLERS DE FORMACIÓ A LES ESCOLES SANT CRISTÒFOR I SANT LLUÍS 

La ràdio local ha tornat a muntar el seu estudi mòbil a les escoles Sant Cristòfor i Sant Lluís, 
oferint un taller de ràdio per al seu alumnat i generant continguts de producció pròpia per a 
la seva programació. 
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LA RÀDIO AL CARRER 

Programació especial en directe des del passeig de l’Església per Sant Jordi i la Mostra 
d’Entitats, amb continguts elaborats per col·lectius com l’alumnat de l’Institut de Begues o 
entitats locals. 
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DIFUSIÓ DE PROJECTES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Ràdio Begues vol donar veu a la comunitat educativa, fent difusió de projectes i actuacions 
impulsats dins de les aules, com puguin ser les Cooperatives CUEME o el projecte Fem Pinya 
en el marc del Pla de Prevenció d’Addiccions de Begues. 
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MÉS EINES PER A UNA MILLOR GESTIÓ 

Un altre dels reptes als quals ha fet front l’emissora al llarg de 2018 ha estat la consolidació 
del model de treball i gestió i la posada en marxa de més eines per a un funcionament millor 
de major impacte de l’emissora. En aquest sentit cal destacar dos àmbits: 

ADHESIÓ AL REPERTORI MARC DE L’SGAE 

L’Ajuntament de Begues ha signat aquest 2018 un contracte amb la Societat General 
d’Autors i Editors per a fer ús del seu repertori musical en l’oferta d’emissió de Ràdio Begues. 
Aquest contracte permet a l’emissora disposar de la lliure emissió dels títols musicals i dels 
autors d’aquesta plataforma associada.  

Aquest fet permet, d’una banda, disposar de més elements per a cobrir continguts 
d’entreteniment (per exemple, emissió de música durant els programes especials que emet en 
directe l’emissora).  

Alhora, serveix per obrir les portes a possibles nous col·laboradors i col·laborades interessats 
en realitzar continguts musical o de ràdio-fórmula, una possibilitat que fins al moment no es 
podia dur a terme ja que l’emissora no disposava de drets de reproducció de temes musicals 
d’actualitat, de manera que el repertori quedava restringit als clàssics o a temes lliures de drets 
o sota llicència d’atribució. 

CONSOLIDACIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ 

Un cop aprovat el Reglament de Funcionament Intern de Ràdio Begues l’any 2017, aquest 
2018 ha estat el primer any complet de funcionament sota els paràmetres de gestió aprovats. 

Aquest model es basa en una estructura de participació a partir del voluntariat, coordinada 
per una Tècnica municipal (que exerceix les funcions de Coordinadora de Ràdio Begues) i amb 
el suport extern d’una empresa de serveis especialitzada. D’aquesta manera s’assoleixen 
diversos objectius: 

• El model garanteix el funcionament continuat de l’emissora. 
• S’allibera al voluntariat del pes de sustentar la càrrega de contingut dels programes, 

servint de suport per a la producció de convidats, propostes de continguts, etc.  
• L’equip de voluntariat té dues potes sobre les quals recolzar-se: una persona de 

coordinació + una persona de suport tècnic.  
• El fet que el rol de coordinació de l’emissora l’exerceixi la tècnica de Participació Ciutadana 

de l’Ajuntament permet establir sinergies entre aquest àmbit (voluntariat, entitats) i 
l’emissora, compartint estratègies i recursos. 

• Finalment, el mètode permet establir un triangle de treball que no opera a partir d’una 
jerarquia, sinó d’un flux col·laboratiu: coordinació + voluntariat + empresa especialitzada. 
Cadascú aporta la seva visió i es nodreix de les aportacions dels altres vèrtexs. 

Aquest model assegura la continuïtat de l’emissora i evita que aquesta depengui del grau de 
voluntat o implicació personal de qui hi participa. 
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ELS CANALS DE DIFUSIÓ 

Durant 2018 s’han mantingut actualitzats (a nivell de disseny i continguts) els diferents canals 
de difusió de Ràdio Begues: pàgina web, canal Ivoox, pàgina a Facebook i perfil de Twitter. A 
més, amb la creació de nous espais com el ‘Respostes’, ha comportat l’activació de les pàgines 
o canals específics per al nou programa: 

PÀGINA WEB  
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PÀGINES DE PROGRAMES  

  

CANAL IVOOX 
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LA PROGRAMACIÓ DE 2018 

RESPOSTES 
L’espai on les preguntes busquen solució. Responem dubtes sobre els nostres drets com a 
persones consumidores. Busquem respostes en l’àmbit de la salut i el benestar. I acabem amb 
una mirada nostàlgica i sorneguera amb la gent gran del poble i la seva saviesa popular. 

Emissions: 
  
 Temporada Primavera - Estiu: 9 capítols 

Núm.  Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Gener 0

Febrer 0

Març 0

Abril 0

Maig 2 97 190 73 360

Juny 4 188 191 52 431

Juliol 3 130 106 19 255

Agost 52 52

Setembre 1 1

Octubre 10 10

Novembre 1 1

Desembre 3 3

TOTAL 9 482 487 144 1113

Mitjana per programa: 124
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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 la 
lectura a l’oient, amb les recomanacions literàries de la Biblioteca La Ginesta. 

Emissions: 
 Temporada Hivern: 8 capítols 
 Temporada Primavera - Estiu: 9 capítols 
 Temporada Tardor - Hivern: 9 capítols 

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Gener 2 2

Febrer 3 8 15 3 26

Març 5 59 77 34 170

Abril 21 0 0 21

Maig 3 72 115 81 268

Juny 4 28 21 44 93

Juliol 2 23 23 33 79

Agost 5 5

Setembre 5 5

Octubre 1 13 14 12 39

Novembre 5 42 31 44 117

Desembre 3 30 20 48 98

TOTAL 26 308 316 299 923

Mitjana per programa: 36
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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. 

Emissions: 
 Temporada Hivern: 7 capítols 
 Temporada Primavera - Estiu: - 
 Temporada Tardor: 9 capítols 

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Gener 10 10

Febrer 4 12 44 13 69

Març 3 27 51 12 90

Abril 17 17

Maig 27 27

Juny 4 4

Juliol 0 0

Agost 0 0

Setembre 0 0

Octubre 2 15 41 68 124

Novembre 4 59 45 37 141

Desembre 3 72 31 25 128

TOTAL 16 243 212 155 610

Mitjana per programa: 38
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BEGUES ES MOU 
Els dimarts arriba a Ràdio Begues el programa ‘Begues es mou’. La cita setmanal amb l’esport 
local. Els resultats del cap de setmana, però també l’anàlisi i la reflexió de les entitats 
esportives de Begues. I temps per la pràctica saludable, consells per mantenir-se en forma, 
reflexió sobre els valors de l’esport i aplicacions tecnològiques al servei de la competició 
individual o col·lectiva. I molt més. Begues es mou, a Ràdio Begues. 

Emissions: 
 Temporada Hivern: 8 capítols 
 Temporada Primavera - Estiu: 9 capítols 
 Temporada Tardor: 9 capítols 

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Gener 17 17

Febrer 4 57 85 69 211

Març 4 242 262 108 580

Abril 11 0 0 11

Maig 3 94 106 38 238

Juny 4 74 73 42 189

Juliol 2 37 27 42 106

Agost 17 0 17

Setembre 3 0 3

Octubre 2 43 15 27 85

Novembre 4 41 42 29 282

Desembre 3 43 19 14 76

TOTAL 26 679 629 369 1815

Mitjana per programa: 70
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PROGRAMES ESPECIALS 

SANT JORDI EN DIRECTE 

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, tot parlant de llibres, roses i poemes. Va mobilitzar a més de 30 persones (entre 
presentadors, col·laboradors i convidats).  
 

LA MOSTRA D’ENTITATS EN DIRECTE 

Per la Mostra d’Entitats de Begues 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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DADES DEL CONJUNT DE PROGRAMES ESPECIALS  

Núm. de 
Capítols Escoltes Descàrregues Accessos TOTAL

Gener 2 2

Febrer 5 5

Març 5 5

Abril 1 144 199 4 347

Maig 43 43

Juny 17 17

Juliol 6 6

Agost 0 0

Setembre 0 0

Octubre 1 47 54 8 109

Novembre 14 14

Desembre 9 9

TOTAL 2 292 253 12 557

Mitjana per programa: 279
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2018, LA RÀDIO EN XIFRES 

Aquestes són algunes  les xifres que s’han assolit durant aquest any 2018: 

• Nombre de programes emesos: 69 

- Especials: 2 capítols 

- Respostes: 9 capítols  

- Begues Viu: 26 capítols 

- Memòries: 16 capítols  

- Begues es mou: 26 capítols 

• Participants en tallers, xerrades i activitats fora de programació: 96 persones 

• Hores de programació estable realitzada: 34 hores 

• Hores de programació especial i/o en directe: 7 hores 

• Col·laboradors/es estables: 14 persones 

• Col·laboracions tècniques: 1 persona (tècnica de Consum de la Diputació de Barcelona, 
en col·laboració a través d’una subvenció de la pròpia Diputació) 

• Nombre de convidats i entrevistats en programació estable: 77 persones 

• Nombre d’entitats participants en programació estable: 29 entitats 
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2019, LA RÀDIO QUE VE 

Ràdio Begues treballa per assolir els següents objectius per aquest proper any 2019: 

• Mantenir l’estructura de programació actual, formada per 3 temporades a l’any i amb 3 
programes estables per temporada:  

- Temporada d’Hivern: 8 setmanes d’emissió 
- Temporada Primavera-Estiu: 9 setmanes d’emissió 
- Temporada de Tardor: 9 setmanes d’emissió 

• Diversificar els continguts dels programes que porten més temps en antena (Begues Viu i 
Memòries). 

• Augmentar l’audiència dels programes troncals: Begues Viu i Begues es mou. 

• Estudiar un possible nou model d’emissió de continguts per evitar un possible desgast 
del voluntariat i de l’audiència. 

• Potenciació del voluntariat i de la tasca que realitzen: tant l’equip actual com la possible 
incorporació de noves persones i/o entitats voluntàries. 

• Mantenir la col·laboració amb la comunitat educativa, a través de tallers de formació i la 
participació en els continguts de l’emissora. 

• Completar l’informe tècnic i econòmic per l’estudi de viabilitat sobre l’emissió per 
espectre radioelèctric.  
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