Acta de la reunió del Consell de Comunicació
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
16 de novembre de 2016

Composició:
Imma Ferret (IF), alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i regidora de
comunicació
Esther Marmaneu (EM), regidora de cultura
Josep Anton Avila (JAV), Arnau Cornadó (AC) Josep Arasa (JAR) i Joan Rubió
(JB), en representació dels grups municipals.
Josep Arnabat (JA), Sergi Gonzalez (SG), Jaume Mata (JM) i Ester Díaz (ED),
en representació de les entitats municipals
Ramon Filella (RF), com a persona del municipi coneixedora dels mitjans de
comunicació
Assistents: IF, EM, JAV, JAR, JB, JA, SG, JM, RF
Excusen la seva presència: ED

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

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Proposta d’estructuració de la revista Nosaltres
Informacions de presidència
Precs i preguntes

La reunió s’inicia segons ordre del dia a les 19.07 h
(IF) obre la sessió excusant assistència d’Esther Díaz i d’Arnau Cornadó i
explicant que en el lloc d’aquest darrer, en representació del grup de PA-CUP
hi assisteix Bernat Vilarroya (BR), amb veu però sense vot.
(JA) Recorda que cal enviar el llistat de les dades de les entitats municipals
(BR) Demana quin criteri es farà servir per escollir els 4 articles que poden
aparèixer a l’espai d’opinió de la revista Nosaltres i perquè cal que s’adjunti el
DNI.
(IF) explica que s’havia acordat que s’anirien publicant a mesura que anessin
arribant i en cas de superar el nombre de 4 es deixarien per al proper número.

En cas que es donés el cas que fossin molts articles es triarien en base a
criteris periodístics.
Es genera debat entorn la identificació de l’article i es recorda que ja es va
acordar que els articles anessin sempre signats per tal que se sàpiga qui és la
persona que escriu, en cara que el seu identificador no aparegui a la revista.
S’aprova l’acta anterior incorporant els criteris de selecció als articles.
(IP) presenta una proposta d’estructuració de la revista Nosaltres de manera
que es pogués indexar de forma fàcil per temes, partint de la base del material
estudiat a la darrera reunió del Consell. La proposta que se sotmet a
consideració inclou els apartats següents: informació municipal, reportatge
d’actualitat, serveis municipals, l’entrevista, entitats, Smmonjos opina, l’opinió
dels grups municipals, ens ensortim.
S’explica que alguns apartats poden ser-hi o no ser-hi, en funció de la
distribució de la revista (com per exemple l’entrevista).
(JAR) Planteja consideracions sobre el concepte municipal i l’aparició del terme
en els diferents apartats ja que considera necessari separar els conceptes
municipal/ajuntament.
Es genera un ampli debat amb aportacions diverses sobre el concepte
informació municipal/informació local/informació de l’ajuntament/informació
general i quins àmbits podrien englobar. Així com les àmbits informatius que ha
d’incloure cada apartat.
També es genera un debat per definir lèxicament els termes municipal, local,
entitat de població, etc. i la seva aplicació a les informacions referides a la
revista.
Finalment i respecte el debat sobre informació general o informació municipal,
(JM) proposa anomenar-lo “L’ajuntament Informa”. La proposta rep
l’assentiment majoritari.
Pel que fa als apartats de grups municipals (JAR) proposa canviar el nom pel
d’opinió política per tal de deixar la porta oberta a altres grups polítics que hi
vulguin participar i no únicament els grups estructurats dins l’ajuntament.
Finalment s’acorda que l’apartat inclourà la informació dels grups que han
obtingut representació municipal a les darreres eleccions municipals.
En acabar el debat s’acorda que la revista inclourà els següents apartats:
l’ajuntament informa; reportatge del serveis municipals; reportatge d’actualitat;
entitats; entrevista; esports; espai d’opinió ciutadana; l’opinió dels grups
municipals, ens ensortim.
(IF) Exposa les informacions de presidència:

S’informa del contacte breu mantingut amb el director de PTV en el que informa
que el consorci s’ha dissolt i en el que s’acorda que es tornarà a parlar de
reprendre un conveni de col·laboració econòmica amb VTV per la informació
municipal.
S’informa també que s’ha engegat una campanya de comunicació pel consum
responsable de roba i que al desembre es farà una altra per informar sobre el
25è aniversari del mercat i una tercera per promoure la Fira de Nadal. També
explica la satisfacció del ressò aconseguit pel Congrés de la Transhumància a
Catalunya, que ha celebrat una de les seves sessions al municipi.
En el torn de preguntes (JM) demana més explicacions sobre la situació actual
del consorci PTV donat que ha detectat el tancament d’algunes adreces de
correu electrònic. (JAR) explica que segons les seves informacions a la trobada
amb el director de VTV no se li va transmetre la voluntat ferma de trobar-s ei
parlar-ne.
(IF) explica que la trobada va ser casual en el moment de sortir d’una entrevista
a Ràdio Vilafranca sobre temes d’economia social. Es va quedar que parlarien,
sense concretar data.
Es parla de les diferents propostes econòmiques que hi havia hagut i (IF)
recorda que la partida pressupostaria sempre s’ha mantingut en el pressupost i
que hi ha i ha hagut sempre predisposició de parlar amb VTV.
(EM) aprofita per recordar i convidar a tothom a les activitats de la Festa del
Most i a les propostes organitzades des de joventut i infància a per Nadal.
(IF) explica també que el nou web municipal està gairebé a punt i que s’espera
que pugui estar en marxa per Nadal, després de gairebé dos anys de tramitació
en els que hi ha hagut diversos entrebancs amb Diputació de Barcelona.
A les 20.14 h, s’aixeca la sessió.

