
 

 

 

 

11 de novembre 2014 

 

Nom AV : 

 FAVReus 

 

CATEGORIA: 

Intervenció social 

NOM DEL PROJECTE : 

PROGRAMA DE RÀDIO “ENTRE VEÏNS” 

DESCRIPCIÓ : 

Es tracta d'un programa de ràdio en directe, que sota el nom “Entre veïns” es fa cada dilluns de 

19 a 21 hores, al 107.05 de la FM. El programa està produït per la FAVReus i tots els membres 

de l'equip són membres de diferents AV. No som professionals però hem aconseguit, gràcies a 

les xarxes socials , que el programa gaudeixi d'una certa notorietat. Cada setmana portem a un 

president d'una AAVV, a una entitat de diferents àmbits i fem una entrevista a alguna persona 

per parlar sobre temes d'actualitat, a banda de notícies locals, assessoria sòcio-laboral, etc. 

COL·LABORADORS/ES : 

1. Producció, direcció i col·laboradors som membres d'AV  de la ciutat. 

2.- Col·laboradors puntuals del moviment veïnal, segons temes a tractar. 

3.- Convidats, segons l'actualitat. 

QUAN VA COMENÇAR: 

Octubre de 2013 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 



Tothom. 

OBJECTIUS : 

Dotar al moviment veïnal de la ciutat del seu propi mitjà de comunicació i promocionar les 

activitats de les entitats veïnals, a la vegada que podem donar la nostra visió de la vida local i 

nacional. L'objectiu també és crear xarxa amb la resta d'entitats de la ciutat, a les quals 

convidem a participar al nostre programa. Gràcies al programa el moviment veïnal de la ciutat 

té la seva pròpia veu. També ens està servint per il·lusionar a tota una sèrie de persones del 

moviment veïnal que s'han “enganxat” al projecte i que vol participar cada vegada més. És un 

element de participació. 

ACTUACIONS: 

1. Programa en directe cada dilluns de 1921 h a través de Ràdio Jove Reus, 107.5 FM. 

2. Promoció de les entitats veïnals, les seves activitats i els seus interessos i demandes. 

3. Crear xarxa amb la resta d'entitats de la ciutat. 

 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

1. Forta presència del moviment veïnal a les xarxes socials. 

2. Promoció i foment de les entitats veïnals i de les seves activitats. 

3. Tenir el nostre propi mitjà de comunicació obert a tota la ciutat. 


