CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR
DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Acta de la reunió realitzada el dia 19 d’octubre de 2021
A la ciutat de Terrassa, el dia 19 d’octubre d’enguany, a les 18:00 hores i a la Sala de
Presidència de l’Ajuntament de Terrassa té lloc l’acte de constitució del Consell consultiu i
assessor dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual. La reunió també es fa
simultàniament de forma telemàtica donat l’aforament limitat de la sala per les mesures de prevenció
de la Covid. Es demana permís als assistents per enregistrar la sessió amb l’objectiu de recollir
l’Acta.
LLISTA D’ASSISTENTS
Sra. Mª Rosa Boladeras Domingo, regidora delegada de Cultura i Societat de Comunicació, i en
representació del Grup Municipal de TxT. Presidenta.
Sr. Javier García Romero, representant del Grup Municipal del PSC. Vicepresident.
Sra. Marta Sánchez Raventós, representant del Grup Municipal de Junts per Terrassa.
Sra. Ana Belén Mesa Arqués, representant de l’entitat La Natural Comunicació.
Sra. Nuri Escudé i Guil, representant de l’entitat Associació Folklòrica Amunt i Crits.
Sr. Sergio Ortiz Molina, representant de l’entitat BasketMe.
Sr. Josep Rodríguez i Montserrat, representant de l’entitat Fundació Educativa Can Palet – Ca
n’Anglada.
Sra. Elisabeth Fuentes Cantón, representant de l’entitat Creu Roja Terrassa.
Sra. Carme Roldán Pavón, periodista.
Sr. Aitor Álvarez García, periodista.
Sra. Laia Claret i Roigé, periodista.
Sra. Laura Contreras Francés, representant dels treballadors-es de la SMCT.
Sr. F.Xavier Filgueira Ocaña, representant dels treballadors-es de la SMCT.
Sra. Olga Cabús Vega, representant dels treballadors-es del Servei d’Imatge i Comunicació.
Sra. Montserrat Prat Bravo, secretària.
ABSÈNCIES
Sr. Josep Forn i Cadafalch, representant del Grup Municipal d’ERC.
Sr. David Aguinaga Abad, representant del Grup Municipal de Ciutadans.
Sra. Mª Carmen Martos Ochoa, representant de l’entitat CBE BallVallès.

ORDRE DEL DIA

1. Constitució formal del Consell.
2. Informació sobre les funcions del Consell.
3. Informació sobre els serveis públics municipals de comunicació audiovisual (mitjans de
comunicació i Servei d’Imatge i Comunicació).

4. Règim de sessions.
5. Torn obert de paraules.

PUNT 1.- Constitució formal del Consell.
La Presidenta recorda els requeriments per a poder constituir el consell segons l’Article 12 del
Reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual:
En primera convocatòria és necessària l’assistència de la presidència, la secretària i la meitat dels
seus membres.
La secretària enumera els assistents, en qualitat de què formen part del consell, i a quines entitats i
partits polítics representen.
Fet el recompte dels i les assistents, es confirmen 15 assistències del total dels 18 membres que té
el consell (comptant la Presidenta i la Secretària). Per tant, hi ha més de la meitat dels membres
necessària per a per poder donar per constituït el consell en primera convocatòria.
El Consell queda constituït.
PUNT 2.- Informació sobre les funcions del Consell.
La Presidenta recorda les funcions d’aquest Consell, segons recull el Reglament dels serveis públics
municipals de comunicació audiovisual que s’ha fet arribar prèviament a tots els membres.
També indica que és un òrgan de participació social i política, de caracter consultiu i assessor. En
aquest sentit, pot elaborar informes i emetre respostes a consultes de l’àmbit de la comunicació a
petició del Ple, de l’Alcaldia o dels òrgans de direcció dels serveis de comunicació municipals, si bé
aquestes respostes o valoracions no tindran un caracter vinculant.
Així mateix, la Sra. Boladeras recorda que la condició de membre del Consell és personal i, per tant,
indelegable.
PUNT 3.- Informació sobre els serveis públics municipals de comunicació audiovisual.
La Cap del Servei d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament de Terrassa, Olga Cabús, explica la
missió del servei que representa i les principals línies de treball que s’estan duent a terme
actualment, entre les quals, la preparació d’una nova web municipal.
La directora dels mitjans de comunicació municipals, Montse Prat, explica les funcions i objectius
dels mitjans audiovisuals públics locals (Canal Terrassa, Ràdio Municipal 95.2 FM i el portal
www.terrassadigital.cat) així com les seves xarxes socials, acompanyat d’un breu recorregut històric
de cadascun d’ells.
PUNT 4.- Règim de sessions.
Segons el Reglament que regula aquest òrgan, el Consell es reunirà un mínim de dues vegades a
l’any i sempre que sigui necessari per al correcte exercici de les seves funcions.
La Presidència proposa establir les dues reunions mínimes preceptives: la primera, durant el proper
semestre (fins a l’abril de l’any 2022) i la següent en el període de maig a octubre de 2022.
La Secretària aclareix que es poden afegir noves reunions sempre que siguin requerides per tractar
temes concrets o d’urgència, a proposta dels mateixos membres o per atendre peticions d’Alcaldia o
altres contemplades dins del funcionament del Consell.
S’acorda convocar les dues reunions segons l’indicat en horari preferent de tarda.

PUNT 5.- Torn obert de paraules.
La perodista Carme Roldán pregunta quins precedents hi ha d’altres reunions del consell i per quins
temes s’ha reunit fins ara aquest organ participatiu.
El periodista Aitor Álvarez pregunta qui proposa els temes a tractar.
El representant de l’entitat Fundació Educativa Can Palet – Ca n’Anglada, Josep Rodríguez,
pregunta quin és el share de Canal Terrassa i si es pot veure per Movistar o per alguna altra
plataforma.
La Presidenta, Rosa Boladeras, explica que es poden tractar els temes que els membres del consell
vulguin i proposin, i que s’està obert a canvis en aquest sentit.
A les preguntes del Sr. Rodríguez, la Sra. Boladeras explica que s’està treballant en un Pla
Estratègic presentat per la Xarxa de Televisions Locals que significarà una nova manera de produir
per a totes les televisions, adaptant-lo a les singularitats i característiques de cadascuna, i que
aquesta serà una nova etapa important per a Canal Terrassa. Ofereix obrir un procés participatiu per
si volen aportar les seves opinions a aquest pla. També afegeix que aquest és un moment
especialment important per a Canal Terrassa, ja que en un futur immediat es farà el pas a les
emissions en Alta Definició (HD), segons la normativa europea.
La Secretària explica que la Xarxa és un ens depenent de la Diputació de Barcelona creat per a
donar suport als operadors de televisió i ràdio locals de Catalunya, i que aquest Pla Estratègic és el
compromís de les línies de treball de la Xarxa per al present mandat. En resposta a les preguntes de
la Sra. Carme Roldán, la Secretària comenta que l’anterior consell havia tractat temes com l’ús de la
web i les xarxes socials de l’Ajuntament, o bé temes relatius als continguts de Canal Terrassa, i que
els temes poden ser proposats pels membres del Consell sempre que així ho considerin. Respecte el
que pregunta el Sr. Rodríguez, informa que fa uns anys Canal Terrassa va estar emetent des de la
plataforma de Movistar en un canal especiífic de televisions locals sota la marca de la Xarxa, però
que això tenia un cost força elevat i que després d’un any es va veure que els resultats d’audiència
no compensaven aquesta despesa.
Carme Roldán opina que és un moment efectivament de canvi important per a totes les televisions,
no només les locals, i que no es tracta del fet d’estar en alguna plataforma de continguts, sinó de
veure cap on van els mitjans de comunicació en general, ja que és un moment de canvi d’hàbits de
consum en general.
La representant de l’Associació Folklòrica Amunt i Crits, Nuri Escudé, demana que se’ls faci arribar el
pressupost que implicarà el canvi a l’HD.
El Sr. Xavier Filgueira, representant dels treballadors de la SMCT, celebra la posada en marxa del
consell i expressa el neguit de les treballadores dels mitjans de comunicació per l’endarreriment de la
seva constitució. També pregunta si les actes de les reunions es podran consultar en algun lloc, ja
que no ha pogut localitzar les anteriors.
La Presidenta respon que la reconstitució d’aquest consell s’ha intentat dur a terme el més aviat
possible des que ella ha pres possessió de la regidoria fa uns mesos.
La Secretària recorda que la constitució del Consell, com molts altres àmbits, s’ha vist afectada per
la pandèmia del darrer any i mig, i informa que les actes de les reunions es publicaran al portal de
l’Ajuntament de Terrassa, segons indica el Reglament que regula aquest Consell.
El Vicepresident, Javier García, valora positivament les xarxes socials de Canal Terrassa en termes
generals, però expressa la seva queixa pel fet que no es publiquin notícies del PSC ni dels partits
polítics de l’oposició al compte d’Instagram de Canal Terrassa i pregunta quin és el criteri que se

segueix per a les publicacions d’aquest canal, ja que a Twitter o Facebook sí que s’informa dels seus
actes, però a Instagram només s’hi publiquen notícies de l’equip de govern.
La Directora de Canal Terrassa, Montse Prat, respon que li faran arribar els criteris per escrit i
demana l’opinió als membres del consell.
El periodista Aitor Álvarez sí que veu lògic que es publiquin notícies de tots els partits a Instagram, ja
que forma part de les seves funcions com a canal públic.
La representant de l’Associació Folklòrica Amunt i Crits, Nuri Escudé, comenta que cada vegada els
joves utilitzen més Instagram i que és un mitjà de gran ressò on és normal que s’hi vulgui tenir
presència.
La periodista Carme Roldán argumenta que no totes les xarxes socials són iguals ni estan pensades
per a difondre el mateix tipus de continguts i formats. En el cas de Instagram, és sobretot una xarxa
molt visual on primen les imatges ja siguin fotos o vídeos, i publicacions molt breus, per la qual cosa
alguns temes més extensos o polítics no encaixen tant en aquest canal.
El Sr. Rodríguez comenta que des la seva entitat respecten el criteri periodístic dels professionals
dels mitjans i que ells poden aportar el seu consell i coneixement en l’àmbit dels temes que ells
tracten habitualment.
La Sra. Rosa Boladeras afirma que el Consell no és un ens polític i que no hauria de centrar-se tant
en els interessos polítics dels partits, sinó en la seva funció consultiva i assessora per a temes
d’abast més ciutadà.
El Sr. Javier García llegeix la resposta per escrit que ja se li va fer arribar en el seu moment des de la
Regidoria sobre aquesta mateixa pregunta on diu que es segueix un criteri periodístic en funció de
les característiques del canal.
La periodista Laia Claret recorda que el que expressi el Consell no té un caracter vinculant i que el
seu paper és emetre valoracions. Respecte els temes comentats com el de les plataformes de
pagament, opina que segur que tots els mitjans volen estar a tot arreu, però que el que cal saber és
què es pot fer realment i quins són els límits de cada mitjà, ja que depenen d’uns pressupostos per a
fer la seva activitat.

Sense més temes a tractar, a les 19:53 hores del mateix dia de l’encapçalament d’aquesta Acta es
dóna per finalitzada la reunió.

