AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE COL·LABORADORS DE RÀDIO
ES CASTELL
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As Castell, a les 20:30 hores de dia 13 de maig de 2019, es reuneixen prèvia
convocatòria els membres que integren la Junta de Col·laboradors de ràdio Es Castell.
La regidora dona la benvinguda a tots i cadascun dels col·laboradors que hi
assisteixen.
ORDRE DEL DIA
1. Publicitat electoral
2. Publicitat festes de Sant Jaume
3. Millores tècniques
4. Programa especial Sant Jaume
5. Festa de la radio
6. Torn obert de paraula
La Presidenta dona la benvinguda als assistents.
1. Publicitat electoral

Des del passat dia 10 de maig estem en campanya electoral des de la Junta
electoral ens envien la relació d’espais i minuts que tenen cadascun dels partits
politics en antena.
A sa emissora hi haurà a partir de demà el llistat dels horaris i dins la franja
horària que indica el llistat es tendra que emetre la falca que estigui apuntada.
Hi haurà un pen-drive o cd a l’emissora que ens han anat portant o ens faran
arribar cadascun dels partits politics.
2. Publicitat festes de Sant Jaume
Des del departament de cultura vàrem enviar les cartes als comerços perquè enviessin
la publicitat gratuïta per escrit, com es fa habitualment.
La secretaria suggereix que es podrien enregistrar les falques publicitàries els dies 1, 2
i 3 de juliol, els col·laboradors accepten el suggeriment i es posarà la fulla d’inscripció
al suro i dia 15 de juliol començar a emetre.
3. Millores tècniques
Desprès de tenir instal·lada la taula nova hi va haver una tempesta elèctrica damunt
Es Castell, que va rompre un dels canals de telefono de la taula.
Perquè no torni a succeir s’ha caviar la línea telefònica de coure i s’ha instal·lat fibra.
1. 4. Programa especial Sant Jaume
El programa especial de Sant Jaume de dia 24 de juliol el farà n’Andres Ferrer com es
habitual.

5. Festa de la radio
Es comenta de fer la Festa de la radio i per aquest motiu es reserva la plaça des
Mercat tots els dilluns i dijous d’agost i setembre per asaig.
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5. Torn obert de paraules
N’Alichu comenta que no surt a la parrilla de programació l’espai que fan els fiets de
l’escola els dimarts.
La presidenta informa que es un taller de s’escola, que cada setmana ho fa un grup de
fiets difererents i es un taller temporal
I, sense més assumptes que tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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Ho signa la secretaria, Margarita Saura Bennàsar, amb el vist i plau de la Presidenta,
Begoña Mercadal Jiménez, a Es Castell en la data de la signatura electrónica que
consta sota d’aquest document.

Margarita Saura
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