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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 2019 s’han consolidat definitivament molts d’aquests objectius inicials, i s’ha 
iniciat un nou projecte de programació, més dinàmic, més plural, més participatiu i més 
divers. 
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NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 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 

Objectiu acomplert: s’ha mantingut l’estructura de programació formada per tres temporades. 

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

Objectiu acomplert: 
- El programa Memòries ha incorporat nous tertulians, ha introduït entrevistes en profunditat 

en col·laboració amb el projecte audiovisual Memòries, i ha incorporat tertúlies de temes 
d’actualitat. 

- El programa Begues Viu s’ha reinventat a partir de la temporada d’Hivern, convertint-se en 
espai de monogràfics mensuals obert a entitats i col·lectius específics amb l’objectiu de fer 
el programa més dinàmic i co-participatiu. 

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

Objectiu aconseguit parcialment: El nou format del programa Begues Viu posat en marxa al 
darrer trimestre de 2019, millora resultats d’audiència respecte temporades anteriors. En canvi 
el programa Begues es mou es manté amb tendència a la baixa. Aquest fet, unit a les 
dificultats de producció del programa i de resposta per part de les entitats esportives per 
implicar-s’hi, s’acaba cancel·lant a partir del darrer trimestre de l’any. 

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

Objectiu acomplert: El darrer trimestre de l’any es posa en marxa una nova graella, que 
introdueix més programes, de freqüència mensual i de durada més curta. Es potencia la 
diversitat de continguts per arribar a un públic més ampli, alhora que s’introdueixen nous 
formats que permet incloure a nou voluntariat. 

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

Objectiu acomplert: Es manté el voluntariat consolidat i se n’incorpora de nou, en part gràcies 
a la nova graella de programació. La valoració que el voluntariat fa de la seva participació a 
l’emissora és positiva. Es fan accions per posar en valor el seu paper. 

Pàgina 3



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

Objectiu acomplert: Es mantenen les accions de col·laboració amb els centres educatius, ja 
sigui reben la seva visita a l’estudi com desplaçant l’emissora als centres escolars. A més, se’ls 
fa partícips de continguts concrets de diferents programes regulars i especials. La incorporació 
del programa Generació B! permet una finestra estable a la comunitat. Dues nenes de Begues 
esdevenen presentadores titulars del programa. 

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

espectre radioelèctric. 

Objectiu descartat: un cop s’anava avançant en l’estudi tècnic econòmic d’emissió per 
espectre radioelèctric, s’ha anat comprovant la dificultat que existiria per assumir els seus 
costos d’inversió inicial i manteniment anual, descartant definitivament l’objectiu en 
l’actualitat. 
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L’EQUIP DE VOLUNTARIAT 

Aquest 2019 s’ha augmentat el nombre de col·laboradors i col·laboradores estables de 
l’emissora, amb el manteniment dels existents i la incorporació de nous: 

Voluntariat continuat: 

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

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

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

• Gemma Nicolau (conductora del programa ‘Singulars’) 

• Rosita Esteve, Ramon Domènech, Salvador Òdena, Carme Viñas, Ester Gil i Montse 
Nadales (col·laboradores del programa ‘Memòries’ i del programa ‘Respostes’) 

• Nerea García i Andrea Tormo (conductores del programa ‘Generació B’) 

• Tòfol Marquès, Flavia de Fréminville i tot el grup de persones refugiades del Centre 
d’Acollida Humanitària de Begues (col·laboradors del programa ‘La Casa Ofala’) 
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LA RÀDIO OBERTA 

Ràdio Begues manté la seva presència fora de l’estudi i de la seva programació habitual. 
Programes especials en directe, com els oferts per Sant Jordi i la Mostra d’Entitats. Però també 
continguts especials, com els que sorgeixen de la Jornada d’Entitats feta al Club de Begues o 
del projecte de cooperatives escolars CUeMe. 
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ELS CANALS DE DIFUSIÓ 

Durant 2019 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, la creació de nous espais radiofònics ha comportat l’activació de les pàgines o canals 
específics per cada un dels nous programes: 

PÀGINA WEB  

PÀGINES DE PROGRAMES  
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CANAL IVOOX 
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LA PROGRAMACIÓ DE 2019 

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 Hivern: 9 capítols 

Núm.  Capítols Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0 0

Febrer 3 28 0 22 50

Març 4 35 0 30 65

Abril 2 17 5 18 40

Maig 31 31

Juny 0 0

Juliol 1 1

Agost 6 6

Setembre 1 1

Octubre 0 0

Novembre 0 0

Desembre 0 0

TOTAL 9 80 44 70 194

Mitjana per programa: 22
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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 molt més. Begues es mou, a Ràdio 
Begues. 

Emissions: 
 Temporada Hivern: 9 capítols 
 Temporada Primavera - Estiu: 10 capítols 

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0 0

Febrer 3 76 0 70 146

Març 4 93 0 88 181

Abril 2 18 17 78 113

Maig 3 105 100 183 388

Juny 4 69 73 62 204

Juliol 3 36 52 71 159

Agost 3 3

Setembre 12 12

Octubre 6 6

Novembre 3 15

Desembre 3 3

TOTAL 19 397 269 552 1230

Mitjana per programa: 65
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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 partir de novembre, el programa es reinventa i passa a oferir 
continguts temàtics mensuals. 

Emissions: 
 Temporada Hivern: 9 capítols 
 Temporada Primavera - Estiu: 10 capítols 
 Temporada Tardor - Hivern: 6 capítols 

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0 0

Febrer 3 49 0 31 80

Març 4 41 0 77 118

Abril 2 10 19 27 56

Maig 3 19 21 28 68

Juny 4 57 123 139 319

Juliol 3 31 30 17 78

Agost 2 2

Setembre 5 5

Octubre 6 6

Novembre 4 47 50 63 160

Desembre 2 21 16 24 61

TOTAL 25 275 272 406 953

Mitjana per programa: 38
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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 Primavera - Estiu: 10 capítols 
 Temporada Tardor: 3 capítols 

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0 0

Febrer 0 0

Març 0 0

Abril 0 0

Maig 3 13 13 37 63

Juny 4 11 32 41 84

Juliol 3 18 31 25 74

Agost 1 1

Setembre 3 3

Octubre 1 8 7 10 25

Novembre 1 4 10 13 27

Desembre 1 10 9 12 31

TOTAL 13 64 106 138 308

Mitjana per programa: 24
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LA GINESTA 
El primer dimarts de cada mes, la Biblioteca La Ginesta  es converteix en la protagonista de 
Ràdio Begues. I ho fa per acostar-nos, de la veu de les seves bibliotecàries, les millors 
recomanacions de llibres, pel·lícules, contes, còmics, revistes,… i qualsevol altra producte 
cultural que La Ginesta posa a l’abast de totes les beguetanes i beguetans. Cada mes, doncs, 
un espai per a l’art d’escriure, per a la passió per la lectura! 

Emissions: 
 Temporada Tardor: 3 capítols 

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0

Febrer 0

Març 0

Abril 0

Maig 0

Juny 0

Juliol 0

Agost 0

Setembre 0

Octubre 1 7 5 15 27

Novembre 1 4 2 4 10

Desembre 1 5 12 9 26

TOTAL 3 16 19 28 63

Mitjana per programa: 21

Pàgina 15



GENERACIÓ B! 
A Ràdio Begues, les nenes i els nens també hi tenen el seu espai. Generació B! és el programa 
mensual destinat al mon de la infància, l’adolescència i l’educació. L’espai on ells i elles són 
protagonistes, però també les seves famílies i els col·lectius del poble que es dediquen a 
l’acció en favor d’aquests grups d’edat. A Generació B! coneixerem les inquietuds de la 
quitxalla beguetana, els projectes dels centres educatius i els serveis que presten les entitats 
locals sorgides al voltant d’infants, jove si famílies. 

Emissions: 
 Temporada Tardor: 3 capítols 

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0

Febrer 0

Març 0

Abril 0

Maig 0

Juny 0

Juliol 0

Agost 0

Setembre 0

Octubre 1 48 48 111 207

Novembre 1 23 44 30 97

Desembre 1 24 16 41 81

TOTAL 3 95 108 182 385

Mitjana per programa: 128
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LA CASA OFALA 
CEAR – Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat gestiona a Begues un Centre d’Acollida 
Humanitària. Aquesta casa del nostre poble s’ha convertit en un punt de trobada de tota la 
comunitat; un espai d’intercanvi d’experiències vitals, de cooperació i de vida. I ara, ‘La Casa 
Ofala’ arriba a Ràdio Begues per demostrar que l’acollida i el refugi es materialitzen dia a dia, 
sovint amb petites accions que coneixerem mes a mes en aquest programa. 

Emissions: 
 Temporada Tardor: 2 capítols 

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0

Febrer 0

Març 0

Abril 0

Maig 0

Juny 0

Juliol 0

Agost 0

Setembre 0

Octubre 1 111 131 54 296

Novembre 1 48 33 21 102

Desembre 0 18 0 18

TOTAL 2 159 182 75 416

Mitjana per programa: 208
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SINGULARS 
Cada dimecres, a Ràdio Begues, espai per a l’entrevista. Perquè volem conèixer les persones 
que fan Begues dia a dia. Amb la seva feina, les seves inquietuds, els seus somnis i les seves 
reflexions. Perquè la suma de totes les singularitats fa possible la pluralitat de conforma 
Begues. Cada dimecres, et convidem a conèixer les teves veïnes i veïns. Una conversa 
agradable i propera, com qui queda per xerrar al voltant d’un cafè. 

Emissions: 
 Temporada Tardor: 10 capítols 

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 0

Febrer 0

Març 0

Abril 0

Maig 0

Juny 0

Juliol 0

Agost 0

Setembre 0

Octubre 3 84 61 66 211

Novembre 4 128 121 70 319

Desembre 3 59 66 69 194

TOTAL 10 271 248 205 724

Mitjana per programa: 72
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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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ESPAIS GRATUÏTS DE PROPAGANDA ELECTORAL 

En compliment de la normativa electoral i en tant que emissora municipal, Ràdio Begues va 
cedir espais gratuïts de propaganda electoral a totes les formacions polítiques que van 
concórrer a les eleccions municipals del mes de maig de 2019. Els espais es van difondre a 
través de les xarxes socials de l’emissora en blocs electorals. 

DADES DEL CONJUNT DE PROGRAMES ESPECIALS  

Núm. de 

Capítols
Descàrregues Escoltes Accessos TOTAL

Gener 12 12

Febrer 5 5

Març 3 3

Abril 1 82 53 14 149

Maig 1 60 84 10 154

Juny 12 12

Juliol 4 4

Agost 2 2

Setembre 1 185 15 71 271

Octubre 82 82

Novembre 39 39

Desembre 31 31

TOTAL 3 327 342 95 764

Mitjana per programa: 255
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2019, LA RÀDIO EN XIFRES 

Aquestes són algunes  les xifres que s’han assolit durant aquest any 2019: 

• Nombre de programes emesos: 87 

- Especials: 3 capítols 

- Respostes: 9 capítols  

- Begues Viu: 25 capítols 

- Memòries: 13 capítols  

- Begues es mou: 25 capítols 

- Singulars: 10 capítols 

- La Ginesta: 3 capítols 

- La Casa Ofala: 2 capítols 

- Generació B: 3 capítols 

• Hores de programació estable realitzada: 32 hores 

• Hores de programació especial i/o en directe: 3,5 hores 

• Col·laboradors/es estables: 15 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: 120 persones 

• Nombre d’entitats participants en programació estable: 17 entitats 
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2020, LA RÀDIO QUE VE 

Ràdio Begues treballa per assolir els següents objectius per aquest proper any 2020: 

• Consolidar el nou format de programació, amb espais troncals d’emissió setmanal i 
espais temàtics d’emissió mensuals. 

• Mantenir l’estructura de programació actual, formada per 3 temporades a l’any i amb 
continguts propis i d’estrena 3 dies a la setmana durant cada temporada:  

- Temporada d’Hivern: 9 setmanes d’emissió 
- Temporada Primavera-Estiu: 10 setmanes d’emissió 
- Temporada de Tardor: 9 setmanes d’emissió 

• Consolidar l’audiència dels nous programes temàtics creats: Generació B! i La Casa Ofala 
essencialment. 

• Diversificar els continguts dels programes troncals: Begues Viu i Singulars. 

• Fer més visible el paper de Ràdio Begues tant dins com fora del municipi. 

• Mantenir la col·laboració del voluntariat de forma estable posant en valor la seva tasca, i 
disposar d’una borsa de voluntariat que pugui donar suport puntual a les actuacions. 

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

• Fer més àgil la capacitat de l’emissora davant de les necessitats de cada moment 
(adaptació de continguts, possibilitats tècniques, polivalència de l’equip tècnic i de 
voluntariat, etc.).  
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