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ACTA CONSELL D’ADMINISTRACIÓ RÀDIO SALLENT 

 Dia: 7 de maig de 2021 
Hora d’inici: 20.00 h 
Assistents: Oriol Ribalta, Neus Solà, Clara Ferrés, Mercè Maseda, Montse Vázquez, Olga Gili, Pitu Galborat i Gemma 
Palà. 
 
La reunió se celebra de forma presencial amb tots els i les membres del Consell d’Administració. Clara Ferrés assisteix 
enlloc de Guillem Cabra, que li sorgeix un imprevist i no pot venir. Abans de començar, es presenta la nova tècnica de 
comunicació de l’Ajuntament de Sallent, Gemma Palà, s’expliquen les seves funcions i tasques i es diu que serà la 
persona encarregada d’elaborar l’acta del Consell d’Administració.  
 

1. Aprovació de l’acta de l’última reunió del Consell, el 24 de gener. 
No es fa lectura oberta, però sí que es comparteix el document amb els assistents.  

 
2. Presentació de la nova programació de la graella 

S’explica que s’han incorporat dos programes nous propis, “L’hora Morta”, que s’emet els divendres i que és 
un programa d’entreteniment que parla sobre coses de Sallent; l’altre programa nou és “Els millors èxits de”.  

 
3. Resum de la feina feta durant els últims 6 mesos 

S’explica com es duen a terme les emissions segons les restriccions de la COVID-19. Es detallen els problemes 
tècnics que va haver-hi a mitjan novembre, i que van fer que s’hagués de canviar la font d’alimentació i també 
uns cables. S’explica també que el tècnic que controlava la taula de so, Francesc Genové, va morir el 24 de 
novembre de 2020, i ara no hi ha cap tècnic que conegui aquesta taula. Ell aconseguia peces específiques i no 
són fàcils de trobar, ja que és una taula antiga de més de vint anys i molt particular. Renovar la taula no és una 
opció perquè té un cost molt elevat. Es buscarà un nou tècnic. 
 
Seguidament, es diuen les millores que es van fer als aparells de ràdio (sai nou al Pc 24h, 2 peus per pantalla, 
2 pantalles noves, canvi torre...). A finals de novembre es va haver de canviar un cable perquè el telèfon estava 
desviat; van trucar a la companyia telefònica i ara ja està solucionat. També comenten que no van poder 
aconseguir els altaveus perquè va morir el tècnic i no podien adquirir-los (el seu fill no podia facturar-ho). Es 
destaca que durant les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, a Ràdio Sallent van ser els primers 
a anunciar els resultats electorals de Sallent. Es comenten altres temes com un sorteig que es va fer en directe 
durant la campanya de Nadal Sallent Comercial, es diu que Fina Borràs demana la col·laboració per a la gravació 
d’un documental, etc. Es presenta el logo de la celebració dels 40 anys de Ràdio Sallent.  
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4. Altres temes 
S’explica que es vol fer un programa especial de 40 hores de ràdio per celebrar l’aniversari dels 40 anys. Es 
buscaran antics col·laboradors/es i també col·laboració per part d’entitats, i estan oberts a tota mena de 
propostes.  
S’anuncia que ja s’ha compost la sardana d’aniversari i que s’estrenarà el 25 de setembre aprofitant el concert 
de sardanes que es celebra a Fàbrica Vella. A més, coincideix amb el cap de setmana dels 40 anys de la ràdio. 
La sardana Es diu “Entre veus i ones” i el compositor és Jaume Riu. 
Finalment, es diu que les finestres del local de la ràdio que estaven tapiades, es van obrir fa poc, i la regidora 
de Comunicació intervé per remarcar la necessitat que hi havia de renovar l’equipament de la ràdio. Es fa una 
visita a les instal·lacions perquè tots els i les assistents puguin veure les millores. 

 

 

 


