AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE COL·LABORADORS DE RÀDIO ES
CASTELL
As Castell, a les 20:00 hores de dia 11 de novembre de 2015, 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 cadascuns dels col·laborades que
assisteixen.
Abans de començar en Biel Carreras demana si hi ha ordre del dia, la Presidenta
respon que si i enumera cadascun des punt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Falques de Nadal
Panera de Nadal
Liquidació de la festa d’aniversari
Programa especial de Nadal
Actualització de la programació
Queixes i suggeriments
Torn obert de paraules
Sopar de directors de radio

1. Falques de Nadal
La campanya de publicitat de Nadal es va posar en marxa el passat mes d’octubre;
des de les oficines de cultura. Es va remetre a tots els comerços de la població una
carta on els hi comunicaven que disposaven fins dia 19 de novembre, inclòs, per a
presentar les falques.
L’enregistrament de les mateixes es podrien realitzar a partir del dia 30 de
novembre i si fos necessari l’1 i el 2 de desembre, per a poder-les posar en antena a
partir del dissabte dia 19 de desembre
Tal com es fa cada any es posarà una fulla perquè us apunteu per anar a gravar
tots els directors que puguin.
2. Panera de Nadal
Tothom esta d’acord en fer una panera de Nadal i que sigui com la de l’any
anterior. Na Vanessa comenta que contem amb el mostrador per a poder-la posar.
A cultura ja havíem preparat els números, en previsió que s’acordes tornar a fer la
panera, i els hem dut perquè us els emporteu.
Hi ha que tornar els tiquets o els diners fins com a màxim dia 15 de desembre.
3. Liquidació festa d’aniversari de la radio
Adjunt a l’acta la liquidació de les despeses.
Els ingressos de la festa varen ésser de 939,10€ les despeses foren de 234,27€,
per tant el benefici de la festa de l’any 2015 es 704.83€.
A dia 1 d’octubre teniu 2.496,87€ (704,83 de la festa més el que ja teníeu
1.792,04)
4. Programa especial de Nadal
N’Andrés Ferrer farà el programa especial de Nadal com fa cada any.
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5. Actualització del planning de la programació
S’adjunta a l’acte còpia de la programació, amb les següents novetats.
Hi ha dos programes que s’han donat de baixa: Menorca Britannia i Viaje a
traves de la Musica.
24 Rosas amplia amb un hora la programació i s’emetra de les 21 a les 24
hores.
Es demanarà al Informatiu deportiu i Saturday Night que tornin les claus perquè
porten mes de mig any sense fer programació i queda disponible aquest horaris
tan dimarts com dissabte a partir de les 21 hores.
6. Suggeriments
Els directors de programa sol·liciten:
línia de connexió wi-fi per a la emissora,
rebre les actes,
un casco amb micròfon incorporat,
un casco normal,
una cadira amb rodes,
un reproductor CD,
arranjar la clavilla de la taula que falla (la dels cascos del director),
un doble jack pel cassette (per gravar i reproduir),
posar el tocadiscs que hi ha enterra preparat per poder-lo emprar.
La presidenta comenta que està d’acord, però per poder fer les millores es
sol·licitarà pressupost, i es penjarà a la porta, tal i com s’ha anat fent darrerament.
També comenta que li ha arribat que els directors de la radio diuen que es troben
desatesos per la part seva.
En Biel Carreras respon que no han rebut cap mena d’agraïment per la festa, ni
ells ni tota la gent que va fer aportacions a la festa.
N’Alichu també es sent desatès perquè no reben, ni l’acta prèvia ni la de
desprès, el material tarda molt en arranjar-se o no es col·loca, aquests són entre
altres coses els motius.
7. Sopar de Nadal
La Presidenta de la Junta comenta que el sopar de la radio serà el proper dia 22
de desembre al restaurant España. L’Ajuntament convidarà als col·laboradors per
la seva dedicació a la emissora durant tot l’any.
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, el dia més amunt indicat.
La Secretaria

VIST I PLAU
La Presidenta

Margarita Saura

Begoña Mercadal Jiménez.
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