AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE COL·LABORADORS DE RÀDIO ES
CASTELL
As Castell, a les 19:00 hores de dia 8 de novembre de 2017, 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 i els felicita per l’èxit de la festa d’aniversari de Ràdio Es Castell del passat
setembre.
ORDRE DEL DIA
1. Comptes de la Festa de la radio
2. Panera de Nadal
3. Falques de Nadal
4. Sol·licituds de programa
5. Lliurament de comanda
6. Torn obert de paraula
1. Comptes de la Festa de ràdio
Es va recollir 872.50€ i desprès de haver pagat totes les despeses de la festa queda
un saldo positiu de 622.90€. I el saldo total es de 3.136.08€.
2. Panera de Nadal
Els col·laboradors assistents decideixen organitzar la rifa d’una panera per Nadal, com
la dels altres anys, els números es vendran a 1€, i es decideix que s’incrementi en
volum.
La panera de Nadal estarà exposada al local de na Mari Llorens al carrer Gran, si no hi
ha inconvenient.
3. Falques publicitàries
L’Ajuntament des Castell, seguint amb la mateixa línia d’ajuts als comerciants, entitats,
professionals i associacions d’aquesta població, amb l’objectiu de revitalitzar
l’economia local, ha decidit que aquesta campanya tornarà a ser gratuïta.
Avui s’han fent les cartes. Està previst que el darrer dia per poder presentar la
publicitat serà el proper dia 21 de novembre, per així poder començar enregistrar les
falques a partir del dia 12 a les 18 hores i emetre-les a partir del dia 18 de desembre
4. Sol·licituds de programa
Hi ha dues sol·licituds per fer programa de radio, els dos ja han estat a la emissora,
estem esperant la prova del segon sol·licitant i tan prest ens arribi telefonarem a n’és
tribunal encomanat de decidir la seva acceptació perquè passin a escoltar-ho a les
dependencies de Cultura.
5. Lliurament de comanda
Es reparteixen els quaderns que havíeu encomanat. Els col·laboradors que no
assisteixen a la reunió que passin per les oficines de cultura a recollir-ho.
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6. Torn obert de paraula
La Presidenta es dirigeix a n’Andrés Ferrer i li comenta si farà el programa especial de
Nadal dia 24 de desembre com sempre, el qual assenteix.
També informa que el proper dia 17 es realitza a Mallorca una trobada de emissores
municipals, de Menorca i Eivissa assisteix una emissora de cada Illa, la resta son de
Mallorca. De radio Es Castell única emissora municipal de Menorca hi assistirà
n’Andrés Ferrer per participar a la taula rodona.
I, dia 14 Radio Balear entrevistarà al matí al col·laborador que hi hagi a l’emissora. (Es
el dia de la programació de na Nini Torres).
N’Andrés Ferrer sol·licita el llum que varen posar damunt la taula i més bombetes per
a reposar que ja no en queden.
En Joan comenta que l’aire fred no funciona.
També es demana per el tub que hi ha dins el locutori, si es te que quedar així?
La emissió per mitja d’Internet es sent molt malament, no es podria esbrinar que
passa realment i quin es el problema exacta, ja que hem perdut l’audiència.
La presidenta respon que demà es comunicarà a l’electricista tot el referent a les
bombetes i el llum.
En quant el tub es deu al fet que, els tècnics tenen que signar el canvi d’ubicació de
l’antena i no es sap el perque no esta fet, hem rallat amb l’electricista Pere Payeras
per si ell ho pot fer, ens ha dit que si però ha d’esbrinar si ho pot signar. La nostra
voluntat es acabar-ho el més aviat possible.
En quant a internet s’ha de fer la contractació d’un tècnic per el seu estudi, si algú en
coneix cap que ens ho comuniqui, per a contactar amb ell.
N’Adelina comenta que sap d’un i li comentarà, en Joan també ho esbrinarà. Surt el
nom d’en Nacho.
Perquè si es té que comprar la targeta de so o una torre nova que es faci que tenen
diners recollits per poder invertir en la emissora.
Es ralla de fer el sopar el dia 15 o 21, es posarà al llistat a l’emissora el dia i hora
exacta així com el restaurant.
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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