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CONVOCATÒRIA	  OBERTA	  
	  

	  
	  

	  

INTRODUCCIÓ	  
RÀDIO	  RAMBLES	  és	  una	  plataforma	  de	  la	  Línia	  Cultural	  del	  projecte	  de	  Transformació	  de	  la	  Rambla	  que	  vol	  
donar	   veu	   als	   veïns	   i	   veïnes,	   entitats,	   agents,	   institucions	   i	   comunitats	   així	   com	   als	   projectes	   i	  
esdeveniments	  culturals	  i	  socials	  vinculats	  a	  l'entorn	  de	  La	  Rambla	  i	  el	  seu	  voltant.	  

RÀDIO	  RAMBLES	  és	  un	  node	   físic	  de	   la	  Xarxa	  de	  Ràdios	  Comunitàries,	   un	  projecte	  del	  programa	  Cultura	  
Viva	  de	  l'Ajuntament	  de	  Barcelona	  en	  col·∙laboració	  amb	  la	  comunitat	  guifi.net	  /	  eXO.cat	  de	  Barcelona.	  

RÀDIO	   RAMBLES	   obre	   mitjançant	   aquesta	   convocatòria	   pública	   la	   possiblitat	   de	   rebre	   propostes	   que	  
vulguin	  formar	  part	  de	  la	  programació	  de	  RÀDIO	  RAMBLES.	   	  
	   	   	  

ON	  ES	  FA	  RÀDIO	  RAMBLES?	  
RÀDIO	  RAMBLES	  disposa	  d'un	  estudi	  físic	  al	  Quiosc	  17	  de	  La	  Rambla	  (núm.	  99)	  i	  emetrà	  en	  directe	  i	  format	  
podcast	  via	  el	  web	  de	  la	  Xarxa	  de	  Ràdios	  Comunitàries	  de	  Barcelona	  	  
https://xrcb.cat/ca/radio/radio-‐rambles/ 

	  
QUAN	  ES	  FA	  RÀDIO	  RAMBLES?	  
La	  primera	  temporada	  de	  programació	  regular	  començarà	  a	  partir	  de	  maig	  del	  2021	  amb	  la	  realització	  d’un	  
programa	  Magazine	  Cultural	  Rambles,	  el	  darrer	  dissabte	  de	  cada	  més	  a	  l’hora	  del	  vermut,	  conduït	  per	  
l’Antònia	  Folguera	  i	  el	  Bruno	  Sokolowicz.	  	  La	  resta	  de	  programes	  sorgiran	  de	  la	  present	  convocatòria	  i	  es	  
realitzaran	  coordinadament	  durant	  tots	  els	  divendres	  tarda	  i	  dissabtes	  al	  matí	  en	  directe	  des	  del	  quiosc	  de	  
floristes	  habilitat	  a	  tal	  efecte.	  
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QUI	  HI	  POT	  PARTICIPAR?	  	  
Hi	  poden	  presentar	  propostes	  els	  projectes	  que	  formen	  part	  de	  l’univers	  de	  La	  Rambla,	  ja	  siguin	  agents,	  
entitats,	  institucions,	  persones	  o	  associacions	  d’aquest	  àmbit	  o	  de	  Ciutat	  Vella.	  En	  posteriors	  convocatòries	  
es	  podran	  contemplar	  també	  iniciatives	  provinents	  de	  la	  resta	  de	  la	  ciutat.	  

	  
COM	  PRESENTAR-‐S’HI?	   	  
Les	  propostes	  s’han	  d’acompanyar	  d’una	  presentació	  del	  projecte	  que	  inclogui:	  	  
	  
•	  Descripció	  /	  concepte	  del	  programa	  (400	  caràcters	  aprox.)	   	  
•	  Objectius	  (3	  objectius	  principals)	   	  
•	  Biografia	  breu	  de	  les	  persones	  o	  col·∙lectius	  implicats	  (400	  caràcters	  aprox.)	   	  
•	  Escaleta	  /	  Proposta	  de	  primer	  programa:	  temàtica,	  convidats,	  etc.	   	  
•	  Enllaços	  a	  webs,	  xarxes	  socials	  o	  continguts	  audiovisuals	  en	  línia	  relacionats	  amb	  el	  projecte.	  	  
•	   Indicació	   del	   vostre	   nivell	   respecte	   a	   la	   utilització	   d'equipament	   tècnic	   de	   ràdio	   i	   software	   d'àudio:	  	  
molt	  baix	  /	  Baix	  /	  Mitjà	  /	  Avançat.	   	  
•	  Una	  demo	  o	  exemple	  de	  podcast	  en	  cas	  que	  se'n	  tingui	  (no	  és	  obligatori)	  amb	  enllaç	  d'escolta	  en	  línia.	  
•	  Quina	  periodicitat	  ha	  de	  tenir	  el	  programa?	  Pot	  ser	  un	  programa	  únic	  o	  mensual,	  bimensual	  o	  setmanal…	  
•	  Les	  propostes	  s'han	  d'enviar	  al	  email:	  culturarambles@bcn.cat 
	  
	  

CAL	  TENIR	  EXPERIÈNCIA	  FENT	  RÀDIO?	   	  
La	  resposta	  és	  NO.	   	  
Cada	  projecte	  s'avaluarà	  segons	  els	  criteris	  de	  selecció	  de	  RÀDIO	  RAMBLES,	  i	  a	  continuació	  es	  valorarà	  com	  
portar-‐los	  a	  un	  format	  radiofònic.	  Per	  a	  aquells	  que	  no	  estiguin	  familiaritzats	  amb	  el	  llenguatge	  radiofònic	  
hi	  haurà,	  a	  banda	  de	  l'estudi	  físic	  equipament	  complet	  on	  gravar	  els	  programes,	  suport	  tècnic	  i	  consultoria	  i	  
acompanyament	  professional.	   	  
	  

CRITERIS	  DE	  SELECCIÓ	   	  
Els	  criteris	  que	  es	  valoraran	  per	  a	   la	  selecció	  de	  projectes	  són	  els	  següents	  (els	  criteris	  no	  són	  excloents):	  
	  
•	   Que	   comparteixin	   els	   objectius	   de	   RÀDIO	   RAMBLES	   i	   la	   Xarxa	   de	   Ràdios	   Comunitàries	   de	   Barcelona:	  
https://xrcb.cat/ca/buenas-‐practicas/	  
•	  La	   interacció	  comunitària	   i	   la	  vocació	  de	  crear	   i	   incentivar	  xarxes	  d'intercanvi	  d'experiències	   i	   relacions	  
amb	  altres	  projectes	  i	  col·∙lectius.	   	  
•	  La	  paritat	  de	  gènere	  i	  els	  projectes	  de	  base	  feminista.	   	  
•	  Continguts	  que	  permetin	  una	  certa	  continuïtat	  en	  el	  temps.	   	  
•	  La	  relació	  (prèvia	  o	  proposada)	  amb	  La	  Rambla	  i	  el	  seus	  territoris.	   	  
•	  L'interès	  cultural	  de	  la	  proposta	  i	  la	  relació	  que	  pugui	  tenir	  amb	  altres	  disciplines.	   	  
•	  La	  trajectòria	  prèvia	  del	  projecte	  i	  dels	  seus	  integrants.	   	  
•	  Projectes	  lligats	  a	  l'experimentació	  tecnològica	  o	  de	  nous	  formats.	   	  
•	  Projectes	  que	  se	  situïn	  en	  la	  intersecció	  entre	  educació	  i	  cultura.	   	  
•	  Projectes	  vinculats	  a	  la	  economía	  local	  des	  de	  la	  perspectiva	  de	  la	  proximitat,	  la	  innovació	  o	  la	  economia	  
social	  i	  solidària.	  
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PROCÉS	  DE	  SELECCIÓ	  	  
La	  resolució	  de	  la	  convocatòria	  es	  farà	  en	  una	  comissió	  formada	  per	  membres	  del	  programa	  Cultura	  Viva	  de	  
l'Institut	   de	   Cultura	   de	   l'Ajuntament	   de	   Barcelona,	   la	   Línia	   Cultural	   Rambla,	   Districte	   de	   Ciutat	   Vella	   i	   la	  
Xarxa	  de	  Ràdios	  Comunitàries	  de	  Barcelona.	  

El	  calendari	  d'aquesta	  primera	  convocatòria	  de	  projectes	  per	  a	  RÀDIO	  RAMBLES	  és	  el	  següent:	  	  
	  
•	  Recepció	  de	  propostes:	  del	  27/3/21	  al	  27/4/21	   	  
•	  Reunió	  de	  la	  comissió	  i	  avaluació	  de	  les	  propostes:	  del	  28/4/21	  al	  5/5/21	   	  
•	  Comunicació	  amb	  els	  projectes:	  7/5/21	   	  
•	  Les	  propostes	  aprovades	  per	  la	  comissió	  acordaran	  amb	  els	  responsables	  de	  RÀDIO	  RAMBLES	  els	  passos	  
necessaris	  per	  acabar	  de	  definir	  el	  programa,	  la	  seva	  periodicitat,	  la	  durada	  i	  l'adaptació	  a	  la	  graella.	   	  
•	  Inici	  emissions:	  14/5/21	   	  
•	  Final	  primera	  temporada	  Ràdio	  Rambles:	  31/7/21	   	  
RÀDIO	  RAMBLES	  es	  posarà	  en	  contacte	  amb	  els	  responsables	  de	  cada	  projecte	  presentat	  per	  notificar-‐los	  la	  
seva	  admissió	  o	  no	  a	  la	  ràdio	  i	  els	  terminis	  de	  lliurament	  dels	  programes	  en	  cas	  que	  s'acceptin.	  	  
	  
	  

COMPROMÍS	  I	  OBLIGACIONS	  DELS	  PROJECTES	  SELECCIONATS	  	  
Els	  projectes	  seleccionats	  s’hauran	  d’adaptar	  als	  principis,	  el	  calendari,	   les	  condicions	   i	   la	  metodologia	  de	  
treball	  de	  RÀDIO	  RAMBLES	  i	  hauran	  d’adquirir	  els	  compromisos	  següents:	  	   	  
	  
-‐	  Producció	  i	  realització	  del	  nombre	  de	  programes	  inclosos	  a	  la	  proposta.	  
-‐	  Difusió	  i	  comunicació	  del	  programa.	   	  
	  
	  
Per	  consultar	  qualsevol	  dubte	  i	  per	  presentar	  els	  projectes,	  escriviu	  a	  culturarambles@bcn.cat	  
	  
	  
	  


