
Acta de la reunió del Consell de Comunicació 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
24 de gener de 2018 

 

 
 
Composició: 
 
Imma Ferret , alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i regidora de 
comunicació 
 
Esther Marmaneu, regidora de cultura 
 
Josep Anton Avila, Josep Arasa i Joan Rubió, en representació dels grups 
municipals. 
 
Josep Arnabat, Sergi Gonzalez, Jaume Mata i Ester Díaz, en representació de 
les entitats municipals 
 
Ramon Filella, com a persona del municipi coneixedora dels mitjans de 
comunicació 
 
Excusen la seva presència: Ramon Filella i Josep Arnabat. 
 

 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Informe sobre el conveni amb PTV 

3. Informacions de presidència 

4. Precs i preguntes 

 

 
La reunió s’inicia segons ordre del dia a les 19.35 h 
 
1 - No es llegeix l’acta de la sessió anterior ja que tothom l’ha rebut per E-

Notum. Es dona coneixement de l’esmena proposada per en Jaume Mata per 

tal que consti que es va demanar un dels reportatges de PTV per al 115è 

aniversari de la Societat La Margaridoia.  

2 – L’Imma Pulido explica el resum del informe anual del Consell de 
Comunicació de l’any 2017 i es repassen els reportatges, notícies i resums 
esportius del conveni signat amb PTV. 
El Sergi González comenta que no entén la diferencia entre reportatge i noticia, 
ja que moltes vegades coincideixen en temàtica. 
La Imma Pulido explica que la majoria de vegades la diferència està en la 
durada, ja que el reportatge permet aprofundir més en el tema a tractar. A més 
no totes les noticies són reportatges, però s’aprofiten els reportatges per fer 
noticies sobre les entitats que estan fent algun acte. 



El Josep Arasa diu que és agosarat fer una proposta de tot un any, ja que 
d’aquesta manera no hi ha la possibilitat d’introduir cap acte d’última hora o 
improvisat perquè està tot pactat a un any vista. Hi ha molts aspectes del 
municipi que aquí no hi consten com ara entitats caminaires, pagesia, història, 
etc. I PTV fa també reportatges d’aquestes temàtiques. 
 
El Joan Rubió afirma que hauríem de guardar espais i tenir marge per poder 
decidir a ultima hora actes que ens interessaria donar a conèixer. 
 
Imma Ferret comenta que no només tenim actes festius, sinó que també es 
podrien fer molts altres tipus de reportatges. 
 
L’Esther Diaz suggereix un reportatge on s’expliqui la feina que es amb la 
construcció de carrosses, assaigs, etc.perquè es vegi tot el treball que es fa per 
dur a terme qualsevol acte. També comenta que troba a faltar entitats com el 
Casal de la Gent gran. 
 
L’Esther Marmaneu proposa convocar a les entitats per poder exposar aquest 
tema i que entre tots es pugui decidir quins actes haurien de cobrir-se amb 
algun reportatge o noticia. 
 
L’Imma Pulido explica que de reportatges directes en tenim 3 per aquest any, 
en tenim un de marcat que es el carnaval 
 
Es proposa fer la propera sessió del Consell de Comunicació junt amb les 
entitats el proper 28 de febrer a la Masia Mas Catarro. 
 
L’Imma Pulido parlarà amb PTV per informar-los de la voluntat que els 
reportatges siguin de temàtica variada i per demanar quines necessitats 
tècniques/temàtiques calen per fer-los o per fer els directes. 
 
L’Esther Diaz proposa fer la Fira de Remeiart com a directe 
 
3 – Imma Ferret inicia els informes de presidència explicant que encara no s’ha 
escollit una empresa per a fer-la. S’ha escoltat les propostes de diferents 
empreses i s’ha informat als tècnics municipals del tipus d’App que es vol fer 
per si consideren oportú de fer-hi suggeriments. 
 
També s’ha parlat amb Diputació de Barcelona per si ells tenen ja 
desenvolupada la APP per a Ajuntaments que volien fer, però de moment no 
han tirat endavant el projecte. 
 
S’ha escollit el model d’introducció de la APP de Vilassar de Mar per fer-la 
similar, tot i que el desenvolupament intern es vol fer diferent.  
Es buscarà empresa que tingui programadors que ens puguin oferir el que 
demanem. 
  
Imma Ferret informa també que s’estan fent ja algunes proves amb les línies 
telefòniques i es crearan dos canals de distribució de Whatsapp, un adreçat a 



població en general i l’altre per a famílies i comunitat infantil per poder donar a 
conèixer les propostes adreçades a aquesta franja de públic. 
 
També s’està estudiant la possibilitat d’editar un número especial de la revista 
Nosaltres amb motiu del número 150, que coincidirà amb el número de l’edició 
d’estiu del mateix. 
 
En comunicació interna s’estan treballant accions de millora dels fluxos de 
comunicació amb els treballadors i treballadores nouvingudes; i en comunicació 
externa s’està treballant amb la taula educativa per a la creació d’un Wellcome 
pack o “carpeta” de benvinguda per a les persones que s’empadronen de  nou 
al municipi. 
 
4 - Precs i preguntes. 
 
L’Esther Diaz pregunta en quina línia va el numero 150 del nosaltres, ja que es 
podria fer un recull de les noticies més rellevants de cada número al llarg de la 
seva història. 
 
L’Imma Ferret comenta que s’editarà cap a l’estiu, però que encara no s’ha 
especificat en quina línia es treballarà, possiblement es parlarà de la trajectòria 
del Nosaltres. 
 
El Sergi González pregunta si està en format electrònic i se li respon que sí, 
que està al web. 
 
Esther Marmaneu informa que s’està treballant amb el consell de joves per tenir 
més fluxos de comunicació. 
 
Es dona per acabada la reunió a les 20.29 h 

 


