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ACTA CONSELL D’ADMINISTRACIÓ RÀDIO SALLENT 

Dia: 24 de gener del 2020 

Hora d’inici: 20.00h 

Hora final: 22.20h 

Assistents: Oriol Ribalta, Neus Solà, Guillem Cabra, Rosa Argelaguet, Eduard Galobart, Mercè Maseda, Montse 
Vázquez, Genís Sabaté, Pitu Galobart i Marçal Llimona. 

 

1. Benvinguda i presentació dels integrants del Consell d’Administració. 
En Pitu informa en base al capítol IV, art. 11, sobre la composició del Consell d’Administració, que està 
format pel President (Alcalde Sr. Oriol Ribalta o Regidora Sra. Neus Solà), per vocals (un portaveu de cada 
grup polític i el seu suplent), un secretari (que assumeix el tècnic de Comunicació actual de l’Ajuntament de 
Sallent) i l’equip directiu de Ràdio Sallent, format per la Sra. Olga Gili, Martí Torrebadella i Pitu Galobart.  
 

2. Presentació de la programació de la graella 2019-2020. 
Es procedeix, acte seguit, a presentar la graella de programes que es poden trobar aquesta temporada a 
l’emissora municipal, un total de 6 programes de producció pròpia, juntament amb l’Agenda i el Sallent 
Informa.  
 

3. Nous programes. 
Es passa a explicar els nous 5 programes amb els que Ràdio Sallent compta aquesta nova temporada: Nyigo-
Nyago, El Toc, l’Ajuntament Respon, Anem per Feina i Falques.  
Un dels assistents pregunta per la unitat mòbil de la ràdio. Se li respon que no és necessària perquè avui dia 
amb un smartphone es pot cobrir la funció amb tanta o més qualitat. El director Pitu Galobart explica que 
s’està treballant per fer més difusió dels actes que es fan a través de falques publicitàries. 
 

4. Funcionament i col·laboradors actuals. 
S’informa que actualment l’emissora compta amb un grup de 15 col·laboradors fent diferents tasques dins la 
programació actual, i també col·laboradors puntuals que ajudes a fer programes especials, entre d’altres. 
Des de l’equip directiu es fa una crida a trobar un tècnic de so i a recuperar, també, antics col·laboradors de 
la ràdio. 
Acte seguit, s’informa del funcionament de la ràdio i sobre l’accessibilitat de presentar una proposta per fer 
un programa de ràdio, obert a tothom i fàcil de fer, a partir dels mitjans que es disposen. 
 

5. Estat actual de les instal·lacions. 
En Pitu demana una nova ubicació per la ràdio, i posa de manifest que l’actual queda apartada del centre i 
que sovint es fa pesat haver d’anar fins allà. A banda d’això, hi ha una sensació general de satisfacció de les 
instal·lacions actuals, malgrat que la sonoritat podria ser millorable. S’informa que actualment s’ha de fer 
alguna reparació menor i que s’està coordinant amb l’Ajuntament. 
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6. Proposta de millora de la caseta d’aparells de ràdio i televisió del repetidor.  
S’informa que la caseta on hi ha els aparells d’emissió de la ràdio, dalt del repetidor, hi ha problemes 
habituals de subministrament, per les característiques d’aquesta, que fa que els aparells no estan massa ben 
distribuïts. Des de l’equip directiu es proposa fer una millora de l’espai pel bé de tots els aparells de ràdio i 
televisió, i creuen que amb una petita inversió bàsica d’aïllament i ordre es pot aconseguir una gran millora. 
 

7. Proposta variació Article 14 del Reglament d’organització i funcionament de Ràdio Sallent.  
Es decideix per unanimitat celebrar una reunió del Consell d’Administració cada mig any, una a principis 
d’any i l’altre cap al mes d’octubre.  
 

8. Proposta i millora o renovació de la pàgina web. 
Es comenta que cal renovar la pàgina web. La Regidora Neus Solà explica que es procurarà centralitzar en la 
nova web municipal de l’Ajuntament altres pàgines web, com la de la Ràdio, perquè hi hagi una major 
visibilitat i accés directe. 
 

9. Proposta festa aniversari dels 40 anys de cara al 2021. 
Atès que l’any 2021 Ràdio Sallent farà 40 anys des de la seva primera emissió, s’organitzarà un seguit d’actes 
per commemorar aquest aniversari. El Pitu manifesta el desig per aconseguir ser seu central en dies 
determinats de programes de ressò nacional català: per exemple, que RAC1, Catalunya Ràdio, Flaixbac (entre 
d’altres) puguin venir a Sallent a fer un directe.  
El Regidor Guillem Cabra comenta que és força complicat poder fer venir un directe d’una de les principals 
emissores nacionals, però sí que planteja l’opció de fer venir algun periodista mediàtic, estil Mònica Terribas 
o Jordi Basté, una proposta que queda a l’aire i a l’espera de concretar-se més. 
 

10. Elaboració pressupost 2020-2021 manteniment, millores i reparacions (s’adjunten pressupostos). 
Es comenten pressupostos fets.  
 

11. Assumptes sobrevinguts. 
La Mercè Maseda (suplent de Junts per Sallent) pregunta si hi ha possibilitat de saber l’audiència de Ràdio 
Sallent. Resposta: no, no hi ha cap possibilitat a dia d’avui. 
Es comenta de fer promoció de Ràdio Sallent i la seva programació a través de canals de l’Ajuntament.  
 
 
 

 

 

 


