
Ràdio La Figuera: la xicalla pren la ràdio durant la quarantena. 

El  col·lectiu  de  Benimaclet  La Figuera  llança  una ràdio  com a  proposta  centrada en  les
menudes per aquests dies de confinament. 

La Figuera és un projecte que va començar a setembre al  barri  de Benimaclet,  amb l’objectiu

d’obrir  espais  lliures  amb la  xicalla.  Busquen  oferir  la  possibilitat  i  l’espai  per  generar  una

comunitat on les xiquetes i els xiquets puguen autogestionar-se i descobrir lliurement mitjançant el

joc i l’art. Ara, en  temps de confinament, actualitza la proposta  en format radiofònic per oferir

espais de comunicació lliure a les més menudes de les cases. 

El 26 de març van emetre el seu primer programa en directe, per tal de poder oferir alternatives a les

propostes actuals centrades en l'ocupació del temps lliure dels xiquets i xiquetes. Alba Oller, una de

les creadores del projecte,  explica: “No deixem de veure propostes per entretindre i  voliem fer

alguna cosa per que passen de rebre continguts a crear-los per sí mateixes, així també hem pogut

obrir la participació a altres famílies i la rebuda ha sigut molt bona.” 

El programa es basa en la idea que no és necessari generar continguts pròpiament infantils, fugint

de  la  idea  que  les  persones  menudes  i  les  adultes  necessiten  coses  radicalment  diferents  o

especialment adaptades, proposant un temps en el qual totes les persones de la família poden gaudir

al  mateix  temps.  “Volem  tornar  a  eixos  moments  en  els  que  una  comunitat  en  la  distància

comparteix un moment,  les  famílies  esperen juntes  a que comence el  programa i  estan siguent

moments de trobada molt bonics” ens comenta Alba. 



Durant  l'hora  aproximadament  que  dura  el  programa podem trobar:  entrevistes  a  persones  que

participen en projectes artístics,  organitzacions  veïnals,  veïnes de la  ciutat  amb propostes...;  un

conte que cada dia conta una persona menuda i l'envia a la ràdio; minuts musicals en clau de punk-

rock amb temes que interessen a la xicalla; connexió en directe amb una família on els menuts

proposen  el  tema  que  els  agrada  parlar  (dinosaures,  Frozen,  contes...);  un  repte  setmanal;  la

recomanació d'un llibre per part de la llibreria La Repartidora i la secció “El consell de sàvies”.  

Aquesta  darrera secció vol  ser una contrapartida a  les  contìnues  propostes  actuals  en les quals

trobem consells per passar el temps a casa amb xiquets i xiquetes, oferint rutines, consell psicològic,

manualitats per omplir el temps...Des de La Figuera ens diuen que volen donar-li la volta per saber:

Com passar la quarantena amb la teua família sent tu el xiquet o xiqueta? Cada dia una persona ens

dóna un consell per sobreviure tancats amb pares i mares. 

El programa es pot escoltar en directe tots els dijous a les 18 hores a la pàgina web de La

Figuera,  http://lafiguera.catxirulolab.org/radio/ ,  també es poden escoltar els  programes en

format “podcast” a la mateixa web. 

Si  alguna família  s'anima a  fer alguna proposta  (conte,  consell...)  pot  enviar-la  al  correu

lafiguera@catxirulolab.org 

Dies d'emissió: Tots els dijous

Hora d'emissió: 18.00h

Com escoltar-nos:  http://lafiguera.catxirulolab.org/radio

També pots escoltar-nos en podcast a: http://lafiguera.catxirulolab.org/radio

Contacte:   

Contacte mitjans de comunicació: Alba Oller (605408858) i/o lafiguera@catxirulolab.org 
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