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Resum 
La Bústia SQV és un programa de ràdio en format podcast que pretén donar veu als veïns 

i veïnes del municipi de Sant Quirze del Vallès, situat al Vallès Occidental. A partir de les 

inquietuds, consultes i queixes que el veïnat envia al formulari o a les xarxes de La Bústia 

SQV, es desenvolupen setmanalment els diferents programes d’aquest projecte, que té 

com a objectiu conèixer les diverses preocupacions dels habitants de Sant Quirze del Vallès 

i intentar facilitar la seva comunicació amb l’Ajuntament a través d’un mitjà públic, com és 

Ràdio Sant Quirze. Es tracta d’un programa que necessita estar constantment en contacte 

amb la seva audiència, ja que aquesta col·labora activament proposant el contingut a tractar 

cada setmana, en un ambient distès.  

Paraules clau: podcast, ràdio, societat, denúncia, veïnat, periodisme 

 

 

Abstract 
La Bústia SQV is a radio program in podcast format that aims to give a voice to the residents 

of Sant Quirze del Vallès, located in Vallès Occidental. Based on the suggestions, queries, 

and complaints that the neighbourhood sends in the form or on the La Bústia SQV networks, 

the different programs of this project are developed weekly, which aims to find out the 

various concerns of the inhabitants of Sant Quirze del Vallès and try to facilitate their 

communication with the City Council through a public medium, such as Ràdio Sant Quirze. 

It is a program that needs to be constantly in contact with its audience, as it actively 

collaborates by proposing the content to be discussed each week, in a relaxed atmosphere. 

Key words: podcast, radio, society, complaint, neighbourhood, journalism 
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1. Introducció 
D’entre tots els àmbits i elements que el món de la comunicació comprèn, sempre hi ha 

hagut un que m’ha cridat l’atenció: els seus mitjans, i, especialment, la ràdio. És un mitjà 

que dona lloc a una gran varietat de formats i temàtiques que permeten ser escoltades 

fàcilment des de pràcticament qualsevol dispositiu fabricat en l’actualitat i, tot i tractar-se 

d’un mitjà més complex del que sembla, considero que és atractiu el fet de poder dur a 

terme un bon projecte sense disposar necessàriament d’una gran quantitat de recursos.  

Per aquests motius, vaig decidir l’any passat iniciar un projecte radiofònic, però per falta de 

temps no el vaig poder desenvolupar i em vaig veure obligat a deixar-lo de banda. És per 

aquesta raó que considero que ara em trobo davant d’una gran oportunitat per recuperar la 

idea i dur-la a terme, guiat per professionals en el meu Treball de Fi de Grau. A més, 

considero que optar per la modalitat de projecte creatiu és un encert en tractar-se d’un 

procés més experimental que em permetrà estar en contacte directe amb aquest àmbit que 

tal com he exposat anteriorment, m’interessa i vull conèixer.  

Aquest projecte radiofònic que vull recuperar i posar en marxa amb aquest Treball de Fi de 

Grau parteix d’un cert malestar que arrossega des de fa pocs anys el meu poble, Sant 

Quirze del Vallès, i ha produït un seguit de queixes veïnals que han abocat, la gran majoria, 

a un perfil d’Instagram1 encarregat de recollir la informació del poble. Ben és cert que es 

tracta de queixes justificades, ja que s’han donat un seguit de conflictes que han alterat el 

benestar del poble, com ara, diferents obertures il·legals de locals destinats a l’oci nocturn2, 

agressions sexuals3 i diferents casos d’ocupació4. En tractar-se d’un poble petit, acostumat 

a conviure en una certa harmonia, aquests fets han provocat queixes i protestes en contra 

de la gestió realitzada per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en forma de 

publicacions i comentaris publicats tant al perfil esmentat anteriorment com al Diari de Sant 

 
1 Santquirzedelvalles_noticias [@santquirzedelvalles_noticias]. (2022) [Perfil d’Instagram]. Recuperat 

el 24 de maig de 2022 de https://bit.ly/3PFC8Qb 

2 Redacció Diari de Sabadell (2022). Alerta per l’obertura d’una possible “discoteca il·legal” a Sant 

Quirze del Vallès. Diari de Sabadell. Recuperat de https://bit.ly/3MLG7Jq 

3 Redacció La Vanguardia (2022). Detenido por una agresión sexual a una joven en una discoteca de 

Sant Quirze. La Vanguardia. Recuperat de https://bit.ly/3ahlV3D 

4 Redacció Diari Sant Quirze (2021). Nous Okupes al carrer Barcelona de Sant Quirze del Vallès. Diari 

Sant Quirze. Recuperat de https://bit.ly/3PBqJkv 

https://bit.ly/3PFC8Qb
https://bit.ly/3MLG7Jq
https://bit.ly/3ahlV3D
https://bit.ly/3PBqJkv
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Quirze5, que són generalment irrespectuosos i que lluny d’aconseguir cap canvi o millora, 

són ignorats i alimenten el malestar actual. Per aquest motiu, he considerat interessant dur 

a terme un exercici de comunicació pacífica, recollint i donant forma a tots aquests 

missatges que es perden a les xarxes, emetent-los en un espai destinat a facilitar la 

comunicació entre els veïns i veïnes, i l’Ajuntament en un ambient distès.  

L’elecció d’aquest tema es justifica amb el fet de demostrar el paper que juga la comunicació 

avui dia en una societat. Molts dels problemes que es generen, no només en aquest cas, 

sinó en general, sorgeixen per falta de comunicació. Per tant, el fet d’exercir el paper de 

moderador d’entre les diferents protestes que es generen diàriament, pot tenir una certa 

rellevància social (a Sant Quirze del Vallès) i també a l’emissora de ràdio local, que no deixa 

de formar part d’un element de l’àmbit de la comunicació, clau per dur a terme aquesta 

proposta.  

 

 

2. Objectius 
GENERALS 

● Crear un espai radiofònic titulat La Bústia SQV que serveixi com a eina per facilitar la 

comunicació entre el veïnat de Sant Quirze del Vallès i l’Ajuntament. 

ESPECÍFICS 

● Conèixer al detall les causes del malestar a Sant Quirze del Vallès donant veu als veïns 

i veïnes. 

● Obtenir respostes i solucions a les demandes dels habitants de Sant Quirze del Vallès 

per part dels representants polítics del municipi, convertint aquest espai radiofònic en 

un canal de referència de solucions a les problemàtiques. 

 

 

 

 
5 Diari Sant Quirze (2022). Diari Sant Quirze. Recuperat de https://bit.ly/3wErIJo 

https://bit.ly/3wErIJo
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3. Fitxa tècnica 
 

TÍTOL: La Bústia SQV 

DIRECCIÓ: David Lombrana Chamorro 

PAÍS: Espanya 

ANY: 2022 

DURADA: Entre 30 i 40 minuts 

HORARI: Dimarts a les 21h i dijous a les 

23h (repetició del programa de dimarts) 

GÈNERE: Infotainment  

PÚBLIC OBJECTIU: Habitants de Sant 

Quirze del Vallès, personal de 

l’Ajuntament i altres institucions 

municipals 

CANAL/MITJÀ: Ràdio Sant Quirze 

PLATAFORMES DE DISTRIBUCIÓ: 

Ràdio FM i online en format podcast 

(web Ràdio Sant Quirze FM, Anchor, 

iVoox i Spotify) 

EQUIP:  

o David Lombrana, director de La 

Bústia SQV 

o Roger Barba, col·laborador de La 

Bústia SQV 

o Carles Serqueda, tècnic de Ràdio Sant 

Quirze

 

TAG-LINE: Donem veu als veïns i veïnes 

LOG-LINE: El veïnat de Sant Quirze del Vallès té moltes coses a dir davant un període de 

cert malestar social, i aquest espai donarà veu a les queixes i protestes dels veïns i veïnes 

per tal de ser escoltats i trobar solucions a les diferents qüestions que els inquieten, afavorint 

la situació actual del poble.  

SINOPSI: Davant el descontentament veïnal generat per un malestar social a Sant Quirze 

del Vallès, aquest programa pretén recollir i ordenar les crítiques i protestes dels habitants 

de Sant Quirze en un espai radiofònic destinat a tractar els temes més importants pel bé 

del poble, en un ambient distès en què hi hauran convidats que podran aportar perspectives 

diferents i solucions en relació amb totes aquestes queixes que avui dia es troben disperses 

per les xarxes. 



DAVID LOMBRANA 
TREBALL DE FI DE GRAU 
 

 

 

     8 

4. Context 

4.1 Context a Sant Quirze del Vallès 
Sant Quirze del Vallès, es tracta d’un municipi que “ha crescut molt de pressa, la corba de 

població durant els darrers tres anys s’ha estancat perquè el poble ja no pot créixer més, 

ara ja, si venen els uns és perquè han marxat els altres” (Molins, 2022)6 i darrerament s’ha 

pogut observar un augment d’incidències i de queixes en comparació a altres anys, tenint 

en compte que es tracta d’un municipi petit i relativament tranquil. Tot i no conèixer l’origen 

de l’augment d’aquestes denúncies i d’aquest cert malestar, com podrem veure a 

continuació, s’han multiplicat considerablement per part dels veïns i veïnes d’una de “les 

deu ciutats amb més renda d’Espanya” (Ibar, 2022).  

Sant Quirze del Vallès és actualment governat pel Grup Municipal Junts per Sant Quirze 

(ERC)7 i liderat per Elisabeth Oliveras8, suposant aquest el seu segon mandat al municipi. 

Tal com he exposat a la introducció, darrerament han augmentat la quantitat de denúncies 

per part del veïnat per episodis relacionats amb l’oci nocturn o okupació, entre d’altres, als 

quals cada setmana se n’afegeixen de nous, com per exemple, el mal estat de certs parcs 

i carrers pels quals diàriament circulen els veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès o les 

curses de cotxes il·legals que es realitzen a determinades zones del municipi. Cal tenir en 

compte, però, que es tracten de fets molt comuns als municipis i localitats veïnes, ja que “hi 

ha les mateixes problemàtiques que a altres pobles i, si per exemple, aquí hi ha més okupes, 

a altres pobles també n’hi ha hagut més casos. Si en sortir al carrer després de la pandèmia 

aquí s’han cremat contenidors, a Sabadell se n’han cremat els que aquí es cremen en un 

cap de setmana, i a Cerdanyola, i a Sant Cugat, i a tot arreu” (Molins, 2022). 

Però, d’altra banda, en algunes ocasions certes queixes emeses pels veïns i veïnes no 

tenen cap tipus de fonamentació i tracten temes que no depenen de l’Ajuntament o que 

aquest mateix no pot gestionar. Això es deu a la desinformació dels habitants davant de 

 
6  Declaració extreta de l’entrevista realitzada a Jordi Molins, president de la FAVSQ, inclosa a l’annex 
 
7 Junts per Sant Quirze (2022). Junts per Sant Quirze. Recuperat de https://bit.ly/3Do1NJk 

8 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (2022). Elisabeth Oliveras Jorba. Recuperat de 
https://bit.ly/3CRDdPo 
 

https://bit.ly/3Do1NJk
https://bit.ly/3CRDdPo
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certes qüestions que tenen lloc al poble i a la precipitada necessitat de trobar un 

responsable.  

Aquesta situació ha portat un desordre pel que fa a les queixes del veïnat, que es troben, o 

bé escampades a les xarxes socials, on podem trobar públicament acusacions, 

informacions errònies i fins i tot faltes de respecte que, evidentment, no arriben enlloc ni 

aconsegueixen cap canvi al municipi, o bé les queixes que es produeixen al mitjà oficial que 

contempla l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la seva pàgina web9, l’OAC, el Servei 

d’Atenció Ciudadana. Per cada escrit que arriba a través d’aquest mitjà, “s’obre un 

expedient, de queixa, de suggeriment o del que sigui, i va directe al servei, i sempre ho 

veuen els tècnics, pel que fa a la part política, només hi intervenim si és una qüestió de 

decisió política. Aleshores generen una resposta, i es gestiona allò que es consulta o es 

valora el suggeriment que es proposa, i se li fa el retorn. Llavors hi ha unes persones 

tècniques que controlen el visat d’aquesta sortida, i hi ha un macroexcel amb els típics 

semàfors que indiquen si la consulta està resolta, en tràmit o no resolta. I cada dos mesos, 

anem demanant l’estat d’aquests semàfors per tal que no es quedi res pendent” (Oliveras, 

2023)10. Segons les dades facilitades pel mateix Ajuntament, el conjunt de queixes i 

suggeriments s’ha triplicat l’any 2021 respecte al 2020, passant de les 153 consultes a 517 

i, aquest fet, es deu principal a què “l’any 2020 va ser un any anòmal totalment. Vam estar 

del març al juny tancats a casa, la gent rebent informació i no preguntant-la, perquè no 

sortia, els ajuntaments estaven tancats i l’administració estava parada. Vam estar 

bombardejant d’informació a la gent perquè estigués al dia, i vam aturar l’any fiscal i vam 

haver d’aturar moltes coses. Però és clar, l’any 2021 tornem a la normalitat, o al model que 

se semblava més al d’abans, i hi havia molta por, molta gent que es queixava de veure gent 

sense mascareta, etcètera, i es van generar moltes queixes. I després moltes altres del dia 

a dia que tenien lloc perquè només hi podien haver serveis essencials” (Oliveras, 2023). 

Per tant, d’aquestes 517 queixes generades el 2021, 472 s’han donat per finalitzades, 

mentre que 45 segueixen en tràmit: 

 
9 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (2022). Queixes i suggeriments. Recuperat de 
https://bit.ly/3HN6YFh 
 
10 Declaració extreta de l’entrevista realitzada a Elisabeth Oliveras, alcaldessa de Sant Quirze del 
Vallès, enllaçada a l’annex 

https://bit.ly/3HN6YFh
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El tipus de queixa més freqüent està relacionat amb els espais públics i infraestructures de 

Sant Quirze del Vallès, suposant un 54% de les consultes. L’àmbit d’aquestes, queda recollit 

en el següent gràfic: 

 

 

Figura 1: Web municipal. Quantitat de queixes i consultes a Sant Quirze del Vallès l'any 2021 

 

Figura 2: Web municipal. Àmbit de les queixes i consultes a Sant Quirze del Vallès l'any 2021: 



DAVID LOMBRANA 
TREBALL DE FI DE GRAU 
 

 

 

     11 

4.2 Explicació del projecte 
El projecte consisteix a un programa radiofònic d’actualitat, que s’emetrà a l’emissora de 

Ràdio Sant Quirze, i també estarà disponible en format podcast a la mateixa web de la 

ràdio, a Anchor, iVoox i Spotify, on es recolliran, es donaran forma i sobretot, es comprovarà 

la veracitat de les queixes i consultes que els habitants de Sant Quirze del Vallès ens facin 

arribar a través de les xarxes socials del projecte o que siguin d’interès pel poble, en un 

ambient distès. Juntament amb un col·laborador, aportarem totes les dades i tota la 

informació possible respecte a cada consulta, i proposarem solucions amb relació a tots 

aquests temes que afecten els veïns i veïnes i que avui dia es troben dispersos per les 

xarxes. La finalitat del programa passa per donar veu al veïnat i fer arribar aquestes 

consultes a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès d’una forma endreçada per tal 

d’aconseguir, com a mínim, ser escoltats i escoltades. Però, a Sant Quirze del Vallès, té la 

ràdio aquest poder? 

 

Equip 

David Lombrana Chamorro 

Estudiant del Grau universitari de Comunicació de la UOC i veí de Sant Quirze del Vallès 

 

Roger Barba Vargas 

Graduat en Dret per la UAB i màster en Advocacia per la UOC i veí de Sant Quirze del 

Vallès 

 

Carles Serqueda Torralba 

Tècnic de so de Ràdio Sant Quirze. 

 

 



DAVID LOMBRANA 
TREBALL DE FI DE GRAU 
 

 

 

     12 

4.3 Ràdio Sant Quirze 
Ràdio Sant Quirze 90.9, és l’emissora local de Sant Quirze del Vallès, i té com a objectiu 

principal el servei públic, informant i entretenint la ciutadania. L’emissora informa de 

l’actualitat del municipi a través d’un butlletí diari que es pot escoltar des de les 9 hores del 

matí fins a les 17 hores de la tarda. A banda d’aquest butlletí i dels informatius que ofereix 

Ràdio Sant Quirze, l’emissora compta amb una àmplia graella de programació, formada per 

diferents espais radiofònics duts a terme per col·laboradors i col·laborades del municipi que 

volen realitzar un programa determinat.  

L’emissora disposa d’una pàgina web11 on es pot escoltar la ràdio en directe i llegir notícies 

i informacions que giren entorn del poble, així com les publicacions que interactuen amb el 

perfil de Twitter de l’emissora, l’única xarxa social activa de l’emissora. També trobem tota 

la informació relativa a l’emissora i la seva programació, és a dir, els diferents programes i 

continguts i la graella diària i setmanal. Segons aquesta pàgina web, actualment, l’emissora 

disposa d’un total de quaranta-quatre programes en antena, entre els quals podem trobar 

entreteniment, cultura, esports, informació, etcètera. La web, a banda de permetre seguir 

les emissions en directe així com accedir a la Ràdio a la carta per escoltar i descarregar els 

programes que s’emeten al llarg de la setmana, també dona accés a programes anteriors. 

Tot el contingut que s’ha emès a Ràdio Sant Quirze queda recollit per tal que qualsevol 

persona pugui escoltar-lo novament quan ho desitgi. Aquest fet demostra que l’emissora 

s’ha adaptat als formats actuals i ha digitalitzat correctament el seu contingut, facilitant el 

seu accés a l’audiència de Ràdio Sant Quirze, la qual cosa és necessària a dia d’avui i 

s’aprofitarà en aquest projecte.   

 

 

 

 
11 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (2022). Ràdio Sant Quirze 90.9. Recuperat de 
https://bit.ly/3B3y72k 
 

https://bit.ly/3B3y72k
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4.4 El format podcast 
El podcast “és una publicació de caràcter digital i periòdica, en format d’àudio o vídeo i que 

es pot descarregar d’Internet o escoltar online. Bàsicament, es tracta d’una mena de 

programa de ràdio personalitzable i descarregable que pot desenvolupar-se en una pàgina 

web, en un blog o en tota mena de plataformes perquè estigui a la disposició dels usuaris 

i/o seguidors” (Funes, 2020). L’avantatge principal que aporta aquest format és el mateix 

que proporcionen els serveis de streaming de vídeo per subscripció, com ara Netflix o HBO, 

entre d’altres, ja que es tracta d’un format sota demanda, és a dir, l’audiència pot reproduir 

el contingut quan ho desitgi.  

El concepte del podcast sorgeix l’any 2004 de la fusió dels conceptes “iPod” (la línia de 

reproductors d’àudio digital portàtils dissenyats i comercialitzats per l’empresa 

estatunidenca “Apple”), i broadcast (difusió, en anglès). Aquest concepte va esdevenir una 

innovació tecnològica que facilitava les emissores de ràdio la difusió dels seus programes 

en diferit que, és exactament el que es durà a terme en el transcurs d’aquest projecte.  

Per tant, en l’actualitat, amb les innovacions tecnològiques que s’han produït donant lloc a 

l’era digital, ens trobem davant un panorama en què pràcticament qualsevol usuari o usuària 

d’Internet pot crear un arxiu d’àudio de qualsevol temàtica i publicar-lo a les xarxes. És per 

aquest motiu que aquest format es troba en una situació de gran creixement, donant lloc a 

una gran quantitat de contingut i de temàtiques, entre les quals podem trobar ficció, humor, 

entreteniment, informació, esport, entre d’altres.  

Una de les plataformes d’àudio en streaming que més ha apostat pel podcast ha estat 

Spotify. L’empresa sueca, fundada l’any 2006, disposa d’un enorme catàleg de podcasts, 

així com eines i analítiques per facilitar les diferents tasques derivades del podcasting als 

creadors. En l’informe que va realitzar l’any 2021 titulat Hábitos de consumo de podcasts 

de los españoles12, trobem que el 33% de la societat espanyola escolta podcasts amb força 

freqüència, i dins d’aquest percentatge, un 60% afirma haver-ne augmentat el seu consum 

arran de la pandèmia.  

 

 
12 Spotify. (2021). Hábitos de consumo de podcasts de los españoles. Poble. Recuperat de 
https://bit.ly/3H94MYb 
 

https://bit.ly/3H94MYb
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Segons aquest mateix informe, la franja de major audiència la trobem entre els 27 i 39 anys, 

seguida de la Generació Z, la franja que comprèn les edats dels 18 als 26 anys. Per últim, 

les categories de podcasts més escoltades en 2021 per part de la societat espanyola són: 

comèdia, música, societat i cultura, estil de vida i salut i art i entreteniment, ordenades de 

major a menor audiència.  

 

Figura 3: Informe Spotify 2021. Consum del podcast en 2021 

Figura 4: Informe Spotify 2021. Augment del consum del podcast 
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Existeix també un altre servei, especialitzat en podcast, que juga un paper important en 

aquest projecte, ja que, tal com es mostra a la fitxa tècnica, hi podem trobar aquest projecte. 

“Amb més de 5 milions d’usuaris únics per mes i més de 75 milions d’escoltes al mes, iVoox, 

és la plataforma líder de podcast en espanyol, sent l’app principal a Espanya i 

Llatinoamèrica de la seva categoria”. (Observatorio iVoox, 2022).  

iVoox és un servei de podcast que compta amb més de 380.000 podcasts en castellà i més 

1.300.000 podcasts disponibles en més de 50 idiomes. És per tant una plataforma que 

disposa de dades molt fiables a l’hora de mesurar el consum d’aquest format a Espanya i 

la seva evolució. Per aquest motiu, des de 2020, iVoox, realitza un informe anual titulat 

Observatorio iVoox, que dona a conèixer aquestes dades i les tendències del format. 

Segons les dades de l’informe de 2022, extretes d’una enquesta feta per la plataforma a un 

total de 2.951 oients, el 50,31% dels usuaris escolta més contingut respecte a l’any anterior. 

Aquesta xifra demostra el gran auge en el qual es troba el podcast de parla hispana, que 

ha doblat el temps d’escolta respecte al 2021. Aquesta xifra es pot explicar amb el fet que 

el 42,56% dels usuaris i usuàries, escolten podcasts diàriament, on cada episodi té una 

durada mitjana d’1 hora i 20 minuts. Aquestes dades reflecteixen majoritàriament les 

tendències del consum del podcast a Espanya, ja que és el país d’on pertanyen el 57,4% 

dels oients enquestats, però, existeix també una gran comunitat a Amèrica Llatina, on 

destaquen països com Mèxic, Colòmbia o Argentina.  

 

Figura 5: Observatorio iVoox 2022. Perfil sociodemogràfic dels oients d'iVoox 
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Existint una gran varietat de continguts, cal tenir en compte quines són les temàtiques més 

exitoses entre els oients d’iVoox. Segons aquest estudi, pràcticament una tercera part del 

contingut escoltat pertany a la temàtica d’història i creences, seguit d’actualitat i societat 

amb un 18%. Aquesta és una dada interessant pel que fa a aquest projecte, ja que La Bústia 

SQV, pertany a aquesta categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Referents  
Existeix un gran nombre d’emissores locals que, igual que en el cas de Sant Quirze del 

Vallès, ofereixen els seus mitjans als habitants per crear contingut que pugui ser d’interès. 

Per aquest motiu existeixen una gran quantitat de programes amb molt poca audiència en 

tractar-se de mitjans més aviat petits, però que suposen un punt de referència per aquest 

projecte.  

 

Figura 6: Observatorio iVoox 2022. Temàtiques més escoltades 
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El primer cas que podria considerar com a referent és Altres Veus13 de Ràdio Premià de 

Mar14, un programa destinat a tractar determinats moviments socials que no tenen gaire 

presència als mitjans de comunicació. Es tracta d’un espai que genera un contingut 

setmanal, on cada programa té una durada de gairebé una hora, i queda penjat en format 

podcast a Internet. Aquest cas és un molt bon exemple del format d’aquest projecte: 

programes setmanals, d’una durada similar i que quedin a la disposició dels públics a 

Internet.  

Pel que fa al format, però, hi hauria una diferència principal respecte al cas comentat 

anteriorment. A Altres Veus, els convidats tenen molta presència, ja que tracten un 

determinat tema durant un determinat programa, i en algunes ocasions aquest es converteix 

en una entrevista. En canvi, pel que fa a aquesta proposta, el factor clau són totes les 

queixes dels veïns i veïnes, per tant, es pretendrà tractar d’una manera dinàmica una 

quantitat major de consultes durant el transcurs del programa. Aquest fet no impedeix la 

presència d’un o més convidats que s’impliquin directament en aquestes consultes que es 

comenten durant el programa.  

El que es pretén amb aquest tipus de programa és oferir un producte dinàmic, evitant caure 

en un format més clàssic que derivi en una entrevista. La idea s’aproxima més aviat a una 

espècie de consultori protagonitzat per les qüestions més importants del poble, amb la 

col·laboració d’un convidat que durant el transcurs d’un determinat programa aporti la seva 

visió dels diferents temes que van sorgint i ofereixi informació rellevant per a cada cas. 

Aquest format s’assimilaria al del Consultorio Librológico15 del programa Hoy Por Hoy, 

també a la Cadena SER16, on cada divendres s’obre un petit espai moderat per Àngels 

Barceló destinat a la lectura i que, juntament amb un escriptor o escriptora, tracten les 

consultes enviades per l’audiència i com a resposta obtenen el títol d’un llibre que segons 

el convidat, podria ser d’interès per la persona que envia la consulta.  

 
13 iVoox (2017). Altres veus. Recuperat de https://bit.ly/3wSn0ry 

14 Premià Mèdia (2022). Premià Mèdia. Radio a la carta. Recuperat de https://bit.ly/3F1injj 
 
15 Cadena SER (2022). Consultorio Librológico. Recuperat de https://bit.ly/3MUY73Y 

16 Cadena SER (2022). Cadena SER. Recuperat de https://bit.ly/2VYL5b2 

 

https://bit.ly/3wSn0ry
https://bit.ly/3F1injj
https://bit.ly/3MUY73Y
https://bit.ly/2VYL5b2
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El format consultori s’ha estès amb l’aparició dels nous mitjans o plataformes 

d’entreteniment, com ara YouTube o Twitch, per exemple. Una gran varietat de creadors de 

continguts i de professionals que han ampliat les seves vies de comunicació, han aprofitat 

aquests espais per dur a terme diversos tipus de programes fent servir un format similar, 

adaptant-los als nous mitjans que estan sorgint darrerament. Un dels casos de més èxit 

entre els joves en l’actualitat és el d’Ibai Llanos, un ‘influencer’ que ha dedicat una petita 

part del seu espai a realitzar consultoris17. Pel que fa a una audiència més adulta, també 

podem trobar casos com ara el de la psicòloga Sílvia Congost, que a banda d’oferir sessions 

de teràpia als seus clients, ofereix unes sessions de consultori en directe al seu canal de 

YouTube18. Per tant, podem considerar que aquest tipus de format està força integrat als 

mitjans actuals, i en molt bona part es deu al fet que es tracta d’un format atractiu i que 

permet estar en contacte directe amb l’audiència. 

 

 

4.6 Entorn 
Tot i tractar-se d’un projecte únic a Ràdio Sant Quirze, existeixen diversos espais a altres 

emissores o canals de televisió amb una funció i una finalitat similar al de La Bústia SQV. 

Alguns d’aquests són seccions que formen part d’un programa, i d’altres en constitueixen 

un de propi, però tots disposen d’unes vies de comunicació amb la seva audiència, per tal 

que aquesta hi pugui col·laborar directament aportant queixes, denúncies, o el que 

requereixi el programa en qüestió. A la taula següent, queden recollits, mantenint tots una 

relació amb aquest projecte per la seva temàtica i/o ubicació geogràfica:   

 

 

 

 
17 Ibai (2019). El consultorio de la vida y el amor del Doctor Ibai. [vídeo en línia]. YouTube. Recuperat 

de https://bit.ly/3PMdEVC 

18 Silvia Congost (2021). Confidencias con Silvia Congost – Programa 1 (23/09/2021). [vídeo en línia]. 

YouTube. Recuperat de https://bit.ly/3NC2NvB 

https://bit.ly/3PMdEVC
https://bit.ly/3NC2NvB
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TÍTOL EMISSORA/

CANAL 

DURADA 

MITJANA 

PLATAFORMES DE 

DISTRIBUCIÓ 

SINOPSI 

“El 

Contenidor” 

d’El Món a 

RAC119 

RAC 1 06:00:00 87.7 FM, Web de RAC1 

Spotify, iVoox, Apple 

Podcasts, Amazon 

Music, Google Podcasts, 

podtail, Audible, TuneIn 

Secció del magazine matinal 

presentat per Jordi Basté, on 

l’audiència pot enviar queixes 

a través de correu electrònic 

o de trucada telefònica 

Altres 

veus20 

Ràdio Premià 

de Mar 

00:54:00 95.2 FM, iVoox, Google 

Podcasts 

Una tribuna oberta als 

moviments socials i a les 

veus crítiques de la nostra 

societat que habitualment no 

tenen presència als grans 

mitjans de comunicació 

La nit dels 

ignorants 

3.021 

Catalunya 

Ràdio 

02:00:00 102.8 FM, Web de 

CCMA, Spotify, Apple 

Podcasts, iVoox, Google 

Podcasts, Amazon 

Music 

Xavier Solà té un equip que, 

gràcies a la seva ignorància, 

ens fa ser a tots una mica 

menys ignorants! La màgia 

de la ràdio i la seducció de la 

nit al servei de "La nit dels 

ignorants 3.0". 

Hablar por 

hablar22 

Cadena SER 02:30:00 96.9 FM, Web de 

Cadena SER, Apple 

Podcasts, Google 

Podcasts, Spotify, iVoox 

Hablar por Hablar es el 

programa que hacemos con 

los oyentes de la radio que 

comparten con nosotros 

sus historias. De lo insólito 

a lo cotidiano, de lo 

entrañable a lo increíble, de 

lo más divertido a lo más 

emocionante 

SER 

Consumidor

23 

Cadena SER 00:56:00 96.9 FM, Web de 

Cadena SER, Apple 

Un programa que aborda los 

temas de consumo que nos 

interesan a todos como 

 
19 RAC1 (2022). El contenidor. Recuperat de https://bit.ly/2M6s5Da 
 
20 iVoox (2017). Altres veus. Recuperat de https://bit.ly/3wSn0ry 
 
21 CCMA (2022). La nit dels ignorants 3.0. Recuperat de https://bit.ly/3U1z9T6 
 
22 Cadena SER (2022). Hablar por hablar. Recuperat de https://bit.ly/3guNZUB 
 
23 Cadena SER (2022). SER Consumidor. Recuperat de https://bit.ly/3GF3Ydi 

https://bit.ly/2M6s5Da
https://bit.ly/3wSn0ry
https://bit.ly/3U1z9T6
https://bit.ly/3guNZUB
https://bit.ly/3GF3Ydi
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Podcasts, Google 

Podcasts, Spotify, iVoox 

consumidores. Contiene 

información, denuncias, se 

dan a conocer nuestros 

derechos y se buscan 

soluciones a los problemas 

cotidianos. El programa tiene 

vocación de servicio y los 

oyentes tienen varias vías 

para hacer llegar sus quejas 

El Mirador24 Canal 

Taronja 

01:00:00 Web de Canal Taronja, 

Canal Taronja 

El programa és presentat per 

la periodista Pilar Goñi i 

explica en format reportatge i 

enquesta als ciutadans 

problemàtiques del moment 

que vivim i a través d’una 

tertúlia amb convidats exposa 

els fets. 

Figura 7: Programes propers amb un format similar al de La Bústia SQV 

 

 

4.7 Consum actual i perfil d’audiències 
L’era digital en la qual ens trobem, ha comportat un procés de digitalització en els mitjans 

de comunicació així com la creació de nous formats relacionats amb la informació i 

l’entreteniment. Actualment, la societat té un accés pràcticament immediat al contingut que 

creix exponencialment a diari i que circula a Internet i les xarxes socials, on “és molt fàcil 

opinar i argumentar les coses, sense argument, donant per bona una determinada 

afirmació” (Oliveras, 2023), segons opina l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, que ha 

patit acusacions sense fonament arran d’un polèmic cas que va succeir a la discoteca. 

Aquest fet afecta directament a la ràdio, que s’ha vist obligada a evolucionar adaptant-se a 

aquestes noves tendències, on ha tingut lloc el format podcast, que es troba en creixement, 

en tractar-se d’un format que compleix amb les característiques que es demanen avui dia 

per part de l’audiència. Segons les dades extretes de l’Òmnibus de la Generalitat de 

 
24 Canal Taronja (2022). El mirador. Recuperat de https://bit.ly/3GAmHa2 
 

https://bit.ly/3GAmHa2
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Catalunya 2022-125, una recerca impulsada pel Centre d’Estudis d’Opinió26 de la Generalitat 

de Catalunya i exposada al Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya27 realitzat 

pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya28, el mitjà amb més penetració29 a Catalunya és 

Internet amb un 90,6%, que va superar la televisió l’any 2020 amb l’aparició de la Covid-19. 

La dada de penetració de la televisió, en canvi, s’ha reduït, situant-se actualment en un 

81,1%. Tot seguit, trobem la ràdio, amb un 55,9%, un percentatge força inferior en relació 

amb els dos mitjans esmentats anteriorment, però que s’ha mantingut constant després de 

reduir-se en l’inici de la crisi de la Covid-19, on el paper d’Internet va passar a jugar un 

paper clau en la nostra societat.   

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al perfil d’audiències recollit en la segona onada de 2022, podem observar com 

Internet té una gran presència entre la majoria de franges d’edat. És a partir de la franja 

dels 65 anys on es pot apreciar una reducció significativa d’audiència a Internet en relació 

amb les franges anteriors, però, pel que fa a la ràdio, ens trobem amb el cas contrari, 

esdevenint les franges dels 45 als 64 anys les que més fan servir aquest mitjà.  

 
25 gencat (2022). Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. Recuperat de https://bit.ly/3XCiLeQ 
 
26 gencat (2022). Centre d’Estudis d’Opinió. Recuperat de https://bit.ly/3OF2MZw 
 
27 Consell de l’Audiovisual de Catalunya. (2022). Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya. 
L’apunt. Usos i percepcions dels mitjans audiovisuals. Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Recuperat 
de https://bit.ly/3V7SyTH 
 
28 Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2022). Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Recuperat de 
https://bit.ly/3gHiu9N 
 
29 El concepte de penetració fa referència al percentatge d’audiència de cada mitjà en relació amb el 
total de la població. 

 

Figura 8: Penetració de l'audiovisual per mitjà a Catalunya. Període 2018-2022 

https://bit.ly/3XCiLeQ
https://bit.ly/3OF2MZw
https://bit.ly/3V7SyTH
https://bit.ly/3gHiu9N
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Pel que fa a aquest projecte, però, és important tenir en compte que tot i tractar-se d’un 

programa de ràdio on, segons aquestes dades, bona part de l’audiència és possible que 

sigui d’una edat més adulta, cal recordar que Internet és el mitjà amb una major penetració 

a la majoria de franges d’edat, i per aquest motiu és necessari adaptar aquest programa als 

mitjans digitals. A través del format pòdcast, un format que es troba en auge, i de les xarxes 

socials, es pretendrà arribar a una major quantitat de públic, permetent un major accés i 

disponibilitat a tot el contingut que gira entorn del programa i mantenir un contacte més 

estret amb l’audiència, un punt a tenir en compte, ja que és un projecte col·laboratiu on les 

consultes de l’audiència es converteixen en el motor del programa. 

D’altra banda, recordant el vessant informatiu que té el programa, és també important tenir 

en compte quins són els mitjans més utilitzats per part de la ciutadania catalana a l’hora 

d’informar-se. De la mateixa mostra extreta pel Centre d’Estudis d’Opinió a l’Òmnibus de la 

Generalitat de Catalunya 2022-1, observem que la televisió la primera opció a Catalunya 

per informar-se, amb un 78%, seguida de les xarxes socials i els mitjans digitals. Tot seguit, 

ens trobaríem la ràdio, amb un 42% de la població, un percentatge força elevat, ja que és 

molt proper al dels mitjans digitals (49%). En les darreres opcions, trobem el pòdcast amb 

un 11%. Pel que fa al pòdcast, aquest reduït percentatge es pot deure al fet que es tracta 

d’un format amb una finalitat més lúdica que informativa, i la ciutadania prefereix acudir als 

clàssics informatius que podem trobar tant a la televisió com a la ràdio.   

 

Figura 9: Penetració de l'audiovisual per mitjà a Catalunya. Última onada de 2022 
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5. Projecte 

5.1 Idea, sinopsi i estructura 
La idea d’aquest programa sorgeix de la necessitat de ser escoltat per part del veïnat de 

Sant Quirze del Vallès, que en moltes ocasions tenen qüestions a aportar d’interès 

relacionades amb el poble, però s’acaben perdent a les xarxes socials o als mateixos 

mitjans oficials que l’Ajuntament disposa. Per tant, aquest espai pretén recollir-les, ordenar-

les i donar-les forma en un mitjà oficial de l’Ajuntament, en un ambient distès i dinàmic on 

els presentadors del programa aportaran la informació necessària respecte a cada consulta 

amb la finalitat d’aclarir les diverses qüestions i apropar-les al govern de Sant Quirze a 

través de la ràdio.  

La sinopsi del programa, que consta a la fitxa tècnica inclosa en aquest mateix document, 

és la següent: Davant el descontentament veïnal generat per un malestar social a Sant 

Quirze del Vallès, aquest programa pretén recollir i ordenar les crítiques i protestes dels 

habitants de Sant Quirze en un espai radiofònic destinat a tractar els temes més importants 

pel bé del poble, en un ambient distès en què hi hauran convidats que podran aportar 

perspectives diferents i solucions en relació amb totes aquestes queixes que avui dia es 

troben disperses per les xarxes.  

Cada programa té una durada aproximada de mitja hora, tot i que és un temps orientatiu, i 

està compost per una breu introducció on el presentador i col·laborador del programa donen 

la benvinguda i recorden la participació a l’audiència, tot seguit té lloc el contingut del 

programa, que acostumen a ser dues o tres consultes o temes proposades per part de 

l’audiència, o en el cas de convidar algú al programa, una entrevista, i finalment 

l’acomiadament, que consisteix a recordar breument la forma en què els veïns i veïnes 

poden participar en el programa, així com l’horari d’emissió i la disponibilitat del programa 

en altres plataformes, concretament Anchor i Spotify. En no haver-hi seccions, el programa 

s’estructura d’una manera molt senzilla sense perdre el dinamisme que es vol oferir a cada 

qüestió, consulta o suggeriment que s’hagi proposat.  
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5.2 Identitat 
Tot el contingut audiovisual generat entorn del programa, genera una identitat d’aquest 

mateix. Per aquest motiu, l’elecció del nom, del logo, i de les sintonies, entre d’altres, són 

factors clau a l’hora d’oferir un producte a l’audiència que transmeti un missatge coherent. 

Per tant, el contingut es transmet mitjançant un estil jove i dinàmic que es veu reflectit a la 

identitat del programa mitjançant colors, temes musicals i tipografies alegres i animades. 

 

5.2.1 Nom 

El nom del programa és La Bústia SQV, un nom força descriptiu, ja que el programa pretén 

esdevenir una mena de bústia digital on tothom es pugui adreçar lliurement, i enviar 

qualsevol qüestió, consulta o inquietud. També dona nom a l’eina principal a través de la 

qual el veïnat de Sant Quirze del Vallès es pot adreçar al programa, un formulari 

completament anònim:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Formulari per col·laborar amb La Bústia SQV 
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Igualment, en tractar-se d’un projecte multiplataforma, l’audiència disposa de diversos 

mitjans pels quals es pot adreçar al programa per fer arribar qualsevol mena de contingut. 

A banda del formulari, també ho poden fer a través de les diverses funcionalitats que 

ofereixen les xarxes Instagram i Twitter, com ara els missatges directes, els comentaris, les 

respostes, mencions, comentant el programa amb l’etiqueta #LaBústiaSQV, o d’altra banda, 

per correu electrònic. S’ha de tenir en compte, però, que l’única via completament anònima 

és el formulari, ja que a les xarxes, mitjançant qualsevol interacció es pot conèixer el nom 

d’usuari de la persona que interactua amb el programa, sempre que aquest faci servir el 

seu nom real en el seu perfil. 

 

5.2.2 Logo 

A partir de la idea que la bústia és la icona del programa, he decidit crear una imatge 

corporativa que serveixi com a contingut per les xarxes socials, i un logo. El procés 

d’aquesta primera, ha consistit a crear un dibuix amigable on, a banda de constar la pròpia 

bústia com a element principal del projecte, hi aparegui també un mussol, ja que Sant Quirze 

és considerat el poble dels mussols. És una imatge composta per diferents elements 

relacionats amb la temàtica del programa, però a causa de la seva distribució, es tracta 

d’una imatge que té una funció diferent de la del logo, on es mostra el nom del programa 

així com el nom de l’emissora: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Imatge corporativa de La Bústia 
SQV 

 

Figura 12: Logo de La Bústia SQV 
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El logo és una imatge més senzilla, ja que la seva finalitat és mostrar de la forma més clara 

possible el nom del programa, i aquest és la imatge del perfil a les xarxes. Per tant, 

respectant la tipografia i la icona de Sant Quirze del Vallès, el mussol, he afegit el nom del 

programa i de l’emissora en un fons blanc, de forma que es vegi de manera clara i elegant 

la informació que ha de mostrar aquesta imatge. 

 

5.2.3 Sintonies 

Les sintonies són un gran aspecte a tenir en compte en aquest projecte, ja que considero 

que una bona selecció musical és fonamental, però aquesta selecció es veu limitada. Tot i 

que amb l’emissora no hi ha problema en seleccionar qualsevol mena de sintonia o cançó, 

s’ha de tenir en compte que els programes s’exporten a Spotify, i per aquest motiu, em veig 

obligat a acudir a un banc de música lliure, per evitar reproduir a la mateixa plataforma 

cançons protegides per drets d’autor. A causa del seu ampli catàleg i a la facilitat amb la 

qual es pot accedir al seu contingut, he triat la plataforma Intervox30 com a principal 

proveïdora de temes musicals. La sintonia d’entrada és Rock It Hard31, de Benjamin Geyer 

i Queens Road, una sintonia animada i alegre que dona pas a un espai que pretén abordar 

els seus continguts amb la mateixa energia. És també la sintonia de sortida. Pel que fa a la 

resta de temes, consisteixen a una selecció del mateix banc d’àudio on podem trobar 

gèneres variats que tenen la finalitat d’acompanyar les veus que dirigeixen el programa. Els 

gèneres que hi predominen són el rock i el country.  

 

 

 

 

 

 
30 Intervox Production Music (2022). Intervox. Recuperat de https://bit.ly/3sOrCfa 
 
31 Geyer, B. (2018). Rock It Hard [Cançó] Stay Wild 

https://bit.ly/3sOrCfa
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5.3 Anàlisi DAFO 
 

Figura 13: Anàlisi DAFO del projecte 

 

 

DEBILITATS AMENACES 

El públic objectiu no és gaire ampli en tractar-

se d’un municipi petit. 

Dificultat d’arribar al públic jove a través de la 

ràdio en format FM. 

Ràdio Sant Quirze té poca audiència. 

Falta d’experiència a la ràdio. 

Baix pressupost. 

Ràdio Sant Quirze no compta amb eines per 

analitzar la seva audiència. 

El contingut del programa depèn del feedback 

de l’audiència. 

Els temes i convidats del programa es poden 

veure condicionats per la línia editorial del 

programa que és l’Ajuntament de Sant Quirze. 

Enorme quantitat de podcasts a la xarxa. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Les xarxes socials, ben gestionades, 

permetran arribar a l’audiència i crear una 

comunitat. 

El fet de realitzar el projecte en una població 

petita, és més fàcil arribar al veïnat. 

El programa s’emet en un bon horari. 

Domini dels temes que es tracten al 

programa. 

Contingut d’interès i apte per a tota la família. 

Ràdio Sant Quirze disposa d’una bona pàgina 

web on escoltar les seves emissions. 

Els conductors del programa pertanyen a la 

generació del públic jove a la qual es vol 

arribar. 

El propi veïnat i audiència és creadora del 

contingut del programa 

Exportar el programa a formats actuals, com 

ara el podcast i el videopodcast. 

Fer servir les xarxes socials per arribar al 

públic, especialment al més jove i al que no és 

oient habitual de la ràdio. 

Crear una comunitat. 

L’audiència ens pot proposar temes a tractar. 

Ús de diverses vies d’emissió del programa. 

Es tracta d’una idea innovadora a Ràdio Sant 

Quirze. 

No existeix cap canal de comunicació que 

doni veu al veïnat. 

Donar veu o visibilitzar temes i preocupacions 

que habitualment no apareixen als mitjans de 

comunicació. 
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5.4 Públic objectiu 
El públic objectiu d’aquest programa comprèn els habitants de Sant Quirze del Vallès i 

tothom qui, tot i no residir al municipi, tingui algun tipus de relació o vincle amb el poble i es 

vegi afectat per la seva situació.   

El mitjà que més dades disposa respecte a l’anàlisi del públic del programa, són les 

estadístiques del perfil d’Instagram, el nucli del programa, que analitza l’edat, el sexe i la 

ubicació dels seguidors del programa i que interactuen amb aquest. Amb més de 250 

seguidors, Segons les estadístiques que podem trobar a Instagram en el període comprès 

entre octubre de 2022 i gener de 2023, obtenim la següent informació:  

 

Dades d’edat 

El públic que més interactua amb la xarxa d’Instagram es troba en la franja dels 35 als 44 

anys, representant el 31,9% dels seguidors. Cal tenir en compte també que més de la meitat 

es troben entre els 35 i els 54 anys, una dada a tenir en compte a l’hora de determinar el 

contingut que es publica, ja que aquest anirà destinat majoritàriament a persones de mitjana 

edat. Tot i això, el públic jove comprèn gairebé una tercera part dels usuaris que interactuen 

amb la xarxa, sent del 30,3% la franja que se situa entre els 18 i 34 anys.  

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 INSTAGRAM 

14 – 17 anys 0,3% 

18 – 24 anys 10,5% 

25 – 34 anys 19,8% 

35 – 44 anys 31,9% 

45 – 54 anys 24,5% 

55 – 64 anys 11,2% 

+ 65 anys 1,5% 

Figura 14: Edat dels seguidors de La Bústia SQV a Instagram 
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Dades de gènere 

Segons aquestes mateixes estadístiques, dues terceres parts dels usuaris que interactuen 

amb el programa són dones, mentre que la resta són homes, representant un 66,4% i un 

33,5% respectivament. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Dades d’ubicació 

Finalment, com és lògic, la majoria dels seguidors pertanyen a Sant Quirze del Vallès, 

concretament un 69,2%, tot i que un 11,5% pertany a municipis veïns, com ara Sabadell, 

Barberà del Vallès o Terrassa. Un 7,7% dels seguidors s’ubica a Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

         

 INSTAGRAM 

Femení 66,4% 

Masculí 33,5% 

Figura 15: Gènere dels seguidors de La Bústia SQV a Instagram 

 INSTAGRAM 

Sant Quirze 69,2% 

Barcelona 7,7% 

Sabadell 7,3% 

Barberà V. 2,7% 

Terrassa 1,5% 

Figura 16: Ubicació dels seguidors de La Bústia SQV a Instagram 
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5.5 Durada i periodicitat 
La durada de cada programa és d’aproximadament una mitja hora, tot i que es pot allargar 

o escurçar en funció del contingut de cada programa, i s’emetrà cada dimarts a les 21 hores, 

és a dir, la periodicitat serà setmanal. Tot i això, els dijous a les 23 hores s’emet la repetició 

del programa emès el dimarts anterior.  

 

5.6 Planificació de la temporada i capítols 
La temporada de ràdio comença al setembre, tot i que el primer programa es va emetre l’11 

d’octubre de 2022, i finalitza el 30 de juny de 2023. Per tant, comptant que els dies festius 

no hi haurà emissió, està previst que La Bústia SQV acabi la seva primera temporada amb 

un total de 36 capítols emesos. 

 

 

6. Producció del capítol pilot 
El capítol pilot correspon al primer programa de La Bústia SQV, que està disponible en 

format podcast a la web de Ràdio Sant Quirze, Anchor, iVoox i Spotify sota el nom de La 

Bústia SQV 1x01 | Pilot. Aquest capítol consisteix a una presentació i explicació del projecte 

per tal que l’audiència acabi de conèixer el programa i el seu format (cal recordar que hi ha 

hagut un pla de comunicació a les xarxes previ per tal d’arribar als habitants de Sant Quirze 

del Vallès). Per tant, el desenvolupament d’un bon capítol pilot és clau per provocar 

curiositat al públic objectiu, i així pugui col·laborar directament amb el projecte, enviant 

consultes, suggeriments, etcètera.   

 

6.1 Continguts, tema i convidats 
En aquest primer programa, és fonamental donar la màxima informació possible sobre el 

producte que rebrà l’audiència, així com el seu format i les diferents vies de participació i 

horaris d’emissió. Per tant, aquest capítol pilot consisteix a una introducció al programa on 

s’explica detalladament el seu funcionament, i es tracta una de les consultes que ens ha 

https://www.radiosantquirze.cat/programs/la-bustia-sqv
https://anchor.fm/la-bstia-sqv/episodes/La-Bstia-SQV--1x01-Pilot-e1p6oqb
https://go.ivoox.com/rf/100305743
https://open.spotify.com/episode/36urgx52zPUrwy5uhoMMPJ?si=7096551830ee478c
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enviat el nostre públic per tal de finalitzar l’explicació amb un exemple. En aquest cas, la 

consulta escollida gira entorn de l’excessiva quantitat de cotxes d’autoescola que pertanyen 

a autoescoles d’altres municipis, i en tractar-se Sant Quirze d’una zona d’examen, són molts 

aprenents els que venen a practicar, generant una major quantitat de trànsit en alguns 

moments determinats del dia. Aquesta consulta, va ser enviada mitjançant “La Bústia”, el 

formulari del programa, que és la via principal per la qual el públic ens pot fer arribar les 

seves inquietuds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest primer tema que es proposa al capítol pilot, va ser abordat en el format habitual que 

proposa el programa: el presentador llegeix la consulta, i la comenta de forma distesa 

juntament amb el col·laborador habitual del programa. Aquest col·laborador juga un paper 

molt important, ja que es tracta d’un advocat que aporta les dades necessàries per 

respondre a bona part de les diverses qüestions que es plantegen durant el transcurs de la 

temporada amb una major exactitud, sense perdre el to lúdic que proposa el gènere 

infotainment.    

 

Figura 17: Primera consulta rebuda al formulari de La Bústia SQV 
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6.2 Escaleta tècnica 

CONTROL LOCUTORI: Loc 1: David Lombrana Loc 2: Roger Barba TEMPS TEMPS 

ACUM. 

PC 

 

 

FADE OUT PC 

Rock It Hard 

 

 

PP MICRO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

PP MICRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

 

Sintonia d’entrada 

 

 

 

 

 

 

Loc 1: 

Bona nit Sant Quirze, benvinguts i benvingudes a La Bústia 

Sant Quirze del Vallès. Per fi, després del moviment de 

xarxes que hem realitzat aquests darrers dies, comencem 

amb aquest espai, un projecte que durem a terme dos joves 

del poble. 

 

 

 

Loc 2: 

Efectivament, aquests últims dies hem rebut molt més 

feedback del que esperavem i estem amb moltes ganes de 

començar a tractar tot el que ens heu fet arribar, però per 

començar anem a explicar què és això. 

 

 

 

 

Loc 1 i Loc 2: 

Explicació del projecte: Què és això? 

 

Explicació del projecte: D’on surt la idea? 

 

 

Aclarir la relació del programa amb l’Ajuntament 

 

 

 

00:00:20 

 

 

 

 

 

 

00:00:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:01:18 

 

00:02:22 

 

 

00:01:08 

 

 

 

00:00:20 

 

 

 

 

 

 

00:00:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:02:03 

 

00:04:25 

 

 

00:05:33 
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PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

PP MICRO 1  

 

 

 

 

 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

 

 

PP MICRO 2 

 

 

 

 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

 

 

PP MICRO 1  

 

 

 

 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

 

 

 

Explicació del funcionament 

 

 

 

Introducció primera consulta 

 

 

Loc 1: 

Lectura de la primera consulta: 

“Es podria eliminar el fet que totes les autoescoles de la 

comarca vinguin a fer les pràctiques a Sant Quirze?” 

 

 

Loc 1 i Loc 2: 

Tertúlia sobre la temàtica de la consulta: autoescoles 

 

 

 

Loc 2: 

Explicació problemàtica similar a Móstoles  

 

 

 

Loc 1 i Loc 2: 

Tertúlia sobre la temàtica de la consulta: autoescoles 

 

 

 

Loc 1: 

Anècdota relacionada amb el carnet de conduir 

 

 

 

Loc 1 i Loc 2: 

Tertúlia sobre la temàtica de la consulta: autoescoles 

 

 

 

 

00:05:10 

 

 

 

00:00:51 

 

 

00:00:06 

 

 

 

 

 

00:00:59 

 

 

 

 

00:02:11 

 

 

 

 

00:14:50 

 

 

 

 

00:01:58 

 

 

 

 

00:05:27 

 

 

 

 

 

00:10:43 

 

 

 

00:11:34 

 

 

00:11:40 

 

 

 

 

 

00:12:39 

 

 

 

 

00:14:50 

 

 

 

 

00:17:03 

 

 

 

 

00:19:01 

 

 

 

 

00:24:28 

 

 

 

 



DAVID LOMBRANA 
TREBALL DE FI DE GRAU 
 

 

 

     34 

PP MICRO 1  

PP MICRO 2 

 

 

 

 

FADE IN PC 

Rock It Hard 

 

Loc 1 i Loc 2: 

Acomiadament del programa: breu recordatori del 

funcionament del programa, de l’horari d’emissió i 

agraïments a l’audiència 

 

 

Sintonia de sortida 

00:04:09 

 

 

 

 

 

00:00:14 

 

00:28:37 

 

 

 

 

 

00:28:51 

 

Figura 18: Escaleta tècnica del capitol pilot de La Bústia SQV 

 

 

6.3 Mitjans tècnics (hardware i software) 
L’estudi de Ràdio Sant Quirze disposa d’un espai equipat amb un conjunt de mitjans tècnics 

amb els quals es produeixen les gravacions i emissions dels diferents programes, així com 

el seu enregistrament i edició. D’entre tots els mitjans que hi ha a l’emissora, els que es fan 

servir per produir el programa són els següents: 

Hardware 

o Taula i dues cadires 

o x2 Micròfons Shure SM58 

o x2 Suports de sobretaula per micròfon 

o x2 Auriculars Sony MDR-ZX110AP 

o Tabla de so AEQ 500 amb 2 canals de línia mono, 5 canals de línia estèreo i 1 canal 

híbrid telefònic 

o Tabla de so Yamaha MG16 amb mesclador compacte 

o x2 Amplificador SERVO120A SAMSON 

o x4 Monitor de camp 305P MK2 JBL 

o Reproductor de CD doble CDN77USB Numark 

o Transmissor FM de baixa potència 

o Ordinador amb processador Intel core I5-7600, 3,5GHz i 16GB de RAM 

o Targeta de so ASI5644 Audio Science ASI5600 

o Cablejat variat 
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Software 

o Software de gravació: Sound Forge 

o Software d’edició: Adobe Audition 

o Software d’emissió: Haedata Dinesat Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Sintonies, separadors i efectes sonors 
Tot el material sonor que es reprodueix al programa es concentra en un llistat de música 

lliure de drets d’autor. Aquest llistat es reprodueix de forma contínua a mesura que avança 

cada programa com a música de fons. Es tracta d’un material que pretén emfatitzar 

l’ambient distès des del qual s’estructura el programa.  

Tal com queda recollit al punt 5.2.3 Sintonies, la sintonia de sortida i d’entrada és Rock It 

Hard, que es reprodueix a l’inici del programa acompanyada d’un fade out per donar pas a 

Figura 19: Taula de control de l'estudi de Ràdio Sant 
Quirze 

Figura 20: Estudi de Ràdio Sant Quirze 
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la veu del presentador, i al final del programa, on una vegada aquest mateix acomiada el 

programa, apareix la sintonia mitjançant un fade in.  

Pel format que proposa el programa, que consisteix a una tertúlia que gira entorn del 

contingut enviat per l’audiència, s’ha optat per no incloure altres tipus d’arxius sonors, com 

ara efectes especials. A l’hora de canviar de tema o consulta, o de passar a la part final del 

programa, és la mateixa música que actua com a separador, a través del fade in o fade out, 

passant aquesta en un primer pla per indicar l’inici o el final del contingut que s’està tractant 

en un moment determinat. 

 

6.5 Enregistrament i edició 
La Bústia SQV és un programa que no s’emet en directe, sinó que es realitza la gravació 

del programa, posteriorment i en cas que sigui necessari, s’edita, i finalment s’emet en 

l’horari detallat a la fitxa tècnica i es realitza una edició final per disposar del programa en 

bona qualitat i en format podcast.  

De cara a l’enregistrament del programa, acudim a l’estudi els dilluns a les 16 hores amb 

tota la informació que tractarem preparada. Una vegada configurem el volum dels auriculars 

i el tècnic configura el volum dels micròfons, comença la gravació amb la sintonia d’entrada, 

i amb la posterior presentació que introdueix el contingut del programa. En finalitzar la 

gravació, després de la sintonia de sortida, el tècnic disposa d’un arxiu en brut que és el 

que s’emet. En cas que sigui necessari pot editar-lo amb la finalitat d’esborrar algun error, 

però en un principi el resultat de la gravació s’emet íntegrament. Una vegada s’ha emès, a 

la pàgina web de Ràdio Sant Quirze, queda recollit el fragment d’emissió que va de les 21 

hores (horari d’emissió del programa) fins a les 22 hores i en baixa qualitat. Per tant, com 

la durada del programa és d’aproximadament mitja hora, en aquest arxiu trobem també part 

del contingut que s’ha emès després del programa. En les 24 hores posteriors a l’emissió, 

el tècnic edita aquest fragment amb Adobe Audition, i l’actualitza a la pàgina web, escurçant 

l’arxiu de manera que només es reprodueixi el programa i en bona qualitat. Una vegada 

l’arxiu està actualitzat a la pàgina web, el descarrego i l’afegeixo a Anchor, que s’encarrega 

de distribuir-lo a Spotify i iVoox.  
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7. Distribució i difusió 

7.1 Plataformes de distribució 
El programa, tal com queda indicat a la fitxa tècnica, s’emet els dimarts a les 21 hores a 

Ràdio Sant Quirze 90.9 FM. 24 hores després de la seva emissió es troba disponible a la 

pàgina web de la ràdio en format podcast, i és llavors quan es pot descarregar i distribuir a 

les diferents plataformes mencionades en els anteriors apartats: Anchor, iVoox i Spotify. 

Per tant, els onze programes de La Bústia SQV que s’han emès fins a l’actualitat es troben 

disponibles en aquestes quatre plataformes. 

 

7.1.1 Web de Ràdio Sant Quirze 

La pàgina web de Ràdio Sant Quirze és un espai on es pot escoltar la ràdio tant en directe 

com a la carta. Aquesta, disposa d’una pàgina d’inici amb notícies relacionades amb el 

poble, que s’extreuen de la pàgina de l’Ajuntament, i compta també amb breus espais que 

serveixen com a adreça per accedir ràpidament als darrers programes emesos, al canal de 

YouTube de l’Ajuntament o al contingut del perfil de Twitter de la ràdio. A més, a la part 

inferior trobem el reproductor que, en cas que no se seleccioni cap programa a la carta per 

escoltar, reprodueix la ràdio en directe. 

 

 

 

 

 

 

A banda d’aquesta pàgina d’inici, trobem tres seccions principals: Programes, Notícies i 

Programació. Pel que fa a la primera, podem trobar un llistat amb tots els programes en 

antena i un cercador que ens permet trobar més ràpidament un contingut determinat. 

També podem accedir als programes arxivats, és a dir, a tots aquells programes que es van 

deixar d’emetre. A la secció de notícies podem trobar un recull de les principals notícies de 

 

Figura 21: Reproducció del capítol pilot a la pàgina web de Ràdio Sant Quirze 

https://www.radiosantquirze.cat/
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cada mes que es publiquen al web de l’Ajuntament, i, per últim, a la secció de programació 

ens trobem amb la graella setmanal, on podem veure quins programes s’emetran i quan.  

Per tant, ens trobem davant una pàgina web que disposa de tots els elements necessaris 

per poder escoltar la diversa programació de Ràdio Sant Quirze i poder estar informat de 

l’actualitat al poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 17: Pàgina d'inici del web de Ràdio Sant Quirze 

 

Figura 22: Web de Ràdio Sant Quirze. Podcasts disponibles de La Bústia SQV 
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7.1.2 Anchor 

Anchor és una plataforma de creació, distribució i monetització de podcasts associada a 

Spotify, que facilita als usuaris tota mena d’eina per tal de desenvolupar un podcast i 

distribuir-lo a les diferents plataformes que existeixen en l’actualitat. Es tracta d’una 

plataforma molt intuïtiva que facilita totes les tasques relacionades amb l’edició i distribució 

del podcast. En aquest cas, però, les eines de creació i edició que ens ofereix, no ens seran 

d’utilitat, ja que el programa que es distribueix a Anchor, iVoox i Spotify, és exactament el 

mateix que podem trobar a la pàgina de Ràdio Sant Quirze, per tant, la seva edició ja s’ha 

realitzat prèviament. Anchor únicament publica i distribueix a iVoox i Spotify els programes 

de La Bústia SQV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Web d'Anchor. Podcasts disponibles de La Bústia SQV 
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7.1.3 Spotify 

Spotify és una empresa de serveis multimèdia coneguda pel producte que ofereix, una 

plataforma de reproducció de música i podcast. Existeixen diversos tipus de tarifes 

mensuals a l’hora de registrar-se, en primer lloc, l’usuari gratuït, que tot i disposar de 

funcions limitades té accés a tot el contingut de la plataforma amb anuncis, i després trobem 

les tarifes de pagament, la bàsica, la d’estudiants o la tarifa familiar. A causa de les seves 

funcionalitats i a l’experiència que proporciona a l’usuari, és una de les plataformes d’àudio 

més utilitzades en l’actualitat pel que fa a l’escolta de música i podcast, i per aquest motiu 

és una de les plataformes seleccionades pel que fa a la distribució dels diferents programes 

de La Bústia SQV. 

 

 

 

  

 

Figura 24: Reproducció del capítol pilot a Anchor 

 
Figura 25: Reproducció del capítol pilot a Spotify 

https://anchor.fm/la-bstia-sqv/episodes/La-Bstia-SQV--1x01-Pilot-e1p6oqb
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7.1.4 iVoox 

iVoox, el servei especialitzat en podcast a Espanya i Llatinoamèrica, permet conèixer i 

escoltar tota mena de contingut, a partir de funcionalitats que ajuden l’usuari a gestionar les 

seves llistes i subscripcions per estar actualitzat sobre el seu contingut preferit. De la 

mateixa manera que Spotify, iVoox, disposa de diferents tipus de tarifes per accedir al seu 

contingut sense anuncis.  

 

 

Figura 26: Web de Spotify. Podcasts disponibles de La Bústia SQV 
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Figura 27: Web d'iVoox. Podcasts disponibles de La Bústia SQV 

Figura 28: Reproducció del capítol pilot a iVoox 
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7.2 Pla de comunicació 
El pla de comunicació del projecte se centra en la publicació de contingut a les xarxes del 

programa (Instagram i Twitter) per aconseguir una major interacció per part de l’audiència i 

fer publicitat del programa. En tractar-se d’un programa setmanal, les accions previstes a 

les xarxes queden recollides en una taula que contempla el període d’una setmana, i que 

es repeteix de manera sistemàtica:  

 

Figura 29: Distribució setmanal de les publicacions a les xarxes 

 

Ens trobem, per tant, davant diferents tipus de publicacions tant a Instagram com a Twitter: 

● Post/Tweet del proper programa: Es tracta de la publicació programada pel dia anterior 

a l’emissió del programa a la ràdio. Es fa servir la imatge corporativa explicada a l’apartat 

5.2.2 Logo i se li afegeix el número i el títol del programa, acompanyats d’un tweet o peu 

d’imatge recordant que a l’endemà s’emetrà el programa en qüestió a Ràdio Sant Quirze. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Setmana de 
programa 

Instagram: 
Post + stories 
del proper 
programa 
 
Twitter: 
Tweet amb 
imatge del 
proper 
programa 
 

EMISSIÓ DEL 
PROGRAMA 
 
Instagram: 
Stories “en 
directe” 
 
Twitter: 
Comentar el 
programa amb 
#LaBústiaSQV 

PUBLICACIÓ 
DEL PODCAST 
IVOOX I 
SPOTIFY 
 
Instagram: 
Stories “podcast 
disponible” 
 
Twitter: Tweet 
“podcast 
disponible” 
 

Instagram: 
Fragment 1  
 
Twitter: 
Fragment 1 

Instagram: 
Enquesta 
temàtica proper 
programa 
 
 

Instagram: 
Fragment 2 + 
stories 
 
Twitter: 
Fragment 2 

Instagram: 
Fragment 3 + 
stories 
 
Twitter: 
Fragment 3 

 

Figura 30: Imatge d'un programa 
posterior 
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● Stories “en directe”: Aquesta publicació consisteix a afegir el post anterior en format 

de Storie minuts abans de l’emissió del programa a la ràdio, amb un enllaç que dirigeixi 

l’usuari a la web de Ràdio Sant Quirze per tal d’escoltar el programa en la seva emissió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● #LaBústiaSQV: És el hashtag que es fa servir a Twitter per comentar cada programa. 

Durant el transcurs d’aquests, es recorda i demana la participació de l’audiència fent-lo 

servir per reunir tots aquells comentaris que estiguin relacionats amb el programa i poder-

los tractar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Storie "en directe" 

Figura 32: Tweet de la publicació del programa 1x10 
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● Stories/Tweet “podcast disponible”: Aquest tipus de publicació té la finalitat tant a 

Twitter com a Instagram avisar a l’audiència que el programa es troba disponible en format 

podcast a les diverses plataformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Fragments 1, 2 i 3: Al llarg de la setmana es publiquen tres fragments extrets del 

programa, que consisteixen a una imatge dels micròfons de l’estudi de Ràdio Sant Quirze 

amb el títol del programa i l’àudio d’un breu fragment d’entre 20 i 60 segons de durada amb 

la finalitat de proporcionar part del contingut del programa de forma ràpida a l’audiència i 

que així aquesta vulgui escoltar el programa sencer. 

 

 

Figura 33: Storie "podcast disponible" 
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● Enquesta temàtica proper programa: Tant a Instagram com a Twitter es fan servir les 

diferents funcionalitats per interactuar amb els seguidors i seguidores i que puguin proposar 

temes a parlar. És una forma molt ràpida i interactiva d’obtenir més contingut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Enquesta realitzada a Instagram 

 

Figura 34: Fragment del segon programa de La 

Bústia SQV 
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A banda d’aquestes diferents tipologies de publicacions que queden recollides a la taula 

anterior, es poden afegir publicacions no previstes que sorgeixin a partir de fets o notícies 

entorn del poble, així com recordatoris del formulari on enviar les diferents consultes, 

queixes o inquietuds. Però, les publicacions exposades anteriorment, es publicaran sense 

falta i de manera sistemàtica. 

Com a part del pla de comunicació del projecte, he incorporat al perfil de les xarxes del 

programa un enllaç que centralitza tot el contingut relacionat amb el programa, per tal que 

l’usuari que hi accedeixi, pugui conèixer i accedir ràpidament al formulari o les plataformes 

on es distribueix el programa. Aquest enllaç ha estat desenvolupat amb una eina digital 

gratuïta que està en auge, Linktree32, i es troba situat a la biografia tant del perfil de Twitter 

com d’Instagram de La Bústia SQV. Quan un usuari o usuària prem sobre aquest, es mostra 

la següent pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Linktree. (2022) Linktree. Recuperat de: https://bit.ly/3Zcvl5u 

Figura 36: Linktree de La Bústia SQV 

https://bit.ly/3Zcvl5u
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Com podem observar, ens trobem en un primer lloc el formulari on el veïnat ens pot fer 

arribar les seves queixes, consultes o suggeriments, seguit de la pàgina web de la ràdio, 

l’enllaç al podcast tant a Spotify com a iVoox, i darrerament, les dues xarxes, Twitter i 

Instagram. 

Per últim, dins d’aquest pla de comunicació i amb la finalitat de donar a conèixer el projecte 

d’una forma més automatitzada, arribant a una gran part del públic objectiu del programa, 

està prevista la creació d’una campanya a Instagram amb les funcionalitats d’anuncis que 

proporciona, ja que es tracta d’una eina econòmica i molt eficaç. Per tal de configurar la 

campanya, en primer lloc, s’ha de seleccionar una publicació a promocionar que Instagram 

adaptarà al format stories i distribuirà durant el període de temps previst. Per tant, he 

seleccionat la primera publicació, que és la que explica el projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Publicació d'Instagram a promocionar 
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Una vegada seleccionada, s’han de contemplar els aspectes principals de la campanya, 

que consisteixen als següents paràmetres: 

● Objectiu publicitari: Hi ha diverses opcions, com ara aconseguir més interaccions o 

rebre més missatges directes, però l’objectiu d’aquesta campanya és rebre més visites al 

perfil, ja que en aquest està l’explicació sencera del projecte i l’enllaç al formulari per 

participar. 

 

● Audiència: És important configurar l’audiència per tal que Instagram tingui en compte 

a quins perfils ha de mostrar l’anunci. En aquest cas, es configurarà per mostrar-lo als 

usuaris i usuàries d’Instagram d’entre 15 i 65 anys que es localitzin en un radi de dos 

quilòmetres des del centre de Sant Quirze del Vallès com a referència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pressupost i durada: Es configura el preu per dia i la quantitat de dies que es mostrarà 

l’anunci. Multiplicant aquestes dues dades s’obté el pressupost final de la campanya. En 

tractar-se d’un primer experiment, la despesa serà reduïda. 4 euros durant 10 dies. 

 

 

Figura 38: Radi de la campanya d'Instagram 
Figura 39: Configuració de l'audiència de la 
campanya d'Instagram 
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Finalment, una vegada configurats aquests paràmetres, podem observar el resum de la 

campanya, i una previsualització de l’anunci que es publicarà i distribuirà entre el públic 

objectiu configurat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Pressupost i durada de la campanya 

 

Figura 41: Resum de la campanya d’Instagram 

 

Figura 42: Previsualització de l'anunci 
que es mostrarà a Instagram 
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8. Pressupost 

8.1 Previsió de despeses 
En relació amb el pressupost d’aquest projecte, s’han de preveure, en primer lloc, tres tipus 

de despeses que seran fixes, i, en segon lloc, opcions o diferents vies per cobrir aquestes 

despeses amb la finalitat que el projecte no suposi una pèrdua econòmica i es tracti d’una 

idea sostenible.  

Les despeses previstes de cara a la realització de cara a la primera temporada de La Bústia 

SQV, són les següents: 

● Estudi de ràdio: L’estudi engloba la despesa que suposa el lloguer del local, de tot el 

material que es fa servir (que es troba recollit al punt 6.3 Mitjans tècnics (hardware i 

software)) i el sou del tècnic de la ràdio. La totalitat d’aquesta despesa va a càrrec de 

l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

 

● Sou del col·laborador: La persona col·laboradora del programa, que inverteix el seu 

temps preparant els diferents programes i participant-hi activament aportant dades i 

informació al llarg de tota la temporada, rep una compensació econòmica. 

 

● Campanya d’anuncis a Instagram: Aquest punt suposa la despesa de la campanya 

explicada detalladament a l’apartat 7.2 Pla de comunicació.  

 

DESPESES PRIMERA TEMPORADA 

 Cost mensual Cost total 

Estudi de ràdio 100€ 900€ 

Col·laborador 50€ 450€ 

Presentador 100€ 900€ 

Campanya Instagram - 40€ 

TOTAL 2.290€ 

Figura 43: Taula de despeses de la temporada, tenint en compte que aquesta dura 9 mesos 
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8.2 Monetització i vies de finançament 
D’altra banda, comptem amb cinc tipus d’ingressos, que suposen vies de finançament del 

projecte i que tenen la finalitat de sufragar les despeses mencionades anteriorment. 

● Estudi de ràdio: L’estudi de ràdio, explicat anteriorment, suposa un ingrés, ja que és 

una despesa que cobreix l’Ajuntament. 

 

● Crowdfunding: En començar les primeres emissions i aconseguir uns mínims 

d’audiència i interacció a les xarxes, el crowdfunding, permet impulsar el projecte amb el 

suport del veïnat de Sant Quirze del Vallès. 

 

● Falques publicitàries: La Pastisseria MIX és el patrocinador del projecte, i està prevista 

la realització de falques publicitàries sobre el negoci, que col·laborarà amb el projecte 

proporcionant un ajut econòmic. 

  

● Ajut de la FAVSQ (Federació d’Associacions Veïnals de Sant Quirze): Tot i que aquest 

projecte no disposa d’una subvenció per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, els 

membres de la FAVSQ col·laboren amb el programa aportant una petita quantitat 

econòmica derivada de la seva subvenció com a entitat oficial del municipi, a canvi de 

participar eventualment en el programa. 

 

● Monetització del podcast: Anchor, iVoox i Spotify disposen d’eines de monetització de 

podcast, que es faran servir per obtenir un ingrés addicional. 

 

INGRESSOS PRIMERA TEMPORADA 

 Ingrés mensual Ingrés total 

Estudi de ràdio 100€ 900€ 

Crowdfunding - 190€ 

Falques publicitàries 50€ 450€ 

Ajut FAVSQ - 300€ 

Monetització del podcast 50€ 450€ 

TOTAL 2.290€ 

Figura 44: Taula d’ingressos de la temporada, tenint en compte que aquesta dura 9 mesos 
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8.3 Pla de finançament: proposta de sostenibilitat 

econòmica 
Tenint en compte els ingressos i les despeses previstes per la producció d’aquesta primera 

temporada del projecte, el resultat és el següent: 

 

DESPESES I INGRESSOS PRIMERA TEMPORADA 

DESPESES INGRESSOS  

 Cost 

mensual 

Cost 

total 

 Ingrés 

mensual 

Ingrés 

total 

Estudi de ràdio 100€ 900€ Estudi de ràdio 100€ 900€ 

Col·laborador 50€ 450€ Crowdfunding - 190€ 

Presentador 100€ 900€ Falques publicitàries 50€ 450€ 

Campanya 

Instagram 

- 40€ Ajut FAVSQ - 300€ 

   Monetització del 

podcast 

50€ 450€ 

TOTAL 2.290€ TOTAL 2.290€ 

Figura 45: Resultat econòmic de la primera temporada, tenint en compte que aquesta dura 9 mesos 

 

El resultat econòmic d’aquest projecte en finalitzar la seva primera temporada, comptant els 

ingressos i les despeses exposades anteriorment, serà de 0€, és a dir, és un projecte 

sostenible, ja que no suposa una pèrdua econòmica.  
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9. Conclusions finals 
Durant els mesos dedicats a la realització del projecte ideat per aquest Treball de Fi de 

Grau, he gaudit d’un seguit d’aprenentatges obtinguts tant de la part pràctica del projecte, 

com de la part teòrica.  

Pel que fa a la part pràctica, l’aprenentatge ha tingut lloc dins de l’estudi de Ràdio Sant 

Quirze, ja que és l’espai que m’ha permès treballar amb tota la maquinària necessària per 

donar forma i materialitzar la idea de dur a terme un programa de ràdio (en format podcast). 

Per tant, tot i no participar en la taula de control, he conegut tot el material necessari per 

poder produir un programa, i també m’he vist obligat a desenvolupar les meves capacitats 

creatives i comunicatives, per tal d’oferir un contingut diferent i atractiu, i que sigui 

adequadament expressat i comunicat. Aquest aprenentatge queda reflectit en l’evolució del 

programa, i es pot apreciar accedint a una de les diferents plataformes on aquest està penjat 

en format podcast, com per exemple, la pàgina web de Ràdio Sant Quirze. 

Pel que fa a la part teòrica, he pogut conèixer amb una major profunditat les dades i el paper 

que juguen en l’actualitat la ràdio i el format podcast. Pel que fa a la primera, no s’ha vist 

una reducció considerable del seu ús per part de la societat catalana en els darrers anys, 

tot i que la televisió i Internet són els dos mitjans que major penetració tenen en l’àmbit 

audiovisual a Catalunya, amb un 81,1% i un 90,6% respectivament33. Internet es va imposar 

com el mitjà amb major audiència a partir de l’any 2020, l’any de la pandèmia, i no ha deixat 

de créixer. Per aquest motiu, i per la immediatesa que proporcionen les xarxes socials, la 

ràdio disposa d’una menor audiència i es troba davant el creixement d’un nou format, el 

podcast, que ofereix grans avantatges com l’enorme quantitat de nous continguts que 

apareixen diàriament, en tractar-se d’un format fàcil de produir i a l’abast de tothom.  

Però, per aconseguir arribar adequadament al públic objectiu d’un determinat projecte 

audiovisual, he pogut comprovar la importància d’oferir un contingut innovador i 

d’acompanyar-lo adequadament amb un bon pla de comunicació i una estratègia de xarxes 

adaptada a l’actualitat i al projecte, i explorar les diverses vies de finançament per 

aconseguir que es tracti d’una idea sostenible i, amb les eines que la societat disposa avui 

dia, és una bona elecció apostar per aquest format que es troba en constant creixement. 

 
33 Dades extretes del Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya 

https://www.radiosantquirze.cat/programs/la-bustia-sqv


DAVID LOMBRANA 
TREBALL DE FI DE GRAU 
 

 

 

     55 

Per tant, amb aquest projecte, he aconseguit un repte difícil de superar a l’hora de crear un 

programa de ràdio, ja que, després d’analitzar l’entorn, he comprovat que no s’ofereixen 

gaires programes d’aquest estil on l’audiència passa a jugar el paper de prosumer, és a dir, 

on els mateixos oients són els creadors de contingut a través de les seves queixes i 

suggeriments. Per tant, aquest projecte suposa quelcom d’innovador per a la ràdio, 

concretament per a Ràdio Sant Quirze, ja que es tracta d’un programa que pretén tenir un 

valor en si mateix, que és el de donar veu als veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès, i que 

puguin participar activament en una idea que recupera i posa en valor les funcions bàsiques 

de la ràdio de proximitat, i les combina amb els punts més forts de les xarxes socials amb 

la finalitat de crear una eina d’utilitat al servei del poble. 
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10. Annex 
Entrevista a Elisabeth Oliveras, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès 

L’entrevista a l’alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, va tenir lloc al desè programa 

de La Bústia SQV titulat La Bústia SQV | 1x10 Xerrem amb Elisabeth Oliveras. El programa, 

disponible tant a la pàgina web de Ràdio Sant Quirze, com a Anchor, iVoox i Spotify, 

consisteix a una conversa distesa en la qual el presentador, el col·laborador del programa 

i la convidada, parlen sobre el paper de la comunicació en l’actualitat, així com del sistema 

de consultes i sol·licituds que disposa l’Ajuntament de Sant Quirze i d’algunes de les 

queixes més recurrents entre el veïnat, com ara, l’estat de les instal·lacions esportives del 

poble i les problemàtiques generades a la discoteca ‘Waka’, sent aquestes les primeres 

declaracions públiques que realitza l’alcaldessa al respecte. A continuació podem observar 

la transcripció d’un fragment del programa:  

 

Presentador: Dit això, com tampoc ens queda gaire estona de programa, ara que et 

preguntava sobre les consultes que més rebeu, nosaltres tenim alguna consulta que ens ha 

fet algun veí o veïna a través de les xarxes i que si et sembla bé podríem comentar. 

 

Alcaldessa: I tant, a veure si tinc resposta. 

 

Presentador: D’una banda, fa poc vam fer un programa sobre el tema esport, i una persona 

ens va preguntar, literalment, que “per quan unes instal·lacions esportives com déu mana i 

pistes de pàdel al poble?”.  

 

Alcaldessa: Hi ha un projecte que hem de portar a ple per aprovar. Durant el mandat passat 

vam passar la viacrucis de, o es milloren les instal·lacions actuals o crear unes instal·lacions 

de noves. La diputació ens va fer un assessorament i quan vam fer l’anàlisi concret vam 

veure que no era viable millorar una cosa tan vella i tan poc estructurada. Per tant s’ha fet 

el projecte executiu, i per què no s’ha licitat? Doncs perquè estem en plena inflació, i un 

desviament d’una obra que se’n pot anar als 10 o 11 milions, un desviament d’un 10% és 

https://www.radiosantquirze.cat/programs/la-bustia-sqv/radiosantquirze_podcast_6592
https://anchor.fm/la-bstia-sqv/episodes/La-Bstia-SQV--1x10-Xerrem-amb-Elisabeth-Oliveras-e1tb8ar
https://go.ivoox.com/rf/101309552
https://open.spotify.com/episode/3Rv5GZ6t4YVAwtad3xljp6?si=PNoXorUnQXOjWtg8v2SGuw
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un milió més d’euros, que condemna l’Ajuntament a pagar-lo i per tant també a tots 

nosaltres. Per tant, els serveis econòmics de la casa ens han demanat que continguéssim 

fins que s’estabilitzi la inflació. Ara hem de presentar la proposta als grups municipals i l’hem 

de veure a la mesa d’esport, i a partir d’aquí es portarà a ple, s’aprovarà i després es podrà 

iniciar la licitació, és una licitació llarga.  

 

Col·laborador: Nosaltres vam veure el projecte i es tracta d’un projecte molt ambiciós i jo 

tinc moltes ganes de que es dugui a terme perquè la veritat totes les propostes suposen 

una millora molt considerable respecte al que hi ha ara. 

 

Alcaldessa: Al final és entrar al segle XXI amb instal·lacions esportives, tampoc hi ha res 

luxós, però s’ha demanat que sigui material resistent i pensat en aprofitar tots els espais, 

senzillament s’ha pensat en el confort i la seguretat dels veïns i veïnes, perquè el que tenim 

ara és absolutament trist.  

 

Presentador: També et dic, tu ara deies que tens moltes ganes de que aquest projecte es 

dugui a terme, però ni tu ni jo hi anem. 

 

Alcaldessa: Però segurament si les instal·lacions estiguessin bé hi aniríeu més. 

 

Col·laborador: Una altra consulta que ens ha arribat, canviant de tema, és si es posarà 

algun tipus de solució a les altes temperatures que pateixen els nens i mestres a les aules 

durant els mesos de calor. 

 

Alcaldessa: Això és un problema de la Generalitat. Aquí hi ha una confusió important entre 

el que gestionen els Ajuntaments i el que gestiona la Generalitat, les escoles són de la 

Generalitat. Llavors, que fa l’Ajuntament? Doncs pagar la llum, l’aigua, el gas, el telèfon i 
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tots aquests serveis, i gestiona el confort, però si podem posar aires condicionats o no, ho 

diu el departament.  

 

Presentador: Aquí també hi ha una confusió amb el que comentaves respecte allò que pot 

gestionar l’Ajuntament i allò que pot gestionar la Generalitat, perquè per exemple, amb el 

tema Waka crec que passa una mica el mateix, hi ha molta gent que diu que l’Ajuntament 

hauria de tancar la discoteca, però és clar, la realitat és que des de l’Ajuntament s’està 

demanant a la Generalitat que es tanqui. 

 

Alcaldessa: Acabo amb el cas de les escoles, per exemple, l’escola bressol té aire 

condicionat, així com l’escola d’adults i l’escola de música, perquè són les escoles 

municipals i aquestes les gestiona l’Ajuntament i per tant en gestiona el seu confort, la resta, 

van amb la normativa del departament. Llavors intentem posar ombres als patis, etcètera, 

sempre que el departament ens autoritza. Tema Waka, com totes les zones de discoteca, 

hi ha una cosa que es diu el reglament d’espectacles. Els ajuntaments tenen dues opcions, 

una és que les gestioni la Generalitat directament, com fem aquí a Sant Quirze, o avocar, 

és a dir, recuperar aquesta funció, que la Generalitat te la delegui a tu. Sant Quirze mai l’ha 

demanada perquè som un ajuntament molt petit i no tenim la capacitat d’inspecció i de 

control, i per això ho fan ells. La llicència és municipal, sí, però sempre a través d’uns 

informes preceptius obligatoris de diferents sectors, i la majora son de la Generalitat. Per 

tant, si algú pot fer un informe negatiu dient que el que passa aquí es insegur, són ells. 

Llavors es molt fàcil des de la conselleria dir-li a un ajuntament que la llicència és seva, però 

és clar, amb les normes que vostè posa, i a les normes que ha escrit posa que es vostè qui 

fa l’informe. Per tant, faci vostè l’informe dient que el que passa aquí és insegur i que millor 

que estigui tancat. Però aquí no s’atreveix ningú perquè durant molts anys hi ha hagut una 

mà ample amb tot aquest món i una tolerància extrema a coses que son absolutament 

intolerants. El que és intolerable, per exemple, és el que ha passat. Ahir vespre, per xarxes 

ho vaig veure perquè tampoc ningú s’ha molestat en dir-nos-ho, mossos considera que no 

hi ha hagut agressió sexual. 
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Col·laborador: Sí, amb el vídeo viral que es va fer. 

 

Alcaldessa: Ostres, i tornen a victimitzar una nena de 16 anys. En serio? Però no es parla 

amb la conselleria de feminismes? No saben una altra manera de dir les coses? No, s’ha 

analitzat aquesta noia no anava drogada i per tant... D’acord, però algú la va gravar i algú 

ho va fer públic. I és una noia de 16 anys, i ara ha de suportar tot el que diguin. Ostres clar, 

quan veus això, què pots fer? T’indigna com a dona i com a persona ser tan vulnerable i 

que tothom pugui fer i desfer sobre una persona, i que només serveixi la norma, és a dir, 

que com no l’havien drogat, doncs ja no hi ha agressió. Sí que hi ha hagut agressió, perquè 

algú ha utilitzat la seva imatge fent una cosa absolutament privada, després analitzarem si 

era el millor lloc o no, però en tot cas ningú té dret a gravar-ho i menys a fer-ho viral. 
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Entrevista a Jordi Molins, president de la Federació d’Associacions Veïnals de Sant 

Quirze del Vallès 

Per començar, em podries explicar qui ets i a què et dediques? 

Soc en Jordi Molins, estic jubilat, i abans de jubilar-me ja vivia aquí i ja estava treballant per 

intentar muntar l’associació de veïns global en el poble i una vegada jubilat, doncs ja m’hi 

he dedicat en cos i ànima a intentar agrupar al màxim la gent i tenir una altra visió de poble.  

 

Com i quan va sorgir la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Quirze (FAVSQ)? 

Es tracta d’una federació que ja estava muntada l’any 92, i es va muntar precisament perquè 

era una època on començava a expandir-se molt el poble i llavors es va dir de fer una 

federació d’associacions de veïns per intentar-nos agrupar més i fer més força a la 

Generalitat i als Ajuntaments per aconseguir un CAP millor, millors escoles, etcètera. Però, 

a partir de desembre del 92 no en tenim notícia, va ser una cosa que es va muntar i allà va 

quedar tirada, ja que era una època en què hi havia molt moviment, els polítics s’apuntaven 

a les associacions de veïns per fer-les servir com a trampolí i acabar en la política, cosa 

que vam decidir tallar. Després, al 2004, arrel d’una iniciativa d’un veí d’Ègara que era de 

l’associació de veïns d’allà va aconseguir reunir-nos amb gent d’altres associacions de 

veïns que volien col·laborar amb el poble fent reunions, repartint revistes, mirant quants 

bancs estan per pintar, i moltes altres coses que hi havia a fer, fins a dia d’avui. 

 

Quines són les tasques principals que duu a terme la FAVSQ a dia d’avui? 

La tasca principal és intentar aglutinar el que la gent espera tenir en aquest poble pel que 

fa a la qualitat de vida, circulació, mobilitat, convivència en front a les entitats que són els 

Ajuntaments i la Generalitat, les entitats amb les que més toca barallar-se contínuament. 

Per tant intentem aglutinar tot aquest sentiment que hi pugui haver de la gent en un sol lloc, 

perquè no som una població tan gran com per tenir tantes associacions de veïns i que a 

més no funcionen. Alguna ha arribat a funcionar durant un temps, però la gent ha acabat 

desentenent-se. Digues-li associació de veïns o grup de persones interessades en el poble, 

és el mateix, la gent relaciona les associacions de veïns amb una cosa antiga on la gent 

pagava una quota, però això va ser als anys seixanta quan hi havia tanta immigració que, 
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de fet, va ser l’època on més associacions de veïns van néixer a Catalunya. Resumint, ens 

agrupem per fer-li arribar a les entitats oficials les problemàtiques, enrenous i desitjos del 

veïnat, perquè aquestes mai se n’assabenten de res, sempre estan en un despatx.  

 

I de quina manera els hi feu arribar aquests assumptes? 

Fent servir la llei, perquè aquesta diu que tens dret a fer escrits a l’Ajuntament i tens dret a 

que et contestin aquests escrits. Aquí ens va costar un parell d’anys posar ferm a 

l’Ajuntament, perquè quan enviaves un escrit a l’Ajuntament el més normal era que no et 

contestés absolutament res. Llavors el que vam començar a fer és acudir al Síndic de 

Greuges, i clar, en un any escriure setze escrits al Síndic de Greuges, van pensar que érem 

el pitjor poble de Catalunya i que no hi havia transparència i la cosa va millorar. Llavors a 

dia d’avui, l’Ajuntament ja sap que si tu fas un escrit, com a mínim te l’ha de contestar, que 

és una cosa bàsica i ha estat una de les grans queixes del veïnat.  

 

Quins són els principals reptes que suposa gestionar aquesta associació?  

El principal repte és aconseguir una major participació de la gent. És molt difícil. Nosaltres 

repartim cada quatre mesos set mil cinc-centes revistes, i som quatre o cinc persones. Quan 

et poses carrer amunt carrer avall acabes destrossat. I com a federació ens passa igual que 

a l’Ajuntament, si la gent no et ve a dir quines coses veu que estan malament, es difícil 

assabentar-se. Intentem tenir una visió dels problemes globals, els relacionats amb la 

mobilitat, serveis sanitaris, etcètera, i les particularitats, derivar-les perquè l’Ajuntament les 

arregli. A dia d’avui ens hem barallat amb totes les entitats, i no hem de tenir por en fer-ho, 

però necessitem tenir gent que ens doni suport. 

 

Aquestes revistes que repartiu, per exemple, entenc que tenen un cost de producció. 

Com es sosté econòmicament la FAVSQ? 

Com a qualsevol entitat que hi ha aquí en el poble, podem demanar una subvenció. Això 

també ha sigut una guerra. Primer comences posant diners de la teva butxaca entre dos o 

tres persones i arriba un moment en què necessites una subvenció i per aconseguir-la s’han 
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de presentar les factures de tot allò que t’has gastat i t’ho abonen. Les despeses que tenim 

són les de manteniment de la pàgina web i les revistes, tot i que també hi ha certes coses 

molt particulars, per exemple, ara que ens sobra una mica més de diners, intentarem 

comprar un megàfon. Però vam tenir problemes amb l’anterior govern, perquè com 

repartíem llenya també, no els va agradar que els critiquéssim, cosa que hem de fer, i el 

que van fer va ser canviar el reglament d’entitats afegint un article que dividia les entitats 

en primer i segon grau. Si es tractava d’una associació que agrupava d’altres entitats, 

passava a ser de primer grau, i aquestes no tenien dret a subvenció. La FAVSQ era la única 

entitat de primer grau. Es necessita dedicació i sobretot no espantar-te, ja que aquesta gent 

et treu la subvenció i pensa que ja et cansaràs i podran seguir fent el que els hi vingui de 

gust. S’ha de lluitar per aconseguir un progrés.  

 

Com definiries la vostra relació amb la de l’Ajuntament? 

Ara és millor que amb el govern anterior. Això va en funció de les persones. Si les persones 

que estan en front de l’Ajuntament entenen que com a polítics i com a gestors del poble 

seran criticats, no acostuma a haver problemes. Però quan et trobes algú, com ja ens va 

passar, que creu que ningú el pot criticar i que ho fa tot bé, t’acabes rebotant. Amb el govern 

actual, com a mínim, tenim reunions periòdiques on podem treure tots els temes i sap que 

estem allà. Però, barallar-se ens hem barallat amb els cinc partits polítics que hi ha a 

l’Ajuntament, que al cap i a la fi, és la nostra funció.  

 

Podries explicar amb una mica més de profunditat en què consisteixen aquestes 

reunions amb l’Ajuntament? 

Vam considerar que hauríem de poder reunir-nos amb l’alcaldessa per explicar-li els temes 

globals del poble, i també amb el conseller de via pública, ja que la via pública és l’àmbit 

que més problemàtica dona. Però, pel que fa a aquest darrer, vam considerar que dur a 

terme aquestes reunions era perdre el temps, però amb alcaldia no, ho vam mantenir, ja 

que aquesta té una visió global i nosaltres li acostem els problemes globals. Llavors el que 

fem és apuntar els temes, els comentem i els hi expliquem tot, i després anotem el que ens 

contesten sobre cadascun d’ells i posteriorment ho expliquem a la resta de la federació, ja 
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que no hi anem tots. Per últim, ens guardem l’índex de temes de tot el que no s’ha acabat 

de parlar. Llavors, quatre mesos després, tornem a posar la llista sobre la taula i els hi 

recordem els temes que quedaven pendents. De vegades la llista es fa massa grossa, 

perquè aquests assumptes no es solucionen d’un dia per un altre.   

 

Com descriuries l’evolució de Sant Quirze del Vallès en els darrers anys? 

És un poble que ha crescut molt de pressa, la corba de població durant els darrers tres anys 

s’ha estancat perquè el poble ja no pot créixer més, ara ja, si venen els uns es perquè han 

marxat els altres. Es tracta d’un poble que té una qualitat de vida alta pel que gran part de 

les famílies cobra, tot i que després es fa la mitjana i sembla que tothom sigui ric, i no és 

així. Però el que comporta aquest fet és que precisament els habitants amb una major 

qualitat de vida no té aquesta consciència de pensar que som un grup i hem d’aconseguir 

millores. Sant Quirze no deixa de ser un poble dormitori, ara és així, però en un temps 

canviarà per complet, perquè la gent va envellint, no es fa res pels joves, i aquests marxen 

a fora perquè aquí no hi ha qui compri ni qui llogui res. Aquest és un dels grans reptes que 

hi ha en aquest poble, aconseguir que els seus habitants es quedin aquí, i ningú es planteja 

com aconseguir-ho.  

 

I creus que en l’actualitat el benestar del poble ha empitjorat? 

Aquí hi ha les mateixes problemàtiques que a d’altres pobles i, si per exemple, hi ha més 

okupes, a d’altres pobles també n’hi ha hagut més casos. Si en sortir al carrer després de 

la pandèmia aquí s’han cremat contenidors, a Sabadell se n’han cremat els que aquí es 

cremen en un cap de setmana, i a Cerdanyola, i a Sant Cugat, i a tot arreu. Hem evolucionat 

de la mateixa manera, però aquí, en ser més benestants, els problemes es magnifiquen. 

Per exemple, en el meu carrer hi ha hagut uns okupes, i si preguntes als veïns, ni la meitat 

en saben de la seva existència, perquè és un matrimoni jove amb dos fills, que no tenien 

on viure i s’han quedat allà i s’han relacionat amb la gent i no han fet festes, ni sorolls, ni 

han hagut problemes. Però, és clar, si venen uns okupes que fan festes i soroll, i 

l’Ajuntament, que ha de procurar que existeixi una bona convivència,  no fa res, llavors sí 

que hi ha un problema, i la gent en ser benestant, ho denuncia. Hi ha casos de gent que es 
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queixa perquè els okupes punxen la llum al carrer, però, què hem de fer nosaltres, defensar 

la companyia d’electricitat? Hem d’anar a defensar el banc, propietari de l’habitatge en 

qüestió? Doncs no. Però ens trobem amb gent que es queixa dels okupes, que no fan soroll 

ni creen problemes de convivència simplement perquè són gitanos. Són qüestions absurdes 

i en molts casos, la gent benestant perd el nord. Els problemes han crescut, però tenim les 

mateixes problemàtiques que a tot arreu, i molts Ajuntaments no saben com actuar.  

 

Quins són els assumptes que més preocupen a la FAVSQ actualment? 

Actualment estem molt pendents del tema de seguretat, pels okupes que creen problemes 

greus, com un episodi que va tenir lloc durant la pandèmia on uns okupes van terminar a 

cop de navalla, o pel tema de robatoris a les cases o pel carrer. Ara les cases comencen a 

equipar-se amb alarmes i per tant els robatoris són menys, però aquests es comencen a 

produir al carrer. També ens preocupem pel civisme, pel tema de l’aeroport de Sabadell, 

que portem anys i anys barallant-nos amb el pilots, l’agència de seguretat, etcètera, també 

seguim la gestió dels impostos i pressupostos des de 2004. Per exemple ara estem 

pendents del macroprojecte que es vol realitzar sobre un nou poliesportiu que té una 

despesa, de moment, de nou milions d’euros, i clar, com els pagarem? Doncs com el deute 

públic de l’Ajuntament és molt baix, demanarà un crèdit i es tornarà a endeutar, però això 

impedirà poder demanar diners per altres qüestions que no estiguin relacionades amb 

l’esport. Aquestes qüestions són les que ens preocupen a dia d’avui. 

 

Ara que mencionaves el tema de l’aeroport, com està actualment? 

Aquest any portem vint-i-quatre denúncies a l’agència de seguretat, per maniobres mal fetes 

pels avions, i a totes ens han contestat que no s’han detectat cap tipus de maniobra. Fins i 

tot ens han contestat públicament que no tenen perquè contestar-nos. Però nosaltres els 

seguim denunciant, és qüestió de temps, els avions acaben caient, i quan en cau un llavors 

apareix tota la premsa, i és llavors quan sortirem nosaltres amb totes les denúncies que 

hem fet fins ara, amb noms i cognoms. Aquí també baixen jets que segons el fabricant no 

podrien baixar, i també estan tots denunciats. Aquests van plens de querosè, com caigui un 

a una casa, pot ser la gent acabarà sortint i cremant l’aeroport. Estem constantment a sobre 



DAVID LOMBRANA 
TREBALL DE FI DE GRAU 
 

 

 

     65 

d’aquest tema, i en els últims sis anys han canviat quatre vegades de director. Ara ens 

barallem amb l’Ajuntament de Sabadell, que considera que és molt prestigiós tenir un 

aeroport, que a sobre és deficitari i tothom l’ha de mantenir amb els impostos per tal que 

volin quatre persones, quan ho podrien fer a Lleida o Igualada.  

 

De quina forma esteu en contacte amb el veïnat de Sant Quirze?  

Tot és a través de la nostra pàgina web, i del telèfon que tenim posat en el directori de 

l’Ajuntament. Però, també hem d’anar repartint revistes per totes les bústies perquè no 

tothom té Internet, i la gent s’ha d’assabentar que existeix una continuïtat, una crítica a 

l’Ajuntament, etcètera.  

 

I quina és la queixa que més rebeu per part dels veïns i veïnes? 

Va en funció de les èpoques. Recentment ha estat la dels okupes, i ens hi hem implicat 

quan hi ha hagut problemes de convivència, no quan s’han queixat de que són gitanos. 

D’altra banda, seguim tenint l’enrenou del Blau, un local que intenta trampejar, té llicència 

per una cosa i uns dies fa aquesta cosa, i altres dies fa una cosa semblant, i això dona lloc 

a una discussió que és inacabable. El problema principal d’aquest tema no és el que 

succeeixi a l’interior del local, sinó que després, quan la gent surt fora, fan molt d’enrenou i 

ho deixen tot fet una merda. Una de les solucions que s’ha trobat ara, és multar aquesta 

gent que fa botellot, però el problema és que a la zona industrial no se’ls pot multar. Llavors 

aparquen en aquesta zona i fan allà el botellot i d’aquesta manera els veïns tenen menys 

soroll. Però, és clar, després hem de pagar la brigada de neteja perquè vagi a netejar 

aquella zona, perquè sinó queda tot fet una merda i es queixarà la gent que hi treballa en 

aquella zona.  

 

Aquestes queixes s’acostumen a solucionar? 

Les que són molt puntuals, del tipus que falta un fanal a una determinada zona, o que unes 

determinades rajoles estan en mal estat, sí s’acaben solucionant. Ara bé, has de 
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documentar-ho i raonar-ho bé, obtenint molta informació per tal que no et prenguin el pel, 

perquè t’intenten vendre qualsevol cosa.   

 

Saps quin és el tipus de perfil que més s’acostuma a queixar? 

Hi ha dos tipus de persona, d’una banda el jubilat, que té més temps lliure, i d’altra banda, 

la gent que té molt de diner i vol que es faci una determinada cosa perquè té una manera 

determinada de pensar i ha de ser així i punt, i acabes xocant amb aquesta gent que no 

raona. En general són persones molt acomodades que deixen per inútil a tothom, tothom 

està equivocat menys ells. És precisament aquest tipus de gent la que després no participa 

en res. 

 

És un tipus de perfil molt comú aquí a Sant Quirze. 

Sí, l’acomodat. I també el que mencionava anteriorment, el típic que no deu tenir res a fer, 

perquè sempre va buscant problemes, però ja ens va bé, perquè ens serveix d’informador. 

Per exemple, de la gent jove, no ens arriba cap queixa. Només alguna quan ens vam 

implicar fa temps amb el tema del skatepark, que han trigat vuit anys en construir-ne un de 

nou, perquè a l’Ajuntament anterior els hi explicaves que algun dia algú es foradaria el cap, 

i com si sentís ploure. I clar, ara la gent jove ho vol tenir tot de forma ràpida i immediata, 

com a Internet i les xarxes, on tot és ràpid, i llavors ningú vol fer pinya per tractar un 

assumpte que costarà temps i esforç. Però, és clar, el futur del poble està en la gent jove, i 

si aquesta se’n va perquè aquí no es fa res, això serà un asil de iaios.  

 

Què trobeu a faltar des de la FAVSQ perquè es solucionin aquestes problemàtiques? 

El més important, que la gent que entra a l’Ajuntament més que polítics siguin gestors. Els 

polítics tenen unes determinades idees, però tots tenen una fixació només amb determinats 

temes, i això comporta que deixin de banda uns altres. S’haurien de posar dos polítics, i 

que tota la resta fossin gestors, gent que gestiona l’àmbit públic com déu mana. Això 

solucionaria gran part dels problemes. I d’altra banda, que tota la població canviï de 
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mentalitat, pensant com una pinya, i no cadascú pel seu cantó. S’ha d’intentar buscar més 

punts en comú i sobretot parlar del futur, ja que s’ha de construir ara.  

 

Quina relació té la FAVSQ amb Ràdio Sant Quirze? 

Va haver un noi que treballava per Ràdio Sant Quirze que ens va donar idees per fer un 

programa i de tant en tant tractar diferents temes, i vam decidir dur a terme un format on 

anàvem de dos en dos i fer veure que estàvem xerrant en un bar, i en aquella conversa 

explicàvem una determinada problemàtica. Vam fer alguns programes així, però, arran de 

la pandèmia, ens vam adonar que sortia més a compte fer directament podcasts sobre un 

tema en concret, com per exemple, el rebut de l’electricitat. Llavors vam estar fent podcasts 

que publicàvem a YouTube. Encara ens queden alguns escrits que no hem dut a terme, i 

és possible que un dia els recuperi per seguir amb aquest format. Però, hem de tenir en 

compte que la ràdio ens ha costat un dineral i l’hem d’aprofitar, està clar, i sobretot fer 

propaganda perquè tothom sàpiga que existeix, què ofereix i quines possibilitats té. 

 

Creus que la ràdio, així com la resta de mitjans, especialment les xarxes, poden ajudar 

a solucionar aquests diferents temes que giren entorn del poble? 

Hauria d’ajudar. Però els polítics deixen de banda la ràdio perquè l’escolta poca gent i són 

incapaços de fer propaganda. Les xarxes sabem que existeixen, però quan la gent s’hi 

queixa a través d’aquestes, intenten colar qualsevol cosa. No em crec res de tot el que 

m’arriba per les xarxes. M’han intentat colar de tot. Però, és clar, si la gent fa cas al que 

circula a les xarxes, una persona pot posar una mentida i tothom després se la creu, per 

tant no sé quina és la solució al respecte, perquè després la gent tampoc té temps d’anar a 

comprovar aquests assumptes. Quan realment t’hi poses, és al·lucinant, te n’adones que el 

90% de les coses són mentida. Per solucionar aquestes problemàtiques jo penso en crear 

un consell de poble i un síndic municipal, tot i que això, si a l’Ajuntament li molesta, ho pot 

desmuntar fàcilment, com ja ha passat en altres poblacions. Ens hem de fixar en poblacions 

com Sant Andreu de la Barca, on el consell de poble és la pròpia població que s’organitza 

amb una visió global, acostant aquests temes a l’Ajuntament, esperant una resposta per la 
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seva part i que posteriorment la població ho pugui discutir, però per això t’has de trobar amb 

un polític com déu mana.  

 

Consideres que l’Ajuntament fa una bona tasca pel que fa a la seva comunicació amb 

el veïnat? 

Doncs d’una banda fan servir les xarxes, d’acord, és el que tenen, però també hi ha una 

revista mensual que no arriba a tothom i està mal distribuïda. Llavors es basen molt en l’ús 

de Twitter i Instagram, intentant fer una cosa que crec que els beneficia més a ells que no 

a nosaltres, que és muntar moltes meses, com ara la de la Serra de Galliners, o la de salut, 

i de tantes meses que hi ha, algunes ni funcionen perquè la gent s’ha avorrit i passa 

olímpicament. Els interessa que estigui tot escampat. Opino que el sistema de comunicació 

falla per tot arreu.    

Abans de donar per finalitzada aquesta entrevista, voldries afegir alguna cosa més? 

Res més, gràcies per aquesta estona. 
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