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 1 de juliol 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
a aquesta convocatòria i es presenta com a nova regidora de Cultura.
1. Falques publicitàries St. Jaume.
N’Alichu demana si les falques tornen a ésser gratuïtes, i es respon que si.
N’Adelina comenta que ella farà els enregistraments en mini discs, i en Juan Solo
farà el muntatge.
Es començaran a fer el dilluns dia 6 a les 18 hores, per emetre a partir del dia 13
de juliol. Es necessitarà paper, bolígrafs i les falques
2. Festa especial Aniversari
Es faran 300 entrepans, que funcionen molt bé, de sobrassada, formatge, camot i
carn i xua.
Els preus seran els següents: 1,5 € l’entrepà i 1 € tant la beguda com les coques.
S’encarregaran del bar en Juan Solo i en Juan Carlos Benejam
En Toni Pons venda de tiquets.
sol·liciten un decorat, si els podem demanar a Sant Lluís o a s’Orfeó, també es
ralla de la possibilitat que ho pintin artistes en posts i taulers.
Sobre la rifa que la regidora s’encarregui de aconseguir premis, un cap de setmana
a un hotel i alguns menús, per exemple a l’España, o a Ca na Irene. El preu de les
participacions en la rifes serà d’1 € per 10 números.
Les necessitats tenen que estar totes encomanades a la brigada el dia 21 de
setembre.
3. Torn Obert de Paraula
Dia 24 de juliol es farà el programa especial de radio Es Castell.
Alichu comenta que els altaveus de la peixera no funcionaven perquè estaven mal
col·locats.
N’Andrés demana si hi ha alguna possibilitat de tenir wi-fi o línia d’Internet. Els
plats, discs i el CD 2 segueixen igual. També demanen informació sobre el
reproductor de CD pioner. També comenta que Internet es sent molt fluix.
La secretaria comenta que ho demanarà.
En Toni Pons sol·licita permís per poder treure la revista Menorca de la biblioteca
per poder-se informar per fer el programa, però comenta que no la necessita tan
sols durant el programa.
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió , a les hores del dia més amunt
indicat.
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