Acta de la reunió del Consell de Comunicació
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
17 d’octubre de 2017

Composició:
Imma Ferret , alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i regidora de
comunicació
Esther Marmaneu, regidora de cultura
Josep Anton Avila, Bernat Vilarroya, 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.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Informe sobre el conveni amb PTV
Informacions de presidència
Precs i preguntes

La reunió s’inicia segons ordre del dia a les 19.10 h
1 - No es llegeix l’acta de la sessió anterior ja que tothom l’ha rebut per ENotum i no hi ha comentaris al respecte.
2 – Imma Ferret explica l’informe que s’ha signat amb PTV. Cada mes es
dedicaran 4 noticies al municipi i dos reportatges d’uns 10 i 15, 9 resums a l’any
esportius i dues retransmissions en directe a l’any.
El conveni és per difusió de noticies d’àmbit de tot el municipi, siguin polítiques,
municipal o d’entitats i serà SERCOM qui decideixi quines noticies publicarà.
En Josep Arasa vol que es porti el conveni al síndic de greuges, ja que creu
que hauria de ser el ple municipal qui decideixi com es regula la intervenció
dels grups municipals i entitats a la TV, per tant no està d’acord.

L’Esther Diaz li demana al Josep Arasa que aclareixi aquest punt
En Jaume Mata proposa que un dels reportatges es dediqui al 115è aniversari
de la Societat La Margaridoia.
En Josep Arnabat vol saber a qui s’ha de dirigir per poder demanar que es
cobreixi un acte i es faci un reportatge en concret.
Josep Anton Àvila comenta que si això ho decideix els plenari no s’hauria de
discutir al Consell de Comunicació.
La presidenta, Imma Ferret, argumenta que com que aquest mitjà de
comunicació no es nostre, no és municipal no té sentit fer un reglament d’ús
que segurament ja el tenen a Vilafranca.
En Sergi González pregunta si la proposta de les noticies ve de nosaltres? Qui
decideix quina noticia és més important que una altra per fer aquesta cribratge.
L’Imma Pulido dona les dades de com s’ha funcionat fins ara i del volum de
noticies que s’han publicat del municipi a la ràdio durant el que es porta de
2017, sense conveni. (en dos mesos s’han fet 13 noticies de radio).
Josep Arasa comenta que ara ja són més de 4 les noticies mensuals que es
dediquen al municipi.
Joan Rubió comenta que les noticies les trien ells segons la importància de
cada acte.
El Jaume Mata pregunta si ja està en vigor i que caldria definir quins serien els
reportatges que haurien de cobrir-se.
Esther Díaz comenta que es podria agafar l’agenda i marcar els actes més
importants que es fan a l’any.
Jose Àvila també comenta que no només haurien de ser sobre actes al
municipi, sinó que també podrien parlar del patrimoni cultural i natural del
municipi.
Sergi Gonzalez també comenta que es podria parlar també del comerç local o
de l’activitat del polígon industrial
Propostes d’ara a finals d’any:
El cros (potser entra dins del consell esportiu), la Transhumància, la
inauguració de la Festa del Most de la Ràpita, drets dels infants, actes de
violència de gènere, encesa de llums de nadal, Fira de Nadal.
Es proposa fer una altra reunió del Consell de Comunicació cap a principis
d’any per estudiar el recull de propostes dels reportatges del 2018.
L’Imma Pulido proposa enviar a totes les entitats per correu electrònic aquesta
informació perquè ens aportin idees.

3 - S’està estudiant la possibilitat de posar en marxa una App amb totes les
activitats que es facin al municipi, estem parlant amb diferents empreses i falta
parlar amb Diputació ja que un dels seus projectes quan ens van fer la web era
posar-se amb la App.
El contingut de la App serien informacions d’agenda, canal propi de joventut,
opinions ciutadanes, alertes ciutadanes, queixes, avisos ràpids, etc.
El Sergi González comenta que la App no trepitgi les webs de les diferents
entitats.
El Jose Àvila comenta que és molt pràctic per fer alertes ciutadanes i que fora
bo que tingues GEO localització i rebre resposta de la queixa.
També s’està treballant amb una llista de distribució per enviar aquesta avisos
immediats mentre no es té la App.
4 - Precs i preguntes.
El Bernat Vilarroya llegeix un comunicat de Poble Actiu CUP per dir que ja no
seguiran formant part d’aquest Consell de Comunicació ja que segons el seu
parer, no es genera debat ni ells poden donar les seves opinions, ja que el
govern controla tota la informació del consistori i això no és el que ells volen.
Imma Ferret respon que sap greu que un grup municipal no vulgui formar part
del Consell i diu que si és la voluntat de la CUP entén que el Consell ho ha
d’acceptar i es donarà coneixement al ple d’aquesta renúncia.

Es dona per acabada la reunió a les 20.07 h

