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 19:00 hores de dia 1 de febrer 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. Comptes
2. Falca publicitària agenda cultural
3. Panera de Nadal
4. Horari radio
5. Agraïment
6. Torn obert de paraula
La Presidenta dona la benvinguda als assistents.
1. Comptes

El passat dia 22 de setembre hi havia un total de 1636,38€.
Desprès de la venda del tiquets de la radio, de la compra de la panera de
Nadal, la compra d’una agenda i 5 auriculars nous el total dia 1 de febrer es de
2173,43 €.
2. Falca publicitària agenda cultural
El Consell Insular de Menorca ha creat una Agenda Cultural, i la vol promocionar per
mitja de les emissores de radio, es d’una durada d’uns 5 minuts setmanals i inclòs una
entrevista amb una persona relacionada amb l’activitat.
Es proposa de fer-ho sempre el mateix dia i mateix horari i es presenta voluntari el
director de programa Toni Pons que ho posarà en antena els dilluns a les 10h.
Els directors recorden que el telefono no funciona bé.
La Presidenta comenta que dins aquest any esta prevista la compra d’una taula nova
de mescles.
3. Panera de Nadal
Als números que posen els tiquets de la rifa de Nadal del 0 del 1 al 99 només posen
dues xifres i hauria que haver tres xifres per poder evitar problemes en el futur
Es decideix que una vegada passada la data límit d’entrega de diners o tiquets de sa
panera es farà entrega de la totalitat en diners i no recollir tiquets
4. Horari Radio
Els dimarts capvespre queda lliure l’horari de 17 a 19h.
Els dijous matí queda: de 8:00 a 10:00h. Sa Radio amb Vanessa Gómez
De 10:00 a 12:00h. Cita amb en Raúl
Els divendres de 18:00 a 19:00 hores
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Hi ha disponible els diumenges matí, i els directors presents no estan interessats en
aquest horari.
Si algú sol·licita algun espai es demanarà per mitja d’instància i portarà un simulacre
de programa perquè els col·laboradors decideixin si es pot fer.
D’Edgar comenta que a l’abril o maig començarà a fer feina i posa a disposició al qui
pugui interessar el programa durant la temporada d’estiu.
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5. Agraïment
Des de Buenos Aires, Argentina hem rebut via mail un agraïment per a tots els
directors de programa.
5. Torn obert de paraules
La meitat dels directors de programa no han rebut el wasap de convocatòria a la
reunió.
Ha desaparegut el pòster de Bep Marques dedicat a la radio.
El cd 2 falla molt i es decideix comprar-ne un de nou i enviar el vell a arranjar i que
quedi per a possibles substitucions.
Es tornarà a subscriví per un any al Diari Menorca.
Hi ha directores de programa que no fan radio i no avisen, tindrien que avisar
I, sense més assumptes que tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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.
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