
 
 
Cultura Viva, la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB) i la Fabra i Coats  
Fàbrica de Creació obren un canal per conèixer projectes que vulguin formar part de la               
programació de RÀDIO FABRA a més de posar a disposició el seu estudi i els seus                
recursos tècnics a projectes de ràdio ja existents.  
 
RÀDIO FABRA és un mitjà de comunicació que dinamitza la difusió de continguts dels              
residents, els esdeveniments i les comunitats vinculades al recinte de la Fabra i Coats, i de                
projectes culturals, socials i comunitaris de tota la ciutat de Barcelona.  
 
Ràdio Fabra es el primer 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. 
 
ON EMET RÀDIO FABRA? 
 
Ràdio Fabra té una graella amb programes regulars i esporàdics que emet en format              
podcast per escoltar sota demanda pels següents canals: 
 
• El web de Ràdio Fabra: www.barcelona.cat/fabraicoats/ca/radio-fabra  
• La plataforma de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB) 
• Xarxes socials vinculades 

 
A més, tots els programes tenen un perfil propi dins de la web de Ràdio Fabra.  
 
QUI HI POT PARTICIPAR? 

 
Hi poden presentar propostes: 
 
• Els projectes que formen part del viver d’iniciatives culturals i els residents artístics             
de la Fàbrica de Creació o de la comunitat vinculada al recinte de la Fabra i Coats. 
 
• Qualsevol col·lectiu amb un projecte cultural, educatiu, cívic o social de la ciutat de              
Barcelona. 

 



 
 
 
 
COM PRESENTAR-S’HI? 

 
Les propostes han d’incloure una presentació del projecte que inclogui: 
 
• Breu descripció general 
• Objectius 
• A qui va dirigit.  
• Una explicació sobre les motivacions a participar 
• Breu biografia dels implicats 
• Una proposta del número total de programes que es faran i amb quina regularitat.              
(Tan el número de programes com la regularitat es flexible). 
• Una demo o exemple de podcast en el cas que es tingui (no és obligatori).•  

 
Les propostes s’han d’enviar a radiofabra@xrcb.cat 
 
Aportar aquesta informació ens ajuda molt a valorar les propostes i organitzar-nos. 
 
 
ES NECESSITA TENIR EXPERIÈNCIA EN RÀDIO? 
 
La resposta és NO 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
Cada projecte es valorarà segons els criteris de selecció de Ràdio Fabra per una comissió               
formada per membres del programa Cultura Viva de l'Institut de Cultura de l’Ajuntament de              
Barcelona i la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB). 
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 amb un               
equipament complet on gravar els programes: 
 
• Suport tècnic 
• Tallers de ràdio 
• Consultoria i acompanyament professional 
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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 Fabra i la Xarxa de Ràdios Comunitàries de              
Barcelona, que en general defensen la cultura com a bé comú. 
• L’interès artístic de la proposta i la relació que pugui tenir amb altres disciplines 
• La interacció comunitària i la vocació de crear i incentivar xarxes d’intercanvi            
d’experiències i relacions amb altres projectes i col·lectius.  
• La trajectòria prèvia del projecte i dels seus integrants.. 
• La paritat de gènere i els projectes de base feminista. 
• La relació (prèvia o proposada) amb el barri de Sant Andreu. 
• Projectes que se situïn en la intersecció entre educació i cultura. 
• Projectes lligats a l’experimentació tecnològica o de nous formats. 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
Ràdio Fabra es posarà en contacte amb els responsables de cada projecte presentat per              
notificar la seva admissió o no. Les propostes aprovades per la comissió acordaran amb els               
responsables de Ràdio Fabra els passos necessaris per acabar de definir el programa, la              
seva periodicitat, durada i adaptació a programació.  
 
COMPROMÍS I OBLIGACIONS DELS SELECCIONATS 
 
Els projectes seleccionats s’hauran d’adaptar als principis i la metodologia de treball de             
Ràdio Fabra i adquirir els següents compromisos: 
 
• Producció i realització del nombre de programes inclosos a la proposta. 
• Difusió i comunicació del programa. 
 
Per a qualsevol dubte i per presentar els projectes escriviu a radiofabra@xrcb.cat 
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