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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DELS SOCIS DE 
RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, SOCIETAT COOPERATIVA  
CATALANA LIMITADA , CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY DEL 2016. 

 
A la ciutat de Barcelona, a dos quarts de vuit del vespre del dia 21 de juny del 
dos mil setze, es reuneixen en segona convocatòria al Col.legi de Periodistes 
de Catalunya, al carrer Rambla de Catalunya, 10, en assemblea general 
ordinària, els socis de Ràdio Associació de Catalunya, Societat Cooperativa 
Catalana Limitada, prèvia convocatòria del president de l’entitat, d’acord amb el 
següent  
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general anterior 
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria que presenta el consell rector 
3.- Lectura de l’informe dels interventors de comptes 
4.- Examen i aprovació, si s’escau, del balanç del compte de resultats, i del 
repartiment de l’exercici 2015 
5.- Informe de les gestions i activitats en curs 
6.- Precs i Preguntes 

 
 
Presideixen la junta el president de la cooperativa, Sr. Jordi Margarit, la 
tresorera Sra. Violeta Batlle i la secretària, Margarida Moles. 
 
Hi ha una assistència de 14 consocis, a més de 14 delegacions de vot. En total 
28 vots. 
Assistents:Violeta Batlle i Guillermo (174), Francesc Canosa i Farran (237), Joan Larroya i Ibàñez (72), Joan 
Ballesté i Masó (95), Jordi Maluquer i Bonet (167), Jordi Margarit i Sanmartí (45), Margarida Moles i Gual (211), Rafael 
Ricolfe I Aguilar (115), Santiago Izquierdo i Ballester (215), Conrad Alonso i Rodríguez (193), Pere Civill i Sala (202), 
Joan Josep González (242), Roser Palol i Quevedo (235) i Olga Vera i Atienza (194). 
 
Delegacions de vot: Francesc Ferrando i Martín (186), M.Rosa Malleu i Bach (190), Roser Rifà i Llimona (65), 
Josep M. Portell i Gràcia (38), Josep M. Ferrer i Aluja (154), Antoni Farràs i Sala (225), Rafael Ricolfe i Malleu (183), 
Francesc Botella i Martínez (55), Anna Ayala i Alcalà (232), Pilar Garcia i Damaso (86), Ramon Petit i Torrent (229), 
Neus Bonet i Bagant (230), Albert Pons i Torrens (18)  i Marta Esparza i González (244). 

 
 
Obre la sessió el president, Sr. Margarit, saludant i agraint l’assistència dels 
presents i recordant Jordi-Joan Alsina, desaparegut fa una setmana.  
 
1r.) Tot seguit, i d’acord al primer punt del dia, s’aprova per unanimitat l’acta de 
l’assemblea general anterior, del 2015.  
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2n.) Seguidament, de l’ordre del dia, el president explica la memòria de les 
activitats de l’exercici 2015, la qual també s’aprova per unanimitat i que es 
transcriu tot seguit: 
 
 

 
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 
 
 

Exposició de les activitats de RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, 
SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, durant l’exercici de 2015. 

 
 
ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
 1.- OBJECTIUS 
 2.- CONSELL RECTOR 
 3.- 15ns PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ 
 4.- 16ns PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ 
 5.- RELACIONS AMB LA GENERALITAT 
 6.- RELACIONS AMB EL GRUP GODÓ 
 7.- RELACIONS AMB MITJANS DE CATALUNYA, S.L 
 8.- RELACIONS AMB L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE RADIODI FUSIÓ – ACR 
 9.- RELACIONS AMB L'ENTORN COOPERATIU 
10.- RELACIONS PÚBLIQUES 
11.- IMATGE I COMUNICACIÓ 
12.- SOCIS  
13.- MARQUES 
 
 
 
 
 
 
 1.- OBJECTIUS 

 
D’acord al projecte aprovat en exercicis anteriors de reforçament de la 
imatge de Ràdio Associació de Catalunya com a entitat de referència dins el 
món de la radiodifusió en català, durant el 2015 es realitzen actuacions en 
benefici d’aquesta idea que han inclòs el canvi i actualització de la web, la 
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presència a les xarxes socials, i la reinterpretació del logotip, però també la 
presència en el màxim d’iniciatives institucionals. 
 
Entre d’altres iniciatives, s’han fet activitats seguint les següents línies 
d'actuació per posicionar Ràdio Associació de Catalunya en els eixos de 
recuperació de la memòria històrica. S’han estudiat línies de col·laboració 
amb: 
1. Entorns històrics 
2. Entitats i Fundacions vinculades amb RAC, com la Fundació Roca i 

Galès  
3. Entitats i associacions del sector: com el Col·legi de Periodistes. 
4. Continuar amb la recuperació de material gràfic 
 
 
Les actuacions han estat les següents d’acord als apartats anteriors.: 
 
1. Entorns històrics  
S’ha creat una comissió de treball per a la presència de Ràdio Associació  
als circuïts històrics, formada pels membres del consell rector Santi 
Izquierdo i Francesc Canosa, conjuntament amb la secretària Margarida 
Moles, que s’ha encarregat de proposar vies de divulgació de l’entitat amb 
la finalitat que RAC sigui present a les activitats que s’organitzin en “circuïts 
d’història”.  

 
Les decisions preses per la comissió han estat:  

 
1r.- Revisar si hi ha alguna data destacada l’any que ve que serveixi 
d’excusa per fer alguna actuació determinada. 

 
2n.- Fer una primera recerca per arxius per veure quina 
documentació hi ha vinculada a l’entitat. 

 
3r.- Investigar  les possibilitats de subvenció del Memorial 
Democràtic. 
 
D’acord, doncs, a aquestes propostes, s’han fet les gestions 
corresponents i l’estat d’execució de cadascun dels punts és el 
següent: 
 
1r.- S’han revisat les dates principals de la història de Ràdio 
Associació de Catalunya i no hi ha una xifra rodona que correspongui 
a cap actuació. No obstant, cal recordar que l’any 2016 es 
commemorarà el 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil i que 
caldrà estar atent a les activitats que es realitzin per veure si Ràdio 
Associació hi pot tenir alguna cabuda. 
 
2n.- S’ha iniciat la recerca per arxius. Els primers amb els quals s’ha 
contactat i s’han començat a visitar són l’Arxiu de la Diputació de 
Barcelona, la Biblioteca de Catalunya, el Pavelló de la República, 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu de Montserrat i l’Arxiu 
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Tarradellas. En tots aquests arxius hi ha documentació i publicacions 
vinculades a l’Asociación Nacional de Radiodifusión o a Ràdio 
Associació de Catalunya. 
 
3r.- Ens hem posat en contacte amb el Memorial Democràtic, un 
organisme dependent de la Generalitat de Catalunya. Un cop aclarit 
que som una cooperativa sense ànim de lucre, podem optar a la 
convocatòria de subvencions per a projectes destinats a la 
recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la 
pau i dels drets humans. Aquesta convocatòria ja està tancada i no 
saben quan tornaran a presentar-ne una altra. Per optar a la 
subvenció es pot presentar un projecte de llibre i un projecte de 
recerca puntual, entre d’altres accions. 
  

2. Entitats i Fundacions vinculades amb RAC.  
S’ha fet una visita a la Fundació Roca i Galés. Reunió amb el president de 
la Fundació Roca i Galés, Xavier Palos, amb l’objectiu d’estudiar vies de 
col·laboració. No es va aconseguir concretar cap línia específica. El Sr. 
Palos comenta que es troben en un procés de reformulació d’algunes 
activitats, com per exemple els premis, que s’estaven reorientant.  

 
En un dels armaris de la Fundació vam poder revisar els documents de 
Ràdio Associació de Catalunya que encara es troben en aquestes 
dependències i que estan pendents de trasllat a les oficines actuals de la 
nostra cooperativa. 

 
 

3. Entitats i associacions del sector   
En aquest mateix punt, el president comenta que també s’han fet gestions 
amb el Col·legi de Periodistes, concretament amb la degana que és 
membre del nostre consell rector, per mirar d’organitzar alguna activitat en 
què Ràdio Associació de Catalunya pugui aportar la seva experiència i 
importància en els moments històrics que ha viscut el país.  
 
 
4. Continuar amb la recuperació de material gràfic.  
Arran de la presentació de la nova web i de la necessitat de tenir imatges 
d’arxiu, es comenta la possibilitat de mirar quin material hi ha de RAC a 
diversos arxius, així com la possibilitat de digitalitzar el material que pugui 
tenir algun soci de l’entitat. Caldrà fer una crida mitjançant les xarxes a la 
recerca de material. Es continua la recerca d’imatges/fotografies amb el 
protagonisme de RAC i la sol·licitud corresponent dels drets de reproducció 
per internet. 

 
 
 

 
 2.- CONSELL RECTOR 
 

El Consell Rector es va reunir tantes vegades com va ser necessari, 
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seguint l’ordre del dia, tant pels assumptes de tràmit com per prendre noves 
iniciatives. Igualment les comissions delegades han portat a terme els 
encàrrecs fets pel Consell Rector o pel president. 
 
S’han produït variacions importants, amb la baixa per defunció de la 
Vicepresidenta 2a Mon Agell i d’altres baixes voluntàries. S’incorporen la 
degana del Col.legi de Periodistes, Neus Bonet, i Francesc Canosa.  
 
Així el consell, desprès de les corresponents renovacions dels càrrecs que 
vencien mandat, queda de la següent manera: 

 
Jordi Margarit i Sanmartí                 President  
Jordi Maluquer i Bonet                 Vicepresident 1r.  
Neus Bonet i Bagan                  Vicepresidenta 2a  
Rafael Ricolfe i i Aguilar                 ViceSecretari  
Violeta Batlle i Guillermo                 Tresorera  
Pepa Palau i Martí                 Vocal 
Francesc Canosa i Farran               Vocal  
Jordi Joan Alsina i Canuda             Vocal 
Joan Josep Gonzalez i López         Vocal 
Pere Civill i Sala                  Vocal 
Santiago Izquierdo i Ballester          Vocal 
Margarida Moles i Gual                 Secretària 
 

La defunció de Mon Agell també comporta la necessitat de canvis en les 
persones amb autorització de firmes financeres. Fins ara les quatre 
persones que tenien signatura eren: Jordi Margarit, Rafael Ricolfe, Violeta 
Batlle i Mon Agell. Ara, es canvia l’autorització de la Mon Agell per la 
Margarida Moles.  

 
Carles-Jordi Guardiola no renova com a membre del Consell Rector i cedeix 
un sobre al Consell rector amb la següent documentació:  

-3 postals + tríptic informatiu editats amb motiu de l’exposició sobre Ràdio 
Associació de Catalunya realitzada al Palau Marc el 1985. 
-3 tríptics de convocatòries diverses del premi “Memorial Ignasi Ponti” 
-2 còpies corresponents a 2 cartes adreçades a Carles Riba des de RAC 
sol·licitant la seva col.·laboració amb motiu de Sant Jordi. 
-Còpia de l’article aparegut l’any 2004 al Butlletí de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya (ANC) per a l’estudi de la Radiodifusió. 
-Còpia de la correspondència entre Jordi Margarit i Carles-Jordi Guardiola 
sobre els Premis (RAC) (6 e-mails) 
-Còpia de les primeres bases dels Premis Ràdio Associació-2000 i Memorial 
Ignasi Ponti 

 
 
 
 
 
 3.- 15ns. PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ  
 

Per a l’organització de la convocatòria i la gala, es constitueix la comissió 
delegada dels premis formada per Neus Bonet, Margarida Moles, i Jordi 
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Margarit . 
 
La convocatòria es va publicar el 28 de gener i es va cloure el 8 de març. 
Es van rebre 48 candidatures: 10 per al Millor programa de ràdio, 22 per 
al Millor programa de ràdio local, i 16 per l’apartat de la Innovació. Pel 
territori han estat: 17 de Barcelona, 23 de comarques, 2 del País Valencià 
i 6 Balears.  
 
El jurat estava format una edició més per: 

Sra. Assumpció Maresma. 
Sra. Imma Tubella. 
Sr. Jordi Margarit. 
Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras. 
Presidit per Sr. Carles Solà, 
i com a secretària, la Sra. Margarida Moles. 

 
El jurat es va reunir el 20 de març. El Consell Rector proposà les 4 
mencions honorífiques i el Guardó 1924 que es detallen més endavant i 
que el jurat aprovà per unanimitat. 

 
 
Roda de premsa  
 

El dimarts dia 28 d’abril, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 
president de Ràdio Associació, Sr Jordi Margarit, acompanyat de la 
secretària del jurat dels 15ns. Premis, Sra. Margarida Moles, feien pública 
l’acta del jurat davant els mitjans de comunicació. 

 

 
 

 

La figura dels premis continua 
sent una reproducció del 
micròfon de reportatges de la 
primitiva RAC dels anys 1930, 
realitzada per Insígnies Pujol.  
 
La novetat d’enguany és la 
imatge del “Guardó 1924”:  Es 
tira endavant l’objecte-làmpada 
que reprodueix una làmpada 
d’emissió original de l’emissor de 
Ràdio Associació dels anys 30. 
Aquest objecte substitueix la 
placa que actualment es lliurava 
com a “Guardó 1924”. 
 
L’execució de l’acte s’encarrega, 
com sempre, a Emissions 
Digitals de Catalunya, empresa 
del Grup Godó. 
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Gala de lliurament dels 15ns. Premis Ràdio Associac ió.  
 

L’acte de lliurament dels premis Ràdio Associació és la trobada 
professional anual més important de la ràdio en català. La 15a edició és, 
una vegada més, un exemple d’aquesta confluència.  

 

 
 
L’Auditori ONCE de Barcelona 
va acollir una vegada més la 
gala, que va ser presidida pel 
conseller de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, 
Francesc Homs.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Amb una reproducció gegant del 
micro d’EAJ15 a l’escenari, la gala 
dels 15ns premis Ràdio Associació, 
que es va celebrar el 30 d’abril, va fer 
desfilar pràcticament tots els 
personatges populars de la ràdio 
gràcies a les imitacions del conductor 
de l’acte, Pep Plaza.  La trobada va 
ajuntar nous talents amb 
professionals consagrats i va 
demostrar que a la ràdio encara hi ha 
lloc per a la innovació i la imaginació.  

 

 
La gala dels 15ns Premis Ràdio Associació es va iniciar amb 
la benvinguda a càrrec del president de l’entitat, Jordi Margarit, que partint 
del nou logotip i del lema que li dóna suport, “Referència i compromís”, va 
exposar els principals puntals ideològics de la cooperativa Ràdio 
Associació de Catalunya com a referència històrica del món de la ràdio. 
Així mateix, va explicar el compromís de treballar en favor dels 
professionals i de la ràdio en català tot fent ús, entre d’altres, de les noves 
oportunitats comunicatives com són la nova web i les xarxes socials 
facebook, twitter i youtube.  

 
 
Els primers guardonats en aparèixer són les Mencions d’Honor: 
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MENCIONS HONORÍFIQUES amb diploma: 
Les mencions les lliurà el Sr. Carles Sola, president del Jurat dels Premis 
Ràdio Associació. 

 
� A l’Associació Catalana de Ràdio , per la campanya 

“Radioeficàcia” de reivindicació de la ràdio com a mitjà 
totalment vigent de projecció publicitària. 

 
� Al periodista Jordi Beltran  per la seva trajectòria professional 

 
� Al periodista Santi Carreras  per la seva trajectòria 

professional 
 

� A la Gemma Nierga  per la seva trajectòria professional que ha 
realitzat des de diversos mitjants catalans i estatals amb un 
anàlisi de la informació que ha preservat la mirada catalana. 

 

 
 

PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AUDIOVISUAL, GUARDÓ “1924” a  
Josep Capella , de Televisió de Catalunya per haver establert i consolidat 
de forma solvent i clara, una manera d’explicar la informació generada 
des de la capital de l’Estat, que repercuteix en la vida social i política del 
país. 

 
Lliura el premi Josep Martí, secretari de Comunicació del Govern. 

 
 
 

PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MILLOR PROGRAMA DE RÀDIO  
LOCAL: 
Els lliura Assumpció Maresma, membre del jurat.  
 
Mencions de qualitat amb diploma 

• Circ Petit, de Ràdio Sant Quirze, de Sant Quirze del Vallès, per 
presentar d’una manera creativa un espai d’entreteniment per als 
infants ambientat en el màgic univers del circ i els seus personatges; 
i  
• Espiadimonis 2.0 , de Ràdio Arenys, d’Arenys de Mar, per una 
proposta sorprenent que permet realitzar una ruta cultural 
teatralitzada amb la combinació de passejades pel carrer i el 
seguiment de les indicacions a través dels auriculars i la ràdio.  

 
Premi amb figura i diploma: 

� El Pis d’Estudiants, de 7DERÀDIO, que partint de la idea d’un 
grup d’amics que es reuneixen, presenta un resum de l’actualitat 
setmanal a través de les diverses seccions d’informació, 
entreteniment i humor des de la perspectiva i els interessos d’un 
grup de joves  
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PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MILLOR PROGRAMA DE RÀDIO:  
Els lliura el Sr. Joan Manuel Tresserras, membre del Jurat. 
 
Mencions de qualitat amb diploma: 

• Què vols Ser? , de SER-Catalunya, per aportar una visió optimista 
de la vida, tot proposant solucions i actituds positives davant  
situacions diverses amb la intenció de millorar el benestar personal. 
• Font de Misteris , d’IB3 Ràdio, de Palma, especialment per la part 
del programa destinada a la divulgació de les tradicions i llegendes i, 
per tant, la recuperació del patrimoni cultural de les Illes.  

 
Premi amb figura i diploma: 

� El món a RAC1 de Jordi Basté , de Rac1, per haver trencat tots 
els sostres coneguts d’audiència de la ràdio matinal al país, amb un 
estil personal que combina rigor, diversitat i empatia amb l’audiència. 

 
 
 

PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ D’INNOVACIÓ: 
Els lliura Imma Tubella, membre del jurat. 
 
Mencions de qualitat amb diploma: 

• InstiNews , de Ràdio Taradell, de Taradelll, realitzat pels alumnes 
de 3r d’ESO que fomenta la millora de l’expressió oral dels 
escolars i aposta pel coneixement de les llengües amb 
l’elaboració d’un magazin totalment en anglès.  

• Univers Moto GP , de Catalunya Ràdio, per traslladar als oients 
l’emoció de la Moto GP d’una manera dinàmica, amb intensitat, 
passió i rigor, presentant tots els aspectes informatius del gran 
espectacle del motociclisme. 

 
Premi amb figura i diploma,  

� El Mural , d’Escola Valenciana, que combina l’emissió en ràdios 
locals i internet, tot convertint el buit deixat per la desaparició de la 
ràdio pública valenciana en una oportunitat innovadora de presentar 
la realitat social i cultural del País Valencià.  

 
 
 

PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ AL MILLOR PROFESSIONAL DE RÀ DIO: 
El lliura Francesc Homs, conseller de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Premi amb figura i diploma, 

� Jaume Nolla  per la seva gran professionalitat, coneixement del 
mitjà ràdio i treball de documentació i estudi del tarannà català. Fruït 
d’aquesta rigorositat, ha consolidat el personatge de Marcel·lí Virgili, 
que dóna la rèplica, subratlla i acompanya en la presentació d’un 
programa d’èxit, que combina l’entreteniment amb l’actualitat.  
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L’acte va finalitzar amb una fotografia de família de tots els premiats i un refrigeri. 
 

 
 
 

Les valoracions del Consell Rector posterior a la gala destaquen els 
següents punts:  

• En general es fa una valoració positiva d’aquesta edició, en què 
s’han rebut més felicitacions que en ocasions anteriors, sobretot per 
l’efecte de l’actuació del conductor, Pep Plaza. Duració ajustada i 
un ritme molt àgil. 

• Es recorda que s’estrenava nou guardó 1924. 
 
 
 
 
 
4.- 16ns PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ   

 
A la reunió del Consell Rector del 01/12/2015, es comença a preparar una 
nova edició dels Premis, serà la 16a. S’aprova desenvolupar la convocatòria 
i lliurament dels “16ns Premis Ràdio Associació i Guardó 1924”, seguint els 
paràmetres de les 15 edicions anteriors. La nova convocatòria s’obrirà a 
mitjans o finals de gener de 2016. 
 
A causa de la defunció de la Mon Agell, la comissió dels 16ns premis estarà 
formada per Neus Bonet, Margarida Moles i Jordi Margarit. 
 
 

 
 

 5.- RELACIONS AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 

• Aprovació dels comptes per part de les institucions  corresponents. 
Per part de la secretària, s’informa que com cada any, i desprès de 
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l’aprovació per assemblea, s’han presentat els comptes del 2014 al 
Departament de Treball de la Generalitat. Un cop valorats, la Generalitat 
ha enviat la corresponent aprovació de la documentació presentada.  

 
• Subvenció.  La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat ha comunicat l’aprovació d’un import de 13.000 euros 
destinats a cobrir part de les despeses dels 15ns premis Ràdio 
Associació. 

 
• Cobrada la subvenció corresponent a  la subvenció p els premis. En 

data 18/06/2015 es va cobrar el 80%. De la subvenció corresponent al 
2012 per a la celebració dels Premis Ràdio Associació. En data 
16/07/2015 es va cobrar el 20% restant corresponent al mateix 
concepte. I, finalment, en data 15/10/2015 es va cobrar la subvenció 
corresponent al 2013 per a la celebració dels Premis Ràdio Associació.  

 
 
 
 
 
 6.- RELACIONS AMB EL GRUP GODÓ  
 

• Consell Administració RADIOCAT XXI.  El president i el vicepresident 
Maluquer assisteixen al Consell d’Administració de Radiocat XXI del 
24/03/2015 en què es destaca el bon desplegament de la xarxa de 
RAC1 amb les noves freqüències de cobertura que s’han posat en 
marxa. De les dades exposades a la reunió, es remarca que RAC1 
segueix al capdavant en audiència a Catalunya i que hi ha un creixement 
en ingressos per publicitat i en difusió.  

 
• Canvi de despatx. En data 5/5/2015 Ràdio Associació de Catalunya ha 

hagut de canviar de despatx. S’ha passat de la 4a planta a la 16a planta, 
amb la reducció de l’espai disponible en un 60%. Es manifesta el 
malestar per aquesta reducció d’espai disponible a les persones 
corresponents. 

 
 

 
 
 

 7.- RELACIONS AMB MITJANS DE CATALUNYA, S.L  
 

Com a socis que som d’aquesta societat, es mantenen els vincles i relacions 
normals, si bé la seva l’activitat continua a l’espera de la decisió 
governamental sobre les emissions digitals.  
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 8.- RELACIONS AMB L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE RADIODI FUSIÓ - ACR 
 

 
• Assemblea i dinar ACR.  Assistència a l’assemblea de l’Associació 

Catalana de Ràdio (ACR) el 23/03/2015. En la mateixa, es ratifica la 
junta que queda de la següent manera: 
President, Robert Serentill, Ràdio Terra Ferma de Lleida SA Segre 
Vicepresident, Josep Maria Girona, Sociedad Española de Radiodifusión 
SL 
Vicepresident, Eduard Pujol, Radiocat XXI S.L. 
Vicepresident, Miquel Miralles, Radio Tele Taxi de Radiodifusió SA 
Tresorer, Jordi Martí, Ràdio Ripoll SA 
Vocal, Enric Frigola, Fundació Missatge Humà i Cristià 
Secretari General, Francesc Robert, Uniprex SAU 

 
 
• Presentació de l’estudi de l’ACR sobre publicitat. En data 28/05/2015 

l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) presenta l’estudi sobre la ràdio a 
Catalunya. Les xifres indiquen que la ràdio com a mitjà ha augmenta la 
seva audiència, amb un índex de penetració que ha passat del 55,6 al 
63,6%, amb un 14,4 % d’augment en aquest període. A més, també es 
confirma  que aquest 2014 és el primer any, des que va començar la 
crisi econòmica i publicitària, que la inversió de la ràdio a Catalunya ha 
augmentat. I ho ha fet un +2,5%.  

 
• Presentació de la 2a 

campanya radioeficàcia. El 
22/12/15 l’ACR presenta una 
nova campanya de captació 
de publicitat amb el nom de 
“Radioencantats”, en què es 
demostra l’eficàcia de la ràdio 
com a mitjà per vendre 
“producte”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 9.- RELACIONS AMB L'ENTORN COOPERATIU  
 
Com ja s’ha comentat en el primer punt d’aquesta memòria, s’ha fet una visita a la 
Fundació Roca i Galés amb l’objectiu d’estudiar vies de col·laboració. 
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10.- RELACIONS PÚBLIQUES  
 

• Sol.licitud d’informació per a novel.la.  A principis d’any, l’escriptor 
Jordi Cantadella va sol·licitar informació perquè una de les protagonistes 
de la seva propera novel·la treballa a la RAC dels anys 30 i necessita 
material de contextualització. Es va atendre la petició i es va lliurar un 
llibre del Teodor Garriga, on explica la seva vida a la RAC. 

 
• Sol.licitud d’informació per a investigació.  També s’ha demanat 

informació d’arxiu per part de l’investigador Dídac Boza 
 

• Assistència i parlament d’homenatge a Mon Agell a l ’Institut del 
Teatre (27-04-2015). Assistència de diversos membres del consell rector 
a l’acte d’homenatge a Mon Agell, despareguda a principis d’abril. L’acte 
es va fer a l’Institut del Teatre i hi van participar representants de les 
associacions en què la Mon hi va tenir relació. Per part de Ràdio 
Associació de Catalunya, el parlament va anar a càrrec de la secretària 
Margarida Moles.  

 
• Participació als actes del 30è aniversari de Ràdio Premià de Mar. El 

president Jordi Margarit explica la seva assistència i parlament als actes 
de celebració del 30è aniversari de Ràdio Premià de Mar, celebrats el 
passat 6/06/2015.  
 

•••• Homenatge a un tècnic de RAC de 98 anys. S’exposa que s’ha rebut 
un correu en data 8/06/2015 que ens comunica que hi ha un tècnic de 
Ràdio Associació de Catalunya que encara està viu i s’apunta la 
possibilitat de fer-li un homenatge. És Abelard Roura pare d’en Jordi 
Roura de Tradicionàrius i que també va treballar a RNE. El consell 
acorda posar-se en contacte amb aquesta personal per retre-li 
l’homenatge corresponent. Malauradament, a posteriori, el Sr. Roura 
pateix un ictus i la família comunica que en espera d’alguna millora, 
s’ajorni aquest reconeixement per a més endavant, en data 
indeterminada.  

 
•••• Premi Òmnium Cultural de Comunicació. S’informa que s’ha preparar 

un dossier de l’entitat –i es passa per a la consulta dels assistents- com 
a candidatura per a optar al Premi Òmnium Cultural de Comunicació. 
D’acord a la redacció de les bases d’aquest premi, l’activitat de Ràdio 
Associació de Catalunya s’encabeix perfectament per a ser mereixedora 
d’aquest guardó. 
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11.- IMATGE I COMUNICACIÓ 
 
• S’han fet les notes de premsa i convocatòries de premsa corresponents 

a l’edició dels premis. 
 
• Nou logotip. En un principi el que es volia era redissenyar la web, però 

que a l’hora d’analitzar la imatge, es va veure que es requeria un canvi 
d’imatge més global que incloïa també el logo.  La proposta és la 
següent que recupera la tipografia original del logo de Ràdio Associació 
de Catalunya:  

 

 
  
Un cop aprovat el nou logotip, es genera el material de papereria associat 
(folis, sobres, targetes...) 
 
 
 
 
• Nova web. El primer que s’ha fet (i que ja és operatiu des de principis 

d’any 2015) és el canvi d’extensió de la pàgina web i del correu 
electrònic al .cat, amb un canvi de servidor associat. Fins ara era .com. 
Així, la web resta com a www.radioassociacio.cat i el correu 
info@radioassociacio.cat 
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La nova web reestructura la informació que ja hi havia en la web anterior. 
Les principals novetats són: 
 
-La inclusió d’un blog. Aquest blog permetrà recollir, presentar i 
seleccionar informació relativa a la comunicació àudiovisual. La línia 
editorial de la web serà purament institucional, sense entrar en 
temàtiques que alimentin la competència entre emissores; una web de 
referència per al sector i els professionals de forma transversal. Per 
aquest motiu, les fonts informatives haurien de ser fonamentalment 
relatives a: 

 
•  Qüestions normatives (CAC ...).  Anar mirant que fan altres organismes 
mundials relatius a la radiofonia i la comunicació en general 
•  Celebració d’aniversaris (d’emissores, de fet vinculats a la comunicació i a la 
ràdio...) 
•  Informacions interessants de referents mundials (BBC, ...) 
•  Nomenaments destacats 
•   Activitats i jornades que tinguin a veure amb formació. NO amb ànim lucratiu. 
•   Activitats, jornades, presentacions de llibres....del món de la comunicació, en 
especial vinculat a la ràdio 
•  Noves tecnologies aplicades a la ràdio o app vinculades 
•  Dades curioses de consum de ràdio (i de consum de ràdio en català) 
•  Activitats interessants dels organismes reguladors audiovisuals 
•  Estudis i informes referents a  aquest àmbit (universitats, escoles, 
organismes...) 
•  Activitats de col•lectius concrets, com el Col•legi de Periodistes o l’Associació 
Catalana de la Ràdio Privada. I altres....(fer llistat). 
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-Galeria. Aquesta secció permet donar a conèixer la història de Ràdio 
Associació a través dels testimoni gràfic de les seves activitats i de les 
portades de la premsa generada per la pròpia entitat. 
 
 

 
 
 
-Versions idiomàtiques. La web es pot consultar en català, espanyol i 
anglès. 
 
La web es fa sobre una plantilla 
d’autogestió wordpress i “web 
responsive”, que adapta el 
format de la web a l’aparell amb 
què es consulti (ordinador, 
tablet, smarphone...). Malgrat 
que només es disposen dades 
estadístiques del darrer 
trimestre (octubre-novembre 
2015), cal dir que en aquest 3 
mesos ha hagut 1.472 visites 
que han visionat un total de 
2.932 planes. Majoritàriament 
es consulta la web en català, 
però hi ha un 4,43% que ho fa 
en castellà i un 2,85 % en 
anglès. Un 61,48% dels usuaris 
són de l’Estat Espanyol, el 

8’76% dels Estats Units, el 
4,35% de Rússia, i el 2,11 del 
Brasil. 
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-Xarxes Socials. Es posen en funcionament tres xarxes socials: 
Facebook, Twitter i Youtube (on es crea un canal propi). Aquestes 
xarxes es nodreixen dels apartats “blog” i de l’activitat generada pels 
Premis Ràdio Associació. 
Les xifres són les següents a finals d’any: 

� Facebook : 235 fans 
� Twitter: 

Seguidors: 2.408 
Seguint: 2.039 

� #PREMISRAC2015: 838 Tuits 
� Youtube : 1.620 visualitzacions 
 

Ràdio Associació de Catalunya fa servir aquestes xarxes per explicar la 
seva història, però que no només exposa informacions del passat, sinó 
que també presenta novetats del sector de les noves tecnologies i el 
català, qüestions relacionades amb els professionals, premis de 
comunicació o qualsevol temàtica que tingui a veure o incideixi en l’espai 
comunicatiu català. 
 

 
 
https://www.facebook.com/radioa
ssociacio.cat 
 
 
 

 
 
https://twitter.com/RadioAssociac
io 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/ch
annel/UCL5Ef9Gl680mrb_k
ywxt2SA/videos?sort=dd&vi
ew=0&shelf_id=0 

 
 
Les capçaleres de les xarxes socials reprodueixen una imatge dels locutors 
Francina Boris i Teodor Garriga amb una frase d’Eduard Rifà, un dels 
fundadors i ideòleg de Ràdio Associació de Catalunya. 
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La nova web i les xarxes socials associades es van posar en funcionament 
coincidint amb la roda de premsa de presentació dels guanyadors de la 15a 
edició dels Premis Ràdio Associació, el 28 d’abril. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

• Nadala de 2015.  Continua la línia gràfica de col·leccionable que es va 
iniciar l’any passat. La imatge d’enguany és una fotografia del Fons 
Bragulí en què es pot veure el president Lluís Companys davant un 
micròfon de Ràdio Associació de Catalunya, acompanyat a la seva 
esquerra de Teodor Garriga, president honorífic de RAC. La tria es fa en 
motiu de la commemoració el 2015 del 75è aniversari de l’afusellament 
de Lluís Companys. 
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12.- SOCIS  
 
 
Altes Número  Data Observacions 
Joan Josep González  242 24/03/2015  
Maria Canadell Solé 243 05/10/2015  
    
Baixes Número  Data Observacions 
Pablo Llorens i Ragaña 9 11/06/2015 Defunció en data 18-11-2015 

i comunicat el 11-06-2015 
Mon Agell i Callís 70 4/04/2015 Defunció 
Carme Herrero i Manich 14 09/06/2015 Defunció al gener i comunicat 

el 09-06-2015 
Francesc Castellví i Amigó 203 01/12/2015 Defunció en data 18-07-2015 

i comunicat el 1-12-2015 
 
 
 
13.- MARQUES 
 

 
• Registre de nou logotip. S’ha demanat a l’Oficina Ponti que faci les 

corresponents gestions per registrar el nou logotip de Ràdio Associació 
de Catalunya. Tant com a marca comunitària com a marca a l’Estat. 

 
 
 
 
 
 
3r.) Desprès de l’aprovació de la memòria, el president indica que enguany s’ha 
produït un fet insòlit ja que un dels dos interventors de comptes, en concret la 
Sra. Sílvia Magdaleno, no ha presentat el seu informe, una obligació que té 
d’acord al seu càrrec tal i com indiquen els estatuts. 
 
Malgrat el seguiment per part de la secretària i de la tresorera per a la 
presentació de l’informe, la interventora ha anat demorant el lliurament del 
document amb excuses diverses. La realitat és que no s’ha presentat el 
document, cosa que representa una evident omissió de les funcions per part de 
la interventora de comptes. 
 
El president recorda l’article 42 dels estatuts que diu: 
Article 42.- L'Assemblea General 
L'Assemblea General constituïda pels socis degudament reunits, és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat 
social . Els acords presos per l'Assemblea General obliguen a la totalitat dels socis, fins i tot els dissidents i els que no 
haguessin participat en la reunió.  
 
En aquest punt, i fent ús de diversos articles dels estatuts de la cooperativa, 
s’aprova per unanimitat presentar un punt d’urgència dins de l’ordre del dia 
relatiu a la realització de la censura de comptes i, en conseqüència, es 
presenta la proposta de revocació de la Sra. Sílvia Magdaleno com a 
interventora de comptes i la proposta d’un nou nomenament com a interventor 
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de comptes en la figura del soci núm. 193, Conrad Alonso Rodríguez. Les 
propostes són aprovades per unanimitat dels assistents. A continuació es 
demana al nou interventor de comptes, que ja disposa de tota la documentació, 
que el més aviat possible emeti un informe sobre els comptes de 2015. Si 
aquest informe difereix de l’informe de l’altre interventor, s’iniciarà el 
procediment per convocar una nova assemblea de caràcter extraordinari. 
S’aprova per unanimitat. 
 
Els articles dels estatuts de la cooperativa sobre els quals s’han basat aquestes 
decisions són el següents: 
 
Article 48.- Adopció d'acords 
Els assumptes a tractar en Assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament en l'ordre del dia; les excepcions 
són les següents: 
1).- Convocatòria. d'una nova Assemblea General. 
2).- Realització de la censura de comptes. 
3).- Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector. 
 
Article 10.- Obligacions dels socis 
d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern. 
h) Complir aquells altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com dels acords vàlidament 
adoptats pels òrgans de govern. 
 
Article 18.- Faltes molt greus 
b).- Les operacions de competència amb la Cooperativa, el frau en les aportacions al capital, i també la 
desconsideració palesa als rectors i representants de l'entitat, que perjudiqui els interessos materials o el prestigi social 
de l'entitat. 
d).- L'incompliment de les obligacions socials, perjudicant la Cooperativa. 
 
Article 43.- Competències de l’Assemblea General. 
1).- Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector i dels interventors de comptes i liquidadors. 
2).- Censura de la gestió social, aprovació dels comptes anuals i de la distribució dels excedents. 
9).- Exercici de l’acció de responsabilitat dels membres del Consell Rector, dels interventors i dels liquidadors. 
10).- Tots aquells casos que exigeixin aquests Estatuts o la Llei. 
Les competències que corresponguin a l’Assemblea General i sobre les quals s'hagi de pronunciar preceptivament són 
indelegables. 
 
Article 61.- Funcions dels Interventors 
Els interventors presentaran a l’Assemblea General un informe sobre la Memòria explicativa de la gestió de la gestió de 
l'empresa, el Balanç, el Compte de resultats i qualsevol altre document comptable que, preceptivament, s'hagi de 
sotmetre a l'Assemblea General per a la seva aprovació... Quan els interventors discrepin, podran emetre un informe 
separadament . 
 

 
Desprès d’aquest punt, la tresorera, Sra. Violeta Batlle, fa la lectura del informe 
de l’altre interventor de comptes, Miquel A. Corna i Sitjes, tal com és preceptiu. 
El Sr. Corna considera correcte les anotacions al llibre d’inventaris i balanços, 
el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa de la gestió de la 
cooperativa i la resta de documents comptables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4t.) La tresorera Sra. Violeta Batlle, exposa el balanç de situació del tancament 
de l’exercici 2015, el compte de resultats i la distribució de l'excedent 
cooperatiu, els quals s’aproven per unanimitat i que es transcriuen 
seguidament: 
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
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COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
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PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT DE 2015 
 

 
 
 
 

S’aproven per unanimitat els tres bloc de l’economia de l’entitat. El president, 
Jordi Margarit, agraeix una vegada més la feina feta per la tresorera Violeta 
Batlle. 
 
 
 
 
 
 
5è.) En l’apartat informe de les gestions i activitats en curs, el president Jordi 
Margarit dóna pas a la secretària perquè comenti algunes de les accions que 
s’estan portant a terme durant aquest any: 
 
RECORDATORI DE  LES LÍNIES APROVADES: 
La secretària recorda les línies de treball que es van aprovar en l’assemblea de 
l’any passat amb l’objectiu de posicionar Ràdio Associació de Catalunya com a 
entitat de referència del sector i que determinen les accions en els següents 
àmbits: 

o Entorns històrics  i continuar amb la recuperació de material 
gràfic) 

o Entitats i Fundacions vinculades amb RAC 
o Entitats i associacions del sector: com el Col.legi de Periodistes. 

 
 
 
WEB I XARXES SOCIALS: 
La secretària comenta que fa un any, a l’abril de 2015, es va presentar el nou 
logotip de Ràdio Associació, que s’ha anat aplicant a tot el material d’oficina i 
promocional. La nova imatge, la web (www.radioassociacio.cat) i les xarxes 
socials (facebook, twitter, youtube) estan totalment implantades. La informació 
publicada en aquests suports va en funció de les línies aprovades l’any passat 
de recuperació de la memòria històrica de l’entitat i de convertir-la en referent 
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del sector professionals, amb informacions sobre ràdio, cursos, noves 
tecnologies vinculades, el català als mitjans... 
 
A data de l’assemblea, les xifres són les següents: 
 

• WEB: 150 entrades informatives  + informació referent als premis 
• TWITTER: 2.654 seguidors 
• FACEBOOK: 353 fans 
• YOUTUBE: 45 vídeos: 2000 visualitzacions 

El vídeo més vist del 2016 (806) és la Menció de Qualitat per “No 
venim amb manual”, amb 176 visualitzacions 
El vídeo més vist de 2015 (1152) va ser el del Millor professional: 
Jaume Nolla, amb 550 
Cal recordar en aquest sentit de visionats audiovisuals, que 
l’edició d’enguany, del 2016, va ser transmesa per primera vegada 
per streaming, per internet, cosa que pot haver fet disminuir els 
visionats totals al YouTube. El seguiment per streaming de la 
cerimònia dels Premis va ser d’uns 300 usuaris. 

 

  
 
 

  
 

 
 
 
 
FORMACIÓ: 
La secretària comenta que hi ha una quantitat econòmica important al fons de 
formació que, tal i com diuen els nostres estatuts s’ha de destinar al 
desenvolupament i potenciació del moviment cooperatiu i a la formació 
cooperativista (socis i treballadors). S’estan estudiant possibilitats, amb el 
Col.legi de Periodistes i amb altres professionals. 
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S’acorda amb els socis enviar una enquesta prèvia per determinar els 
interessos dels membres de la cooperativa i així ajustar les temàtiques dels 
cursos. 
El vicepresident Jordi Maluquer recorda en aquest sentit els cursos i 
conferències que feia la cooperativa abans de començar a organitzar els 
premis. 
 
 
 
16ns PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ 
La secretària comenta que l’edició d’enguany ha superat totes les xifres i s’ha 
arribat a les 76 candidatures presentades a concurs.  
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A continuació es visualitza per pantalla de la sala un vídeo amb el resum de la 
cerimònia. 
*Vídeo-resum  dels 16ns Premis Ràdio Associació (Durada: 12 minuts) 
 

 
 
El president pren la paraula per comentar la bona valoració que fa la gent del 
món de la ràdio en relació als premis. I que realment es creu la importància i 
reconeixement que comporten aquests premis. Aprofita també per agrair 
l’aportació personal de la secretària en l’organització de la convocatòria i de la 
gala. 
 
 
 
SUBVENCIONS: 
La secretària comunica que el dia 16 de juny s’ha cobrat la subvenció de la 
Direcció General de Mitjans de Comunicació relativa als Premis del 2014. En 
aquests moments, resta només per percebre la subvenció del 2015. S’ha 
sol·licitat la del 2016, però encara no s’ha comunicat encara si s’ha concedit o 
no. 
 
 
 
RELACIONS PÚBLIQUES:  
 
-Suspès l’homenatge a Abelard Roura : El president pren la paraula per 
comentar que l’any passat es va decidir fer un homenatge al tècnic de l’època 
de Ràdio Associació, Abelard Roura. Quan estava tot lligat, malauradament, el 
Sr. Roura va tenir una caiguda que li va afectar a la parla i es va haver d’aturar 
la trobada. Finalment, va morir el passat 23 de febrer. El president i la 
secretària van estar presents al tanatori per manifestar el condol de Ràdio 
Associació a la família. 
 
-Presentació davant els nous responsables del secto r de la comunicació.  

� Miquel Gamisans, secretari de Comunicació del govern 
� Jordi del Río, Directo General de Mitjans Audiovisuals 

El president comenta que aquestes trobades, que es fan amb caràcter 
protocolari, són especialment agraïdes quan com és el cas en aquests dues 
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persones saben qui és Rac1, qui és RAC105 i qui és Ràdio Associació de 
Catalunya. Es valora positivament que els responsables de comunicació de la 
Generalitat coneguin la història i la realitat de la cooperativa. 
 
-Assistència a jornades:  
La secretària comenta que s’ha participat en diverses jornades amb 
protagonisme per la ràdio, de les quals se n’ha fet divulgació informativa a la 
web i a les xarxes socials. 
-Jornades sobre el DAB (21/01/16) 
-Jornades sobre el paper de la ràdio davant les emergències (11/02/2016 
-Assemblea i dinar de l’Associació Catalana de Ràdio (31/03/2016).  
-Assistència a la presentació de l’Informe sobre les ràdios il·legals per part de 
l’ACR el passat 25/05/2016. La secretària comenta que aquest estudi manifesta 
que hi ha més de 200 ràdios il·legals a Catalunya, amb instal·lacions d’antena 
il·legals que repercuteixen en disminució d’audiència i d’ingressos publicitaris 
per a les ràdios legals, així com un perjudici per la salut pels veïns d’aquestes 
antenes no regularitzades, amb un excés de radiació. 
 
-Estudis històrics.  
La secretària comenta que, com sap l’assemblea i el consell rector, l’any passat 
es va iniciar una recerca per diversos arxius de documentació relacionada amb 
l’entitat d’abans de la guerra civil. En aquests moments, s’ha aturat aquesta 
recerca perquè coincideixen tres projectes que s’estan realitzant en el mateix 
sentit i s’esperarà a veure’n els resultats: 
 

� Sílvia Hinojosa.  La investigadora de la Universitat de Girona es 
ha iniciat un nou projecte de recerca història sobre la història de 
la ràdio que vol començar pràcticament de zero. En aquest sentit, 
el paper de Ràdio Associació és essencial i té la intenció de 
connectar de nou amb descendents dels fundadors i amb arxius 
històrics, com el de Salamanca. En aquest sentit, la secret`ria 
comenta que la Sílvia Hinojosa ens ha comunicat que es va posar 
en contacte amb el fill d’en Teodor Garriga, que viu a França, i 
que li va confirmar que havia fet donació d’un micròfon al Museu 
d’Història de Catalunya. Aquest micròfon és el que s’adjunta a la 
fortografia, imatge facilitada a la cooperativa pel Museu. 

 
� “Sàpiens”: La documentalista Anna Gil es va posar en contacte 

amb nosaltres per sol·licitar fotografies referents als inicis de 
RAC105 amb motiu de l’elaboració d’una “Història del Periodisme 
a Catalunya” en carregada per la revista “Sàpiens” i dirigida per 
Francesc Canosa, membre del Consell Rector de Ràdio 
Associació. A l’assemblea, el mateix Francesc Canosa es 
confirma aquesta dada i indica que l’aparició de la publicació està 
prevista per al mes d’octubre. Aprofita per manifestar que ha 
donat especial rellevància a Ràdio Associació com a protagonista 
històric. 

 
� Andreu Folch.  Aquest doctor està treballant un llibre sobre la 

història de la beneficència. Ens va sol·licitar informació d’acord als 
projectes que en aquest àmbit elaborava Ràdio Associació als 
anys trenta, des de les campanyes per als tuberculosos com per 



 28

a infants al Nadal, fins a la creació del Comitè d’Assistència 
Social de Radio Associació de Catalunya. 

 
- Memorial Democràtic. Resta pendent concretar activitats amb el Memorial 
democràtic, una institució pública que té per missió la recuperació, la 
commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-
1980), en concret la Segona República, la Generalitat republicana, la Guerra 
Civil i les víctimes per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, 
així com la repressió a persones i col·lectius per part de la dictadura franquista -
incloent-hi la llengua i la cultura catalanes-, l’exili i la deportació. 
 
 
 
RELACIONS AMB RADIOCATXXI 
El president passa la paraula al vicepresident, Jordi Maluquer, per a que exposi 
aquest punt. El Sr. Maluquer comenta que les dades presentades el passat 
consell d’administració celebrat el 14/03/2016 són positives, tant pel que fa als 
beneficis econòmics com per a les audiències: RAC1 puja i RAC105 s’estanca, 
però en general les estadístiques són positives. Es presenta, dons, una situació 
optimista que vol encarar projectes per a captar nous segments d’edat.  
El president Margarit afegeix que RAC1 és una emissora catalana i catalanista i 
que comparteix ideari amb Ràdio Associació de Catalunya. I com a nota, 
comenta que determinades millores tècniques han fet que RAC105 disposi del 
millor so de totes les emissores musicals del moment. 
 
 
 
 
6è). Precs i preguntes.  
 
No n’hi ha cap. 
 
Havent-se exhaurit tots els punts de l’ordre del dia i sense que hi hagi més 
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són 2/4 de 9 del vespre. 


