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ACTA CONSELL D’ADMINISTRACIÓ RÀDIO SALLENT 

Dia: 23 d’Octubre de 2020 

Hora d’inici: 20.00h 

Hora final: 21.30h 

Assistents: Oriol Ribalta, Neus Solà, Guillem Cabra, Mercè Maseda, Montse Vázquez, Olga Gili i Pitu Galobart  

La Reunió es celebra amb videotrucada per les restriccions del Covid-19. Abans de començar es fa un petit record a la 
Rosa Argelaguet, a la que tot l’equip directiu de la Ràdio l’hi agraeixen tota la feina feta durant els anys que ella va 
estar al càrrec de l’entitat, i es dona la benvinguda a la nova membre del Consell, Mercè Maseda. 

 

1. Aprovació de l’acta de l’última reunió del Consell del 24 de Gener.  
No es fa lectura oberta, però si que es comparteix el document amb els assistents. Queda acordat que 
s’enviarà l’arxiu per poder llegir-la ells mateixos. 
 

2. Presentació de la programació de la graella 2020-2021.                                                          
S’explica que actualment tota la programació de la graella excepte 2 programes ja estan funcionant. Es 
comparteix la graella actual de l’emissora i es fa la presentació dels nous programes que s’incorporen, 
concretament 2 de producció pròpia i 2 de distribució amb altres emissores. 

3. Resum de la feina feta aquests 9 mesos.                
Tot i la pandèmia en la que estem immersos, a la Ràdio no s’ha deixat de fer feina. S’explica que en tot 
moment els companys d’Ona Bages i la Central i En primer Pla han treballat tot i les dificultats. A l’emissora 
l’única persona que tenia accés a treballar ha sigut la redactora Olga Gili, i la resta de programació de 
directes es va suspendre. També que va néixer un programa fet des del confinament del qual es van fer més 
de 20 programes anomenat El Cafè amb Ràdio Sallent, del qual s’està molt satisfet dels resultats obtinguts. 
Un altra programa que es va poder fer de la mateixa manera va ser El Gintònic de tarda.                 
Durant aquests mesos s’ha treballat en fer arribar per tots els canals possibles els consells que ens arribaven 
des de Salut i la Generalitat. S’ha engegat una campanya de compartició de les publicacions a Instagram dels 
nostres comerços i entitats. I s’han fet falques i vídeos quan ha convingut ja sigui per la ràdio i xarxes socials 
S’explica també que s’han fet directes pels actes d’Enramades, Festa Major i que s’ha col·laborat en 2 
edicions online del Frikibingo, i en la presentació del CD d’en Jaume Riu a Fàbrica Vella. 
 

4. Temes sobrevinguts                   
Es demana qui si hi ha algun col·laborador més fent tasques fora de la programació. Es respon que els 
col·laboradors que hi ha fent programació només fan programació i que l’Olga i el Pitu fan aquestes tasques. 
Com a voluntaris que som tots, cadascú agafa els rol de la manera que l’hi agrada, segons el grau de 
compromís. La regidora Neus Solà recorda que el motiu de fer un equip directiu va ser per no assumir tota la 
feina una persona com es feia en anteriors direccions.  
Es demana també com està el tema del 40 aniversari, tema que es va parlar en l’anterior consell. Actualment 
està semi aturada per responsabilitat. No se sap que es podrà fer ni com. Tot i així hi ha coses sobre la taula i 
ganes de poder fer coses en motiu de l’aniversari. 
 


