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50.000 hores de ràdio
La Festa Major de 2012
farà 15 anys de l’inici
d’emissions de Ripollet
Ràdio (91.3 FM). Al llarg
d’aquest temps, s’han
emès 50.000 hores de
producció pròpia, amb
centenars de propostes
creades per informar i
entretenir l’audiència.
Aquests espais han estat
produïts per un gran nombre de professionals, voluntaris i entitats, que han
col·laborat amb l’emissora i
han contribuït, amb la seva
il·lusió i dedicació, a fer
gran l’emissora local.
La ràdio ha estat el pal de
paller del que ha esdevingut l’actual redacció de mitjans municipals que, a més
dels butlletins informatius
horaris i l’Info Setmanal,
s’encarrega de l’edició del
Butlletí, els continguts de
la web municipal <ripollet.
cat>, el canal de vídeo
Ripollet TV i InfoRipollet a
les xarxes socials.
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A més dels programes
diaris, durant aquests 15
anys han estat nombroses
les iniciatives que han sorgit
de la ràdio, des de la campanya pro damnificats per
l’huracà Mitch, als trofeus
La Ràdio d’Or, les Jornades de Micros Oberts, les
set edicions dels Premis
Infosport, les maratons 24
hores d’Elvis i 25 hores de
Viaje al Reino del Metal,
entre d’altres.
Així mateix, la graella de
l’emissora ha estat enriquida amb diferents especials: Reis, Carnaval,
eleccions, programes cara
al públic des de diferents

equipaments i indrets i
retransmissions, destacant
la mostra de programes
de Festa Major i l’emissió
mensual del Ple. Igualment,
han estat nombrosos els
actes presentats, com ara
els sortejos de Nadal de
la UBR i la Festa del Confeti. També s’han obtingut
diferents reconeixements,
com finalistes a millor emissora l’any 1998 i millor
programa l’any 2009, per
Espai Vital, als Premis de
Comunicació Local de la
Diputació.
Tot plegat fan 50.000 hores
de micro al voltant d’un
lema comú: Visca la ràdio!.
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Infraestructura
Ripollet Ràdio té els seus
estudis dalt del Casal de
Joves, al primer pis de la
rambla de Sant Jordi, número 6.
Disposa d’un locutori i dos
controls, equipats amb un
sistema d’emissió digital,
ràdio online i servei de Ràdio a la carta, que permet
descarregar un catàleg de
2.000 programes en mp3
i escoltar i veure per webcam els espais en antena.
Programació actual
Ripollet Ràdio ofereix actualment 35 hores setmanals
de programació en directe

de dilluns a divendres i 24
hores més de reposicions
el cap de setmana.
La resta de la graella es
completa amb una selecció
molt acurada de clàssics
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8 són novetat i una desena
realitzats per entitats.

Col·laboradors
Històricament, la radiodifusió local a Ripollet
ha estat estretament lligada al
LA HISTÒRIA DE LA
voluntariat. Així,
RÀDIO LOCAL SEMPRE la totalitat de la
HA ANAT LLIGADA ALS p r o g r a m a c i ó
actual, menys
COL LABORADORS
els programes
informatius, està
contemporanis durant el realitzada per aficionats a
dia i de música relaxant la ràdio, però amb alts nidurant la nit.
vells de qualitat. Gràcies a
La graella 2011-2012 ells, la ràdio es manté viva
compta amb 34 progra- i dinàmica i així serà per
mes en antena, dels quals molts anys.

·
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La ràdio 2.0

La ràdio ha passat en pocs anys de les
cintes de casset als arxius mp3 i de la
limitació de la cobertura hertziana a la
globalització en la comunicació que ha
comportat Internet.
La posada en marxa de la web de la Ràdio
a la carta <ripolletradio.cat> ha significat
una revolució amb 2.000 descàrregues
mensuals de programes, la sindicació RSS,
l’intercanvi de produccions amb altres
emissores i la incorporació de continguts
de podcàsting a la graella.
Així mateix, les xarxes socials han significat una oportunitat per promocionar
la ràdio i per reactivar l’interès entre el
jovent, que ha renovat la programació
de la ràdio, així com la difusió dels seus
programes i activitats, principalment a
a través de canals com ara Facebook i
Twitter.
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