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DIGITALITZACIÓ I MILLORES A L'EMISSORA MUNICIPAL
A les portes dels quaranta anys de Ràdio a Sant Fruitós, i per tal d'adaptar-nos a les noves formes
de consum de ràdio, sobretot per lineal (streaming) i també per diferit (podcàsting) ens cal renovar
la taula de so per una de tecnologia IP que pot ser configurada de moltes formes i s'adapta nous
escenaris del dia a dia de l'emissora: autocontrol, control-locutori, unitats mòbils, emissió continua
de contingut, producció de so...
Cal també la renovació de l'ordinador que genera l'emissió continuada (fa 5 anys que funciona
sense parar).
I també volem aprofitar per renovar el mobiliari (taules, cadires...) que no s'han renovat des de
1999.
QUE VOLEM FER?
Volem adaptar l'emissora als nous formats de fer ràdio. Actualment comptem amb una taula
digital amb sols dues sortides de so, la qual dóna problemes a l'hora de necessitar més sortides
com poden ser de retorn a La Xarxa (recordem que som emissora de capçalera del programa La
Central, realitzat per 5 emissores del Bages, Moianès i Solsonès) com també la sortida
d'estreaming o en un futur per l'emissió també d'imatge.
Volem incorporar una nova taula de so, amb tecnologia IP, que incorpora totes les característiques
bàsiques necessàries en l'entorn de la ràdio: tall automàtic de monitors, tall de tos, control de
senyalització, senyals de control per l'automatització d'equips externs, gestió de comunicacions
externes, intercomunicació...
Un altra cosa a renovar és l'ordinador que fa cinc anys produeix el contingut les 24 hores del dia i
que gestiona els diferents programes sindicats o dels mateixos col·laboradors de la ràdio, les
càpsules informatives, els comunicats oficials... Aquest és un element bàsic per la continuïtat de
l'emissió i de l'emissora.
Cal també una renovació total dels micròfons, auriculars... i també del mobiliari. Volem aprofitar
per canviar les taules o adaptar-les a les noves necessitats. També comprar cadires, ja que fins ara
hem anat heretant les cadires d'altres equipaments municipals.
ON HO VOLEM FER?
No cal dir que a l'edifici actual de Ràdio Sant Fruitós
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QUIN SERVEI VOLEM CONTINUAR DONANT AL MUNICIPI?
Al llarg d'aquests quaranta anys, a part de fer contingut per la ràdio també hem estat al costat de
les entitats, del comerç local... ajudant i col·laborant en les seves activitats.
En els darrers anys, (per no fer ara la memòria de la feina feta durant aquest quaranta), per la
cavalcada de reis, s'ha aconseguit que la música de les carrosses sonin alhora gràcies a l'emissió a
través del dial de Ràdio Sant Fruitós. S'han posat veu als consells de megafonia d'actes realitzats
per l'ajuntament i també en audiovisuals com els de l'Alfred Figueras, el d'Agermanament Alcalà,
el de l'aniversari del Museu...
També hem realitzat programes especials com el de la Festa de l'Arròs, Benet Games, Ciutat del
Bàsquet, Ramon Casas... i també Nadal a la presó.
Durant el confinament hem pogut fer coses que haguessin estat impossibles presencialment, com
les Caramelles, la Missa de Pasqua... i hem animat a la gent a treure els seus transistors per
escoltar col·lectivament tots junts, cançons que animaven en aquells moments més durs.
També durant la pandèmia s'han emès falques informatives, com la de l'Ajuntament, Catsalut... i
de promoció del comerç local, quan més ho ha necessitat.
Hem estat i som la veu del poble, moltes són les persones que han passat pels estudis de la ràdio,
o per telèfon.
Al costat de tots i tothom, amb visites guiades, sobretot als més petits, col·laborant amb els
alumnes del mòdul del mòdul de Màrqueting i Publicitat en el sector vitivinícola, amb els nois i
noies de l'Aula Socioeducativa del municipi.
També gestionem una pàgina web que rep unes 100 visites al dia. Tenim presència a les Xarxes
socials com Facebook, amb 1099 seguidors, Twitter amb 536 i s'acaba de crear un Instagram.
També estem a les portes d'obrir canals com WhatsApp i Telegram per poder donar la informació
al moment.
Estem generant un arxiu sonor a través de la plataforma Ivoox, on si guarden tots els programes de
contingut propi i talls de veu, amb més de 1.700 escoltes des de principi d'any.
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Taula Forum IP Split AEQ 12 faders + 1 mòdul monitorat i software teletreball inclòs.
Taula composta per 3 mòduls de 4 faders, un mòdul de monitoratge i control i un vestidor amb
font d’alimentació que emmagatzema les targetes digitals.
Les targetes digitals que s’hi instal·lin depèn de les fonts d’àudio del control i locutori.
Les fonts d’àudio poden ser analògiques, AES/EBU, microfonia,... amb enviaments analògics i
digitals. L’àudio AoIP ja es preveu instal·lar-lo en previsió d’ampliació d’altres equips digitals a altres
estudis. Vestidor de targetes “Frame-IP Split + 3 mòduls de 4 faders Forum-Split:
● 7 entrades de microfonia, 12 entrades estereofòniques, 8 sortides estereofòniques
analógiques.
● 4 entrades i 4 sortides AES/EBU, 2 líneas de telefonía, 4 ports USB i tapes cegues.
● Software de visualització i control, Virtual Forum per fer ràdio remota.
Adaptació del mobiliari per a encastar els equips i mecanitzar el rack d’equip lateral.
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Altres accessoris:
● 7 micròfons C1000AKG direccional cardioide.
● 7 cascos AKG K-240 Studio.
● 1 amplificador de cascos power Play per 8 cascos.
Cablejats i connectors
Connectors per a l’equip Frame de la taula compost per 12 cables amb connectors DIN de 15
puntes, cablejats de microfonia amb connectors XLR, connectors de cascos i monitors, llums de
senyalització, relés i alimentador de senyalització, bases de microfonia i pantògraf per al control.
NOTA: Aquest equip es podrà integrar amb una xarxa de comunicació d’àudio amb el protocol
Dante que comuniqui amb altres equips tant de forma presencial com de forma de teletreball.
Treballs de retirar actuals equips i cablejats, sanejar interconnexions entre estudis i el control
central, cablejat la taula Forum IP, instal·lar senyalització,..
PRESSUPOST
El gruix més gran del pressupost que demanem se centra bàsicament en la nova taula de so i la
resta de material d'àudio imprescindible i la renovació de tot el cablejat i nous pilots d’avisos.
Pressupost taula Forum IP i accessoris, muntatge i cablejats inclosos:
Pressupost nou ordinador de continguts:
Taules, cadires, armaris, cortines…
TOTAL

17.550 €
1.000 €
4.500 €
23.050 €

