
 
 
 

Jornada Eines per a la Ràdio Local 
LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROGRAMACIÓ ESPORTIVA 

A LA RÀDIO DE PROXIMITAT 
Estadi RCD Espanyol, 15 de maig de 2010 

 
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya (FRLC) organitza sessions de treball 
amb l’objectiu d’oferir eines als responsables de les emissores que ajudin a pujar el 
llistó de la qualitat de les ràdios de proximitat. El talent de les persones que fan la 
ràdio de proximitat, amb el suport de les noves tecnologies, ha de contribuir a la 
millora dels continguts i a la seva posada en antena. 
Les Jornades “Eines per a la ràdio local” estan dirigides als directors, caps de 
programació d’esports i d’informatius, i al conjunt del personal de les emissores que 
vulgui fer un pas endavant per a la millora de les ràdios locals. 
. 
DISSABTE, 15 DE MAIG DE 2010  
 
 9,30h Lliurament documentació. 
10,00h  Inauguració a càrrec de Manel Ramon, president de la Federació de 

Ràdios Locals de Catalunya. 
 Benvinguda del RCD Espanyol:  

10,15h Conferència “Importància dels continguts esportius a la ràdio de 
proximitat” a càrrec de Xavier Andreu, director de comunicació i 
relacions externes del RCD Espanyol. 
Presenta: Manel Ramon, president de la Federació de Ràdios Locals de 
Catalunya 

11,00h Pausa. Cafè. 
11,30h Conferència “Les retransmissions esportives a la ràdio local, tocant 

de peus a terra”  
 A càrrec de responsables de retransmissions esportives a ràdios locals. 

Presenta: Jaume Cabot, tresorer de la Federació de Ràdios Locals de 
Catalunya  

12,15h    Conferència “Com dinamitzar una retransmissió esportiva”  
A càrrec de Jordi Robirosa, comentarista esportiu especialitzat en 
bàsquet de Televisió de Catalunya, director del programa NBA.cat 
Presenta: Francesc Callau, secretari de la Federació de Ràdios Locals de 
Catalunya. 

13,00h Conclusions i cloenda.   

13,30h Visita guiada a l’estadi del RCD Espanyol.   
 
*El programa està subjecte a possibles modificacions  
 
Seu de la jornada:  Estadi del RCD Espanyol 
              Av. Baix Llobregat, 100,  08940 Cornellà de Llobregat. 
 
Preu de la jornada: Emissores federades 0 €/ Emissores no federades 6 €. 
 
Nota: El RCD Espanyol oferirà als assistents l’oportunitat d’assistir a un partit a la 
zona de premsa de l’estadi. 
                           
Organitza:                                                  Amb la col·laboració:        

                                     


