contraband.a 91.0 fm
Que es

contrabanda?

contra banda es u n espai de com unicaci6 obert i· alternatiu que a hores
d'ara anima i mante l'emissora que amb el mateix nom ocupa el 91.0 de
la FM de l'area de Barcelona.

En quina llengua s'expressa contrabanda?
En u n mi tj a, com el radiofonic, on la paraul.a pari ada es fonamental, i
en una ciutat i un. pais, com Barcelona i Catalunya, on la situaci6
lingiiistica es de tots coneguda, aquest assumpte exigia una definici6
clara per part del col·lectiu i ha estat objecte de detingudes discussions
per part de l'assemblea.
La llengua vehicular a contrabanda es el catala. Aixo no vol dir que
sigui l'unica; de fet, a l'emissora s'usen l'angles, el castella, el gallec,
l'italia, l'arab, el frances, l'alemany etc., en funci6 d'unes
determinades condicions especifiques: programes dedicats a col·lectius
de parla estrangera, textos llegits en la llengua original, facilitaci6 de
la dinamica d 'una entrevista quan la persona entrevistada te
dificultats a comprendre el catala, programes que es preveu
intercanviar amb emissores de fora dels pa1sos catalans ...
En tot cas, els diversos programes i espais han de ser anunciats en
catala i, quan en e{ seu decurs s'emprin altres llengiies, aquest fet
haura de ser advertit i explicat a l'audiencia.

Elllenguatge de contrabanda
Aquesta emissora, tot i que no ho sembli, es sintonitzada cada dia per
milers de persones. Per tant, cal evitar maneres de dir que poden ser
habituals dins el nostre grup de col·legues, pero poe comprensibles per
a la resta de l'audiencia. Si mes no, cal evitar fer-ho sense haver-se
plantejat aquest fet.
lgualment, cal defugir les expressions· sexistes, racistes, xenofobes,
xovinistes 'i autoritaries, i tambe l'insult gratu1t.
Pel que fa al llengua tge estrictame·nt radiofonic, considerem que la
reflexi6 sobre els models dominants i !'intent de construir f6rmules
alternatives i, si pot ser, antagonistes formen part de les pretensions
d'una experiencia com aquesta.

contrabanda

es un projecte col·lectiu i de participaci6

I, per tant, cal tenir en compte els al tres -c ompanys i companyes en tot
moment. I aixo tant pel que fa a les normes basiques de capteniment
(no fer -so r o II a I' e s c a I a , man ten i r e Is est u dis i a It res espa is nets ,
respectar el material, complir els horaris d'emissi6 i garantir-ne la
continultat) com pel que fa a la participaci6 en la gestio, tasques,
assemblees, festes i d -e bats.
Tothom es responsable de garantir Ia co~tinultat de l'emissi6:
-Cal com unicar als responsables tecnics o al coordinador de franj a els
problemes tecnics o avaries que detecteu.
~
-Cal comunicar al programa anterior les possibles absencies, per tal
que cobreixin el buit amb un programa pre-enregistrat o una cinta de
con tinulta t.
-Cal tenir preparat un programa pre-enregistrat (preferentment) o
una· repetici6 per co brir les possibles absencies.
-Els ultims programes d'una franj a de .d irecte han de garantir Ia
continultat de l'emissi6 carregant el robot amb els programes indicats
a Ia programaci6.
·
La millor manera de participar en la marxa de l'emissora es fer-se'n
soci o socia, pagar la quota puntualment i resporidre a les demandes de
participaci6 de l'assemblea, be directament o a traves del consell
coordinador.

Com s'organitza contrabanda?
contrabanda es un espai autogestionari i assembleari. Per tant, totes les

decisions generals i

. '~politiques"

es prenen en assemblea.

L'execuci6 de les decisions de l'assemblea i el dia a dia de l'emissora
s6n responsabilitat de tothom i coordinades pel consell (format pels
representants de les franges de mati, programes, nits i diumenge, i els
responsables d'economia, tecnica, festes, publicacions ... ).
Aquest consell es tambe l'encarregat de fer complir els criteris
d'admissi6 de noves col·laboracions, i pot reclamar la col·laboraci6 de
qualsevol membre actiu de l'emissora per dur a terme · les .tasques
encomanades per l'assemblea.

