NORMATIVA BÁSICA CONTIDOS DE RFM:
Programas, informativos e músicas. (Produzón propia e allea)

PRODUZÓN PROPIA
PROGRAMAS, PRODUZÓN PROPIA:
- Non poderán fomentar actitudes sexistas, homófobas, racistas ou que inciten a calquer tipo de
violencia.
- Non poderán ser voceiros de siglas político-sindicais, nen de grupos relixiosos. En todo caso, si
poderán ser transmisores de ideas.
- Os seus contidos serán libres, unha vez aprobada a proposta de programa pola Asemblea. Mais,
procurarase incluir, aló menos, algún contido de carácter local ou comarcal, non esquecendo a
natureza comunitaria e social de Rádio Filispim.
- En toda e cada unha destas produzóns, procurarase incluir, aló menos, algún dos seus contidos
en lingua galega.
- Os programas en antena, mencionarán coa reiteración precisa o indicativo da radio, que según
acordo da Asemblea é: "Rádio FilispiM, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos
emitindo dende Ferrol”.
INFORMATIVOS, PRODUZÓN PROPIA:
- Aqueles programas que o quixer, poderán extraer (editar) cortes do seu programa con destino á
carpeta dos informativos locais de RFM. Estes cortes poderán ser entrevistas, reportaxes ou
calquer outro documento de temática local ou comarcal.
A duración destes cortes con contidos informativos locais, non deberá superar os 10m. + - , por
cada nova.
- As novas que deixen de ter vixencia nesta carpeta, moveranse a carpeta “Arquivo de novas de
produzón propia”, existente no escritorio do computador.
- Poderase constituir un Grupo de Traballo dos Informativos propios (locais) de RFM, co fin de
dinamizar esta función tan importante nun medio de comunicación como o noso.
CUNHAS, PRODUZÓN PROPIA:
- O seu contido e cualidade de gravación deberá ser coidada especialmente, ao tratarse de audios
que során constantemente en RFM.
- Poderán ser producidas polos programas de radio (cunhas de programas), ou pola propia radio
(indicativos, anuncios actos Opaii-RFM).
- As cunhas referidas a contidos xenéricos da radio (indicativos...) requirirán en todo caso a
aprobación da Asemblea e deberán ser realizadas en lingua galega.

PRODUZÓN ALLEA
PROGRAMAS, PRODUZÓN ALLEA:
- A emisión destes espazos deberá ser aprobada pola Asemblea, previa propostas d@s soci@s do
colectivo.
- Precisarán dun/ha responsábel que se comprometa a renovar estes contidos cunha periodicidade
razoábel. De acontecer algunha continxencia que non permita poder seguir asumindo esta
responsabilidade deberase comunicar o antes posíbel a Asemblea, quen procurá unha solución
alternativa co fin de evitar reiteracións e caducidade de contidos.
- Os contidos destas produzóns alleas estarán en consoancia cos límites estabelecidos para os
programas de produzón propia, agás no que toca á lingua galega e contidos locais (os producidos
fóra de Galiza).
- Atenderase con preferencia as produzóns da Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias,
(ReGaRLiC).
INFORMATIVOS, PRODUZÓN ALLEA:
- As fontes/audios de información de produzón allea que RFM, deberán ser propostas e aprobadas
pola Asemblea. No computador habilitaranse as carpetas correspondentes donde deberan ir estes
audios.
- As persoas responsábeis de ditas fontes/audios, comprométense a renovalas periódicamente, co
fin de manter sempre actualizada a vixencia das novas. De houber algunha continxencia que non
permita seguir asumindo esta responsabilidade, deberase comunicar o antes posíbel a Asemblea,
quen procurará alternativas para evitar reiteracións e caducidade de contidos.
- Estas novas estarán organizadas en carpetas diferenciadas según a súa procedencia ou temática,
según acordo da Asemblea (“Más Voces”, “Radio Mundio Real” e “Reportaxes”).
- A duración destes audios non poderá ser superior a 10 m + CUNHAS, PRODUZÓN ALLEA:
Previa aprobación da Asemblea poderán incluirse na continuidade cunhas dese tipo.

MÚSICAS DA CONTINUIDADE
A música que soa en RFM está agrupada por carpetas. Todas elas están nomeadas como estilos
musicais, agás as carpetas de, “Local”, “O noso cantar (Galego)” e “EZLN”.
Cando falamos da Música da Continuidade, referímonos a toda aquela habilitada para soar
aleatoriamente naqueles momentos da programación na que non se emiten (o redifunden) programas
de radio e, ademáis, non hai programadas horas musicais especializadas.
Os criterios que se estabelecen para as diversas músicas que contén o computador, poidan ser
habilitadas para soar no tempo da Musica de Continuidade, son:
-

-

-

A música da continuidade debe ser variada.
Serán todas aquelas de estilos cuxas músicas acompañen ao radioescoita, sen estridencias e que
escoitadas en conxunto, non supoñan cambios bruscos entre unhas e outras.
Autoexclusión de aqueles estilos, ou cancións concretas, que fomenten o machismo, o racismo, a
homofobia ou calquer tipo de violencia.
Non utilización da radio para dar promoción as músicas incluidas nas listas de ventas, fomentando
pola contra aqueloutras que, pese a súa cualidade, non son programadas polas emisoras con
intereses comerciais.
Fomentarase a inclusión de músicas creadas baixo licenza libre (Creative Commons), así como
aqueloutras que fomenten, ou constitúan, a cultura propia dos pobos (os que for), prestando
especial difusión as producións musicais locais, comarcais e do país Galego, así como as que
promovan a defensa dos dereitos humáns.
Quen contribúa a encher as carpetas de músicas habilitadas no computador, deberá coidar a
selección escoitando con antelación a música elixida.

Polo tanto, co fin de termos unha continuidade musical que responda ao típo de músicas que queremos
fomentar, como medio local (libre e comunitario) non suxeito ao mandados das discográficas nen das
modas, acordamos o seguinte:
As carpetas habilitadas para soar na Continuidade Musical de xeito aleatorio, son:
-

Música Mundi. (Culturas do mundo)
Folk (Da nosa cultura)
Cantos Libres (Cantautor@s)
Pop.
Lume. (Fusión: reggae-ska)
Disco Funk.
Jazz.
O noso cantar (Galego)
EZLN (Zapatistas)
Local.
Hip Hop.
Canto as carpetas que non agrupan músicas por estilos, senón que o fan por outros
criterios: Galego e Local ou EZLM deberán subdividirse en duas subcarpetas, de xeito que
únicamente estea habilitada para soar na Continuidade Musical, a subcarpeta que agrupe os estilos
máis axeitados para a escoita, de acordo ao comentado anteriormente.

Ademáis,
- As carpetas NON habilitadas para soar na Continuidade Musical aleatoria, serán:
- Tecno-dance.
- Punk.
- Rock.
- Hip-Hop
- Clasica
Nota: estas últimas carpetas sí poderán soar nas Horas Musicais Especializadas, que estiveran
programadas no computador.

HORAS MÚSICAS ESPECIALIZADAS
Definición: son aquelas horas nas que únicamente soan músicas do mesmo estilo (ou estilos similares),
previa programación do software de xestión da continuidade de RFM, KJabata.
De houber unha persoa, ou grupo delas, dispostas a creación e mantemento dunha carpeta de Música
Especializada en RFM, deberá propolo á Asemblea. Previa aprobación da mesma, será esta quen lle
asigne espazos de emisión na grella.
-

Para que unha carpeta poida ser activada para ser emitida como Hora de Música Especializada,
deberá conter un múnimo de 200 cancións e un máximo de 600.
Non se habiitarán Horas Musicais Especializadas de estilos extremos (Dance, Punk…) en horarios
de mañá e tarde.
As carpetas que actualmente funcionan como horas de Músicas Especializadas, son:

Música Mundi: do mundo non habituais nos medios convencionais. Estas músicas deberán conter en
todo caso elementos étnicos (ritmos propios).
Cantos Libres: canción de autor@, con contido, de todos os tempos.
Disco Funk, música disco: ritmos de baile con alma.
Tecno – Dance: ritmos electrónicos e novas tendencias de baile.

O Noso Cantar: en galego e lusófonos, de todos os estilos.
Punk: punk con mensaxe (rock e ska van noutras carpetas)
Lume: fusión: ska, reggae, punky.
Rock: ritmos rockeiros.
Local: grupos e solistas da comarca de todos os estilos.
Jazz: de todos os estilos e épocas (actualmente, está activada como programa, dadas as súas
peculiaridades -> concertos íntegros.
As carpetas de Música Especializada, que actualmente non contan con hora, son:
Hip-Hop: rap.
Clásica: música académica de todos os estilos e épocas.
Pop: popeiros de todos os tempos.
Nomeamento músicas que engadamos as carpetas de estilos:
Nome do Artista–Nome da Canción (.mp3 ou .ogg)
* Non se admiten outras extensións distintas a .mp3 ou .ogg

