
 

 

 

                                                                                                                        
 

Bases  per participar a la 

programació de Ràdio7 Digital 
 

Ràdio 7 Digital, emissora local digital de Castellbell i el Vilar, gestionada per l’Associació Audiovisual 

i Mitjans Digitals, que emetrà a través d’internet (Streaming) presenta les bases per participar a 

l´emissora  amb la finalitat de fer una programació de proximitat a tot aquell que vulgui o els hi 

interessi fer ràdio al nostre poble.  

La programació estarà basada a les necessitats dels voluntaris/ries . Per això aquells que vulguin fer 

ràdio, hauran de presentar les seves maquetes i projectes dels seus programes. 

Les maquetes i projectes estaran dividides en tres parts, per cada metodologia dels programes que 

es realitzaran: Ràdio Formula musical, programes temàtics i magazines/informatius. Cada maqueta 

que presentin ha de tindre una durada de 10 minuts i s’haurà de gravar en un cd i presentar-lo els 

dissabtes de 10 a 12 del matí, en el Centre Cultural Joan Masats (C/ Burés, 8, Castellbell i el Vilar). 

Les maquetes i projectes es podran presentar fins el 11 de Gener de 2014. 

Els requisits per a poder presentar una maqueta i projecte son els següents: 

- Dels 17 anys en endavant. 

- Persones que estiguin interessades a fer ràdio 

- Tenir coneixements o experiència en Ràdio local. 

- Estudiants en comunicació que vulguin fer pràctiques (l’emissora de ràdio al no ser 

lucrativa, cap persona podrà cobrar un sou, simplement és de manera altruista). 

- Ser una persona compromesa amb la seva tasca. 

 

MAQUETES I PROJECTE 
 

Els voluntaris que vulguin fer aquest tipus de programa hauran de presentar la maqueta i projecte., 

segons l´estil de cada programa : 

           – Cada cançó ha de tenir una durada d’1 minut,  

- – Cada cançó la podran presentar abans o després. 

- El tipus de programa ha de esser dinàmic , creatiu i respectuós 

Per presentar les Maquetes  els voluntaris/taries ho han de portar a un sobre tancat amb: 



 

 

• Nóm i Cognóm  

• Edat  

• Numero de Telefón  

• Mail de Contacte   

 

 

 

           Tipus de programes  per a Maquetes i projectes a presentar :  
 

- Ràdio Formula Músical  

- Programes Temàtics  

- Magazines  

- Informatius  

 

 

 

La Direcció 

 

                                                                                                            Castellbell i el Vilar a 12 Octubre 2013  

 

 


