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RADIO FARRÓ: L’EMISORA DEL BARRI
En el número 10-Tardor 2018 d’aquesta revista es
va publicar una ressenya sobre l’inici del projecte
de ràdio en el barri del Farró i en el número 11-Sant
Jordi 2019 es va publicar un article sobre el naixement
d’aquesta ràdio.

Des que Ràdio Farró ha començat a caminar s’han
creat 7 programes amb un total de 60 emissions en
streaming que es poden escoltar a través de la Xarxa de
Ràdios Comunitàries de Barcelona (els podeu trobar a
l’enllaç https://xrcb.cat/ca/radio/radiofarro/).
D’entre aquestes emissions, n’hi han hagut 6
d’especials, d’enregistrament col·laboratiu, i d’entre
aquestes, 4 han estat durant la pandèmia (2 en
ple confinament enregistrades des dels domicilis
respectius dels participants i 2 més per participar en
la IX Mostra Solidària del Farró i en el Dia Mundial de
la Ràdio).

 ntrevista a la presidenta de l’Associació de Veïns del Farró.
E
Programa especial IX Mostra Solidària (12 de desembre de
2020).

En aquell moment el centre cívic de Vil·la Urània havia
impartit el primer taller de formació radiofònica.
Estava finalitzant la segona edició i ja s’havia emès
el primer programa. Va ser el dia 17 de desembre de
2018. Data molt significativa perquè va coincidir amb
el 150è aniversari del naixement de l’astrònom Josep
Comas i Solà que és qui va llegar a la ciutat la seva
residència i alhora observatori Vil·la Urània i que,
actualment, s’ha convertit en centre cívic.
En aquell moment la ràdio encara no tenia nom. Es
va escollir la denominació Ràdio Farró en una votació
que tingué lloc el dia 6 de maig de 2019 entre tots els
assistents adherits al projecte de la ràdio que naixia.
D’això ja fa un parell d’anys. Durant aquest temps
Ràdio Farró s’ha dotat del Reglament del projecte
de ràdio comunitària de Vil·la Urània on ha establert
objectius i protocols de funcionament. Es pot
consultar aquest reglament al web de la Vil·la Urània
on també s’hi poden trobar els formularis aprovats
per inscriure’s al Grup d’usuaris de la ràdio així com
per sol·licitar l’emissió de programes radiofònics.
Conjuntament amb Vil·la Urània havíem organitzat
una trobada pel passat dia 26/10/2020, al centre
cívic, per presentar públicament Ràdio Farró.
Malauradament aquest acte es va haver de suspendre,
com tants d’altres, amb motiu de les mesures de
contenció de la covid-19. Així que les circumstàncies
ho permetin, farem aquesta presentació. Ja us en
podreu assabentar a través de Vil·la Urània.

Tanmateix cal destacar que des del mes de març de 2020
l’estudi de ràdio de la Vil·la Urània ha restat inoperatiu
per les mesures de contenció de la pandèmia. Això
significa que fa un any que els diferents programes no
poden radiar les seves propostes. Això és un entrebanc
important, però no ho és més que tots els entrebancs
que estem vivint la societat, en general, per aquesta
circumstància. Però si hem aconseguit fer alguna
activitat, malgrat les dificultats, és perquè Ràdio
Farró està viva i perquè tots plegats estem esperant
el moment que sigui possible reprendre les emissions
per posar-nos-hi de ple.
Parlo amb companys, també usuaris de Ràdio
Farró, i detecto aquesta disposició per anar donant
forma i contingut al projecte. Us faig un recull de
converses. En Jordi Pardinilla és usuari de Ràdio Farró
i responsable d’un dels programes creats, Territori
Urània. Li demano la seva visió sobre aquests primers
passos de Ràdio Farró i em diu: En aquest temps,
des de la seva posada en funcionament, Ràdio Farró
ha sabut conjuminar els seus objectius principals a
partir del taller de ràdio: formació i programació.
L’espai radiofònic Territori Urània som fruit d’aquesta
oportunitat. Formem part d’aquesta família poc
nombrosa, encara, però d’una una gran vitalitat i
dinamisme –que només la pandèmia ha aconseguit
minvar–. Sovint parlem i/o llegim de la sobresaturació
informativa (i de la molta desinformació, també) que
rep la nostra societat actual, per la gran quantitat
de mitjans existents i les xarxes socials. Però si esteu
interessats en el Farró i el seu districte, en la seva
gent, en les seves entitats, en les iniciatives que us són
més properes, serà escoltant la ràdio del barri com
en coneixereu detalls i en sabreu més. Som, podríem
dir, una versió de la revista Coses del Farró, a la qual
li hem posat antenes, altaveus i/o micròfons. Amb
la ràdio, els de Territori Urània, hem conegut i hem
après moltíssim, alhora que hem col·laborat i hem
estat solidaris amb la nostra comunitat. Un projecte
en el que tots i totes hi guanyem.
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També he pogut parlar amb la Cristina Junyent,
responsable del programa Fenòmens Naturals que
encara no ha pogut fer emissió estable per causa de
la pandèmia, però ha participat en un parell de les
emissions especials emeses durant aquest període.
Ella m’explica què l’ha mogut a crear un programa,
en aquests termes: Participo a Ràdio Farró amb
un programa de ciència anomenat «Fenòmens
naturals», perquè volem transmetre la bellesa i
els reptes rere els fenòmens naturals. A la Mostra
Solidària vam explicar els papers que va jugar Josep
Comas i Solà; com a astrònom, com a divulgador de
ciència —també per ràdio!— i com a qui va llegar
Vil·la Urània a l’Ajuntament per a fer-hi un centre
de divulgació científica, el que ara acull Ràdio Farró.
Per commemorar el dia de la ràdio, vam parlar del
servei horari de Barcelona, que va acabar quan van
començar els xiulets del temps a la ràdio. Són dos
tastets del que vol ser el programa, divulgar fragments
i personatges de la història de la ciència de Barcelona.
Quan tornem a l’estudi, també entrevistarem experts
perquè ens expliquin què succeeix, quines mesures
es prenen i què podem fer per millorar la situació
front l’emergència climàtica i el canvi ambiental. Us
convidem a visitar el blog «fenòmensnaturals.net» on
afegirem els podcasts i més informació.
Cal fer una menció especial al Raúl Gallegos, ànima
d’aquest projecte i, a la vegada, suport tècnic de la
ràdio. Sense ell no hauríem obtingut la formació
tècnica que tenim i, encara més essencial, no hauríem
pogut fer els programes especials que he esmentat
abans. Tan els que han estat a l’aire lliure com els
que vam emetre des dels domicilis particulars de
cadascú dels participants perquè estàvem confinats.
A aquests programes enregistrats en ple confinament
els vam anomenar #ConFarronats (1 i 2) Va ser
una experiència per a tots nosaltres. Li demano al
Raúl que ens doni la seva visió: Per mi, que m’he
encarregat de la part tècnica en tots els programes
conjunts que hem realitzat fins ara, ha estat un repte
absolut. Per una banda tenim els programes que
han implicat sortir al carrer: el soroll ambiental, el
muntatge per complet de l’estudi a l’aire lliure, la
improvisació davant qualsevol contratemps... Tota
una sèrie de condicionants que no han impedit
realitzar programes fantàstics i rodejats de gent del
barri que ens ha pogut posar cares i orelles!

Però especialment orgullosos podem estar dels dos
programes que vam fer durant el confinament:
ConFarronats 1 i 2. Amb tot en contra, sense
equipament tècnic, amb la xarxa pel mig i sense
veure’ns les cares vam aconseguir fer dos programes
d’una qualitat excel·lent. I tot gràcies a programari
lliure i quatre aparells que tenia per casa. Així, ja
podem estar ben contents de la capacitat que hem
mostrat per adaptar-nos a qualsevol circumstància
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 uima Parra i Raúl Gallegos instants abans d’iniciar el prograQ
ma del Dia Mundial de la Ràdio (13 de febrer de 2021).

(també tècnica) per fer que, tot i la adversitat, Ràdio
Farró hagi pogut enregistrar els seus programes.
Imagineu-vos quan tornem a l’estudi!
Quan ens vam plantejar els programes especials de
la IX Mostra Solidària del Farró i el del Dia Mundial
de la Ràdio vam acordar obrir l’emissió a d’altres
participants diferents als que componen els 7
programes que tenim en marxa. Va ser un encert i
vam comptar amb una bona resposta. Fins i tot
vam convocar el concurs de micro-enregistraments
d’àudios per emetre durant el programa. En vam
rebre uns quants. Entre ells el de l’Albert Om que
estima el barri del Farró.
Vam fer aquesta crida a la participació a través del
nostre Grup d’usuaris de la ràdio així com amb els
alumnes dels diferents tallers formatius de ràdio que
ha organitzat Vil·la Urània. Us convidem a fer-vos
del Grup d’usuaris de la ràdio (veure el punt 3.2 del
Reglament del projecte de ràdio comunitària de Vil·la
Urània, publicat al web del centre cívic) i participar
d’aquest projecte tan engrescador.
Parlo de tot això amb la Gemma Oliver, alumna dels
tallers de ràdio de Vil·la Urània, que va respondre
a la nostra crida i ens diu: Em fa molt feliç poder
participar a Ràdio Farró i sentir-me part d’aquest
projecte. És una iniciativa fruit de l’empenta i de
la dedicació d’un petit equip de persones, que ens
proporciona un altaveu dels esdeveniments i de la
història i personatges del nostre barri, i de temes
molt diversos i molt propers que ens fan sentir part
del nostre Farró. Estic molt agraïda de participar-hi,
tan als tallers com als programes especials.

A mitjans de desembre vaig tenir l’oportunitat i la sort
de participar en el programa de Nadal - Especial de la
Mostra Solidària que es va fer en directe des de la
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plaça de Sant Joaquim, i va ser una fantàstica trobada
amb els companys de la ràdio, un apropament a les
activitats que es fan al nostre barri.
També en parlo amb la Consol Rovira, una de les
incorporacions per participar en els programes
especials i us transcric l’entusiasme de la seva resposta:
Enredada estic amb l’empenta de Ràdio Farró tot
organitzant pensaments, coneixements i emoció.
En aquests dies estranys que ens ha tocat viure amb
tremolors interns i externs, la ràdio, amb la seva
màgia intangible, permet comunicar-nos i consolarnos més que mai. La programació de proximitat de
Ràdio Farró ens fa sentir l’escalf del més proper, del
nostre veí, del botiguer, del Centre formant tots un so
comú que ens agermana i guia.

Quin goig posar veu a aquesta il·lusionant arrancada
de les ones amb la seva màgia d’explicar i que ens
expliquin les coses que passen al nostre entorn
donant volada a la necessitat de compartir-les.
Podria haver-hi un repte més engrescador que posar-
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se darrera el micròfon? No, crec que no. Perquè la
ràdio es passió, il·lusió, diversió, entreteniment,
música, notícies, però sobretot la ràdio és companyia.
Una companyia que mai falla.
Agraïda a Ràdio Farró per créixer amb tan bona
companyia.
Fins aquí unes pinzellades del què hem fet durant
aquests dos anys. Només ens resta convidar-vos a
formar part d’aquesta família de Ràdio Farró ja sigui
sol·licitant la incorporació al Grup d’usuaris de la ràdio,
ja sigui presentant un projecte de programa, ja sigui
fent altre tipus de col·laboració com donar suport als
programes en marxa en tasques de documentació, de
producció, de suport tècnic, etc.
Tothom hi és benvingut.

Maria G. Mas
Usuària de Ràdio Farró.
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