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1. Introducció

L’objectiu d’aquest treball de fi de grau de projecte és impulsar la ràdio local, sa

Pobla Ràdio 107.1, la ràdio generalista del municipi de sa Pobla (Mallorca). La

meva intenció és, com a estudiant de Periodisme i com a futura professional del

món de la comunicació, posar el meu gra d’arena amb tots els coneixements

acadèmics adquirits durant els quatre anys de pas per la Facultat amb un pla

estratègic que inclou una proposta de programació executable per a l’emissora del

meu poble.

La meva idea sorgeix del fet que no disposa d’una planificació ni una programació

consolidada per la manera poc seriosa en què es va posar en marxa, i per continus

tancaments i reobertures del mitjà de servei públic. Per aquest motiu, s’estudia

l’estat actual del mitjà de comunicació i es proposa un pla estratègic detallat de

com es podria millorar per tal de contribuir molt més a la comunicació institucional,

al periodisme local i a la formació d’opinió pública i democràcia.

El pes més important d’aquest treball el tendrà la proposta de programació, una

programació mai vista en l’ecosistema de ràdios locals de la zona nord de Mallorca

(sa Pobla Ràdio, Ràdio Pollença i Alcúdia Ràdio). Es tracta d’una programació de

48 hores setmanals.

Per fer-ho, primerament és necessari conèixer a quina massa de gent ens dirigim,

és a dir, cal saber a qui va adreçada la nostra programació. Una vegada coneixem

el nostre target o públic objectiu, podem estructurar la ràdio de sa Pobla de forma

coherent i atenint-se a la realitat social.

Com ho farem? Primer de tot, cal saber d’on venim –el llegat històric– i fer una

anàlisi i un estudi de mercat. A banda d'això, també s’han d’establir uns criteris

periodístics propis de selecció i priorització de contingut, i s’han de tenir en compte
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els temes d'interès o rellevància social de la modernitat. A més, és essencial

contemplar les característiques de l'audiència a la qual ens dirigim.

La intenció és crear una identitat, una “marca personal” de sa Pobla Ràdio.

Aquesta identitat es crearà provocant un interès pel contingut periodístic generat a

través d’una bona i eficient gestió de les xarxes socials.

Volem que els ciutadans vegin el nostre mitjà de comunicació com un mitjà pròxim i

proper, i no com aquell gegant mediàtic inaccessible pels ciutadans més corrents.

En aquest mitjà han de tenir lloc els temes que segurament no tindrien lloc en un

mitjà privat, o públic, molt major en grandària i cobertura; en els mitjans

autonòmics.

Amb tot, aquest treball beu de moltes inspiracions. Beu directament del meu pas

d'estada de pràctiques a sa Pobla Ràdio, quatre mesos en què he pogut conèixer

molt bé aquest mitjà de comunicació local i les seves formes de fer Periodisme

local. I beu d’observar d’on venim, els antecedents, i projectar cap on volem anar.

Sa Pobla Ràdio 107.1 és una ràdio generalista d'àmbit local que s'escolta a tot el

terme municipal, incloses les zones residencials allunyades del nucli de sa Pobla,

Crestatx, s'Obac i Son Toni. A més, arriba també als pobles del voltant, a

Campanet, a Búger i a Muro. "Exactament no podem saber quina longitud d'ona o

quin radi de cobertura té el nostre senyal, ja que les ones depenen del temps i de

molts factors, però arriba a tot el terme municipal, fet que no totes les ràdios locals

aconsegueixen per problemes de freqüència", informa Pascual (2021). Així mateix,

en cas que no s'escolti per l'FM, sempre es pot escoltar per Internet. "Des del

primer dia hem emès per Internet", corrobora Biel Ferragut (2021).

Pel que fa al nombre de persones que escolten l’emissora, els que ho fan en

directe a través de l’FM, és a dir, a través d’ones radiofòniques –hertzianes–, és

“impossible de saber” (Pascual, 2021). Mitjançant Internet, sa Pobla Ràdio té una
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mitjana de 15 connexions diàries, “tot i que no sabem quin nombre d’oients

representa cada una d’aquestes connexions”, continua Pascual (2021).

En aquest sentit, Joan Payeras testifica que "es té constància que a molts negocis

del poble com tallers, o a comerços com poden ser forns, drogueries, tendes de

roba o d'altres; s'escolta sovint" (Payeras, 2021). Així mateix, els pics més alts de

connexions simultànies que ha tingut l'emissora van ser durant el confinament,

quan va arribar a les 300 en diversos dies consecutius. "Això no ha passat ni a

Ràdio Pollença!", exclama Ferran Pascual, tècnic d'ambdues emissores (Pascual,

2021). I afegeix: "Ràdio Pollença, que és una ràdio molt més consolidada i molt

més professional, ha tingut puntes màximes de 80 o 90 connexions per Internet, en

l'emissió de programes especials" (Pascual, 2021). I això ja significava molt per a

ells. "Que ens escoltessin tantes persones durant el confinament, no ens ho

podíem creure!", conclou Pascual (2021).

2. Presentació formal del projecte professional

2.1. Història de sa Pobla Ràdio

Sa Pobla Ràdio: els orígens

El 4 de maig de 2006 va ser inaugurada oficialment l’emissora municipal de sa

Pobla Ràdio al municipi de sa Pobla. Els primers estudis es van instal·lar a la

planta soterrània de Sa Congregació. Aleshores navegava per les ones hertzianes

a través del dial 88.2 de la Freqüència Modulada i ja se sintonitzava per Internet. A

l’acte d’inauguració hi van assistir tots els membres del Consistori de sa Pobla i el

Cronista de la Vila, Alexandre Ballester.

Es feren càrrec de la ràdio la periodista poblera Margalida Socias i el reconegut

actor pobler Simó Andreu. La primera emissió de sa Pobla Ràdio, després
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d’algunes de prova, va ser el dimarts de Crestatx de les festes de Pasqua d’aquell

2006, quan va ser presentada al poble.

Va ser la primera i –fins al moment, l’any 2022– l’única emissora de la Vila de sa

Pobla. Un projecte que es va iniciar l’any 2004 sota el mandat de Jaume Font i que

va veure la llum quan va ser batle Antoni Serra Mir Xineta, qui va substituir a Font

quan va ser anomenat conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears

–que presidia Jaume Matas–.

El regidor de Cultura d’aleshores, Arnau Rayó, fou el responsable polític de la

ràdio, mentre que els periodistes Pere Pau Alorda i Joan Payeras assumien el

càrrec de la programació i de la seva coordinació, amb Manu Perelló com a

locutor. Durant més de nou anys, la graella de programació es va basar en un

magazín matinal de dues hores de duració que comprenia un noticiari de caràcter

general, entrevistes, cultura; esports, agenda local i altres espais puntuals,

comptant amb la participació de col·laboradors habituals coneixedors dels

diferents temes que s’hi tractaven. A les tardes es donava cabuda a diversos

programes, essencialment musicals, a càrrec de diferents grups de col·laboradors

voluntaris –la majoria joves–. La programació quedava completada les 24 hores del

dia amb espais de ràdio-fórmula. A més, a l’estudi s’atenien visites escolars i es

realitzaven alguns tallers, així com una funció de ràdio-teatre protagonitzada per

persones majors, la qual “va significar una agradable experiència” (Payeras, 2021).

L'any 2010, sent batle del pacte de govern Joan Comes, les instal·lacions van ser

traslladades a la part del darrere del casal d'Es Rafal, fet que suposà que l'estudi

guanyés en accessibilitat, lluminositat natural i comoditat a l'hora de treballar.

L'actual tècnic de l'emissora, Ferran Pascual, va ser l'encarregat del trasllat i

d'adequar-la, ja que no funcionava cap de les antigues instal·lacions. "Hi havia

l'opció de muntar la ràdio aquí on és ara, al Casal, o de deixar-la a la Congregació,
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on va néixer i estava", declara Payeras (2021). Així mateix, l'any 2006, dins del

marc del Pla Mirall –que era un pla per ajudar als pobles de Mallorca–, sa Pobla

Ràdio es va traslladar aquí on és ara i es van millorar moltíssim les instal·lacions,

"invertint en material tècnic i en convertir l'estudi en un lloc agradable com és ara"

(Payeras, 2021). Segons declara Ferran Pascual, el tècnic que s'encarregà

d'aquest trasllat, "la ràdio no funcionava. No funcionava cap aparell: ni la taula de

mescles, ni els ordinadors, ni els micròfons, ni tampoc l'aparell per enviar el senyal

d'FM”. En aquestes males condicions, “vam renovar tota la maquinària necessària

amb una inversió d'uns 10.000 euros, i a la fi podíem començar a treballar";

conclou Pascual (2021).

Ja tenien tota la maquinària a punt. No obstant això, aleshores la ràdio encara

funcionava per un dial, un senyal que no li tocava, pel 88.2 de la Freqüència

Modulada, la qual era la corresponent al poble fronterer de Muro. “Muro s’havia

posat a la freqüència que, per llicència, tocava a sa Pobla, la 107.1”, testifica Biel

Ferragut, regidor de Turisme de l’Ajuntament de sa Pobla i pioner en l’impuls de sa

Pobla Ràdio en l’etapa actual (Ferragut, 2021).

Per aquest motiu, des del mes de juliol de 2015 fins al 13 de febrer de 2016 sa

Pobla Ràdio va estar tancada. Durant aquests mesos, el regidor de Més per sa

Pobla, Toni Simó Tomás, es va encarregar de confeccionar un nou projecte de

Participació Ciutadana, el qual va engegar-se coincidint amb el Dia Mundial de la

Ràdio. No obstant això, va durar molt poc per la situació d’irregularitat en què

estava l’emissora.

L'Ajuntament ja feia deu anys –l'any 1996– que havia sol·licitat a través d'un

expedient el senyal 107.1 que li pertocava. "Es va iniciar l'expedient, però hi havia

qüestions damunt el projecte d'enginyer que no estaven correctes. Van passar anys

perquè tot estàs en ordre", explica Ferran Pascual (2021). Finalment, l'any 2017 el

departament d'Estat corresponent va atorgar la llicència de la freqüència 107.1. "Ja

teníem oficialment la nostra freqüència!", comenta Pascual (2021). Mesos més
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tard, exactament dia 2 de juliol de 2018, es va emetre el primer programa de la

segona etapa de sa Pobla Ràdio –aquest cop amb la freqüència 107.1–.

"D'aleshores ençà no hem aturat la programació", expressa Pascual (2021).

La ràdio del poble deixava de ser sa Pobla Ràdio 88.2 FM per ser sa Pobla Ràdio

107.1 FM i començava el seu camí plenament dins de la legalitat i la regulació.

Sa Pobla Ràdio: canvi de pàgina, una nova etapa

Des del 2 de juliol de 2018 fins ara, la programació de generació pròpia de sa

Pobla Ràdio és la mateixa: un magazín de dues hores que porta per títol En

sintonia, i que comença a les 10h del matí fins a les 12h. Aquest programa

combina l’agenda municipal –a la qual se li dóna especial importància per ser una

ràdio local– amb noticiaris d’actualitat a primera hora –amb les principals notícies

del dia de tota l’illa, nacionals i inclús internacionals–. “Quan vam començar

només fèiem aquestes dues hores d’emissió en directe i els plens municipals. Més

envant es van anar sumant programes col·laboratius, realitzats per mateixos

ciutadans del poble, fet que ens va permetre ampliar les hores de programació”,

declara el tècnic de l’emissora, Ferran Pascual (2021).

Amb tot, pel que fa al control polític, dir que durant el mandat de Biel Serra

(2011-2015), el responsable de l’emissora fou el tinent de batle i regidor de

Cultura, Joan Enric Capellà. Al 2015 agafà les regnes polítiques de la ràdio el batle

Biel Ferragut Mir –de malnom Reguenyol–, del partit municipal Independents per

Sa Pobla, qui va ocupar el càrrec en la legislatura 2015-2019. Ara per ara, qui

s’encarrega de la ràdio és Biel Payeras, el regidor de Participació Ciutadana,

encara que la regidora de Comunicació sigui Pedrona Seguí.

Audiència actual
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Sa Pobla Ràdio 107.1 és una ràdio generalista d'àmbit local que s'escolta a tot el

terme municipal, incloses les zones residencials allunyades del nucli de sa Pobla,

Crestatx, s'Obac i Son Toni. A més, arriba també als pobles del voltant, a

Campanet, a Búger i a Muro. "Exactament no podem saber quina longitud d'ona o

quin radi de cobertura té el nostre senyal, ja que les ones depenen del temps i de

molts factors, però arriba a tot el terme municipal, fet que no totes les ràdios locals

aconsegueixen per problemes de freqüència", informa Pascual (2021). Així mateix,

en cas que no s'escolti per l'FM, sempre es pot escoltar per Internet. "Des del

primer dia hem emès per Internet", corrobora Biel Ferragut (2021).

Pel que fa al nombre de persones que escolten l’emissora, els que ho fan en

directe a través de l’FM, és a dir, a través d’ones radiofòniques –hertzianes–, és

“impossible de saber” (Pascual, 2021). Mitjançant Internet, sa Pobla Ràdio té una

mitjana de 15 connexions diàries, “tot i que no sabem quin nombre d’oients

representa cada una d’aquestes connexions”, continua Pascual (2021).

En aquest sentit, Joan Payeras testifica que "es té constància que a molts negocis

del poble com tallers, o a comerços com poden ser forns, drogueries, tendes de

roba o d'altres; s'escolta sovint" (Payeras, 2021). Així mateix, els pics més alts de

connexions simultànies que ha tingut l'emissora van ser durant el confinament,

quan va arribar a les 300 en diversos dies consecutius. "Això no ha passat ni a

Ràdio Pollença!", exclama el tècnci d’ambdues emissores, Ferran Pascual (2021).

I afegeix: "Ràdio Pollença, que és una ràdio molt més consolidada i molt més

professional, ha tingut puntes màximes de 80 o 90 connexions per Internet, en

l'emissió de programes especials" (Pascual, 2021). I això ja significava molt per a

ells. "Que ens escoltessin tantes persones durant el confinament, no ens ho

podíem creure!", conclou Pascual (2021).

2.2. Estudi del mercat objectiu

2.2.1. Delimitació geogràfica (demanda: consumidor final)
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La delimitació geogràfica on vol arribar sa Pobla Ràdio no es redueix només al

municipi de sa Pobla. La nostra emissora té la intenció d’arribar també als dos

pobles que fan frontera, ciutadans dels quals comparteixen molts trets comuns

amb la societat poblera.

En primer lloc, sa Pobla, és un municipi que ocupa una superfície de 48,59 km²,

amb una altitud de 28 metres i que està situat a la Mancomunitat Nord de Mallorca.

Actualment és governat pel batle d’El Pi, Llorenç Gelabert (2019-), en una

legislatura de pacte entre aquest partit d’ideologia liberal, Independents per sa

Pobla, MÉS per sa Pobla i el Partit Socialista de sa Pobla. La densitat poblacional,

de 283,27 hab/km² segons els darrers informes que s’han fet, està en creixement

any rere any. Així com també ha anat en alça la immigració que ha rebut. Així

mateix, la dada més rellevant a tenir en compte per a la concepció d’aquest pla

estratègic és la mitjana d’edat d’aquesta població. Aquesta és de 40,26 anys,

segons dades de l’IBESCAT.

En segon lloc, Campanet és una vila i municipi del Raiguer de Mallorca, que limita

amb els municipis de Selva, Escorca, Pollença, sa Pobla i Búger. La seva

superfície és de 35 km², en una altitud de 132 metres. Campanet té una densitat

poblacional de 75,66 hab/km², segons els darrers informes de l’Institut Balear

d’Estadística. Així, l’any 2020 tenia un total de 2.648 habitants empadronats,

mitjana d’edat dels quals és de 45,26 anys, com indica  l’IBESCAT.

Finalment, Búger és un municipi del Raiguer de Mallorca amb una superfície de

8,29 km², en una altitud de 105 metres. Limita amb Selva, Campanet, sa Pobla i

Inca. Té una densitat poblacional de 131,12 hab/km², tal com recullen les darreres

dades de l’Institut Balear d’Estadística. Així, l’any 2020 Búger tenia un total de

1.087 habitants empadronats, amb una mitjana d’edat de 45,27 anys, segons

l’IBESCAT.

2.2.1.1. Selecció públic objectiu
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Per a delimitar la nostra audiència, cal tenir en compte sobretot la mitjana d’edat

de la població a la qual ens dirigim i les característiques d’aquesta ciutadania.

Sobretot de sa Pobla, on tenim el nostre principal públic objectiu. Una vegada ho

coneixem, ja estem preparats per definir el nostre target, que serà el punt de

partida per a concretar la nostra programació radiofònica.

Primer de tot, hem de tenir en compte que sa Pobla Ràdio és una ràdio generalista.

Centrada sobretot en el municipi de sa Pobla. En l’actualitat poblera. De manera

que supleixi tots els buits informatius dels mitjans autonòmics pel que fa al nostre

poble, i que serveixi per crear participació ciutadana.

Sa Pobla és un poble que supura cultura per tots els costats, que abraça un

patrimoni i una identitat inigualables. El nostre objectiu és i ha de ser donar

visibilitat a tot aquest ecosistema cultural i identitari que ha de ser d’obligat interès

i coneixement pels poblers i pobleres.

Així mateix, però –com s’ha dit anteriorment–, també mos volem adreçar a

ciutadans d’altres pobles, motiu pel qual hem de cobrir unes necessitats

informatives més àmplies. És per això que cal que cobrim també les notícies

d’altres municipis de la Part Forana, autonòmiques, nacionals i també

internacionals –en un ordre de prioritat tal com s’ha ordenat, ja que creiem i

defensam uns valors i criteris de proximitat d’interès social–.

Sa Pobla Ràdio, dirigida a una audiència generalista, ha de suplir les demandes i

els interessos d'una infinitat de temes socials i d'actualitat. De modernitat i

polèmics, que estan a l'ordre del dia: feminisme, ecologisme, salut (incloent-hi

contingut d'esports, hàbits i estils de vida saludables, salut mental, etc.); economia,

política, cultura, etc. Així com també interessos més específics d'un target més

concret: història, gastronomia, literatura, ciència...
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En definitiva, sa Pobla Ràdio s'ha de convertir en un mitjà de comunicació

àmpliament divulgatiu –basant sempre la seva informació en fonts fiables–, que

cobreixi les demandes d'un consumidor final pobler, però no només pobler.

D'interessos generalistes, però també específics. Una emissora adreçada a tothom,

amb l'objectiu de contribuir a l'alfabetització de tota la població, de fomentar una

opinió pública crítica i amb criteri propi; i ajudar així a fer una societat més

democràtica i més sòlida.

2.2.2. Anàlisi de la competència: indirecta i directa

Pel que fa a la competència de sa Pobla Ràdio, considerem que només té un mitjà

de competència indirecta, el qual és la revista comarcal Sa Plaça; i dos de

competència directa –tot i que no ho són al cent per cent, ja que actuen en un

àmbit de cobertura diferent del nostre–, Alcúdia Ràdio i Ràdio Pollença.

Cal recordar que la competència indirecta és aquella que cerca satisfer les

mateixes necessitats dels consumidors, però ho fa a través d’una forma, d’un

format o d’un producte diferent del nostre. Mentrestant, la competència directa és

la que persegueix satisfer aquestes necessitats o demandes del públic amb un

mitjà o un producte molt similar al nostre, i que es ven en el mateix mercat

–podríem dir que cerquen els nostres clients–.

2.2.2.1. Competència indirecta: Revista Sa Plaça

Pel que fa a la descripció i un breu repàs a la història del mitjà, Sa Plaça va néixer

l’any 1992 com una revista mensual per part de l’Obra Cultural Balear –OCB– del

municipi de sa Pobla. Va néixer com un mitjà amateur d’opinió, tot i que a banda

d’articles d’opinió, ja des del principi s’hi podien trobar notícies d’informació local,

cròniques d’esdeveniments culturals del municipi i entrevistes a les personalitats
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del poble. Es tractava d’una revista de sa Pobla i per a sa Pobla. (Junk, Miquel;

2020).

No obstant això, l’any 1998 hi va haver un canvi de propietat de la revista Sa

Plaça. Sa Plaça, per tant, va passar a ser propietat de la cooperativa de

periodistes Inforaiguer. Això va suposar una professionalització de la publicació, i

que aquesta deixés d’informar únicament de sa Pobla –que no sortia rendible–, per

informar dels pobles de la zona nord i el Raiguer de Mallorca.

Sa Plaça es va convertir en el primer i únic intent de premsa comarcal a l’illa de

Mallorca; i en una excepció dins de la premsa forana, ja que és l’única que arriba a

16 o 17 localitats i de les poques que surt d’un nucli poblacional. Encara que hi

hagi algunes revistes que s’estenguin per més d’un municipi, Sa Plaça és l’única

que es pot considerar premsa comarcal, ja que informa sobre l’actualitat local de

cada un dels municipis del Raiguer i Nord de Mallorca.

Amb tot, no considerem la revista Sa Plaça com una amenaça molt forta pel nostre

mitjà, per a sa Pobla Ràdio. Primer de tot, perquè sent competència indirecta,

ofereix al consumidor un producte similar al nostre però en un format diferent,

motiu pel qual no afecta el nostre públic final.

En segon lloc, el fet que sigui premsa escrita i no un mitjà audiovisual fa que no

pugui donar resposta de la mateixa manera i en la mateixa rapidesa a l’actualitat

més immediata, malgrat que la revista Sa Plaça tengui també format web.

Recordem que els mitjans escrits competeixen amb els audiovisuals en la

cobertura de la darrera hora.

En tercer lloc, perquè publica bisetmanalment –mentre que sa Pobla Ràdio emet

cada dia– i pel seu caràcter comarcal –fet que impossibilita que faci una cobertura

igual de detallada i profunda de la informació de sa Pobla–.

Finalment, tampoc la considerem una forta amenaça tenint en compte que el

consum de revistes a Espanya va caure en la segona onada del 2021 al 22,3%.
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Mentrestant, el de la ràdio ho va fer només al 54,5%, tal com recull l’Associació

per la Investigació en Mitjans de Comunicació –AIMC–. (Aquestes dades les

explicarem en més detall a l’apartat d’Altres components del mercat).

Tot seguit es planteja una taula dels punts forts i fluixos de la nostra competència

indirecta per a poder confeccionar millor el pla estratègic pel nostre mitjà:

Debilitats

- Poca presència a xarxes
- Revista quinzenal: poca

capacitat d’actualització
- Substitució del consum dels

mitjans escrits pels audiovisuals

Amenaces

- Pressupost escàs
- Immediatesa d’altres mitjans

emergents
- Dificultat d’aconseguir anunciants

Fortaleses

- Longevitat
- Públic objectiu generalista
- Periodisme local que no trobam

als mitjans autonòmics
- Revista paper que compta amb

format web
- Contingut d’elaboració pròpia

Oportunitats

- Poca competència directa
- Ajudes econòmiques públiques i

subvencions per ser un mitjà en
llengua catalana

- IVA del 4% a les publicacions
digitals

Taula 1. Font: Elaboració pròpia

2.2.2.2. Competència directa: Alcúdia Ràdio

Alcúdia Ràdio és l’emissora de ràdio del municipi d’Alcúdia, el qual el 2020 tenia

un total de població de 20.819 habitants, amb un gruix poblacional

majoritàriament en l’edat entre els 35 i els 50 anys, segons les darreres dades de

l’IBESTAT. Alcúdia Ràdio, que emet per la freqüència 94.7 FM i per Internet, compta

amb l'avantatge d'una llarga trajectòria. En efecte, va ser la primera a obrir de les

ràdios locals de la zona nord i d'Es Raiguer. Va ser inaugurada el 26 de maig del
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1991 i des d'aleshores no ha interromput la seva programació. Es tracta d'una

emissora més gran i solidificada que la nostra, ja que compta amb molts més

recursos, tant econòmics com humans.

Pel que fa a la seva localització, Alcúdia Ràdio se situa just devora l'Ajuntament del

poble, "a un edifici que es diu Ca Ses Monges", declara Ferran Pascual, tècnic que

va veure néixer l'emissora. L'edifici és el doble que el de sa Pobla Ràdio. Compta

amb un estudi de gravació, un locutori, una sala de control i una gran redacció

–aquesta possibilita que no faci falta fer la preproducció o la postproducció en

teletreball–. Referent a l'equip humà que porta endavant l'emissora, hi fa feina un

equip de quatre comunicadors: la directora (Margalida Socias), un locutor i una

locutora (Sebastià Moranta i Fara Massanet) i el tècnic (Daniel Ruiz).

La graella de programació, molt més extensa que la de sa Pobla Ràdio, fa

necessari aquest capital en material i equipaments tècnics i en personal. En efecte,

Alcúdia Ràdio emet els matins i els capvespres. Comença la seva programació a

les 8:30h del matí, amb un informatiu fins a les 9h. Segueix amb el programa

magazín Alcúdia Bon Dia de 9h a 12h, el qual inclou un nou informatiu a les 10:30h

fins a les 11h. A les 11.30h comença Gran Agenda, un programa dedicat a

l’agenda lúdica i cultural d’Alcúdia i de Mallorca –que acaba a les 11.45h–. De 12h

a 14h s’emet l’Alcúdia Avui, que inclou seccions diferents cada setmana: des

d’esports –amb la col·laboració del Patronat d’Esports–, passant per cultura –amb

l’Auditori d’Alcúdia– o economia –amb la regidoria de Turisme i Economia–; fins a

una secció d’entrevista al batle cada dijous –la qual inclou preguntes per part de la

ciutadania gràcies al micròfon obert–.

A la tarda, la programació comença a les 17h amb el magazín informatiu De tot

Color, el qual inclou actualitat informativa en format de reportatges, entrevistes,

cròniques… de tot tema i secció. Així mateix, aquest programa contenidor també

inclou uns informatius a les 17:05h fins a les 17:20h sobre notícies d’Alcúdia i per a
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un seguiment de l’actualitat municipal. A les 17:30h, aquest magazín es concreta

en De Tot Color Bon Gust, que dura fins a les 18h i s’especialitza en l’actualitat

gastronòmica. És un espai dedicat al món de la gastronomia que inclou

entrevistes, reportatges, informacions i recomanacions. A les 19:30h és l’hora de

l’Agenda de Color, que dura fins a les 19:45h i és un repàs –igual que en el

programa del matí, Gran Agenda– de la programació d’activitats d’oci i

entreteniment d’Alcúdia i de Mallorca. Finalment, de les 20h a les 20:30h es fa un

noticiari de nit per repassar la jornada.

Amb tota aquesta programació, Alcúdia Ràdio emet un total de vuit hores diàries

de dilluns a divendres, que és el repte que ha de perseguir sa Pobla Ràdio i en què

s’inspira. Alcúdia Ràdio, però, no emet els caps de setmanes. Mentre que en la

graella de programació ideada en aquest projecte per a sa Pobla Ràdio, sí que

s’inclouen emissions els caps de setmanes, encara que només sigui al matí –amb

motius justificats–.

Així mateix, considerem que Alcúdia Ràdio, tot i la seva professionalització com a

mitjà tradicional gràcies a tants anys d’emissió, no té la presència que tocaria a les

xarxes socials en plena era de noves tendències i plataformes d’Internet. Malgrat

que pugi els continguts d'àudio amb posterioritat a la web, no ho comuniquen per

xarxes, les tenen més aviat abandonades. Aquest descuit és contraproduent per a

ells, ja que podrien arribar a molta més gent i sobretot al públic jove si insistissin

en la comunicació i en l’autopromoció per Twitter (@Alcudia_Radio), Instagram

(@alcudiaradio) i Facebook. En aquest darrer aspecte, sa Pobla Ràdio els juga amb

avantatge. Per aquest motiu, només els prendrem com a exemple a seguir pel que

fa a les hores de programació. Així mateix, igualment per ser una ràdio de tants

anys de vida, el contingut de la graella de programació també està una mica

antiquat i s’hauria de renovar i actualitzar. Això es podria fer, per exemple, amb un

model de programació com la que hem ideat per a sa Pobla Ràdio.
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A més, dir que la pàgina web d’Alcúdia Ràdio, tot i les mancances que presenta el

mitjà en modernització pel que fa a l’àmbit de la digitalització, compta amb un

apartat obert al consumidor on recull els “Estatuts d’Alcúdia Ràdio”, un codi

deontològic propi. Aquest recull de normes el considerem imprescindible per a

qualsevol mitjà i, per tant, també per a sa Pobla Ràdio. La qual a hores d’ara no en

té, per això en aquest treball se’n confecciona un.

Per altra banda, la plana web disposa d’una secció on figuren per escrit les

principals notícies del municipi, una iniciativa a tenir en compte tot i ser un mitjà

audiovisual. És una bona idea per atraure un segment d’audiència que, pel que

sigui, no pot dedicar temps a escoltar els programes per a informar-se i necessita

una informació en concret.

Finalment, recull també una “agenda esportiva” –tal com han anomenat a la

pàgina– on s’anuncia la programació de partits dels equips de futbol local, de

totes les categories, amb les dates de cada partit i la localitat on es jugaran.

Aquests darrers aspectes es poden prendre de "valor afegit" d'aquest mitjà, i han

de servir per millorar la nostra ràdio, sa Pobla Ràdio, la qual pot incloure millores

com aquestes o similars per fer el seu gran salt endavant. Així mateix, tornar a dir

que no podem considerar Alcúdia Ràdio una competència directa molt

amenaçadora, ja que actua en un àmbit de cobertura diferent del nostre. Dóna

resposta a les demandes informatives dels ciutadans d'Alcúdia, els quals tenen

unes característiques i uns interessos propis i diferents que els de sa Pobla. Més

que com una amenaça, prendrem Alcúdia Ràdio com a mirall de revisió de sa

Pobla Ràdio i com a model inspirador.

Tot seguit es planteja una taula dels punts forts i fluixos de la competència directa

que conforma Alcúdia Ràdio 94.7 FM per a poder confeccionar millor el pla

estratègic pel nostre mitjà:
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Debilitats
- Concentració territorial
- Gestió de xarxes socials molt

millorable
- Continguts arcaics

Amenaces
- Dificultat d’aconseguir anunciants
- Presència a Spotify de la

competència directa (sa Pobla
Ràdio i Ràdio Pollença)

Fortaleses
- Longevitat
- Credibilitat i fidelitat de

l’audiència a la ràdio
- Facilitat d’actualització

d’informació a la ràdio
- Potencial d’un gran capital

inversor, tècnic i de treballadors
- Públic objectiu generalista
- Periodisme local que no trobam

als mitjans autonòmics
- Emissió per Internet
- Podcasts a Ivoox
- Contingut d’elaboració pròpia
- Plana web molt elaborada
- Professionalitat d’una graella de

programació sòlida de 8 h/dia

Oportunitats
- Poca competència directa
- Èxit dels podcasts i dels

continguts a la carta
- Ajudes econòmiques públiques i

subvencions per ser un mitjà en
llengua catalana

- IVA del 4% a les publicacions
digitals

- Substitució del consum dels
mitjans escrits pels audiovisuals

Taula 2. Font: Elaboració pròpia

2.2.2.3. Competència directa: Ràdio Pollença

Ràdio Pollença és l’emissora de ràdio del municipi de Pollença, el qual el 2020

tenia un total de població de 16.658 habitants, amb un gruix poblacional sobretot

d’entre els 40 i els 60 anys, segons les darreres dades de l’IBESCAT. Ràdio

Pollença, que emet per la freqüència 107.9 FM i per Internet, compta també amb

l’experiència d’una trajectòria més llarga que la de sa Pobla Ràdio.

L’emissora va ser fundada l’any 2003 per l’Ajuntament del municipi i se situa al

Passeig Jaume Autonell Reig Metge. Així mateix, encara que es tracti d’un mitjà de

comunicació públic més gran i solidificat que la de sa Pobla –ja que compta amb
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molts més recursos, tant econòmics com humans– també ha passat per dues

etapes que han pogut fer perillar la fidelitat de la seva audiència.

Com declara per a aquest treball Ferran Pascual, tècnic actual de Ràdio Pollença

–així com de sa Pobla Ràdio i fundador d’Alcúdia Ràdio–: “durant els primers set

anys la ràdio de Pollença va estar instal·lada a un lloc provisional, mentre que es

decidia on establir-se definitivament i es feia obra al local on és ara”. Ferran és

l'única persona que ha vist néixer les tres emissores. Per tant, és qui més capacitat

està per a realitzar aquesta comparativa.

Aquesta primera etapa és similar al moment actual de sa Pobla Ràdio. Es pot

considerar que l'emissió era experimental, amb una programació de prova per anar

temptejant la reacció dels ciutadans pollencins. No obstant això, quan es va

instal·lar en el nou local, la cosa va canviar. La ràdio es va professionalitzar amb

una graella de programes constant, la qual ha arribat fins al dia d'avui.

Segons recull la plana web de l’emissora, pel que fa a la seva programació, Ràdio

Pollença “emet les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any”. Així mateix, en directe

només ho fa de dilluns a divendres. Durant els matins s’emet el magazín L’Estiuet,

conduït per Joana Solivellas i Maria Bennàssar; mentre que els capvespres és

l’hora per Petits Plaers, conduït per Àngels Hernández, la també periodista –i

única– que tira endavant sa Pobla Ràdio.

Cada un d’aquests programes contenidors combinen seccions i col·laboradors

setmanals, amb entrevistes d’actualitat. Cada setmana passen pels micròfons de

Ràdio Pollença convidats relacionats amb els temes i esdeveniments destacats del

municipi; “així com col·laboradors habituals que xerren de temes variats com el vi,

la música, l’ecologia, la cervesa, la llengua, els esports, etc.”, tal com comuniquen

a través de la seva web. D’aquesta manera, la programació inclou espais de lliure

disposició, per a aquelles persones que volen elaborar els seus propis programes.
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A més, Ràdio Pollença transmet en directe totes les sessions ordinàries i

extraordinàries del Ple de l’Ajuntament de Pollença. Les sessions ordinàries són el

darrer dijous de cada mes a les 20h del vespre. Les sessions extraordinàries se

celebren puntualment segons convocatòria. També fa un seguiment de les Fires de

Pollença (Fira del Vi i Fira d’Artesania) amb programació especial des del recinte

firal amb la unitat mòbil. I al llarg de l’any també s’emeten programes especials

amb motiu de diferents esdeveniments (eleccions, simulacre dels Moros i

Cristians, Dia mundial de l’Alzheimer, Jornades de Medi Ambient; Jornades

Solidàries, Dia del Discapacitat, programes des de les escoles o instituts del

municipi, etc.).

Durant la resta d'hores, en què no s'emet programació en directe, "els oients de

Ràdio Pollença poden escoltar una selecció de música d'estils variats, des dels

clàssics més antics a les darreres novetats comercials", segons informen a la seva

pàgina d’Internet.

Amb tot, dir que malgrat aquesta descripció que fa la web de Ràdio Pollença, la

graella no especifica de forma clara l'horari de cada un dels programes. A més, la

plataforma anuncia que "actualment, i a causa de canvis de personal i estructurals

a la ràdio municipal, no hi ha programació els capvespres". Considerem que aquest

fet és contraproduent per a l'emissora, que ha fidelitzat una audiència a la qual de

cop i volta deixa en la incertesa.

En efecte, Àngels Hernández, l’encarregada del magazín dels capvespres –i

recordem que l’única encarregada de tota la programació de sa Pobla Ràdio–, qui

té una plaça fixa a mitja jornada a aquesta emissora des del 2006, té dos anys

d’excedència i per aquesta raó no hi ha programa de tardes. “Ara mateix, a banda

del tècnic, només hi ha un locutor”, comenta Pascual (2021). Quan treballava la
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plantilla completa hi havia tres comunicadors –una directora i dos locutors– i el

tècnic, tal com queda palès a l’apartat “Qui som” de la seva web.

En aquest sentit, els contractes allà són fixos. És a dir, “les places que hi ha són

fixes”, diu Ferran Pascual (2021). La plaça de director és l’única que cessa cada

vegada que hi ha eleccions, segons declara Pascual (2021): “amb cada canvi de

legislatura s’obren oposicions per accedir al càrrec”. Aquestes proves, explica el

tècnic, consisteixen en entregar un projecte de programació –com el d’aquest

treball per a sa Pobla Ràdio–. Les places de locutors i del tècnic, en canvi, no

cessen: són definitives.

En el cas de la programació de Ràdio Pollença, després d’analitzar-la amb detall i

detectar-ne mancances degut –també– a les anades i vingudes de la cadena, a les

interrupcions per una mala previsió del capital humà per sustentar-la; creiem

convençudament que sa Pobla Ràdio pot passar-li davant fora gaire esforç, només

prenent aquestes llacunes com a quelcom que no pot repetir-se a la nostra

emissora, i coneixent les maneres com fer-ho. És a dir, comptant amb una plantilla

de professionals periodistes i amb els recursos econòmics i materials necessaris

per dur a terme una programació seriosa, acurada i ininterrompuda.

Així mateix, cal destacar també els aspectes positius d’aquesta “competència”

nostra. I ho posem entre cometes pel mateix motiu que no considerem una

vertadera competència a Alcúdia Ràdio. És a dir, perquè dóna resposta a les

necessitats i demandes informatives d’un àmbit de cobertura diferent –el municipi

de Pollença– i d’un públic objectiu diferent –els pollencins i pollencines–, amb unes

característiques i unes tradicions concretes.

Aquests aspectes positius, igual que en el cas d’Alcúdia Ràdio, fan referència a

algunes seccions de la seva pàgina web. A la seva plataforma, Ràdio Pollença
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també inclou un apartat de notícies escrites per aquella gent que no té temps

d’escoltar els programes informatius i necessita i cerca una informació en concret.

A més, hi ha un fòrum on els oients o consumidors poden deixar els seus

comentaris. També inclou un apartat d’“Agenda d’activitats” que recull tots els

actes culturals i lúdics del municipi. En una pestanya apareix tota la informació

necessària per a aquells negocis que vulguin que la ràdio els faci publicitat, amb

les diferents tarifes disponibles. Finalment, també inclou una finestra on es recullen

els continguts en àudio generats, és a dir, les entrevistes i els programes de cada

dia. Considerem que per la disposició d’aquest apartat, però, és complex trobar el

contingut desitjat, el programa o l’entrevista en qüestió.

La ràdio de Pollença també informa de tots els seus programes amb anterioritat a

través de les seves xarxes socials (Twitter, Instagram i Facebook). Així mateix, pel

que fa a la publicació dels continguts d’àudio pujats a la plataforma Ivoox per tal

d’una escolta asincrònica, només es pugen a Twitter i amb un format gens atractiu.

S’haurien d’incloure imatges, com ja inclou sa Pobla Ràdio, fer ús d’emoticones i

d’altres registres, formats i estils d’escriptura per aquestes xarxes.

En comparació final, considerem que Ràdio Pollença podria explotar més les

xarxes socials per tal d'arribar a més gent. Un aspecte que també considerem a

millorar a sa Pobla Ràdio, tot i que en menor mesura, ja que parteix d'una millor

base gràcies a la curta trajectòria de la seva segona etapa. El fet que en l’etapa

actual porti només dos anys i també que fes el canvi de fase en plena era digital

ha contribuït molt en aquest aspecte i a favor seu.

Finalment, també la web en general s’hauria de millorar i fer més intuïtiva a l’usuari.

En aquest darrer aspecte, sa Pobla Ràdio juga igualment amb avantatge, ja que la

web és més clara. No obstant això, podria incloure tots aquests apartats afegits:

l’agenda, un espai amb les tarifes publicitàries i pels patrocinadors; una secció de

notícies per escrit i evidentment la graella de programació.
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Tot seguit es planteja una taula dels punts forts i fluixos de la competència directa

que conforma Ràdio Pollença 107.9 FM per a poder confeccionar millor el pla

estratègic pel nostre mitjà:

Debilitats
- Concentració territorial
- Gestió de xarxes socials molt

millorable
- Continguts arcaics

Amenaces
- Dificultat d’anunciants
- Crisi interna per pèrdua de

treballadors > reducció de la
programació

Fortaleses
- Longevitat
- Credibilitat i fidelitat de

l’audiència a la ràdio
- Facilitat d’actualització

d’informació a la ràdio
- Potencial d’un gran capital

inversor i tècnic
- Públic objectiu generalista
- Periodisme local que no trobam

als mitjans autonòmics
- Emissió per Internet
- Podcasts a Ivoox i a Spotify
- Contingut d’elaboració pròpia
- Plana web molt elaborada

Oportunitats
- Poca competència directa
- Èxit dels podcasts i dels

continguts a la carta
- Ajudes econòmiques públiques i

subvencions per ser un mitjà en
llengua catalana

- IVA del 4% a les publicacions
digitals

- Substitució del consum dels
mitjans escrits pels audiovisuals

Taula 3. Font: Elaboració pròpia

2.2.3. Altres components del mercat

Abans de començar, hem de saber que la franja horària del dia que més s’escolta

la ràdio, segons els estudis de l’AIMC (2021), és durant el matí. Això és entre les

8.30h, aproximadament, fins a les 13h. Aquest fet contrasta amb les dades de la

televisió, que té la seva màxima audiència els migdies i els vespres, entre les

14.30h i les 17h, i les 20.30h i les 00h, aproximadament. Això s’ha de prendre com
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un avantatge per a nosaltres, ja que els dos mitjans no se trepitgen i no desplacen

ni fracturen les audiències.

Així mateix, això no suposa una amenaça per la nostra programació dels

capvespres. Ni el fet que a Espanya el consum de mitjans tradicionals hagi

descendit. I tampoc és amenaçador que, dins l’audiovisual, especialment la ràdio

hagi descendit a un consum del 54,5% de l’audiència en la segona onada del

2021, tal com recull l’Associació per la Investigació en Mitjans de Comunicació

(AIMC, 2021).

Alhora que ha disminuït el consum dels mitjans tradicionals, ha augmentat el dels

nous mitjans emergents, d’Internet. Una porta, un portal o un canal més per on

tenir entrades, per on atraure i aconseguir audiència, una audiència més àmplia

que inclogui moltes més generacions d’edat. “La ràdio no està amenaçada per

Internet” (Girard, Bruce; 2000).

Sa Pobla Ràdio emet també a través de la xarxa d’Internet, mitjançant la qual obté

la major part de la seva audiència –ja que, a diferència de l’FM, permet escoltar-la

des de qualsevol lloc–. A més, el fet que els continguts es pugin posteriorment en

podcasts –trencant amb els inconvenients del directe, de la sincronia entre espai i

temps– ens obre una porta, la qual es converteix en la nostra màxima oportunitat

–tal com s’analitzarà a l’anàlisi DAFO–.

2.2.3.1. Intervencions administratives

Primer de tot, cal recordar que sa Pobla Ràdio és un mitjà de comunicació públic

local que es finança directament a través de fons públics de l’Ajuntament de sa

Pobla. No obstant això, l’emissora podria arribar a rebre ajudes d’administracions

públiques en cas que s’implantàs la programació que figura en aquest projecte –ja
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que els requisits mínims que s’exigeixen a les ràdios locals per optar-hi és tenir

una programació mínima de 5 hores diàries de directe–.

La línia d’ajuts principals a la qual es podria adherir la nostra emissora és la que

destina el GOIB als mitjans de comunicació que facin el seu contingut en català.

Aquesta convocatòria s’emet anualment i vol garantir l’ocupació i la pluralitat

informativa a les Illes Balears. Aquest 2022, el pressupost destinat a aquestes

ajudes serà de 700.000 euros, a fomentar la presència del català als mitjans de

comunicació. Així, en la darrera convocatòria l’import total s’ha incrementat en

65.000 euros respecte a la de l’any passat; tal com es fa ressò l’ARA Balears. La

línia d’ajuts la fa pública la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a

través de la Direcció General de Política Lingüística; i té l’incentiu de fer créixer

l’oferta de mitjans escrits i audiovisuals en la llengua pròpia de les Illes Balears que

duguin a terme una activitat anual.

Amb tot, si s’aplicàs aquest pla estratègic, sa Pobla Ràdio comptaria amb tots els

requisits necessaris per a accedir a aquestes ajudes. En primer lloc, som un mitjà

informatiu en català que duu a terme una activitat anual. A més, comptaria amb

una plantilla de 4 treballadors (quan el mínim per accedir a la subvenció és 3) i

amb una programació que compliria i supera de llarg els requisits d’un mínim de

programació de 5 hores diàries.

Si ho fes, podria obtenir al 5% d'aquestes ajudes, tenint en compte que es

distribueixen per volum dels mitjans autonòmics i pensant en tots els mitjans de

comunicació de totes les Illes. Això significa que augmentaria el seu pressupost en

uns 35.000 euros. Aquests diners es podrien invertir a augmentar la nostra plantilla,

en la contractació de professionals periodistes poblers, valorant el potencial humà

que tenim al nostre poble pel que fa al nostre gremi. Aquesta seria la principal

inversió que hauríem de fer a sa Pobla Ràdio: la contractació de personal. Per a

poder posar en marxa la programació que es planteja més avant i el pla estratègic

present.
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Pel que fa a les subvencions de l'Administració per emetre un mínim de 5 hores de

programació en català diàries, s'hi pot accedir a través del següent enllaç del CAIB:

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-

de-govern-spanstrongel-govern-autoritza-la-convocatograveria-drsquoajuts-als-mitj

ans-de-comunicacioacute-en-catalagrave0

2.3. Estratègies de comunicació

2.3.1. Anàlisi de situació DAFO

Per tal de fer balanç de la viabilitat d’aquesta proposta de pla estratègic, a

continuació s’elabora una taula dels punts forts i de les mancances del projecte, i

de les seves amenaces i oportunitats a través de la tècnica d’anàlisi de mercat

DAFO.

Debilitats

- Capital inicial reduït i poca
capacitat d’inversió

- Dependència d'ajuts i publicitat
- Falta d’experiència
- Concentració territorial

Amenaces

- Pressupost públic escàs
- Dificultat d’aconseguir anunciants

Fortaleses

- Credibilitat i fidelitat de
l’audiència a la ràdio

- Facilitat d’actualització
d’informació a la ràdio

- Ja comptam amb el capital
tècnic

- Públic objectiu generalista

Oportunitats
- Poca competència directa
- Èxit dels podcasts i dels

continguts a la carta
- Ajudes econòmiques públiques i

subvencions per ser un mitjà en
llengua catalana

- IVA del 4% a les publicacions
digitals
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- Periodisme local que no trobam
als mitjans autonòmics

- Emissió per Internet
- Podcasts a Ivoox i a Spotify
- Contingut d’elaboració pròpia

- Potencial d’una gran quantitat
de periodistes del poble

- Substitució del consum dels
mitjans escrits pels audiovisuals

Taula 4. Font: Elaboració pròpia

2.3.2. Estratègia de màrqueting

L’estratègia comercial o de màrqueting que utilitzarem per a promocionar sa Pobla

Ràdio 107.1 és l’estratègia indiferenciada. Cal recordar que aquesta consisteix en

oferir un producte a un públic massiu, a diferència de la diferenciada (oferir un

producte diferent per a cada segment del mercat o target) o la concentrada (oferir

un producte molt determinat a un sector concret del mercat). L’estratègia

indiferenciada és la que més s’ajusta al nostre tipus de mitjà, un mitjà públic

generalista, no temàtic o especialitzat.

2.3.2.1. Producte

Logo de sa Pobla Ràdio

Imatge 1. Font: Sa Pobla Ràdio
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L’objectiu general de sa Pobla Ràdio a través del seu producte és clar: oferir

informació per a tothom, de totes les edats i interessos. Principalment del nostre

municipi, però no només. Informació local de sa Pobla, comarcal de la Part Forana,

autonòmica, nacional i internacional –en aquest ordre de prioritat–. A més a més, a

banda d’un mitjà tradicional d’informació, sa Pobla Ràdio aspira a ser un canal de

divulgació, que serveixi per crear cultura general i sigui un mitjà d’alfabetització;

contribuint a formar opinió pública crítica i conseqüentment una democràcia més

ferma i millorada.

Quant als aspectes tangibles del nostre mitjà, sa Pobla Ràdio ja compta amb una

“marca” pròpia des dels orígens de la cadena. Ja té un nom i un logotip els quals

no modificaríem per l’etapa d’”El Gran Salt Endavant” de l’emissora.

El nom és directe i clar, informa que es tracta de la ràdio de sa Pobla; en la mateixa

línia que el d’Alcúdia Ràdio o Ràdio Pollença. La ràdio d’Algaida porta per nom

“Titoieta Ràdio”, el qual no queda clar d’on fa referència la ràdio. Aquest és un

error per a aquesta emissora, ja que no deixa clar si es tracta d’un mitjà temàtic ni

quin àmbit de cobertura té. Nosaltres, per a fer “El Gran Salt Endavant”, no podem

caure en aquestes inconcrecions.

Referent al logotip, creiem que és atractiu i modern alhora que senzill. Simula les

ones radiofòniques o hertzianes d’una ràdio; i els colors estan molt ben combinats:

blau de distintes tonalitats, beix, una mica de taronja, blanc… Són colors

agradables i que no embafen.

Pel que fa al disseny de la pàgina web, juga amb els mateixos colors i amb una

tipografia neta; creant aquesta marca personal de l’emissora. A més a més, fet

amb Wordpress, és un blog molt intuïtiu a l’usuari. És per això que, pel que fa a

l’aspecte formal –tangible–, no tocaríem res. Ara bé, sí que després de fer la
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comparativa amb Alcúdia Ràdio i Ràdio Pollença, hem comprovat que necessitem

incloure més apartats i més informació.

En aquest sentit, en el menú de la pàgina afegiríem una pestanya amb la nostra

graella de programació setmanal amb una breu descripció de cada programa, una

amb el codi deontològic de sa Pobla Ràdio; un apartat on s’inclourien les tarifes

publicitàries pels anunciants, un apartat de qui som amb una breu descripció de

l’equip humà que conforma sa Pobla Ràdio, una agenda d’activitats municipals i;

per acabar, un apartat de notícies escrites a tall de mitjà de premsa web que reculli

les principals informacions del poble, per a aquell usuari que no pugui escoltar els

nostres programes.

A la nostra portada seguirien estant els nostres podcasts i darrers programes,

ordenats per darrera data. A baix de tot de la pàgina, continuarem tenint les

nostres xarxes socials i plataformes indexades: Instagram, Twitter, Facebook,

Ivoox i Spotify.

Finalment, pel que fa als aspectes intangibles de sa Pobla Ràdio, amb relació a

l’estil, els continguts estaran caracteritzats per una escriptura formal, però no per

això han de ser necessàriament freds o distants; intentant mantenir en tot moment

la proximitat amb l’usuari. Malgrat la formalitat pròpia del mitjà, seran redactats de

forma senzilla i entenedora fent ús d’un llenguatge planer sense grans tecnicismes

propis de l’argot especialitzat, amb l’objectiu d’assolir aquest grau d'apropament

amb el nostre públic. En aquesta línia, a les xarxes socials s’utilitzaran emoticones

i el llenguatge típic d’aquestes comunitats.

2.3.2.1.1. Objectius específics del producte

Els objectius específics del producte de sa Pobla Ràdio, són els següents:

30



Retenir el consumidor: en primer lloc, volem retenir l’audiència que ja tenim. La

principal estratègia que emprarem per a retenir els nostres consumidors serà la

publicació dels nostres continguts emesos en directe a les nostres plataformes i

pàgina web –Ivoox, Spotify i al nostre blog– i compartir-los a través de les xarxes

socials; publicant-los el mateix dia de la seva generació. Una altra estratègia per

retenir el nostre públic serà complir al màxim amb la puntualitat rigorosa d'un mitjà

tradicional audiovisual com la ràdio. Finalment, informarem amb un dia d’antelació

de la programació programada per l’endemà, per tal que pugui connectar la ràdio a

les hores en punt.

Atreure clients de la competència: la nostra principal estratègia per atreure clients

de la competència serà dur a terme la graella programàtica que es planteja en

aquest treball. Es tracta d’una programació actualitzada, innovadora, revitalitzada,

moderna, competitiva i més llarga i progressista que la de la nostra competència.

A banda d’això, per atraure clients de la competència portarem a terme una gestió

de xarxes socials avançada al temps de digitalització que solen anar aquestes

emissores locals. Potenciarem una interacció i una bidireccionalitat amb la nostra

audiència a través d’aquestes xarxes. Per fer-ho, demanarem al públic de sa Pobla

Ràdio quins temes voldrien que tractéssim, quins convidats voldrien que

portéssim, etc. per Twitter i a través d’històries d’Instagram; cuidant sempre el

disseny.

Atreure clients nous: La nostra programació i la nostra gestió de les xarxes socials

també aspira i està pensada per a atreure clients nous. Sobretot, per a atreure a un

públic jove. Primer de tot, els nostres programes ja estan ideats per enganxar a un

públic rejovenit i divers, interessat en moltíssims de temes. A més a més, creiem

que a través d’aquestes publicacions per demanar a l’usuari quin contingut

desitgen trobar a la nostra emissora, les quals publicarem bisetmanalment els

divendres a la tarda amb la finalitat que els nostres seguidors s’ho puguin pensar

durant el cap de setmana amb més calma; ja cridarem molt més l’atenció que la

nostra competència.
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Reforçar la imatge de l’empresa: per reforçar la imatge de l’empresa, sabent que la

mitjana d’edat de la població que ens dirigim ronda entre 40 i 45 anys, i que

possiblement hi hagi oients d’edats més avançades que no tenguin xarxes socials,

invertirem en una petita campanya de marca, tenint en compte el limitat

pressupost de sa Pobla Ràdio. Imprimirem uns 500 follets a repartir per les

diferents cases del poble i uns 50 cartells per portar als establiments. També

potenciarem el boca a boca promocionant sa Pobla Ràdio en tots els actes que

realitzi l’Ajuntament de sa Pobla.

Satisfer exigències d’interès públic: una manera de satisfer les exigències d’interès

públic serà mitjançant la creació, a la nostra web, d’una agenda lúdica de sa Pobla

que recollirà tots els actes que es realitzin a sa Pobla, de tal manera que

esdevingui un punt de referència per als i les ciutadanes del nostre municipi i dels

pobles veïns. A més, la nostra web també inclourà una pestanya on els poblers i

pobleres podran trobar a tall de premsa escrita les principals notícies del poble,

per tal de facilitar la trobada d'informació a aquells usuaris que no tenguin temps o

no vulguin escoltar els programes.

Satisfer demandes específiques: amb tal de satisfer demandes específiques,

haurem de tenir en compte els interessos concrets del nostre t arget i el nostre

 buyer  persona per tal d’oferir-los informació sobre aquell aspecte o esdeveniments

relacionats. Tot això ho mesurarem a través de les preguntes obertes al públic que

farem a través de les nostres xarxes socials; i també fent un seguiment de la resta

de mitjans de comunicació, amb l’objectiu de detectar les tendències d’interès

social de cada moment segons l’actualitat.

Objectius i KPIs o indicadors claus de rendiment
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Tot seguit s'elabora una taula que recull els indicadors claus de rendiment a través

dels quals es mesuraran les estratègies per a assolir aquests objectius específics.

Els KPIs són per publicació o programació emesa.

Objectiu Estratègia KPI

Retenir el
consumidor

1.-  Publicació contingut
plataformes i web
2.- Publicació a xarxes

Spotify: 10 escoltes/àudio
Web: 15 visites/entrada
Instagram i Facebook: 100
visualitzacions i 25
“m’agrada”
Twitter: 50 visualitzacions i 5
“m’agrada”

Atreure clients
competència

1. - Nova graella de programació
2. - Promoció a xarxes socials

Oients en directe per
Internet: 5
Spotify: 10 escoltes/àudio
Web: 15 visites/entrada
Instagram i Facebook: 125
visualitzacions i 30
“m’agrada”
Twitter: 75 visualitzacions i
10 “m’agrada”

Atreure clients nous 1. - Preguntes a través de xarxes
socials

Respostes a Instagram i
Facebook: 10
Respostes a Twitter: 5

Reforçar imatge
empresa

1. - Repartiment de follets i
cartells per establiments

Oients en directe: 20

Satisfer exigències
interès públic

1. - Creació agenda lúdica al
web
2. - Apartat de notícies al web

Web: 30 visites diàries

Satisfer demandes
específiques

1. - Preguntes i enquestes a
través de xarxes socials

Respostes a Instagram i
Facebook: 10
Respostes a Twitter: 5

Taula 5. Font: Elaboració pròpia

2.3.3. Tipus de distribució
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Sa Pobla Ràdio 107.1 FM, a través de la distribució del seu producte, vol

aconseguir l’objectiu general i els objectius específics d’aquest. Sobretot, però,

pretén apropar la cultura i la tradició poblera, tot el patrimoni pobler, a la

ciutadania. Volem acostar aquesta riquesa patrimonial tant als habitants del nostre

municipi com als dels pobles limítrofs. A banda d’això, però, també volem

contribuir a crear sentit crític, opinió pública i democràcia, alfabetitzant la població

a través d’una proposta de programes divulgatius amplis.

El sistema de distribució que emprarem serà la distribució intensiva en un pas.

Tenint en compte que és un mitjà públic i, així, que totes les nostres plataformes

per on consumir el nostre contingut seran en obert. És per això, que no seria una

distribució selectiva, perquè volem que tothom hi tengui accés.

El tipus de distribució serà en un pas, donat que es tracta d'un mitjà tradicional

audiovisual i per tant no necessitem intermediaris. Bolcarem el nostre producte

informatiu, emès en directe a través d’ones radiofòniques, directament a la web. De

forma que anirà directament al nostre consumidor final. No necessitarem ni canals

que comprin el nostre producte, ni distribuïdores, ni quioscos, etc.

No hi haurà punts de distribució concrets, ja que una de les particularitats de la

distribució digital és que possibilita l'accés de forma global, des de qualsevol punt

del planeta, i té la capacitat d'expandir l'abast i la demanda.

Pressupost de distribució: els costos de distribució seran de 97€ per any, ja que el

domini contractat –amb l’empresa catalana Nominalia– de “.cat” –que és el dirigit a

la comunitat lingüística i cultural catalana– té un cost d’1€; i el Hosting –que tenim

contractat amb Wordpress– de 96€.

Referent al Hosting, seguiríem amb una versió de pagament de Wordpress, ja que

és fàcilment manejable, extensament conegut pels navegants i té uns preus

competitius. En efecte, Wordpress ofereix un programari dissenyat per a tothom,
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de fàcil accés i ús, seguretat i alt rendiment. És el Hosting líder del mercat dels

sistemes de gestió de continguts (CMS) i segons l'empresa d'analítica W3Techs, la

plataforma elegida supera en més del 58% la quota de mercat de la seva

competència.

A més a més, Wordpress ens ofereix una àmplia varietat d'opcions: ofereix

plantilles i dissenys gratuïts i d'altres de pagament, però amb diverses tarifes

segons prestacions. Totes elles, això sí, assequibles i barates.   Hem decidit seguir

amb Wordpress, per tant, no només per una qüestió econòmica, sinó també per

l'àmplia extensió i reconeixement a la xarxa. El seu cost mensual és de 8€, facturat

anualment.

Cal dir que més de 75 marques i organitzacions reconegudes utilitzen Wordpress ,

algunes d'elles són Adobe Blogs, el canal de televisió estatunidenc AMC, la BBC

America, la pàgina web de l'empresa fabricant d'automòbils Ford; la CNN Español,

el diari digital elPlural.com i, fins i tot, mitjans tan reconeguts com  The New Yorker  i

 The New York Times. 

Amb tot, a molt dir, els costos serien el que ens costaria la tecnologia emprada, el

pagament del Hosting i el domini. No necessitarem pagar distribuïdora ni cap

cadena o canal que, fent la funció d'intermediari, comercialitzi el nostre producte i

el faci arribar al consumidor final. Alguns dels beneficis que ens proporcionarà la

distribució digital són la immediatesa i la no necessitat d'infraestructures.

2.3.4. Comunicació

Objectius

L’objectiu primordial de la nostra estratègia comunicativa és crear interès pel

nostre producte informatiu i que l’audiència connecti amb nosaltres, a través de

35



l’altaveu i de les nostres plataformes. La intenció, així, és donar a conèixer el

nostre mitjà a tothom, fidelitzar-nos un públic i que aquest esdevingui proper.

Missatge

El missatge de les nostres campanyes de comunicació cerca apropar la ciutadania

poblera i no només poblera a la nostra ràdio i al poble de sa Pobla, creant una

ciutadania participativa i coneixedora de la cultura poblera. Igualment, també

volem donar un missatge d’unitat amb altres pobles de la part forana, transmetre i

potenciar que es faci xarxa entre aquests. Creant més cultura i identitat, més

mallorquinitat. Finalment, volem fomentar el pensament i l’esperit crític. Volem que

els ciutadans es facin preguntes, debatin temes i comparteixin les seves opinions

amb nosaltres. És per això que a través de les nostres xarxes socials, abans

d’emetre els programes d’una temàtica en concret, plantejarem preguntes i debats

–a través de Twitter i a través de posts i històries a Instagram– amb la intenció que

s’interessin per la nostra programació.

Elements de comunicació

Campanya de llançament

En primer lloc, per donar a conèixer la nostra nova programació a un mercat on

encara és desconeguda, realitzarem una campanya de llançament que consistirà a

anunciar-la. Anunciar aquest “gran salt endavant” de sa Pobla Ràdio als mitjans

audiovisuals i escrits autonòmics i locals. Així, aconseguirem donar-nos a conèixer

a un públic ampli i divers. Al públic que ja teníem i al que tendrem. Ho farem

enviant comunicats, notes i dossiers de premsa; i organitzant rodes de premsa.

Per acabar, l’Ajuntament de sa Pobla farà promoció de la nova programació de sa

Pobla Ràdio a través de la seva pàgina web i de les seves xarxes socials. També

anunciant-la a tots els actes que el consistori organitzi, animant al públic que

consumeixi l’emissora local. A més, als cartells d’aquests esdeveniments de

l’agenda municipal s’inclourà el logotip de sa Pobla Ràdio i una frase aferradissa,
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un eslògan, com per exemple podria ser: “Sa Pobla Ràdio fa el seu ‘Gran Salt

Endavant’: molta més programació, molta més informació i molta més reflexió”.

Campanya de consolidació

La nostra campanya de consolidació serà bàsicament mantenir-nos professionals

amb la nostra graella de programació. Sent puntuals, rigorosos, objectius; i basant

la nostra informació amb fonts fiables i contrastades, oferint credibilitat i guanyant

la confiança i la fidelitat de l’audiència. A més a més, retendrem el nostre

consumidor a través d’una bona i eficient gestió de les xarxes socials –com ja s’ha

dit i es detalla–. Provocarem, a través d’aquestes, un interès per l’escolta i una

creació d’expectatives als i les oients dels programes (programacions futures,

quins convidats vendran a la ràdio, temes que es tractaran, etc.).

Per a l’estratègia de consolidació que seran les enquestes d’Instagram i les

preguntes mitjançant totes les nostres XS de què els agradaria escoltar als nostres

seguidors, cuidarem els dissenys amb l’aplicació gratuïta Canva. Mantindrem els

trets tangibles del nostre producte i mitjà, la nostra marca personal.

Finalment, seguirem uns horaris en la promoció dels nostres programes i

entrevistes diàries, els quals anunciarem amb suficient antelació. Les entrevistes

del dia programades pels dematins s'informaran amb antelació a través de les

xarxes socials (Instagram, Twitter i Facebook) i no el mateix dia i dematí. Els posts

informatius d'aquestes entrevistes es publicaran a la tarda-nit, cap a les

19:30h-20:00h. D'aquesta manera, aconseguirem tenir el públic informat amb

anterioritat, per tal que pugui connectar la ràdio a l'hora en qüestió de l'entrevista

en qüestió.

Tots els continguts generats el mateix dia, les entrevistes i els programes més

“atemporals” –és a dir, tots menys els noticiaris o els informatius, o els butlletins–;

es pujaran aquell mateix dia, i es compartiran el mateix dia a través de les xarxes

socials. Ho farem sent conscients que l'usuari, el consumidor o l'audiència no vol

que el facin esperar; ja que la informació caduca i no té el mateix valor quan ha
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passat el temps. A més, també ho farem amb la finalitat que l'usuari comenti a

través d'aquestes mateixes xarxes les seves opinions respecte al contingut.

Altres accions de comunicació:

Publicitat: una de les eines de major importància per comunicar-nos amb els

nostres lectors seran les xarxes socials.  Sa Pobla Ràdio estarà present a totes les

xarxes socials possibles: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify i Ivoox. Les tres

primeres les aprofitarem per anunciar, fer promoció i difondre el nostre contingut

radiofònic. A més, també hi llançarem preguntes sobre quins temes els agradaria

escoltar. Emprarem Instagram per a les enquestes sobre les qüestions que

tractem. Per la seva banda, a Spotify i a Ivoox hi penjarem els podcasts generats,

que es publicaran també a la pàgina web amb l’objectiu de crear expectació i

conduir el trànsit fins allà.

2.4. Pla de producció

2.4.1. Cicle productiu, rutines de treball i organització

El nostre producte serà la nostra programació, una programació variada, inclusiva,

moderna, actualitzada i rigorosa informativament parlant. Pensada perquè tothom

hi pugui trobar allò que desitja. Amb un contingut d’àudio que s’emetrà en directe,

però que també es pujarà en podcast a la web i a les plataformes Ivoox i Spotify,

per poder ser escoltat a qualsevol hora i quan sigui possible.

Una redactora, principalment, i el tècnic, ocasionalment i en cas que se’l requereixi

per a dur a terme l’emissió; s’encarregaran de la programació del matí. La recerca

de temes i entrevistats, la preproducció i la post-producció; i la gestió de les

xarxes socials per aquest contingut, anirà a càrrec seu. Igualment amb tot el que
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respecta a la programació de la tarda, de la qual s’encarregaran un/a altre/a

redactor/a i el/la director/a.

Les principals rutines seran les següents:

En arribar a l’estudi, on s’hi haurà d’arribar 15 minuts abans d’engegar l’emissió en

directe, acabar de preparar els temes –que ja s’hauran preparat en la preproducció

en temps de jornada de teletreball el dia abans a casa–. A partir d’aquí, es

procedirà a dur a terme el directe quan sigui l’hora de cada un dels programes.

Tots els programes, llevat dels informatius i els butlletins d’actualitat*, seran

gravats a través del nostre programa gratuït d’edició d’àudio, l’Audacity.

* Es considera que aquests són innecessaris de penjar en podcast a la web per ser

continguts caducs.

Tot seguit, en acabar tota la programació de cada franja horària, aquests

programes es tallaran amb les falques d’inici i de sortida incloses i es guardaran en

una carpeta. La carpeta del mes en concret en què ens trobem, indicant el nom

del programa i la data en sentit invers (primer l’any, després el mes i, finalment, el

dia) i el nom del programa –per tal que ens quedi ordenat a la carpeta– (Ex.:

22/10/25 - Suma Salut). Es pujaran a la plataforma Ivoox i a Spotify, s’indexarà a la

nostra plana web amb Wordpress; i es compartirà a través de les xarxes socials

–Twitter, Facebook i Instagram– amb un llenguatge atractiu a l’usuari d’Internet. A

Twitter i a Facebook compartirem l’enllaç des de la nostra web, amb l’objectiu

d’aconseguir trànsit directe cap a ella. A Instagram compartirem el podcast des de

Spotify a través d’històries.

Tot això darrer, la puja de continguts a les xarxes socials i a les nostres

plataformes, ho farem en jornada que ja considerarem de teletreball. És a dir, en el

cas dels comunicadors que duguin a terme la programació del matí, ho podran fer
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de prest a la tarda; sempre dins del mateix dia. En el cas dels comunicadors que

duguin a terme la programació de la tarda, ho podran fer l'endemà al matí de prest

com a cas excepcional; i tenint en compte les hores i el fet que segurament a la nit

l'audiència ja desconnecti. Així mateix, dir que aquesta és una tasca bastant ràpida,

per la qual cosa no ens durà massa temps i si els periodistes de la tarda ho

consideren, la podran fer la mateixa nit. Seran ells qui decideixin, ja que tendran la

confiança i la llibertat per part del director/a i de tot l'equip.

La darrera tasca que haurem de fer serà la de promoció a través de les xarxes

socials de tota la nostra programació futura. En el cas dels locutors del matí, a la

darrera hora de la tarda o de la seva jornada de teletreball a casa. Al voltant de les

19:30h, hauran de comunicar per totes les xarxes socials (Facebook, Twitter i

Instagram) la programació detallada de l’endemà al matí, indicant la previsió

horària.

Pel que fa als locutors que duguin a terme la programació de la tarda, ho faran el

mateix dia al matí. En aquest cas, però, a primera hora de jornada laboral de

teletreball. Cap a les 9:45h-10h, amb la finalitat que no s'encavalqui amb els

continguts d'àudio ja generats i pujats aquest dia de la programació del matí. Els

quals s'haurien de pujar el migdia o, com a molt, a primera hora de la tarda. La idea

és que hi hagi un buit temporal d'activitat en xarxes per tampoc sufocar a l'usuari.

D'aquí que es vulguin repartir les informacions de la programació i el compartiment

dels podcasts a través d'elles.

TASQUES I ASPECTES ESPECIALMENT A MILLORAR DE SA POBLA RÀDIO:

1. Les entrevistes del dia programades pels dematins s'informaran amb
antelació a través de les xarxes socials i no el mateix dia i dematí. En cas
que per determinats motius no es pugui fer així amb totes les entrevistes,
es prioritzarà fer-ho amb les de contingut informatiu pobler. O les que, per
criteris de selecció de rellevància informativa, els professionals periodistes
considerin –motius de proximitat, actualitat o immediatesa, etc.–.
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2. Tots els continguts generats el mateix dia, les entrevistes i els programes
“atemporals” es pujaran aquell mateix dia, i es compartiran el mateix dia a
través de les xarxes socials. Hem de perseguir no anar endarrerits en la
publicació de continguts, ja que això fa que la part de l’audiència que no
ha pogut escoltar de forma sincrònica un contingut no trobin resposta a la
seva demanda informativa.

3. Hem de potenciar les nostres xarxes socials. Crear més bidireccionalitat
amb la nostra audiència i seguidors a través d’enquestes per Twitter i per
històries d’Instagram, demanant quins temes voldrien que tractéssim a la
ràdio, quins convidats voldrien que portéssim, etc. A més, també farem
històries d’Instagram de totes les entrevistes que es facin als nostres
estudis, en forma de vídeos del moment del directe.

4. Intentarem ser allò més puntuals possibles. La puntualitat, en un mitjà de
comunicació com la ràdio, és bàsic per fidelitzar l'audiència i que aquesta
confiï en la nostra tasca. Així mateix, en cas que ens retardem uns minuts,
simplement intentarem millorar-ho per a la pròxima vegada. No obstant
això, a les xarxes socials, en anunciar els programes, direm "A partir de les
11:05 h", per exemple, en vers de "A les 11:05 h".

Taula 6. Font: Elaboració pròpia

2.4.1.1. Estacionalitat

Sa Pobla Ràdio emetrà les vint-i-quatre hores del dia, els 365 dies a l'any. Ho farà

amb una programació pròpia de vuit hores de dilluns a divendres, dividides en

quatre hores al matí –de 9.30h a 13.30h– i quatre hores a la tarda de –15.30h a

19.30h–. A més, com a fet destacable i innovador –que no s’ha fet mai en les

etapes prèvies d’aquesta emissora, ni tampoc es fa a les ràdios que conformen la

nostra competència directa– també emetrà continguts propis els caps de

setmanes, dissabte i diumenge, encara que ho faci durant la meitat de temps que

entre-setmana –només els matins de 9.30h a 13.30h–. També emetrà els plens

municipals de l’Ajuntament cada primer dijous de mes a partir de les 20.30h –que

és el dia i l’hora de la cita que tenen estipulada els òrgans de govern del poble–.
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De primeres, sa Pobla Ràdio emetrà amb la programació que figura en l’apartat

2.3.1.1. d’aquest treball, dedicat a la concepció de la graella i a la descripció de

cada un dels programes. No obstant això, la programació podrà variar en èpoques

especials de l’any, fent programes especials, això és: durant les fires (de l’Arròs, de

la Patata…), per Nadal, per Pasqua i Crestatx; pel Festival de JAZZ sa Pobla i

durant les Festes de Santa Margalida i Sant Jaume.

Les desconnexions, com s’ha fet sempre en els antecedents de l’emissora i en la

seva època actual, es faran amb connexions amb IB3 Ràdio (per butlletins horaris

informatius o pel programa de la ràdio autonòmica dedicat a les emissores locals,

anomenat Connexió Local). Així mateix, les hores buides de programes s’ompliran

amb programació musical.

Finalment, cal dir que el mes d’agost, coincidint amb el descans i amb les

vacances remunerades del personal, serà l’únic moment a l’any que s’interromprà

per complet i per un període de temps llarg la programació pròpia; la graella.

Durant aquest mes només s’emetrà música, programada sistemàticament.
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2.4.1.2. Programació radifònica
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Descripció detallada de cada programa que conformarà la nostra graella

A continuació, descriurem un per un i detalladament els programes que

conformaran la graella d’aquesta proposta de pla estratègic de sa Pobla Ràdio

107.1 FM. A més, també especificarem la tipologia de cadascun d’ells. Pel que fa

a la tipologia de programes informatius, dir que no necessàriament apareixeran

tots, ja que la programació s'ha fet partint de les característiques del mitjà, el seu

àmbit de cobertura i la seva audiència.

1. Comença el dia informat: Resum de la programació del dia, avanç

informatiu de les notícies més destacades d’un altre informatiu de més pes i

noticiari matinal. Els continguts del noticiari matinal són un recull de les

informacions del dia anterior i de l’agenda informativa per a la jornada que

comença.

2. Quina agenda!: Programa informatiu diari i d'actualitat en què la informació

se centrarà a donar a conèixer l'agenda municipal del poble de les pròximes

hores i els pròxims dies. És a dir, s’oferirà informació de servei i en detall de

tots els esdeveniments que organitza l’Ajuntament de sa Pobla per la

setmana, sigui de l’àmbit que sigui –esports, cultura…–. A més, també

s’informarà de l’agenda municipal dels pobles del veïnat –Búger, Campanet,

Muro, Alcúdia i Pollença–, ja que hem de tenir en compte que a Mallorca i

sobretot als pobles del Raiguer hi ha molta comunitat i germanor entre els

ciutadans. I molta mobilitat per assistir a tota classe d’actes culturals,

patrimonials i, en general, lúdics. La informació s’obtindrà a través de les

xarxes socials i pàgines web dels ajuntaments d’aquests pobles; i pel que

fa a Alcúdia i Pollença, també a través de les xarxes de les seves ràdios

locals, que –com la d’aquí– informa de les cites oficials que ofereix el

municipi als seus ciutadans.
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3. Cada dia amb energia: Es tractaria d’un monogràfic de tipologia recurrent, ja

que s’emetria de dilluns a divendres a la mateixa hora –de 10:35h a 11h–.

Responent al seu títol, el programa serà de caràcter divulgatiu i donarà

consells i recomanacions a tota la població de com portar uns hàbits i un

estil de vida més saludables. Parlarà d’alimentació i nutrició, d’exercici o

d’activitat física, de descans… Una mica de tot amb la intenció d’aprofundir

en cada programa en un aspecte diferent. Així mateix, tenint en compte que

en la programació dels capvespres ja s’inclou un programa en profunditat

sobre salut, Cada dia amb energia anirà enfocat a això: a començar el dia

amb energia, donant consells matiners.

4. Butlletí horari: Es tracta d’un programa d’una durada d’entre 3 i 5 minuts. És

de puntualitat rigorosa i té un compromís tàcit amb l’audiència, que té

l’hàbit de connectar-se a les hores en punt a la ràdio per rebre les notícies

més recents. L’objectiu principal és actualitzar la informació cada hora. Per

fer-ho, s’acostuma a reformular les dades de la notícia si no s’han rebut

nous detalls. Els continguts han de respondre al més actual i al més nou, i

és important no repetir l’ordre de les notícies entre un butlletí i el següent.

Pretén aportar les dades bàsiques del fet. Sempre s'acostuma a obrir amb la

notícia del dia o amb una de darrera hora, i després se segueix un esquema

d'importància que serà semblant al previst pel pròxim informatiu.

5. Entrevistes d’actualitat: A aquesta secció, simplement es contactarà en

directe amb personatges que puguin oferir als oients informació sobre

temes de l’actualitat més recent.
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6. Talents poblers: Programa propi de caràcter divulgatiu. Sent sa Pobla un

indret que és el bressol de gran nombre de persones rellevants –pilots,

periodistes, escriptors, esportistes, músics, cuiners, científics

internacionals...–, com el seu propi nom indica, consistirà a donar a conèixer

a talents del poble. És a dir, a persones que hagin contribuït al patrimoni

cultural i al segell pobler. Per exemple, a Alexandre Ballester, Simó Andreu,

Joan Payeras, Laura Gost, Miquel Capó, Toni “Curro”… i tants d’altres. Així

mateix, però, no només es dedicarà a aprofundir en la vida i en què van fer

per sa Pobla personatges d’aquesta magnitud i transcendència, en major o

menor mesura ja reconeguts. També pretendrà donar visibilitat a nous

talents, a persones que amb la seva tasca contribueixin a enriquir el llegat

pobler –per exemple, a cuiners, nous esportistes, nous escriptors i a artistes

de tota mena: músics, actors…–. El programa no tendrà una tipologia ni una

estructura fixa. Depenent a qui faci referència podrà ser un monogràfic,

apropant-se al reportatge radiofònic; o apropar-se més a l'informatiu

especialitzat amb la inclusió de la veu d'experts en la cultura i la història de

sa Pobla –com per exemple, la de Pere Perelló, historiador local–. A més,

també podrà basar-se en entrevistes en el cas dels joves o nous talents,

donant-los veu directament a ells.

7. 100ifics: Programa propi divulgatiu que es dirigeix a un públic de població

general, no fa falta ser cap expert per entendre-lo. Pretendrà divulgar cultura

científica en el seu ventall més ampli. Per dur-lo a terme es podrà contactar

amb Sebastià Franch Expósito –@sebasfranch a Twitter–, un jove científic

pobler que actualment resideix a Nova York i treballa fent recerca al

principal centre d’investigació mundial contra el càncer. Amb aquest

programa, sa Pobla Ràdio pretendrà mostrar que és un mitjà públic modern i

avançat que dóna suport a la investigació en ciència, a més donar visibilitat

a la important tasca de la investigació científica.
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8. Espai de grups municipals: Entrevista amb portaveus dels grups municipals.

Cada divendres s’entrevistarà a les 11.05h al portaveu d’un dels partits

municipals –començant amb el partit més votat i anant de més a menys,

passant per tots ells fins a tornar a començar la roda–. A l’entrevista s’hi

exposaran temes de l’actualitat local i d’altres que puguin interessar als

ciutadans de sa Pobla. Previ a la realització de l’entrevista, cada partit

tendrà llibertat per proposar els punts que desitgi i en la preproducció els

periodistes podran enfocar les preguntes a aquests aspectes.

9. Cuinam amb Cati Ballester: Programa col·laboratiu a càrrec de la cuinera

poblera Cati Ballester on s’explicaran i es guiaran detalladament receptes

culinàries. El programa serà de l’estil del monogràfic. La seva emissió en

dimecres no és envà, sinó que està premeditada. S’emetrà en dimecres

perquè és el dia gastronòmic per excel·lència a sa Pobla, tenint en compte

que els “Dimecres de tapes” són una cita especial pels poblers, que són de

bon paladar.

10. Fires i festes; tradicions mallorquines: Programa propi de caràcter divulgatiu

dirigit a un públic general. Com el seu propi nom deixa veure, donarà a

conèixer festivitats, fires i festes populars de tot Mallorca, amb la intenció de

fomentar la cultura i les tradicions mallorquines. Per dur-lo a terme es podrà

contactar amb Marcel Pich –@MarcelPich a Twitter–, antropòleg i expert en

festes populars mallorquines, tal com es plasma en el seu llibre Les

neofestes a Mallorca. Gimcanes, senyeres, déus pagans i mobylettes. El

programa podrà tenir forma de debat o de col·loqui. En efecte, el debat

entorn si les neofestes són cultura dóna per molt.
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11. Xafarders: Un programa inspirat en la secció Avui coneixem de l’ARA

Balears duit a versió radiofònica. El programa, pensat per a qualsevol oient,

tendrà un format d’entrevista de personalitat o de caràcter i en cada capítol

es contactarà amb una persona que desperti curiositat, que realitzi quelcom

amb un punt excèntric o innovador, per tal que ens expliqui qui és i quina

tasca desenvolupa. Amb la intenció de complementar el programa Talents

poblers de l’emissora, l’objectiu d’aquest serà donar a conèixer individus de

la resta de Mallorca per tal de crear comunitat més enllà de les fronteres del

poble.

12. Sa Marjal: Programa propi divulgatiu per donar a conèixer la història de Sa

Marjal de sa Pobla, amb totes les seves particularitats i temes i aspectes

concrets a visibilitzar. A més, també podrà tenir un caràcter més tècnic i

oferir recomanacions de cultiu pels que més s’estimen el camp. El

programa es podrà concretar en qualsevol format. Depenent de la temàtica

podrà ser un monogràfic o un informatiu especialitzat amb la inclusió

d’entrevistes a experts en la història del camp pobler –com podria ser

novament Pere Perelló– o a la mateixa veu de l’experiència –als mateixos

pagesos–. També es podrà articular en forma de debat o de col·loqui: Està

en extinció l’ofici de pagès a sa Pobla? Hi ha esperança que les noves

generacions s’hi dediquin? O Sa Marjal està sent abandonada?

13. Sa Pobla gastronòmica: Programa propi de caràcter divulgatiu dirigit al

públic general, encara que sobretot als amants de la gastronomia. El

programa s’emet en dimecres no per coincidència. Es fa en sintonia amb el

dimecres de tapes a sa Pobla i seguint amb la programació prèvia del
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mateix dia –Cuinam amb Cati Ballester–. Consistirà a entrevistar els

propietaris i els cuiners de diferents establiments gastronòmics de sa Pobla i

de l’illa per parlar d’allò que els caracteritza. També serà un espai pels

mateixos ciutadans i ciutadanes poblers i pobleres –sobretot els més

majors– perquè ens expliquin les seves receptes centenàries. Es parlarà de

la mítica “aigua amb neu” de Can Calent, de les espinagades i d’un llarg

etcètera.

14.Connexió Local IB3: Programa cedit amb participació pròpia. “Connexió

Local és un programa que posa el focus en les ràdios municipals per

enfortir-ne la relació entre elles i afavorir el coneixement mutu. Perquè

darrere les ràdios municipals hi ha pobles, comarques i persones. Un espai

radiofònic on hi ha entrevistes, agendes, reportatges i fragments de les

programacions de les ràdios, que també difonen el programa. Apropa les

ràdios locals als ciutadans. Dirigit i presentat per Magda Cortès amb la

participació de dotze emissores locals de les Illes Balears”, expliquen a la

seva web.

15. Quina setmaneta!: Programa propi d’entrevista inspirat en La setmana que

m’espera de l’edició en paper del diari ARA Balears. Serà un programa

d’entreteniment destinat a tothom, en el qual l’entrevistat o el convidat, que

serà una persona popular i generalment coneguda, explicarà a l’audiència la

setmana que li espera. Que s’emeti en divendres i just després de l’Espai de

grups municipals no és casual. S’ha decidit així perquè la intenció és

començar pels representants polítics del poble que hauran estat entrevistats

formalment minuts abans. La idea és, en aquesta segona part, fer un

programa diferent, més proper pel que fa a la figura dels polítics. Més

informal o col·loquial. Així mateix, cal deixar clar que a Quina setmaneta! no
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només s’entrevistaran els polítics, també a personatges com poden ser

youtubers, presentadors de televisió, artistes de tota mena –cantants,

actors…–, esportistes, etc.

16. Treim la llengua?: Programa propi de caràcter divulgatiu inspirat en Tèntol,

d’IB3 Ràdio, el públic objectiu del qual serà la població general. Consistirà a

exposar curiositats de la llengua catalana, com podrien ser paraules poc

comunes dels diferents parlars o dialectes, comparant els significants per a

un mateix significat de la varietat lingüística de diferents regions; així com

expressions o malnoms. Pel que fa a aquests darrers, sent la ràdio de sa

Pobla, es farà especial èmfasi en els malnoms poblers, amb la intenció de

recuperar-los i tornar a normalitzar-los entre el jovent, ja que tristament

estan cada cop més en desús, sobretot entre aquestes noves generacions.

A banda d’això, també es posaran damunt la taula altres qüestions de

sociolingüística d’obligat coneixement entre la societat. Finalment, també

s’exposaran notícies de l’actualitat en matèria de discriminació lingüística

per tal d’influir en l’opinió pública i fer reflexionar envers la situació, en perill

de substitució, de la llengua catalana.

17. Ulleres liles: Programa propi divulgatiu de temàtica feminista, dirigit a

tothom. Fidels als valors de sa Pobla Ràdio i de l’Ajuntament de sa Pobla,

defensors i promotors de la igualtat, la finalitat d’Ulleres liles serà posar

damunt la taula problemes actuals en clau de feminisme. També els

avanços històrics que s’hagin aconseguit en matèria de drets de la dona,

LGTBI i trans, i dels immigrants i racialitzats. A diferència de la resta de

programes, aquest haurà d’estar dirigit per una periodista dona, tal com ho

marca el “codi deontològic” de l’emissora, que pretén predicar sempre amb

exemple.
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18. Pàrsecs i altres herbes (@IParsecs a Twitter): Programa col·laboratiu duit a

terme per tres mallorquins, un d’ells el pobler Sebastià Franch, que

consisteix a donar a conèixer novetats de cinema, videojocs, i lectures.

Pàrsecs i altres herbes es grava per YouTube i Twitch, però així mateix

també té un espai de podcasts a Spotify. Els mateixos locutors volen que es

retransmeti a la ràdio poblera per arribar a més gent, per la qual cosa no

cobraran res. La inclusió d’aquest programa a sa Pobla Ràdio és ben útil i té

una intenció ben pensada: atraure el públic més jove. Es tracta, així, d’una

col·laboració: sa Pobla Ràdio els dóna a conèixer, i Pàrsecs i altres herbes

obre nous mercats a l’emissora.

19. Butlletí de resum: A diferència del butlletí horari, té una durada de fins a 10

minuts. Permet la utilització de ràfegues, cortines, cites, entrevistes… de

recursos que siguin capaços de mantenir l’atenció de l’oient. L’objectiu

principal neix de la necessitat d’oferir agrupacions informatives que facilitin

a l’audiència, en un determinat moment, un coneixement de l’actualitat

informativa. La seva estructura és diferent de la del butlletí horari: recull les

informacions més importants donades fins aquest moment –matí, tarda, nit–,

pot estar inclòs dins d'un programa informatiu de major extensió o d'un

magazín i acostuma a incloure informacions de serveis –trànsit, meteo,

dades covid-19; per exemple–.

20. Noticiari migdia: Es tracta d'un informatiu d'actualitat que té una audiència

concreta, un públic que està al mig o al final de la jornada laboral. És un

moment informatiu molt intens, ja que la sobreabundància informativa

impossibilita la reflexió i l’anàlisi. En general hi ha molta fragmentació

narrativa, molts gèneres periodístics i canvis constants de continguts.

Aquest noticiari, en el cas de sa Pobla Ràdio s’emetrà cada dia a les

15:30h, una mica més tard que els noticiaris migdia generals. Que es realitzi
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en aquesta hora, però, és premeditat i té una intenció: cobrir un buit

temporal de noticiaris migdia.

21.+ salut: Programa propi de caràcter divulgatiu dirigit a un públic de població

general. Oferirà consells per a un estil de vida més saludable i englobarà

tots els àmbits de la salut: la nutrició, l’esport, el descans, la salut mental,

la fisioteràpia... Per no caure en l’intrusisme, els periodistes basaran la seva

informació en fonts científiques fiables –estudis, informes o articles

acadèmics, llibres d’assaig, entrevistes a experts–. En aquest sentit, una de

les intencions del programa és donar visibilitat a l'ampli ventall de

professionals de les ciències de la salut que hi ha a sa Pobla. Així, es

comptarà amb la col·laboració i la veu de nutricionistes (MIGMA, Pep Joan

Nutrició...), entrenadors físics (Pep Joan, Biel Nadal...), fisioterapeutes

(Eulàlia Serra, Maribel Estarellas, Marga Sun...); psicòlegs (Antònia Seguí,

Caterina Crespí...) i instructors de ioga i Pilates (centre Kaur). + salut, “suma

salut”, també pretendrà rompre amb el tabú de la salut íntima femenina i es

podrà parlar obertament de la menstruació i de la copa menstrual, de tot el

que implica la maternitat –tant per la salut física com per la mental–, dels

cicles hormonals i de la menopausa; de la importància de tenir cura del sòl

pèlvic, entre d’altres. A més, el programa tendrà també una secció dedicada

a la importància d’educar els infants de manera que adoptin un estil de vida

saludable ja des de petits, per això es parlarà de la nutrició infantil i es

promourà l’activitat física de manera que realitzar-la no suposi un patiment,

sinó una diversió. Per dur a terme aquesta secció, també es comptarà amb

la intervenció de professionals com pot ser Inès Alemany, del centre Ales:

Psicopedagogia i salut.

* El motiu de la doble programació enfocada a un mateix tema, el de la salut, no és

a causa de falta d'idees per a altres programes. A sa Pobla Ràdio s'és conscient

que tenir salut és el que és més important, i que existeix una pandèmia molt més
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gran que la de la Covid-19: la de les patologies. És per aquesta raó que li dedicarà

tant de temps diari i setmanal. A més, es creu que així es podrà cobrir una franja

de públic més àmplia.

22. Políticament incorrectes, amb Xisco Cantallops: Tertúlia d’actualitat política,

públic objectiu del qual seran aquells més interessats en aquesta ciència

social. Cada capvespre, de dilluns a divendres a partir de les 16:35h, els

que tenguin més interès per la política, sigui de l’àmbit que sigui –local,

regional, estatal o nacional; o internacional– tendran una cita a sa Pobla

Ràdio. El politòleg pobler Xisco Cantallops, juntament amb altres a

concretar –no necessàriament politòlegs, però sí que hauran de tenir

coneixements sobre política: historiadors, sociòlegs, economistes… i no

necessàriament poblers– comentaran i debatran sobre temes d’actualitat

política.

23. Quadram comptes. Programa d’actualitat econòmica, dirigit als més

interessats en aquesta disciplina però també a un públic general. Cada

capvespre, de dilluns a divendres a partir de les 17.05h, els interessats en

economia podran informar-se a través de sa Pobla Ràdio. La intenció és

que el programa toqui molts aspectes. Que faci divulgació sobre economia

domèstica, microeconomia i una economia més d’àmbit local… A Quadram

comptes, es donarà veu a les demandes socials i els ciutadans podran

quadrar comptes –intervenint activament en alguns programes a través de

telefonar a l’emissora– amb els polítics que fan política econòmica,

debatent temes d’ampli interès social com és la problemàtica de les

elèctriques i l’auge dels preus de l’electricitat –S’han de nacionalitzar(?)–, el

de l’augment dels preus del lloguer i de la dificultat per accedir a l’habitatge

també a través d’hipoteques; l’augment del cost del carburant, els

problemes de la precarització laboral, l’estat de les pensions, les dades
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d’atur, etc. A més, es posarà especial èmfasi en parlar de la situació

econòmica de les Balears, amb un model de terciarització i basat gairebé de

forma exclusiva damunt el turisme, analitzant els problemes que això

genera. Així mateix, es prioritzarà parlar de l’economia poblera: quin és

l’estat d’aquesta? Quina representació té la pagesia i el sector primari en el

volum de negoci pobler? I el sector de serveis –comerç, hostaleria,

turisme…–? Està creixent el turisme vacacional a sa Pobla? Tot això i molt

més a Quadram comptes.

24. Som ecològics: Tertúlia d’actualitat mediambiental dirigida a tota la

població que comptarà amb la presència d’experts en la matèria –en

ecologisme, canvi climàtic, etc.–; i on es posaran damunt la taula temes a

tractar amb urgència davant l’emergència climàtica. De la mà de geògrafs,

meteoròlegs, biòlegs, enginyers... es debatran temes d'interès social

emergent com són l'ús de les energies renovables, el cotxe elèctric, el model

turístic, el balanç entre l'alimentació omnívora, la vegetariana i la vegana…

En definitiva, debats de la postmodernitat en la cura del planeta. Com

sempre, el programa respon als valors morals de sa Pobla Ràdio, la qual

considera urgent la conscienciació sobre l’emergència climàtica.

25. Què els passa als joves? –O Jovent Opina, nom a determinar–. Programa de

caràcter informal o col·loquial, d’aire despreocupat i juvenil, que pretendrà

ser un espai on donar veu al jovent. Així, anirà destinat sobretot a aquest

col·lectiu. A Què els passa als joves?, aquests tendran un altaveu per

manifestar com se senten i quines expectatives de futur tenen, en una

situació postpandèmica en què han estat la generació més perjudicada. S’hi

exposaran els temes que els preocupen referent a la crisi econòmica i social

que els afecta directament, i podrà comptar amb la participació d’ells

mateixos –a través d’entrevistes, col·loquis o tertúlies–. A més, pretendrà

donar visibilitat a aquells que realitzin accions per la llengua, per un món
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més sostenible, per la igualtat... Finalment, també es donarà visibilitat a

aquells que, amb empenta, realitzin algun tipus de projecte que contribueixi

a la cultura –sigui en el món de l’audiovisual, de la música, del teatre, etc.–.

L’objectiu principal d’incloure aquest programa a la graella és atraure els

oients més joves. La ràdio s’ha concedit sempre com un mitjà de

comunicació amb una audiència majoritària de la població adulta. En efecte,

segons un estudi estadístic d’Statista, l’any 2020 aproximadament el 22%

de la població que va consumir contingut radiofònic a Espanya tenia edats

compreses entre els 45 i els 54 anys. Aquesta xifra implica que aquest grup

d’edat va ser el més representat dins de l’audiència, encara que seguit molt

de prop per la població d’entre 35 i 44 anys. Per la seva banda, els joves

d’entre 20 i 24 anys van suposar només el 5% del total dels escoltes,

mentre que aquells d’entre 14 i 19 anys representaren un míser 5,8%. Amb

tot, Què els passa als joves? cercarà rompre amb aquests esquemes, i per

fer-ho primer de tot fa falta que els periodistes que el dirigeixin siguin joves.

I és que, no es pot criticar la manca d’oportunitats i sortides pels joves si no

se’ls dóna l’oportunitat per prendre la iniciativa, i aquesta emissora vol ser

exemple d’un portal d’emprenedoria per a ells. Així, en vers d’estancar-se

en la idea que els joves no consumeixen ràdio, la pregunta que ens hem de

fer és: qui diu que la ràdio no pot ser un mitjà que consumeixin les noves

generacions? La base està en els nous continguts. I durant tota la

programació, sa Pobla Ràdio apostarà per això.

26. Cartellera: anem al cinema?: Programa propi de caràcter divulgatiu dirigit

als més cinèfils que comptarà amb la veu de l’actriu poblera Bet Palou.

Pretendrà informar sobre les estrenes de cinema i de teatre, fent una breu

sinopsi de les obres. A més, també podrà incloure crítiques, editorials o

gèneres valoratius o d'opinió sobre pel·lícules, sèries o obres teatrals que

faci un temps que estan de cara al públic i hagin tingut ressò a les xarxes i

als mitjans. A més, en el cas molt probable de no haver-hi novetats, podrà
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rememorar clàssics del cinema fent un repàs per la història cinematogràfica

i fent una valoració dels elements audiovisuals. Així, l’estructura del

programa no serà fixa. Podrà tenir un format de monogràfic o de reportatge

–per exemple, en cas d’això darrer– o més d’informatiu especialitzat amb la

inclusió de diversos gèneres –l’entrevista, la crítica o l’editorial, etc.–.

27. Crea lectura, crea cultura: Inspirat en la secció Llegim de l’ARA Balears.

Programa propi de caràcter divulgatiu que comptarà amb la veu de la jove

escriptora poblera Blanca Pavón. La idea de Crea lectura, crea cultura és

fruit de valorar el patrimoni cultural literari de sa Pobla, bressol d’escriptors

(Alexandre Ballester, Laura Gost, Pere Perelló, Blanca Pavón…). Així, el

programa pretendrà ser un pilar de la biblioteca municipal de sa Pobla, que

fa una tasca de promoció de la lectura entre els poblers i pobleres. A Crea

lectura, crea cultura s’informarà de novetats literàries de tot gènere –assaig,

teatre, novel·la negra, novel·la històrica; poesia, prosa, relats o teatre–, així

com es faran crítiques o valoracions de lectures de recorregut. L’objectiu

principal és engrescar el públic de totes les edats a llegir, per això es

comentaran llibres juvenils i infantils, i d’altres més destinats a un públic

adult.

28. Animalades!: Programa propi de divulgació inspirat en la secció “Mascotes”

del magazín televisiu diari d’IB3, Cinc dies. En aquest espai, els amants dels

animals rebran recomanacions de com tenir una millor cura de les mascotes

de companyia. A més, també podrà tenir un caràcter més de documental

informant sobre altres espècies curioses i sobre races. Fidel a la línia

deontològica periodística de Sa Pobla Ràdio, aquest programa es concebrà

com a defensor dels drets dels animals, i farà especial èmfasi en promoure

l’adopció en vers de la compra, així com de la conscienciació en matèria de

l’impacte al planeta del consum de carn. Sempre servint-se de dades
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validades. E programa comptarà amb la intervenció de manescals del poble

–com per exemple pot ser Carme Reynés– per no caure en l’intrusisme.

29. En sintonia!: Programa propi de novetats musicals que comptarà amb la

veu del comunicador cultural pobler i gran coneixedor del panorama

musical, Miquel Junk. A banda de parlar de noves publicacions en un

format d’informatiu especialitzat, també podrà ser un espai per a entrevistes

documentades i que demostrin coneixement de la matèria. A més, En

sintonia! podrà incloure reportatges. S’utilitzaran, per exemple, per a

qüestions més històriques o d’explicació dels diferents gèneres musicals.

Una de les idees del programa també és ser una font de coneixement per a

aquells que tenguin més interès pel món tan gran, tan divers i tan ric que és

el de la música.

30. Infants: Inspirat en la secció Criatures de l’ARA Balears. Programa propi de

divulgació dirigit sobretot a pares i a persones interessades en l’educació

infantil que comptarà amb la veu experta del pedagog Jaume Nicolau. En ell

es donaran consells i recomanacions per a l'educació dels més menuts, així

com es parlarà de la psicologia infantil. Es podran tractar temes com els

problemes mentals més comuns en infants –TDAH, autisme, dislèxia...–. A

més, també es podrà parlar de la problemàtica social de l'assetjament

escolar, del cyberbullying –la nova modalitat d’aquest–; i de l'impacte de les

xarxes socials en les noves generacions i de com ho poden fer els adults

per regular-ne el seu ús.

31. Informa’t: noticiari de tarda-vespre on s’exposaran les notícies més

importants del dia per seccions –política, societat, cultura, esports– i la

previsió meteorològica. Cal recordar que el noticiari de tarda-vespre té una

audiència concreta, un públic que està al final de la jornada laboral. La
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recepció de la informació és global i pausada, normalment de consum

familiar. Hi ha –igualment que al noticiari migdia– sobreabundància

informativa, però el fet de disposar de més temps permet la reflexió, la

contextualització i l’anàlisi en els seus continguts. És un informatiu més

complet amb relació a les fonts per la possibilitat de treballar amb més

temps les rutines productives.

32. Te saps la Història? Aquest gran reportatge setmanal serà el plat fort de

cada cap de setmana; tenint en compte que a la graella de programació

s’han deixat relativament buides les hores dels dissabtes i diumenges de

forma conscient i amb una intenció: que sigui un espai pels col·laboradors.

Sa Pobla Ràdio, sent un mitjà de comunicació públic i local, inclou dins la

seva deontologia oferir i ser un canal de difusió de tots aquells ciutadans

que vulguin generar i difondre contingut d’àudio d’autocreació –sempre que

la redacció de periodistes de l’emissora ho consensuï i compleixin uns

requisits: vagin d’acord amb la tolerància i el respecte social–. Per altra

banda, aquest “buit” en la programació també s’argumenta que es

considera que la població general escolta menys ràdio els caps de

setmanes, sobretot pel que fa a informatius o noticiaris o programes com

tertúlies, debats o col·loquis. Això es deu al fet que la gent aprofita aquests

dos dies de descans per desconnectar i fer plans amb amics i família, i no

està tan pendent d'allò que passa al món: de la informació d'actualitat. A

més, aquesta franja buida de contingut propi a partir de les 13.30h els

dissabtes i els diumenges també s’explica per la política laboral i salarial i

l’organigrama que conformarà l’equip de treballadors professionals que

conformaran sa Pobla Ràdio –i que s’explicarà més endavant d’aquest

treball–. Amb tot, l’objectiu del programa és divulgar sobre la Història de les

Illes Balears i també la de sa Pobla. En aquest sentit, inclourà talls de veu

d’historiadors locals i no locals (Xisco Cantallops, Toni Trujillo, Àngels
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Hernández, Toni Horrach…); i els capítols seran cronològics per temàtiques.

Pel que fa a la secció dedicada exclusivament a la Història de sa Pobla, la

intenció és explicar en detall temes i episodis d’aquesta vila que són

pràcticament desconeguts per la immensa majoria. Sa Pobla Ràdio és una

emissora que valora la importància de la memòria històrica, promoure-la

s’inclou dins la seva ètica; d’aquí a la inclusió d’aquest programa dirigit a

tothom però sobretot als més “friquis” de la Història. Se’n farà un setmanal,

el qual s’emetrà en primícia els dissabtes i els diumenges es retransmetrà.

33. Punt de Penal (@PenalPunt a Twitter): programa col·laboratiu a càrrec dels

poblers Xisco Cantallops, Sebastià Payeras i Llorenç Diego en què

retransmeten en directe els partits de l’equip de futbol local de més afició,

l’UD Poblense, i comenten les jugades. Es tracta d’un programa

d’infoentreteniment, ja que es desenvolupa en clau d’humor, i que es

dirigeix als més fanàtics del futbol, sobretot als fans del Poblense.

34. Homes transitant (@homestransitant a Twitter): programa col·laboratiu

realitzat per Pere Fullana i Enrique Urbano i que pretén trencar amb la

masculinitat hegemònica. Es tracta d’un espai de converses, reflexions,

entrevistes i debats que pretén desconstruir i formar noves formes de

masculinitat. Fet per homes però amb perspectiva de gènere, es tracten

temes vinculats amb el feminisme en tot el seu abast i aconsegueix

entrevistar a persones en situacions de vida complicada –prostitutes, dones

immigrants, persones transexuals…–. El programa també s’emet per Ona

Mediterrània i per Titoieta Ràdio –la ràdio d’Algaida–; i es dirigeix a un públic

jove i adult general.

Per altra banda, cal dir que la programació detallada a aquest projecte podrà variar

en funció d’així com ho decideixin els professionals periodistes que tirin endavant
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la ràdio; sempre que s’arribi a un consens i es faci organitzadament a través d’una

proposta ben elaborada com aquesta. A més, hi haurà una programació especial

durant les festes populars del poble: Sant Antoni, la diada de Crestatx, les festes

estiuenques de Santa Margalida i Sant Jaume, i també per Nadal i en temporades

claus com podrien ser les de debats electorals o eleccions –municipals, regionals

o nacionals–. Així mateix, també es faran emissions especials del Festival de JAZZ

sa Pobla, la Fira d’Oportunitats, la Fira de la Patata i la Truitada; entre d’altres. A

més, la programació es podrà interrompre en cas de notícies d’última hora, a

través del format flash.

Periodicitat i temps d’emissió

Pel que fa a la periodicitat i temps d'emissió de tots aquests programes, seran de

mitja hora quasi tots, tal com s’especifica a la graella de programació, consultable

als annexos. Tots tendran caràcter setmanal i alguns de diaris.

Així mateix, pel que fa al calendari anual, s'emetrien cada mes de l'any llevat de

l'agost –és a dir, de gener a juliol, i de setembre a desembre–. Aquesta interrupció

s'explica amb el fet que serà el mes de vacances de tot el personal treballador.

Durant aquest temps només s'emetrà programació musical.

Cal dir que sent quatre els professionals que conformaran l'equip de sa Pobla

Ràdio –tres comunicadors i un tècnic– i amb diferents horaris –matí i tarda–, es

podrien haver repartit les vacances anuals retribuïdes –que en cap cas poden ser

inferiors a trenta dies anuals– de tots ells de manera que no hi hagués un buit així

en la programació. Però som conscients que, d'haver-ho fet, comptant amb un

equip humà tan limitat pel que fa a nombre; els tres restants que no estiguessin

aquells 30 dies de vacances haurien d'haver assumit una càrrega de feina

notòriament major. I a sa Pobla Ràdio es concep el treball en equip i executat en un

ambient agradable i realitzador per davant de tot: es considera la base per a una

bona producció i perquè el projecte es dugui a terme amb professionalitat i èxits.
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Per això, i pel fet que és sabut que l'agost és el més "minso" quant a previsions i

notícies rellevants. També perquè és el mes que l'àmplia majoria està igualment de

vacances i no està tan pendent dels mitjans de comunicació.

Amb tot aquest contingut, sa Pobla Ràdio emetrà una programació de vuit hores

diàries entre-setmana i quatre diàries els caps de setmana. Convertint-se, així, en

l’emissora local del Raiguer de Mallorca que cobreixi la franja horària més grossa

d’informació. Amb tot, l’emissió seria de 48 hores, 4 de les col·laboracions ja

fixades, podent-se allargar 8 hores més si en sorgeixen de noves.

Finalment, cal dir que un dels objectius d’aquesta programació era cobrir un mínim

de 5 hores diàries, requisit per optar a la convocatòria d’ajuts del Govern. L’altre

propòsit era ser la ràdio local amb el ventall més ampli de contingut informatiu i

d’entreteniment. Si la programació que figura a aquest projecte es tira endavant,

aquestes metes estaran més que assolides.

2.4.1.3. Exemple o model de guió tècnic-literari radiofònic

Tenint en compte que el TFG de projecte ha d’incloure tot el necessari per

desenvolupar-lo, a continuació s’adjunta un exemple de guió tècnic-literari

radiofònic –a més de la informació bàsica necessària per a interpretar-lo i

executar-lo– que s’hauria de fer servir per a realitzar qualsevol programa de la

programació.

El model en concret que s'exposa fa referència al d'un avanç informatiu, que seria

el format amb el qual s'encetaria la programació cada dia. Així mateix, el guió s'ha

d'aplicar a qualsevol format, ja que és el que conté tota la informació possible per a

la producció de qualsevol dels programes que s'inclouen dins la graella.

Necessitem fer un guió tant si és un avanç, un noticiari o un informatiu d'actualitat,
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com si és un monogràfic o un reportatge; i fins i tot, si és un programa d'estil més

despreocupat com podria ser una tertúlia, un col·loqui o un debat

d'info-entreteniment. Òbviament, l'estructura canviarà segons el cas i en funció de

cada programa.

A aquest guió ha d’aparèixer íntegrament el text dels locutors, així com el conjunt

de les indicacions tècniques. Així, està dividit en dues columnes. A l’esquerra

s’indica el contingut del control on s’especifica el pla sonor, la font sonora i la

transició entre Font i Font –per aquest ordre–. A la dreta s’escriu el contingut del

locutori, és a dir, tot el que locutaran els participants en el programa.

Hem de saber que a l'hora de fer un guió, per tal que sigui eficaç, cal que contingui

els següents elements (Gutiérrez & Perona, 2002: 128):

1. L’ordre en el qual apareixeran substàncies que configuren

l’espai radiofònic o el programa. També pot ser interessant en alguns

casos indicar la duració.

2. El mode d’aparició i desaparició dels sons (PP, Fade In, 2P, etc.).

3. El mode de permanència en antena d’un so o de tots aquells

sons que conformen un paisatge sonor determinat.

4. El suport/lloc en el qual es troben registrats els sons que s’han

d’utilitzar (CD, PC, MiCRO, etc.)

Exemple de guió

CONTROL LOCUTORI TEMPS
TEMPS
ACUMULAT

PP Senyals
horàries 00:00:05 00:00:05
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Fade-in a PP
Sintonia
“INFORMATIU 1”

00:00:07
00:00:12

PP Micro 1 Conductora:

“Bon dia. Són les 9:30h del
dematí i això és sa Pobla
Ràdio!”

00:00:06 00:00:18

PP Sintonia 00:00:02 00:00:20

PP Micro 1

SP

Conductora:

“Les intenses pluges a Alcúdia
obliguen a tallar tres
carreteres
Segons l'112, la tempesta ha
provocat 81 incidències a les
Balears, 28 de les quals s'han
concentrat al municipi
alcudienc”

00:00:10 00:00:30

PP Sintonia 00:00:02 00:00:32

Taula 8. Font: Elaboració pròpia

2.4.1.4. Llibre d’estil i criteris deontològics propis

Llibre d’estil

Pel que fa als criteris d'adhesió que han de respectar els mitjans de comunicació

de l’Arxipèlag, el Consell de Mallorca va aprovar l’any 2009 el Llibre d’estil per als

mitjans de comunicació orals i escrits. Les seves pàgines, fruit de la col·laboració

des del 2008 entre l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i la Universitat

de les Illes Balears, seran les que agafarà de referent sa Pobla Ràdio 107.1.

El manual d’estil, publicat en format web per tal que tots els periodistes i tots els

professionals que treballen a la ràdio i la TV públiques de les Balears puguin

consultar, té l’objectiu d’orientar respecte d’aquells punts que no resol la normativa
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bàsica o que són objecte de controvèrsia entre els professionals de la llengua i,

especialment, aquelles qüestions específiques de les Balears. Així, recorda normes

gramaticals, de fonètica, de lèxic, de noms propis i de convencions, entre d’altres.

Sa Pobla Ràdio, sent conscient de la situació de la llengua, adoptarà aquesta

normativa, la qual aspira a edificar un estàndard català més unificat, però

respectant les formes cultes tradicionals pròpies de les Illes. L’emissora se suma a

la ideologia del Llibre d’estil que “la promoció d'uns registres formals que

convisquin amb registres col·loquials diferenciats no ha de ser cap problema”.

D’aquesta manera, a l’emissora, els periodistes faran ús de la llengua estàndard,

emprant, en general, l’article literari. Però, sabem que, a vegades, als ciutadans de

les Illes se’ns escapa algun article salat quan feim ús del registre formal. Això no

suposarà problema. Pel que fa a les formes verbals, entonacions i lèxic, es faran

servir els d’aquí, ja que no hem d’oblidar que s’inclouen dins l’estàndard i que les

variants dialectals de la llengua són acceptades dins del registre formal.

Matís llibre d’estil pel que fa a les xarxes socials:

1. A les xarxes socials, en promocionar els programes i les hores dels

programes, direm “A partir de les 11:05 h” –per exemple–, en vers de “A les

11:05 h”; per si anem amb un poc de retard.

2. Farem servir emoticones i llenguatge atractiu pels usuaris de les xarxes

socials, que sempre haurà de ser revisat i modernitzat amb les darreres

tendències. A Facebook, considerem que podem utilitzar un llenguatge més

formal, tenint en compte que el consumidor que té és més aviat un públic

adult i no controla l’argot de les xarxes d’adolescents (Twitter i Instagram).

Criteris deontològics propis
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Sent conscients del quart poder que conformen els mitjans de comunicació, el de

l’emissora pública sa Pobla Ràdio vol influir en la societat sempre amb la

tolerància, el respecte i amb una sèrie de valors morals per bandera que tot seguit

descriurem.

Declaració de principis de sa Pobla Ràdio 107.1:

1. Sent un mitjà local, pel que fa als informatius o noticiaris, l'emissora es

centrarà principalment en les notícies i l'agenda d'esdeveniments locals. Pel

que fa a la resta de programes de divulgació (reportatges, entrevistes,

tertúlies, etc.) es prioritzarà també la informació local. La programació cerca

donar a conèixer i fer valdre la riquesa cultural i patrimonial de sa Pobla

–personatges que hagin contribuït o estiguin contribuint al llegat pobler,

aspectes històrics i de tradicions...–. A més, en els programes on es compti

amb la col·laboració de persones externes a l'equip de treball de l'emissora,

professionals en un àmbit, també es prioritzarà que siguin poblers i pobleres.

2. Els programes han de vetllar per mantenir una estructura, protagonitzant

una escolta mediadora dels actors que hi participen –realitzadors del

programa, participants i oients–. Aquesta tasca recau sobretot al

presentador o presentadora del programa, que ha de mantenir un ambient

mediador sigui quina sigui la temàtica. Òbviament, la ironia i la sàtira de

l’actualitat està permesa. Ara bé, sempre que no sigui motiu d’ofensa cap a

una persona o col·lectiu de dins o fora del poble.

3. Així mateix, som conscients de la cultura mallorquina, i sobretot de la dels

ciutadans de la Part Forana de Mallorca, que sempre han fet comunitat. Es

desplacen d’uns pobles a altres i es coneixen molt entre ells. Per aquesta

raó, a sa Pobla Ràdio donarem espai a la informació i als continguts dels

pobles que envolten la nostra vila. A més, sabem la importància que els

pocs mitjans locals que hi ha facem xarxa, per això ens ajudarem

donant-nos visibilitat els uns als altres i estarem oberts a la col·laboració.
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4. L’Ajuntament farà servir la ràdio com a “megàfon” per la promoció

d’activitats i campanyes que desenvolupi com a entitat pública. La ràdio,

sent un mitjà de comunicació públic finançat directament per fons de

l’Ajuntament de sa Pobla, ha de ser un portal de transparència i ha de servir

d’altaveu del govern i de la política municipal. Per aquesta raó, es reserva

un espai d’entrevistes a grups municipals i s’hi emetran, també, els plens

municipals. Així mateix, no pot ser un mitjà de propaganda ni d’afavoriment

a uns o a altres partits, ni pot canviar de color així com ho faci la legislatura.

L’Ajuntament ha de mostrar confiança plena en la feina que hi desenvolupin

els periodistes encarregats i només corregir problemes que puguin sorgir

–per exemple, en matèria de col·laboradors–. Amb tot, la neutralitat,

l’objectivitat i el rigor informatiu han de ser sempre la màxima del

periodisme que s’hi fa, només així obtindrem la credibilitat, la fidelitat i la

confiança de l’audiència.

5. En aquest sentit, sa Pobla Ràdio 107.1, sent un mitjà públic i local haurà de

ser altaveu i un canal de difusió de tots aquells ciutadans que vulguin

generar i difondre contingut d’àudio d’autocreació, sempre que la redacció

de periodistes de l’emissora ho consensuï i compleixin uns requisits: vagin

d’acord amb la tolerància i el respecte social. Així mateix, els programes han

de tenir un mínim d’interès general per a tots. Per això, es demanarà una

responsabilitat i una acurada presentació en el programa. Per més

enteniment: ni faltes de respecte, ni crear conflictes personals i socials, ni

fer malbé les instal·lacions de la ràdio. A priori, tots els programes tenen

cabuda mentre es mantingui un clima de respecte a tots els col·lectius i

amb les instal·lacions de la ràdio. En el cas de no correspondre, la ràdio es

veurà obligada a dissoldre i suprimir el programa en qüestió de la

programació.

6. Així, la ràdio de sa Pobla, sent un mitjà de comunicació públic, haurà de

donar veu a les demandes socials i als ciutadans, els quals podran
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participar intervenint activament en alguns programes a través de

telefonada (971 53 94 73); i podran fer els seus suggeriments dels continguts

que troben a faltar a través del correu (sapoblaradio@gmail.com).

7. Sa Pobla Ràdio, com emissora progressista i defensora dels Drets Humans,

en la seva programació n'haurà de ser promotora i pretendrà, així, influir en

l'opinió pública i en la democràcia positivament, sumant i mai restant.

D'aquesta manera, inclourà la perspectiva de gènere i donarà suport a la

reivindicació de la igualtat per tots els col·lectius discriminats, no només el

de les dones; el de la comunitat LGTBI i trans i el dels immigrants i

racialitzats. L'emissora no concebrà el feminisme fora incloure a tots ells. En

aquest sentit, cercarà sempre l'equitat o la paritat entre els convidats o

entrevistats –és a dir, en una mateixa setmana se cercarà que el nombre

d'entrevistades dones sigui equivalent, o aproximat, al nombre d'entrevistats

homes–. A més, en el cas del programa divulgatiu feminista, haurà d'estar

dirigit de forma inalterable per una periodista dona.

8. Sa Pobla Ràdio té un compromís amb el món científic i així ho demostrarà

en la seva programació, que inclourà nombrosos programes dedicats a

l'àmbit científic. Un dels objectius serà divulgar cultura científica, tan

important i tan poc valorada com a cultura general. L'emissora pretendrà

mostrar que és un mitjà públic modern que dóna suport a la investigació en

ciència, a més de a la tasca de recerca per part dels científics.

9. En aquest sentit, a sa Pobla Ràdio s’és conscient que tenir salut és la cosa

més important –una realitat que s’ha començat a valorar amb la pandèmia–,

i que existeix una pandèmia molt més gran que la de la Covid-19: la de les

patologies derivades per uns mals hàbits. És per aquesta raó que dedicarà

tant de temps diari i setmanal a la divulgació informativa sobre nutrició,

activitat física i, en definitiva, a com portar un estil de vida saludable.

10. Per dur-ho a terme, una de les màximes deontològiques de l’emissora serà

fer-ho sense caure en l’intrusisme. Per això, els periodistes basaran la seva

informació en fonts científiques fiables, siguin estudis, informes o articles

acadèmics, siguin llibres d’assaig; o sigui directament a partir d’entrevistes
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a experts. Es parlarà de tots els aspectes de la salut, sense tabús, també de

la mental, de la sexual o l’íntima femenina, etc.

11. Aquesta emissora és conscient, també, de la situació de discriminació

lingüística i del perill de substitució en què està la nostra llengua. Per això,

en la seva programació dedicarà temps a notícies d’actualitat en clau de

discriminació lingüística, per tal d’influir en l’opinió pública i fer reflexionar

envers la situació, en perill de substitució, de la llengua catalana. Així, un

dels objectius és reivindicar l’ús de la llengua i fer divulgació de qüestions

de sociolingüística que, des de l’emissora, es consideren d’obligat

coneixement entre la societat. En aquest sentit, es farà especial èmfasi en

les paraules, les frases fetes i les expressions mallorquines, i en els

malnoms poblers; amb la intenció de recuperar-los i tornar a normalitzar-los

entre el jovent –ja que tristament estan cada cop més en desús, sobretot

entre aquestes noves generacions–.

12. A sa Pobla Ràdio s’és conscient que el planeta ens demana a crits un canvi

de model de gestió dels recursos mediambientals, així com un canvi de

model econòmic, que es basi en l’economia verda i posi la cura de

l’ecosistema com a prioritat primera. Per aquest motiu, es reservarà un

temps en la programació per conscienciar sobre l’emergència climàtica.

Així, tots els els programes es concebran amb perspectiva ecologista i, en

el cas de la tertúlia on es parlarà d’economia, es posarà especial èmfasi en

parlar de les conseqüències pel nostre territori d’un model de terciarització i

basat gairebé de forma exclusiva damunt el turisme de masses.

13. A banda dels Drets Humans i de la consciència climàtica, aquesta emissora

és defensora i promotora dels drets dels animals. Així, en la seva

programació inclourà un espai per a divulgar sobre responsabilitat individual

a l'hora de tenir mascotes, cuidant-les com cal. A més, es farà especial

èmfasi en promoure l'adopció en vers de la compra. També es conscienciarà

de l'impacte al planeta del consum de carn, sempre –com ja s'ha dit en el

punt 9– servint-se de dades validades per no caure en l'intrusisme.

69



14. Un dels altres valors de sa Pobla Ràdio és el respecte, el reconeixement i la

promoció de la memòria històrica. Per aquesta raó, dins la seva programació

també haurà d'incloure un espai divulgatiu de la Història de les Illes Balears i

de sa Pobla. En aquest darrer cas, l'objectiu serà fer valdre l'enorme tasca

que es duu a terme a l'Arxiu Municipal de sa Pobla –el qual té 100 anys–.

Amb tot, es considera que tenir uns coneixements generals de la Història és

d'"obligat" coneixement per tal d'avançar com a societat i no repetir les

mateixes errades del passat, que sovint s'obliden.

15. A sa Pobla Ràdio també s’és conscient de la situació de manca

d’expectatives i d’oportunitats, laborals i vitals, socioeconòmiques, en què

es troben els joves. Per aquest motiu, sent també conscients de la

necessitat emergent i actual d’aquest col·lectiu, en la programació també

s’haurà de dedicar un espai a posar damunt la taula els problemes que

travessa avui dia el jovent, donant-los veu directament a ells i a través d’uns

periodistes també joves.

16. Dins els principis d’aquesta emissora també s’inclou la promoció de la

cultura en el seu més ampli ventall, ja que es considera un bé de gran valor

patrimonial. En aquest sentit, dins de la programació s’inclourà un espai per

a la divulgació de cinema, de teatre, de música, de lectura, etc. Posant en

primer pla la producció poblera, mallorquina i de les Illes, però sense que

això desplaci la resta. Ja que es creu en el coneixement de la cultura

general com a bàsic per a formar persones amb esperit crític i reflexió.

17. En aquest sentit, pel que fa al programa dedicat a la promoció de la lectura,

s’intentarà que sigui del més generalista possible –com es pretén que sigui

la programació al complet de l’emissora–. Així, l’objectiu principal serà

engrescar el públic de totes les edats a llegir.

18. L’equip de professionals periodistes que conforma sa Pobla Ràdio és

conscient del paper que juguen els mitjans de comunicació, en l’era de les

noves tecnologies i la mediatització, en l’educació i en l’alfabetització

mediàtica de la societat –tal com s’ensenya a la Facultat–. És sabut que la
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UNESCO i la Comissió Europea declaren la necessitat que en els sistemes

educatius i polítics es promogués una comprensió crítica i una

sensibilització dels ciutadans respecte als mitjans de comunicació (Pérez

Tornero; Pi, Mireia; 2013). Així, en la seva programació haurà de dedicar un

temps a l’àmbit de l’educació dels petits de la casa, amb l’objectiu de

formar futures generacions amb mentalitat crítica i contribuir a fer una

societat més democràtica. A més, pel que fa al programa dedicat a aquesta

temàtica, haurà de parlar sense tabús sobre la problemàtica social de

l'assetjament escolar, sent conscients del malaurat augment d’aquest i,

sobretot, d’una modalitat en concret: el cyberbullying. Es conscienciarà

sobre els perills de les xarxes socials i del seu impacte en les noves

generacions, i de com ho poden fer els adults per regular-ne l’ús que en fan

d’aquestes; amb l’objectiu de créixer fent que les noves tecnologies sumin,

siguin d’utilitat, i no restin.

19. Sa Pobla Ràdio és conscient que l’esport local –sobretot el d’equip i

concretament el futbol– és de gran interès entre els ciutadans del poble. Per

aquesta raó, en la seva programació també li dedicarà una estona, ja que es

considera que és una manera més de fer poble i de contribuir a la història i

a la cultura, al llegat pobler.

20. Tota la programació es concebrà per a un públic generalista, amb les seves

concrecions.

21. Pel que fa a les imatges utilitzades per a fer les comunicacions a través de

les xarxes socials, per no infringir la normativa sobre els drets d’autor, totes

les que emprem agafades de la web o d’altres mitjans seran correctament

citades. Citarem la font de totes les que no siguin de generació pròpia,

també les cedides pels mateixos participants dels programes.

22. Intentarem ser el més puntuals possibles. La puntualitat, en un mitjà de

comunicació com la ràdio, és bàsic per fidelitzar l’audiència i que aquesta

confiï en la nostra tasca i amb la funció del periodisme. Així mateix, en cas
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que ens retardem uns minuts, simplement intentarem millorar-ho per a la

pròxima vegada. L’objectiu és de cada vegada ser més professionals.

23. Procurarem sempre pujar els nostres continguts generats a les plataformes

d'Ivoox i Spotify, a les xarxes socials i a la nostra web el mateix dia o –a tot

tardar– l'endemà. Ho farem sent conscients que l'usuari, el consumidor o

l'audiència no vol que el facin esperar; ja que la informació caduca i no té el

mateix valor quan ha passat el temps. També ho farem amb la finalitat que

l'usuari comenti a través d'aquestes xarxes les seves opinions.

24. Finalment, es reservarà un espai a la publicitat, amb unes retribucions que

es reinvertiran en la ràdio després d’acordar-se unes tarifes (s’inclouran a

l’apartat 2.3.3.1. Pla Financer). En relació amb això, cal dir que sent sa

Pobla Ràdio un mitjà públic que es finança directament amb fons públics del

consistori del municipi, no concep la inclusió, en general, de publicitat. Així

mateix, tenint en compte la necessitat d'un major finançament a partir que es

desenvolupi el nou pla estratègic d'aquest projecte, es permetrà incloure

alguns anuncis publicitaris, a condició que no representin un temps molt

elevat en nombre de minuts i sempre que compleixin unes condicions: tots

els anuncis que s'incloguin hauran d'anar estrictament d'acord amb els

criteris deontològics que aquí figuren. D'aquesta manera, no s'anunciaran

cases d'apostes ni res que pugui ser danyí per la salut mental de les

persones que ho escoltin, en cap dels horaris, sigui infantil o no ho sigui.

Alguns exemples d'anuncis que es podran incloure són els de promoció de

consum de producte local, amb la propaganda de botigues o de negocis

locals (tendes d'alimentació com poden ser forns, de fruites i verdures; bars

o restaurants, drogueries, fusteries, etc.). Es podrà fer a través de falques

publicitàries o a través dels continguts patrocinats d’alguns programes. Així,

cal recordar que l’article 18.2 de la llei 7/2010 General de la Comunicació

Audiovisual, prohibeix expressament l’ús de publicitat encoberta. Per

aquesta raó, en tot cas sa Pobla Ràdio haurà de respectar la normativa

referent als anuncis i als patrocinis, fent saber sempre a l’oient que està

escoltant publicitat.
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A banda d’aquestes concrecions ètiques, aquesta emissora s’adjunta al Codi

Deontològic de l’Associació de Periodistes de les Illes Balears (ADIP), el qual

s'adhereix al de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

En aquest sentit, la tasca que hi desenvolupin els periodistes haurà de situar el

respecte de la veritat i l’honestedat davant tot, i haurà de respectar una sèrie drets

de les persones: a la intimitat, a la pròpia imatge, a la protecció dels menors, entre

d’altres. Pel que fa als drets del periodista, també es prendrà de referent aquest

estatut –en matèria de secret professional, drets de càtedra, etc.–.

Cal dir que sa Pobla Ràdio també defensa la declaració de principis de la professió

periodística a Catalunya, definit pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i

consultable en línia. No obstant això, s’ha d’adherir al Codi Deontològic de l’ADIP

sent aquesta l’associació corresponent a la comunitat balear.

Finalment, els periodistes de l’emissora hauran d’anar especialment alerta amb el

tractament informatiu del suicidi, tal com recomana l’Associació de Periodistes de

les Illes Balears, que concreta 25 normes bàsiques d’estil pel tractament mediàtic

del suicidi.

2.4.1.5. Sintonies (caretes d’entrada, de sortida i ràfegues)

Pel que fa a les sintonies i als recursos sonors, cal dir que sa Pobla Ràdio, des que

va començar la seva segona etapa i sobretot a partir del 2018, any del seu darrer

impuls fort, ja compta amb un ampli repertori d’aquests elements. En efecte,

l’equip actual de l’emissora ha anat creant i renovant falques d’autopromoció. A

part de la veu d’Àngels Hernández i Ferran Pascual – encarregats de la ràdio–, per

gravar els recursos sonors han comptat amb la participació de veus pobleres com
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la de Pau Franch –conegut cantant del grup popular O-ERRA–, els membres del

grup de rock pobler Caspary i Bet Palou –actriu també força coneguda al poble–.

En aquest sentit, en cas dels dos primers, s’han cedit, a través de drets d’autor de

Creative Commons, el dret d’ús de talls de les seves cançons. S’ha fet a través de

la llicència de Reconeixement (Creative commons BY), la qual és la menys

restrictiva i “autoritza la reproducció, distribució, transformació i comunicació

pública, per a qualsevol finalitat i per a totes les modalitats d’explotació amb

caràcter gratuït i per a tot el termini de protecció”.

Els recursos sonors que anomenem “recurs”, els quals es programen durant

alguns programes com poden ser els noticiaris o els butlletins, s’han descarregat

d’Internet de plataformes gratuïtes i en obert, de bancs o repositoris d’àudio lliures

de drets.

Així, sa Pobla Ràdio compta ja amb ràfegues de promoció, amb llargues sintonies

d’agenda, amb sintonies pels noticiaris de llarga durada, amb sintonies per a la

secció d’esports, amb sintonies pels espais d’entrevistes; amb caretes pels plens

municipals, amb caretes de sortida, i amb altres recursos sonors pels programes

col·laboradors. A més, també compta amb sintonies especials per a la

programació especial de Nadal, Sant Antoni, la Diada de Crestatx, el Festival JAZZ

sa Pobla, les festes de Santa Margalida i Sant Jaume, etc.

L’únic que caldria, seria crear-ne de nous pels nous programes que figuren a

aquesta proposta de graella. Es gravarien a l’estudi i per a la seva edició

s’utilitzaria el programa que ja empra l’emissora, l’Audacity. Per ser un programa

multiplataforma de gravació i edició d'àudio fàcil d'usar i lliure. A l’inici d’engegar

aquest projecte també es crearien, mesclant veu i sons, diverses ràfegues

d’autopromoció de la nova programació, informant l’oient d’allò que s’hi trobarà.
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Alguns exemples del que es podria gravar:

“Sa Pobla Ràdio es renova. Noves veus, nous programes, més minuts, més hores i

més temps d’emissió. A partir d’ara, escolta’ns també els capvespres!”

“Sa Pobla Ràdio es renova. Veus noves, veus joves, més programació per tractar

tots els temes d’interès social. Informa’t amb nosaltres. A partir d’ara, sa Pobla

Ràdio el matí i els capvespres!”

"Reinventar-se o morir, diuen! Sa Pobla Ràdio es recicla. L'equip que la feim

possible tenim una filosofia: volem connectar amb el públic de totes les edats,

especialment apropant la ràdio a les noves generacions i al jovent; i ho feim a

través d'una programació diversa i actualitzada!"

“Sa Pobla Ràdio fa el seu Gran Salt Endavant. Més hores de programació, més

varietat de temes, programes per a tots els públics i per a tots els gustos!

Escolta’ns en directe al 107.1 de la Freqüència Modulada i a la carta a

sapoblaradio.cat.”

(Editant-lo en un muntatge amb un tall de la cançó El Gran Salt, de Manel).

Finalment, tots aquests elements sonors es tiraran a través de l’aplicació Jingle

Pallete, la qual va ser dissenyada per ser un reproductor instantani de sons pels

estudis de ràdio i és la que ja fa servir l’emissora pel seu caràcter gratuït.

2.4.2. Política laboral i salarial

Legislació contractació de personal
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Pel que fa a la política laboral i salarial, ara mateix sa Pobla Ràdio compta només

amb dos treballadors –un tècnic i una comunicadora–, ja que la programació

pròpia no arriba a les quatre hores diàries. El tècnic té un contracte de mitja

jornada –per les necessitats tècniques és suficient–, mentre que la locutora treballa

a jornada completa –tot i que mitja fent teletreball–.

L’horari que aquesta fa presencial a l’estudi es correspon amb les hores d’emissió

en directe, és a dir, de 9.30h del matí a les 13.30h. Les quatre hores restants de la

jornada completa les fa a la tarda des de casa, ja que són de preproducció i

algunes de postproducció, tasques per les quals no es necessiten les instal·lacions

de l’estudi –els micròfons, la taula de mescles, els auriculars, etc.– i amb un

ordinador personal és suficient.

Per tal de poder posar en marxa la programació d’aquesta proposta de

comunicació, tenint en compte que doblaria les hores d’emissió en directe, caldria

–igualment– doblar la plantilla. En aquest sentit, s’haurien de contractar a dos

professionals més –comunicadors o locutors–, els quals tendrien també un

contracte de jornada completa i començarien directament sent de durada

indefinida, per tal de garantir que la programació no s’interromp –com ja ha passat

en èpoques passades, fet que repercuteix a la fidelitat de l’audiència–.

Per altra banda, en la meitat de la jornada que aquests dos treballadors més farien

en teletreball, la dedicarien a preparar. A la preproducció dels programes, així com

a la postproducció i a la publicació dels podcasts a la xarxa. S’ha decidit que es

facin totes aquestes funcions des de casa tenint en compte l’espai de sa Pobla

Ràdio, que només té dos locutoris (un per fer el control tècnic on també els dos

comunicadors poden realitzar els programes –amb una taula de mescles, dos

micròfons, dos ordinadors i dos auriculars–; i un locutori amb lloc per a 4

convidats a part del locutor –cinc micròfons i auriculars–); però no compta amb

cap redacció. Les característiques del mitjà no ho requereixen, però això implica
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que tota la tasca que es faria a la redacció s’ha de fer a través de teletreball.

Tanmateix, els avanços tecnològics i el món que ens ha deixat la pandèmia ho

possibiliten i, fins i tot, ho fan més adequat.

Amb tot, pel que fa al fet que els contractes dels dos treballadors que s’incorporin

a l’equip de sa Pobla Ràdio siguin de durada indefinida, s’ha decidit així d’acord

amb la Nota-resum del Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per

a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, el qual té l’objectiu

d’estabilitzar l’ocupació temporal.

Per dur a terme la contractació d’un d’ells, sent sa Pobla Ràdio un mitjà de

comunicació públic –i, així, sota el control administratiu de l’Ajuntament–, seria el

mateix Consistori qui obriria l’oferta de feina d’una plaça de locutor/locutora. Sent

conscients de la gran responsabilitat que suposa fer un contracte indefinit, s’obrirà

una convocatòria d’entrevistes que, per passar-les i ser contractats, s’hauran de

complir estrictament els requisits de perfil del contractant –que es detallaran més

avant–.

Així mateix, l'altra plaça que es trauria aniria dirigida a un càrrec de

director/directora, tenint en compte que davant una programació com la del present

projecte és necessari la figura d'un "home –o d'una dona– orquestra". Aquesta

plaça, que s'atorgaria en caràcter de funcionari/funcionària pública, s'atorgaria a

través d'unes oposicions: d'una prova que la persona finalment seleccionada hauria

de superar. Així mateix, tenint en compte que sa Pobla Ràdio és un mitjà que lluita

per la igualtat i la inclusió social, s'aplicaria una "discriminació positiva" envers les

proves que duguessin un nom femení, considerant que defensem que s'han de

fomentar els alts càrrecs dirigits per dones.

Aquesta prova no seria un examen teòric, ja que no es considera el més eficient,

en el marc d’una demostració de coneixements. Per accedir a la plaça s’hauria de

presentar un projecte de comunicació com el que aquí presenta, amb uns apartats

similars –planificació periodística i justificació d’aquesta, el llibre d’estil, el briefing
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publicitari, el pressupost, un exemple de guió, el pla de producció, l’estudi de

mercat i d’audiència, l’anàlisi de la competència, la planificació tecnològica, etc.–.

Amb tot, en aquest cas ens emmarcaríem en la llei 3/2007, de 27 de març, de la

funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A l’hora de la contractació de tot el personal seguiríem la màxima que els quatre

càrrecs haurien de ser paritaris, és a dir, dos d’ells serien adjudicats a dones i els

dos restants recaurien en homes. A més, es prioritzaria la contractació de

professionals poblers. És a dir, els perfils de contractants que siguin de sa Pobla

tendran prioritat davant dels currículums amb el mateix nivell de formació de

persones vengudes d’altres pobles*. Finalment, recordar que tenim en compte el

potencial de periodistes o comunicadors de noves promocions i joves que hi ha al

nostre poble, potencial que podem i hem d’explotar.

* Voldria aclarir que aquesta decisió no es basa en un criteri discriminatori, sinó de

reconeixement que aquests professionals poblers contractats podrien donar una

millor resposta a les necessitats i a les demandes informatives del poble, ja que

coneixerien en més profunditat l’ecosistema social de la vila poblera.

A més, en analitzar la nostra competència hem considerat que les mancances de la

seva programació arcaica i antiquada; així com de la gestió de les xarxes socials,

és deu a una plantilla de personal adulta desfasada de les noves tecnologies.

Finalment, pel que fa al període de vacances de l’equip humà que conformaria sa

Pobla Ràdio –com ja s’ha avançat en la programació– els quatre membres, el

tècnic, els tres locutors o comunicadors i el director o la directora; lliurarien en el

mateix període de vacances anuals retribuïdes: el mes d’agost.

Pel que fa a l’establiment de l’acord del període de vacances anuals retribuïdes,

deixar clar que ho hem fet seguint el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, és
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a dir, basant-nos en l’Estatut dels treballadors i els seus drets, ja que respectar-los

són la base d’un bon ambient de treball i el motor i la garantia que la feina funcioni.

Amb tot, per establir les bases normatives de política laboral i salarial, ens hem

basat en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Treballadors, tasques i responsabilitats

Pel que fa a les tasques i a les responsabilitats de cada un dels treballadors, un

d'ells seria el tècnic de so, el qual s'encarregaria de resoldre els problemes tècnics

que poden sorgir, així com de donar suport en el control tècnic de la programació

matinal, de 9.30h a 13.30h, tenint en compte que serà la franja horària –a causa

d’una càrrega de treball més lleugera que la de la tarda– en què només hi haurà un

locutor/a a l'estudi. Així mateix, això s'especificarà detalladament a l'apartat

d'horaris. A més a més, el tècnic també serà el principal encarregat i donarà suport

en l'edició de programes –els podcasts– que després es pujaran a la web; i en el

muntatge de ràfegues.

Els dos locutors/es, en horaris intercalats –un amb horari de matí i l’altre de tarda–

s’encarregaran de dur el pes de la programació. Al qui li toqui emissió de matí, es

responsabilitzarà dels programes de la graella d’aquesta franja horària. La resta de

la jornada, completada amb teletreball, la dedicarà a la preproducció. Inversament

amb el locutor de la tarda.

Així mateix, dir que pel pes i la complexitat de la programació de la franja horària

de la tarda, a l’estudi també hi haurà el director/a duent-la a terme. Es concebrà

que el director/a és un locutor/a més.

En aquest sentit, es considerarà que la tasca de director no és més que la que

realitzin la resta de periodistes, i que l’etiqueta de “director” és només això: una

etiqueta per definir un càrrec una mica més enfocat al control, a l’organització. La

tasca principal del director o la directora també serà la realització de programes, i

en menor mesura assegurar-se que tot funcioni.
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Referent als requisits pel càrrec, al tècnic se li exigirà estar especialitzat en

tractament sonor, en edició de programes a través de l’Audacity i en informàtica.

Pel que fa als títols, no farà falta carrera universitària, però sí una FP en Producció

d’Audiovisuals Ràdio i Espectacles, en Imatge i So o de similars.

Els requisits pels dos locutors i pel director/a seran els mateixos. Se’ls exigirà ser

graduat/a en Periodisme o, si més no, en Comunicació Cultural. Aquesta decisió

s’explica pel fet que considerem que dins aquest ofici hi ha molt d’intrusisme. Fet

que condueix a la precarització del Periodisme i a la desconfiança del públic.

És sabut que a molts mitjans de comunicació i sobretot a les ràdios locals es

contracten a persones graduades en altres disciplines per pagar sous més baixos.

Això és una deshonra a la disciplina periodística i als professionals periodístics,

que han passat per la Facultat de Comunicació, que han dedicat temps i esforços,

i com a mínim quatre anys de la seva vida a formar-se professionalment; perquè

després no se’ls reconeguin aquests mèrits acadèmics ni el títol.

Amb tot, als quatre, tant al tècnic com als locutors i al director/a, se’ls exigiran

coneixements avançats en gestió de xarxes socials i continguts digitals, ja que

hauran d’actualitzar les xarxes socials, la pàgina web de sa Pobla Ràdio

(sapoblaradio.cat) i hauran de pujar els continguts generats en Podcast a les

plataformes Ivoox i Spotify, al blog propi; i compartir-los per Twitter i Facebook. El

nivell C1 de català, el B2 d’anglès i el castellà seran indispensables pels tres.

Horari

Segons el  Conveni estatal de premsa diària 2019-2021 , la jornada màxima anual

d'un treballador és de 1.687,5 hores, unes 32 hores setmanals. Així mateix, han de

gaudir d'un descans setmanal ininterromput de dos dies. Seguint aquests

requeriments, els horaris per treballador seran els següents:
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- Locutor 1: horari de matí. Farà de 9.15h –per tal de començar el directe a les

9.30h– a 13.30h –quan acabaria la programació matinal– a l’estudi. Això ja

suposarà 4 hores i 15 minuts de la seva jornada laboral, que es completarà

amb 2 hores i mitja de teletreball, dedicades a la preproducció. Aquestes

hores de feina seran flexibles, i el treballador les podrà administrar,

gestionar i realitzar quan vulgui; tot i que la lògica diu que es completarien a

la tarda*. Així, d’aquesta manera es completarien i se sumarien les 6 hores i

mitja diàries; sumant a final de setmana les 32h estipulades.

- Locutor 2: horari de tarda. Farà de 15.15h –per tal de començar el directe a

les 15.30h– a 19.30h –quan es donaria per acabada la programació del dia–

a l’estudi. Això ja suposarà 4 hores i 15 minuts de la seva jornada laboral,

que es completarà amb 2 hores i mitja de teletreball, dedicades a la

preproducció. Aquestes hores de feina seran flexibles, i el treballador les

podrà administrar, gestionar i realitzar quan vulgui; tot i que la lògica diu que

es durien a terme pel matí, abans de començar la programació del dia*. Així,

d’aquesta manera es completarien i se sumarien les 6 hores i mitja diàries;

sumant a final de setmana les 32 h estipulades.

* No obstant això, sí que s’ha de garantir que es compleixin, tenint en

compte que són la base que la programació es pugui dur a terme amb èxit.

És un dels compromisos del contracte de teletreball.

- Director/a: L’horari del director o directora serà el mateix que el del locutor

de tarda, ja que s’encarregarà també de la programació d’aquesta franja de

la graella, la qual és més densa que la matinal. En aquest sentit, farà de

15.15h –per tal de començar el directe a les 15.30h– a 19.30h –quan es

donaria per acabada la programació del dia– a l’estudi. Això ja suposarà 4

hores i 15 minuts de la seva jornada laboral, que es completarà amb 2 hores

i mitja a la supervisió. El director/a té la responsabilitat que tot funcioni. A

més, ha de mediar entre tots els treballadors perquè hi hagi un bon ambient

81



de treball. Així, en les seves 2 hores i mitja que resten per completar la

jornada diària i conseqüentment la setmanal, haurà d'acomplir diferents

tasques: setmanalment haurà d'acudir també a l'estudi durant la

programació matinal per tal de rebre el feedback del locutor del matí i del

tècnic, haurà d'estar disponible per qualsevol dubte, proposta o suggeriment

que li realitzin tant els periodistes com el tècnic, donant el vistiplau o

rebutjant noves idees; i dedicar-se –en major mesura– a pensar en nous

temes, a proposar-los, i executar les passes que calguin per dur-los a terme.

Amb tot, serà l’encarregat de convocar un pic a la setmana –que per motius

executius serà els dilluns– a tot l’equip. O bé telemàticament o bé

presencialment, segons millor convengui, garantint així la bona comunicació

entre els dos locutors i el tècnic –malgrat que facin horaris diferents–; i

suggerint propostes, escoltant les que tenguin ells i organitzant els temes

setmanals. Serà l’anomenada “reunió de continguts” de qualsevol mitjà.

- Tècnic de so: l'horari d'aquest treballador, amb un contracte de mitja jornada,

serà molt més flexible. Ajudarà a fer el control tècnic a l'únic locutor que

cobreixi la programació matinal, tot i que no s'exigirà que realitzi les

mateixes hores que aquest. És a dir, donarà una mà quan calgui, en les

entrevistes o programes que ho requereixin. No obstant això, serà

l'encarregat de la breu programació dels caps de setmana. És a dir, haurà

d'anar a la ràdio els dissabtes i els diumenges al matí a fer l'agenda, els

noticiaris i els butlletins: de 9.15h a 13.30h. La resta de temps, fins a

completar la mitja jornada diària, el dedicarà a la postproducció. A l'edició

dels continguts amb l'Audacity i a la puja dels podcasts a l'Ivoox i al Spotify,

a la web i a les xarxes socials. A més, també durà el pes de les dues

plataformes primeres i de la web; i serà el revisor del nombre d'oients que té

la ràdio, l’encarregat de consultar les estadístiques, etc.

Contractes i salaris
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Per a planificar tota la política laboral i salarial i la contractació, ens hem basat en

l’Estatut dels Treballadors.

En relació amb la remuneració de tots tres treballadors, dir que serà la mateixa

pels dos comunicadors o locutors i també pel director o directora. Això es deu al

fet que es considera que la tasca de director no és més que la que realitzin la resta

de periodistes. A més, es creu que el fet que la seva tipologia de contracte sigui de

funcionariat públic, ja retribueix el seu extra de responsabilitat. Tenint en compte

que és un contracte que et dóna una seguretat i una estabilitat de per vida.

Amb tot, aquesta remuneració es correspondrà amb el salari següent dividit en 14

pagues (les pagues extres s’abonaran al juliol i al desembre):

 Salari anual brut: 20.000€

 -  Salari dividit en 14 pagues

 -  Salari brut mensual: 20.000/14 = 1428,57€

 -  Seguretat Social: 6,35% de 1428,57 = 90,71€

 -  Retenció IRPF: 15% de 1428,57 = 214,28€

 -  Salari net= 1428,57 – 90,71 – 214,28 = 1123,58€

Tenint en compte l’exposat, gaudiran d’un salari anual brut de 20.000€ dividit en

14 pagues. Aquest, un cop descomptades la Seguretat Social i la retenció de

l'IRPF, significarà un salari mensual net de 1123,58€ per a cadascun d'ells.

Institució:

El cost anual real de cada treballador/a per la institució serà de 26.000€.

 -  Salari brut anual del treballador/a: 20.000€

 -  Salari dividit en 14 pagues

 -  Seguretat Social anual: 30% de 20.000 = 6.000€

 -  Cost empresa anual real: 20.000 + 6.000 = 26.000€
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Tot i això, el cost mensual de cada treballador, amb pagues incloses, serà de

2.166,67€, amb un total mensual pels 4 treballadors de 8.666,68€

 -  Salari brut mensual: 20.000/12 = 1.666,67€

 -  Seguretat Social mensual: 6.000/12 = 500€

Els col·laboradors fixos, els tertulians o experts en temes concrets –política,

economia…– que intervenguin en els programes; no cobraran res, ja que ho faran

caritativament. S’entén que es tracta d’una ajuda mútua: la ràdio els dóna visibilitat

a ells, i ells contribueixen a fomentar la cultura del poble; a banda de contribuir a

millorar la democràcia i la societat en què vivim influint en l’opinió pública.

En efecte, tenint en compte l'extensió i complexitat de la proposta de graella de

programació, ens hauríem de recolzar en aquests darrers, en els col·laboradors

voluntaris; per poder-la portar a terme completament. Amb només els 4

treballadors resultaria complicat assolir-la.

2.4.2.1. Organigrama

Sent l’equip humà de sa Pobla Ràdio tan petit, el model d’organigrama que es farà

servir és el clàssic lineal. En aquest, hi ha una direcció a dalt i uns treballadors a

sota. L’estructura és clara, cadascú té una feina i hi ha una jerarquia directa.

No obstant això, cal recordar que la filosofia de sa Pobla Ràdio és clara: que hi

hagi un director/directora no implica que aquest tengui més veu que la resta de

treballadors. Així, la comunicació horitzontal serà bàsica en l'ambient de treball, i

serà garantia que tot funcioni. Tots els treballadors tendran el compromís de

proposar temes per fer: programes, entrevistes, reportatges... El director/directora

podrà fer recomanacions i puntualitzacions de les propostes. I acceptar o denegar

finalment la idea; després que tots els membres hagin donat la seva opinió.
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Imatge 2. Font: Elaboració pròpia
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2.4.3. Quantitat i costos dels factors de producció

Ens acostam al final d'aquest projecte de pla estratègic per a sa Pobla Ràdio 107.1

FM amb un apartat imprescindible per a la seva posada en marxa, ja que comprova

la seva viabilitat econòmica. Sense ella, tot això escrit i descrit fins ara es quedaria

tan sols en això: en teoria, fora poder portar-ho a la pràctica –que és el vertader

"Salt Endavant"–. En tot moment, quan s’estava gestant, pensant i desenvolupant

aquesta proposta comunicativa; s’han tengut en compte que els pressupostos de

l’Ajuntament de sa Pobla són limitats. No són els d’ajuntaments com els del poble

d’Alcúdia o de Pollença, els quals tenen un superàvit de gran magnitud mentre que

el consistori de sa Pobla té dèficit.

És per això que el pla estratègic que s'ha ideat pel mitjà local de sa Pobla és el

més econòmic i el més barat que es podia. Pel que fa a les estratègies de

màrqueting, qualsevol i totes les campanyes de comunicatives que féssim tendrien

un cost executiu 0€. Referent a la gestió de les xarxes socials, totes les aplicacions

i recursos de promoció que empràssim serien gratuïtes. Finalment, per a la

impressió dels 500 follets i els 50 cartells, tenint el Batle una impremta, sent

conscients que això a una empresa de la grandària de la seva no li resulta cap

pèrdua; i sent sa Pobla Ràdio el mitjà públic del municipi i estar adscrita al

Consistori, arribaríem a un acord perquè no haguéssim de pagar res. Així com és

també la seva empresa, Gelabert Indústria Gràfica, l’encarregada de fer totes les

tasques d’impremta que necessita el Consistori. Gratuïtament dintre de qualsevol

àrea o regidoria, ja que estan implícites dins els pressupostos generals.

A més, també aprofitaríem que l’Ajuntament de sa Pobla ens promocionàs en tots

els actes lúdics que organitzés, així com a les xarxes. Ho faríem argumentant que

el mitjà de comunicació és el principal pilar de la participació ciutadana. I és pilar

de la política municipal i de les actituds i preferències polítiques dels ciutadans.
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Així, pel que fa a la publicitat, els nostres costos es reduirien als de distribució del

nostre producte. Aquests costos, que conformen el pressupost de distribució,

serien el que ens costaria el domini i el Hosting: 97€ l’any. Tenint en compte que el

domini contractat amb l’empresa catalana Nominalia –de “.cat”, el dirigit a la

comunitat lingüística i cultural catalana– té el cost d’1€, i el Hosting –que tenim

contractat amb Wordpress i hi seguiríem– és de 96€ anuals.

Passant al pla de producció, a la proposta de programació en si mateixa, la qual és

l’aposta més ambiciosa; seria l’única i la que més requeriria una inversió o un

capital un poc més abundant. Així mateix, és un pressupost temptatiu i cent per

cent viable pel consistori, ja que aquest pla de producció s’ha ideat perquè no faci

falta invertir en material i equipaments tècnics.

L’únic capital que s’hauria d’invertir és en la plantilla de professionals, els quals

són el motor que es pugui desenvolupar l’alenada graella de programació descrita

en aquestes pàgines. Cal recordar que el cost anual real de cada treballador/a per

la institució seria de 26.000€ i que la plantilla estaria conformada per 4 treballadors

–3 comunicadors i 1 tècnic–.

Tots ells cobrarien el mateix sou, un salari anual brut de 20.000€, al qual se li han

de sumar els costos de Seguretat social (que és d’un 30% d’aquest salari brut i és

de 6.000€ per a cada treballador). Així, aquestes despeses en Seguretat Social per

a la institució sumarien un total de 26.000€ anuals pels quatre treballadors

contractats.

Si multipliquem el cost anual real de cada treballador/a per a la institució, per

quatre treballadors, és a dir, 26.000€ anuals reals per a la institució/treballador x 4

treballadors; obtenim una suma tota de 104.000€ anuals reals. Aquest seria el cost

de tota la nostra programació. El que ens costaria el capital humà. Fora necessitat
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d’inversió en equipament, llevat del que ens podria costar la reparació de puntuals

desperfectes.

2.4.3.1. Pla financer

No podem oblidar que si es dugués a terme aquesta programació, passant de

menys de 5 hores diàries a 8, podríem recórrer a les ajudes del Govern. Com s’ha

aclarit en l’apartat 2.1.3.2. Intervencions administratives, en total, podríem

ingressar 35.000 euros. Els quals reinvertiríem en pagar als treballadors.

A més, inspirant-nos en la nostra competència directa, per a l’autofinançament

resevarem un espai a la publicitat. Així, a continuació redactarem unes tarifes

–inspirades en les de Ràdio Pollença– que podríem implementar a la nostra

emissora, sa Pobla Ràdio:

 -  1 setmana de publicitat: 35 euros.

 -  2 setmanes de publicitat: 65 euros.

 -  3 setmanes de publicitat: 115 euros.

 -  1 mes de publicitat: 150 euros.

 -  2 mesos de publicitat: 180 euros.

 -  3 mesos de publicitat: 420 euros.

 -  6 mesos de publicitat: 110 euros / mes.

 -  Per a altres opcions –patrocini de programes, etc., posar-se en contacte

amb sa Pobla Ràdio.

 

 Per posar-ho més fàcil als anunciants, si no poden/volen portar la seva falca

publicitària, donam l’opció de gravar-la a sa Pobla Ràdio amb els nostres

comunicadors de forma gratuïta. Donant llibertat a l’anunciant perquè triï el text i la

música, i comptant amb el nostre assessorament.

 
 (Aquestes tarifes no inclouen l’IVA (+21%)).
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Amb tot i per a tot, aquest projecte per a sa Pobla Ràdio s’ha ideat perquè sigui

viable portar-lo a terme. Comptam amb l’avantatge que tota la inversió necessària

i inicial per a posar en marxa el mitjà ja està feta, es va fer l’any 2017 –tal com es

pot consultar en els pressupostos de la Seu Electrònica de Transparència de

l’Ajuntament de sa Pobla, els quals s’adjunten en els annexos–.

Sa Pobla Ràdio ja va fer una inversió forta l’any 2017, just abans d’encetar la

segona etapa de l’emissora i com a tret de sortida necessari a aquesta. Tenint en

compte el mal estat en què estaven les seves instal·lacions en la seva etapa

prèvia, quan l’emissora encara estava instal·lada en el soterrani de la Congregació.

Tot aquest equipament i material, totes les instal·lacions actuals de sa Pobla

Ràdio, estan en perfecte bon estat. Llevat de petites inversions puntuals a causa

de la ruptura d’alguns aparells, el capital material seria 0€*.

En aquest sentit, vull reiterar que el cost per tirar endavant aquesta proposta de

comunicació per a sa Pobla Ràdio, una proposta molt ambiciosa i que superaria

de llarg els plans comunicatius i la programació radiofònica de la nostra

competència directa –Alcúdia Ràdio i Ràdio Pollença–; ja no pot ser més barata i

ajustada a un pressupost reduït com amb el que compta sa Pobla. L’únic cost que

ens duria seria el del capital humà, el qual quan llegim 104.000€ anuals reals a

l’apartat anterior 2.3.3. de Quantitat i costos factors productius; pot semblar molt,

però no ho és.

Per engegar el nostre pla comunicatiu i la nostra avançada graella programàtica,

només doblaríem la plantilla actual de treballadors, passant de dos –una

comunicadora i un tècnic– a quatre –3 comunicadors i 1 tècnic–, que és la plantilla

amb què compta la nostra competència i això que sa Pobla Ràdio faria 8 hores

més de programació a la setmana.
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Tenint en compte tot l'exposat fins ara, per tant, el cost del nostre pla estratègic

seria de 104.000 euros (pressupost treballadors) + 97 euros (pressupost

distribució). Això suma un total de 104.097 euros.

Cal recordar que el pressupost més actual al qual tenim accés és del 2021. Aquest

any, l’Ajuntament de sa Pobla va destinar una partida pressupostària de 70.000

euros a l’ens públic, tal com he pogut informar-me per a aquest treball a través de

fons institucionals oficials. Igualment, Biel Payeras Torrandell, el regidor de

Participació Ciutadana, que és qui s’encarrega de la ràdio –s’entén la ràdio com un

canal de participació ciutadana–, declara que “el pressupost destinat a sa Pobla

Ràdio ha anat augmentant i augmenta any rere any”. En efecte, des del 2017 fins

ara ha augmentat en 10.000 euros. És a dir, 2.500 euros anuals.

Tenint en compte els 35.000 euros provinents del Govern als quals optaríem si

engeguessim aquest pla, sumaríem ja 105.000 euros. Ja suficients per engegar el

pla. Així mateix, hem de comptar amb els ingressos per la possible publicitat que

podríem tenir i la tendència a l’alça del que inverteix el Consistori en el mitjà públic.

De seguir en la mateixa línia que fins ara, incrementaríem 2.500 euros més els

nostres recursos.

Pressupostos 2022*:

Finançament = Passiu. Ingressos (+) Inversió = Actiu. Despeses (-)

72.500 euros partida Ajuntament 104.000 euros salari treballadors

35.000 euros ajuts Govern 97 euros pressupost distribució

Publicitat: a determinar

Total recursos: 107.500 euros (fora
comptar publicitat)

Total inversions: 104.097 euros

Balanç positiu: 107.500€ - 104.097€ =
3.403 € (fora comptar publicitat)

Taula 9. Font: Elaboració pròpia
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* Els pressupostos no contemplen les despeses en electricitat, ja que és un cost

que assumeix l’Ajuntament directament, informa el regidor de la ràdio, B. Payeras.

Tampoc contempla el cost del local, ja que és un edifici públic, no està en lloguer.

3. Conclusions

En l’apartat final de conclusions d’aquest treball de fi de grau de projecte només

voldria resumir que aquest pla estratègic s’ha fet des de dedins, pensant en totes

les característiques de sa Pobla Ràdio perquè sigui factible portar-lo a terme. S’ha

plantejat després d’observar d’on venim –el passat històric de l’emissora–,

analitzant els seus punts forts i febles, les seves oportunitats i amenaces; tenint en

compte la competència, el nostre pressupost i recursos limitats i establint-nos

objectius assequibles.

El pla estratègic que aquí figura, per tant, és viable de tirar endavant. Així, per

acabar, només em queda animar al consistori a què dugui a terme aquest projecte.

Es tracta d'una aposta que situaria a sa Pobla en el pòdium de les ràdios locals. I

no només això, sinó que ho faria amb un pressupost superreduït, d'allò més gustós,

que té en compte la situació econòmica del pressupost, del capital i del deute

públic del nostre poble.

Aspirem a créixer, siguem valents i invertim en la nostra ràdio. Invertim en un millor

i més professional periodisme local. Invertim en periodisme com a mitjà d’inversió

en participació ciutadana. Fem-ho per construir un poble més participatiu, amb

més pensament crític i opinió pública. Fem-ho cercant una democràcia més ferma.

Fem-ho i fem un “Gran Salt Endavant”.
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5. Annexos

5.1. Entrevista a Biel Ferragut (regidor) i a Joan Payeras (cronista del poble)

- Les freqüències d’FM són de concessió estatal. Com es va atorgar el dial de

la Freqüència Modulada a l’Ajuntament?

Resposta Biel Ferragut: Durant molt de temps la freqüència va ser provisional,

era la 88.2 FM. Realment la definitiva, l’actual, la tenim de fa molt poc. Va ser

l’actual regidor de Cultura, Antoni Simó Tomàs, qui va dur a terme tots els

tràmits per obtenir la corresponent, aconseguida el 2017. Del 2006 al 2015,

durant la primera etapa, vam tenir la provisional, la qual era la de Muro, però

Muro s’havia posat a la que ens pertocava a nosaltres. Aquest canvi de

freqüència i tecnificació de sa Pobla Ràdio va succeir durant la meva legislatura,

del 2015 al 2019. Hi va haver uns anys, abans d’això, que hi havia molts

programes de col·laboradors, sobretot de joves. Això era exactament durant la

legislatura 2007-2011, quan jo era regidor de Participació Ciutadana.

Resposta Joan Payeras: La iniciativa de legalitzar l’emissora va ser de Toni

Simó, l’actual regidor de Cultura de MÉS. Les emissores locals estan a la banda

107 aquí a Mallorca, i nosaltres estàvem de forma irregular en la 88.2 FM. La

ràdio de Muro s’havia posat a la nostra freqüència i nosaltres ens vam haver de

posar a la seva. Després ho vam poder arreglar.

- Amb quina programació neix sa Pobla Ràdio en la seva primera etapa?

Resposta J.P.: Només s’emetia els dematins, com ara. Es feia un magazín que

consistia en notícies de portada dels mitjans de comunicació, notícies d’agenda

d’aquí de sa Pobla, locals; previsions meteorològiques, números de la sort,
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entrevistes… Lo típic. Pere Pau Alorda, el cap de premsa de l’Ajuntament i jo,

tots dos periodistes de professió, fèiem la programació. El dia abans, cada dia,

preparàvem els programes perquè hi hagués uns convidats: hi havia uns

col·laboradors fixos cada dia (Joana “Balladora”, Pere Perelló, Antònia

“Mussola”) per a uns temes fixos. Llavors, també fèiem esports, sobretot futbol i

sobretot el Poblense, però un poc tot, perquè a sa Pobla els esports agraden

molt. Això era la programació, amb això cobríem dues hores i mitja. Les

desconnexions es cobrien amb connexions amb IB3, emetent els butlletins

horaris d’entre 3 i 4 minuts. Aleshores, durant la primera etapa de la ràdio, fins a

l’any 2015, érem només dos locutors. No hi havia, però, cap director. Ningú

comandava per sobre l’altra. Tots estàvem al mateix estament i treballàvem

conjuntament, braç a braç.

- Quin radi de cobertura té? Només s’escolta a sa Pobla o també als pobles

veïns?

Resposta ambdós: Això t’ho dirà Ferran Pascual, el tècnic. Tot i que sí que

sabem que als inicis no arribava ni a la zona de Crestatx, només cobria el nucli

del municipi de sa Pobla, no arribava més lluny de la ronda, ni a fora vila, a la

marjal.

- Era possible saber quin número d’escoltes tenia la ràdio?

Resposta Joan Payeras: No. Era impossible saber-ne l’audiència.

Resposta Biel Ferragut: Només sabíem que tenia molta audiència quan la

connectàvem als altaveus dels carrers de sa Pobla, per les èpoques especials

de l’any, durant Nadal, la fira, Sant Antoni, Pasqua, o les festes de Santa

Margalida i Sant Jaume. Aquesta iniciativa la vam posar en marxa quan jo era
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regidor de Participació Ciutadana. En aquest sentit, cal recordar que el trasllat

de la ràdio del soterrani de la Congregació a aquí, es va fer l’any 2010. Zapatero

va treure els Pla E, que eren unes subvencions. Jo trobava que la ràdio havia

d’estar a peu de carrer, per això vam traslladar la ràdio aquí, a un lloc molt més

cèntric, a aquesta plaça Alexandre Ballester, molt més accessible, agradable i

fàcil de localitzar pels convidats. De fet, aquí defora hi ha una placa que ho

deixa testimoniat.

Imatge 3. Font: Ajuntament de sa Pobla

5.2. Entrevista a Ferran Pascual, tècnic de sa Pobla Ràdio

- Pots explicar la història de la segona etapa de sa Pobla Ràdio?
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Resposta: Hi havia l’opció de muntar la ràdio aquí, al Casal, o de deixar-la a la

Congregació, on va néixer i estava. Així mateix, l’any 2000, dins del marc del Pla

Mirall, que era un pla per ajudar als pobles de Mallorca que sense aquesta ajuda

no podien fer, sa Pobla Ràdio es va traslladar aquí on és ara i es van millorar

moltíssim les instal·lacions, invertint en material tècnic i en convertir l’estudi en un

lloc agradable com és ara. La ràdio no funcionava, no funcionava cap aparell, ni la

taula de mescles, ni els ordinadors, ni els micròfons, ni tampoc l’aparell per enviar

el senyal d’FM. A partir d’aquí, vam renovar tota la maquinària necessària amb una

inversió d’uns 10.000 euros, i ja podíem començar a treballar. No obstant això, la

ràdio funcionava per un dial, un senyal que no li tocava, pel 88.2 de la Freqüència

Modulada, que era la que corresponia a Muro. Això va ser perquè Muro s’havia

posat a la nostra llicència, la 107.1.

- Les freqüències d’FM són de concessió estatal. Com es va atorgar el dial de

la Freqüència Modulada a l’Ajuntament?

R.: L’Ajuntament feia deu anys que l’havia demanat, potser el 1996. Havia iniciat

l’expedient després d’entregar un projecte d’enginyer que es requereix. Es va

iniciar l’expedient, però hi havia qüestions damunt aquest projecte que no estaven

correctes. Van passar anys perquè tot estàs en ordre. Vam haver de solucionar

totes aquestes qüestions amb les modificacions corresponents al projecte

d’enginyer que exigia la llei i quan vam tenir-ho, i vam tenir la firma de l’enginyer,

que era requisit, vam contactar amb el departament d’Estat encarregat d’això, ens

van fer la inspecció tècnica corresponent, i ens van donar la llicència de l’FM

107.1. Ja teníem oficialment la nostra freqüència. Tot això va succeir l’any 2017.

Després, mesos més tard, dia 2 de juliol de 2018 ja ho teníem tot a punt per

començar la programació, i així ho vam fer fins al dia d’avui. D’aleshores ençà no

hem aturat!
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- Amb quina programació neix sa Pobla Ràdio l’any 2018?

R.: Amb la mateixa que fem ara, amb En sintonia a partir de les 10h del matí fins a

les 12h, un magazín que combinava noticiaris d'actualitat a primera hora, amb les

principals notícies del dia a banda d'informar sobre l'agenda municipal; amb

entrevistes d'actualitat. Quan vam començar només fèiem aquestes dues hores

d'emissió en directe i els plens municipals. Més avant es van anar sumant

programes col·laboratius, realitzats pels mateixos ciutadans del poble, fet que ens

va permetre ampliar les hores de programació.

- Quina amplitud d’ona o quin radi de cobertura té la freqüència modulada de

sa Pobla Ràdio? Només arriba i s’escolta al poble o arriba als pobles veïns?

R.: Exactament no ho sé, perquè això és impossible de delimitar perquè les ones

depenen del temps i de molts factors, però arriba a tot el terme municipal, fet que

no totes les ràdios municipals fan perquè moltes tenen problemes en aquest

aspecte. Sa Pobla Ràdio s’escolta a tot el poble, incloses les zones residencials

allunyades de Crestatx, s’Obac i Son Toni. A més, també arriba als pobles veïns: a

Campanet, a Búger i a Muro. En cas que un dia no s’escolti per l’FM, sempre es

pot escoltar per Internet. Aquesta és una altra: des del principi, ja des del primer

dia hem emès per Internet.

- Vostè també va muntar les ràdios d’Alcúdia i de Pollença. Quines diferències

hi veu amb la d’aquí?

R.: De pressupost, sobretot, i de programació, tot i que aquesta és conseqüent al

primer, al finançament. Allà, a les dues, fan programació dematí i tarda, mentre que

aquí només emetem el matí. Això es deu al fet que allà compten amb molts més

recursos, tant econòmics com humans: mentre aquí només som dos, una locutora i

jo, el tècnic; allà hi ha un equip de tres comunicadors o locutors, la directora i jo, el
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tècnic. És a dir, aquí som dos en total i allà són cinc. La ràdio de Pollença, a més,

té més recorregut, deu tenir 16 o 17 anys. I malgrat que també hagi tengut dues

etapes, la programació és constant i no ha tengut tants talls. Pel que fa a la

d'Alcúdia, la inversió també és molt major. Així com la programació, que igualment

a la de Pollença s'emet dematí i tarda. Alcúdia Ràdio va néixer l'any 1991. Totes

aquestes dues ràdios tenen redacció, aquí no tenim ni redacció, només locutori.

- Quants d’oients té sa Pobla Ràdio?

R.: Pel que fa a l'emissió i l’escolta a través d’ones radiofòniques, hertzianes, això

és impossible de saber. Pel que fa a Internet, tenim una mitjana de 15 connexions

diàries, tot i que no sabem quin nombre de persones representa cada una

d’aquestes connexions. Els pics més alts que hem tengut va ser durant el

confinament, quan vam arribar a les 300 connexions alhora. Això no ha passat ni a

Ràdio Pollença. Ràdio Pollença, que és una ràdio molt més consolidada i molt més

professional, ha tengut puntes màximes de 80 o 90 connexions per Internet, en

l’emissió de programes especials. I això ja significava molt per nosaltres. Que ens

escoltassin tantes persones durant el confinament, no ens ho podíem creure!

- Per acabar, com creu que es podria millorar sa Pobla Ràdio 107.1?

R.: Invertint més recursos, amb un major pressupost destinat a personal, i

conseqüentment fent més programació. Quan tens més personal, pots fer més

programació. Una cosa va amb l’altra. Així es professionalitzaria la ràdio i es

fidelitzaria l’audiència.
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5.3. Programació de la segona etapa de l’emissora (2018-actualitat)

Imatge 4. Font: Sa Pobla Ràdio
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5.4. Notícies d’hemeroteca consultades (retalls)
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5.5. Antics pressupostos de sa Pobla Ràdio, de domini públic

Només s’adjuntaran els pressupostos del darrer exercici econòmic, de l’any 2021; i

els del primer any de la segona etapa, del 2017. Suficients per entendre el

panorama pressupostari de sa Pobla Ràdio i perquè tots ells són de consulta

pública a través del portal de transparència de l’Ajuntament de sa Pobla, disponible

a través d’Internet.

Pressupostos sa Pobla Ràdio 2021:
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Pressupostos sa Pobla Ràdio 2017:
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