
 
 

Hora Punta 

Dades generals: 

Associació Trèvol - Centre de Lleure Ventall 

Baix Penedès 

Ester Batet 

ebatet@associaciotrevol.org 

Dades de l’experiència: 

"Hora Punta és una activitat proposada per Ràdio El Vendrell per tal que persones amb 

discapacitat que formen part del Centre de Lleure el Ventall realitzin un programa de ràdio. 

Cada mes es fa una proposta diferent de temes i continguts a tractar en els diferents 

programes. Es tenen en compte els calendaris culturals de la vila i les festes i tradicions del 

moment en què es fa el programa". 

El projecte Hora Punta va néixer a partir d'una proposta de Ràdio El Vendrell. Des de la Ràdio, 

es va oferir un espai per tal que les persones del Centre de Lleure Ventall poguessin realitzar 

un programa a l'emissora municipal. 

A partir d'aquí, un grup de nois i noies del centre es van animar a participar d'aquest projecte. 

En un primer moment, es va fer una formació per a conèixer el funcionament d'una emissora 

de ràdio. Després, es van fer les trobades per tal de veure quins objectius tenia cada 

participant en el projecte i com es volia estructurar el programa.  

D'aquí va sorgir la idea que el programa havia de comptar amb un presentador, i amb un 

responsable de cada secció. Cada persona va proposar una secció, depenent dels seus gustos, 

aficions o coneixements. D'aquesta manera, tenim un programa amb continguts de cinema, 

jardineria, música, esports, història... Les seccions van canviant cada any, depenent dels 

integrants de l'equip.  

També hem necessitat buscar l'estructura del programa: pauses per a publicitat, espais de 

música, sintonia... En aquesta tasca ha estat clau la persona de referència de Ràdio El Vendrell, 

que és qui fa de tècnic de so en el nostre programa. 

L'organització del grup és la següent: cada dilluns ens trobem amb els participants de 

l'activitat. Cadascú porta el tema de què vol parlar en la seva secció. Allà dissenyem les 

preguntes que haurà de fer el presentador a cada responsable, i fem el guió definitiu del 

programa. 

Cadascú té una tasca assignada: 



 
 

- Reporter-animador 

- Discjokey 

- Reporter de secció específica: gastronomia, jardineria, cinema, esports, etc. 

A l'activitat, hi participa la Ivet Fortuny, educadora que forma part del Centre de Lleure, que 

dóna un cop de mà a la preparació del programa, i els acompanya a l'emissora sempre que és 

necessari. 

Cada mes fem una proposta de temes i continguts a tractar en els diferents programes. Mirem 

els calendaris culturals de la vila i les festes i tradicions del període. 

Periòdicament, fem alguna activitat específica de formació a càrrec de la mateixa Ivet Fortuny 

o bé busquem algun especialista que ens vingui a explicar alguns temes.  

Redacció: Ester Batet, abril de 2008 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Assegurar els aprenentatges tècnics requerits per poder fer un programa de ràdio amb 

qualitat: elecció dels temes a tractar, elaboració de guions, expressió oral i escrita, 

tècniques d'entrevista, recerca i organització de les informacions, treball de camp, etc. 

- Treballar el sentit d'organització i cooperació dels nois i noies. Saber treballar en 

equip. 

- Potenciar la participació i la implicació del grup de ràdio i dels col·laboradors. 

- Superar pors i vergonyes a l'hora de parlar a través dels micròfons. 

- Donar resposta a diferents inquietuds dels participants. 

- Conèixer el funcionament d'una emissora de ràdio. 

Descripció del servei:  

- Donar a conèixer el Centre de Lleure Ventall en un mitjà de comunicació local. 

- Oferir un fòrum on persones amb discapacitat puguin desenvolupar alguns dels seus 

projectes i idees en un marc d'igualtat de possibilitats i oportunitats. 

- Col·laborar en campanyes i esdeveniments d'interès cívic i social del nostre territori. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 

Matèries implicades: Coneixement dels mitjans de comunicació, habilitats socials, treball en 

equip, competències lingüístiques 

Nivells educatius: Educació especial, Educació en el lleure 

Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys 

Data d'inici del projecte: Setembre 2006 



 
 

Data de finalització del projecte: Juliol 2008 

Entitats que participen a l'experiència: Ràdio El Vendrell i Fundació Privada Santa Teresa 

Dades de contacte: 

Adreça: Ctra. Santa Oliva, 10 1r 

Població: El Vendrell 

Comarca: Baix Penedès 

Telèfon: 977 66 83 11 

Correu electrònic: trevol@associaciotrevol.org 

 


