ACTA DEL CONSELL DE COMUNICACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Dia: dilluns 4 de juliol de 2016
Lloc: Sala de les Golfes de Ca l’Alberola
Hora: 19.30 hores
Assistents:










Joan Creus, regidor de Comunicació
Dani Pérez, representant del grup municipal del PSC
Josep M. Calaf i Ferran Rebollo, representants del grup municipal d’ERC
Toni González, representant del grup municipal de Decidim Castellar
Ester Font, representant del grup municipal de CiU
Magda Farré, ciutadana escollida pel Ple Municipal
Julià Guerrero, director de mitjans municipals de comunicació
Carles Martínez, cap de la Unitat de Disseny Gràfic, Imatge Corporativa i Publicacions
Àlex Portolés, tècnic de comunicació com a secretari del Consell de Comunicació

Excusen la seva assistència, Montse Garcia, Mireia Sans i Antoni Seguí.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior (07/03/16)
Situació de propostes sorgides en la darrera reunió del Consell de Comunicació
Creació de la comissió de representants polítics del Consell de Comunicació
Sol·licituds rebudes per escollir representant dels usuaris dels mitjans de
comunicació
5. Temporada de Ràdio Castellar 2016-2017
6. Precs i Preguntes
Contingut de la sessió:
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta corresponent a la sessió del dia 7 de març de 2016.
2. Situació de propostes
Comunicació

sorgides

en

la

darrera

reunió

del Consell de

S’informa dels aspectes recollits en algunes propostes sorgides en l’anterior sessió del
Consell (tal i com s’apunta en la presentació de Powerpoint annex):





Incloure resum dels acords del Ple a les cròniques
Un sol color per les denominacions de les seccions
Ampliar les denominacions temàtiques de les seccions d’actualitat
Preu d’incloure l’edició digital de L’Actual al portal www.iquiosc.cat (315 euros)

Respecte l’IQuiosc, Ferran Rebollo diu que s’hauria de valorar si hi ha interès en què la
gent de fora de Castellar pugui accedir a L’Actual o si hi pot haver demanda de publicitat
gràcies a la utilitza d’aquest servei.
També es comenta que el servei de l’IQuiosc no és gratuït perquè L’Actual no forma part
de les associacions privades de premsa.

Josep M. Calaf pregunta si hi haurà algun barem que ens permeti mesurar l’impacte de
ser presents a l’IQuiosc. Julià Guerrero diu que hi hauria d’haver un retorn pel que fa al
número de descàrregues.
Magda Farré diu que el portal IQuiosc mesura les visites i a més fan difusió de la
publicació a través de les xarxes socials. A més, també es forma part de la festa anual de
la premsa en català i d’un concurs de publicacions. En definitiva, és situar la revista en
un context, que et coneguin i donar a conèixer la publicació més enllà del seu àmbit
territorial.
Joan Creus valoraria l’opció de subscriure’s a aquest servei durant un període de prova.
Julià Guerrero anuncia que és bastant probable que la Federació de Ràdios Locals de
Catalunya, a la qual està adherida Ràdio Castellar, desaparegui. Segons explica, La Xarxa
ja cobreix bona part dels serveis que es prestaven des de la Federació i que, per manca
de finançament, és probable que la Federació desaparegui. Proposa que, si això es
produeix finalment, es puguin utilitzar els diners de la quota de la Federació per
subscriure L’Actual a l’IQuiosc.cat.
3. Creació de la comissió de representants polítics del Consell de Comunicació
Joan Creus presenta la proposta de creació de comissió de representants polítics del
Consell de Comunicació (veure proposta adjunta). D’acord amb la proposta consensuada
amb la resta dels grups municipals, es llegeixen els objectius, composició i funcionament
d’aquest òrgan.
Ferran Rebollo diu que seria interessant que els representants dels grups municipals a la
comissió i del consell fossin els mateixos.
S’acorda la constitució de l’esmentada comissió.
4. Sol·licituds rebudes per escollir representant dels usuaris dels mitjans de
comunicació
Àlex Portolés comenta quines candidatures s’han presentat a ocupar el lloc vacant de
representant dels usuaris, després de fer dues crides a través del setmanari L’Actual. Han
mostrat interès les següents persones: Joan Cañas, Brenda Romero, Carlos Murcia,
Noemí Figueres i Manel Bonifacia. Es comenta que passat l’estiu es pugui procedir a la
seva elecció definitiva.
5. Temporada de Ràdio Castellar 2016-2017
Julià Guerrero presenta les novetats de la temporada 2016-2017 (veure presentació de
Powerpoint). Entre d’altres aspectes, destaca la col·laboració amb el TEB Castellar. Els
usuaris d’aquest centre especial de treball faran un taller de ràdio durant dues hores el
dimarts al matí.
També destaca la coproducció amb La Xarxa de dos espais de Ràdio Castellar: “A les
portes de Troia” i “Quins fogons”, que són descarregats per diverses emissores
municipals. Això comportarà un ingrés econòmic per a la producció d’aquests espais.
S’explica que el personal de la redacció de mitjans ha ofert un taller d’estiu de
periodisme per a infants a El Mirador i que totes les places s’han omplert. També es
comenta que el programa “Sense escrúpols” va ser finalistes als Premis de Ràdio

Associació. Finalment, s’informa que s’estan mirant alternatives a la unitat mòbil de tota
la vida, que té 18 anys i està obsoleta.
Toni González explica que, a part de la unitat mòbil, Ràdio Sabadell està fent servir un
aparell i una aplicació que funciona mitjançant el telèfon mòbil (Tie line) i que funciona
molt bé (com a inconvenient, només genera un petit delay o retràs). També diu que les
línies XDSI van molt bé per emetre els Plens.
6. Precs i preguntes
Josep M. Calaf pregunta sobre l’estat de les propostes per abaratir el cost de L’Actual.
Joan Creus diu que és un tema que es portarà a debat a la comissió de representants
polítics.
Toni González pregunta si Ràdio Castellar farà programació de Festa Major. Julià
Guerrero diu que s’hi que se’n farà. Però que no serà el mateix seguiment que anys
enrere, perquè l’audiència i l’impacte no és tan gran com si s’activen les xarxes socials. A
més, que no es requereix de tant personal com a la ràdio. Comenta que en els darrers
anys s’ha sacrificat una mica el seguiment de Ràdio Castellar, però que es farà seguiment
d’alguns actes com la recepció de les entitats, la invitació a la festa i dues matinals.
Toni González diu que el ciutadà que no té accés a les xarxes socials, potser d’edat més
avançada, ho escolta per la ràdio.
Respecte el curs de periodisme per a infants, es comenta que podria tenir continuïtat al
llarg de la temporada i que els seus alumnes puguin esdevenir una nova fornada de
col·laboradors per a Ràdio Castellar.
S’explica que la temporada de Ràdio Castellar es presentarà en un acte públic a l’octubre.
I no havent més assumptes a tractar, es tanca la sessió a les 20.30 hores.

