Consell Consultiu i Assessor de BTV

ACTA NÚM. 4

Acta de la sessió de 3 de novembre de 2008
S’inicia la sessió a les 19.00 hores.
Presideix la sessió el Sr. Alejandro Goñi, vicepresident del Consell.
Assistents:
Sra. Núria Galan, vicepresidenta primera
•

En representació dels consells ciutadans de districte:
Sr. Enric Sánchez Arias
Sra. Trinitat Capdevila

•

En representació dels consells sectorials de ciutat
Sr. Luis Miguel Luna, delegat per Jordi Rogla de Lewu

•

Personalitats coneixedores del món de la comunicació
Sr. Josep Maria Blanco Pont
Sr. Josep Carles Rius i Baró
Sra. Cristina Dacruz i Rovira
Sr. Carles Duarte

•

En representació dels grups polítics municipals
Sr. Ramon Nicolau i Nus, delegat per l’Im. Sr. Carles Martí
Im. Sr. Joaquim Mestre i Garrido
Im. Sr. Joaquim Forn
Ima. Sra. Ester Capella i Farré
Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil

Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo Padilla

S’excusen:
Sr. Ángel Crespo Sánchez, Sr. Francisco Neira, Sra. Eva Fernández Lamela,
Sr. Javier Ibars, Sr. David Prujà Cárceles, Sr. Lluis Sanz.
Sessió realitzada a la seu de BTV.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Informació per part del Sr. Albert de Gregorio, president del Consell
d'Administració de BTV.
3. Presentació del Sr. Àngel Casas, nou director de BTV.
4. Visita a les instal·lacions de BTV.
Abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, el Sr. Alejandro Goñi
excusa l’assistència del president, el Sr. Domènech Font, per problemes
greus de salut.
Informa que el Sr. Domènech Font va tenir una reunió amb el Sr. Albert de
Gregorio, en la qual li va transmetre el malestar que van manifestar en
l’ultima sessió les persones membres del Consell Consultiu, a causa de la
manca d’informació per part del Consell d’Administració. Conjuntament van
decidir fer aquesta sessió a les instal·lacions de BTV, amb l’objectiu d’iniciar un
procés d’articulació entre el Consell Consultiu i el Consell d’Administració i
establir un sistema de coordinació permanent entre ambdós consells que
permeti rebre una informació precisa del procediment i el calendari previstos
per a la redacció del contracte-programa i de la proposta econòmica, conèixerne el contingut, i emetre l’informe corresponent abans de la seva aprovació.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Donada per rebuda i llegida, i sense cap esmena, es procedeix a l’aprovació de
l’acta de la sessió de 18 de setembre de 2008.
2. Informació per part del Sr. Albert de Gregorio, president del Consell
d'Administració de BTV
El Sr. Albert de Gregorio dóna la benvinguda als membres del Consell
Assessor a la seu de BTV, comunica que ha estat escollit president de torn del
Consell d’Administració de BTV, i informa que el passat 22 de setembre el
Sr. Àngel Casas va prendre possessió del càrrec de director de BTV.

Comunica que s’ha iniciat l’elaboració del contracte-programa i que, un cop
s’hagi enllestit l’esborrany, i abans no es transmeti a la Comissió de
Presidència de l’Ajuntament, el farà arribar a la secretaria del Consell Assessor,
perquè els seus membres el puguin conèixer.
Observa que tant la seva voluntat com la del Consell d’Administració que
presideix consisteix a dur a la pràctica l’esperit de les normes de participació.

3. Presentació del nou director de BTV, el Sr. Àngel Casas
El Sr. Àngel Casas explica l’organigrama de l’ens. Diu que el seu repte és
incrementar l’audiència, canviant la tendència —fins ara estable—, i que vol
fidelitzar l’audiència.
Comenta el contingut de l’informe sobre la situació de BTV lliurat als
assistents, així com els indicadors de l’activitat, i recorda que BTV té un
conveni amb les escoles a través d’un Consell Educatiu.
Diu que estan preparant sessions de treball amb productors locals per explicarlos les necessitats de BTV, i que vol donar un pes especial als districtes de la
ciutat i arribar a tenir corresponsals, fins i tot als barris.
Preveu tenir redactat el contracte-programa el primer semestre del 2009.
Torn de paraules
El Sr. Albert de Gregori diu que el nou Reglament és una forma innovadora
de gestió que cal valorar positivament. Informa que ja han fet reunions amb
les televisions de districte, el Comitè d’Empresa de Lavinia, la xarxa de
televisions locals i el Consell Consultiu de BTV (aquesta sessió). Pel que fa al
calendari, confia que podrà enviar el primer esborrany del contracte-programa
el mes de febrer.
La Sra. Núria Galan demana que es doni veu a la societat organitzada.
El Sr. Joaquim Forn vol saber com serà el model. Considera que caldria
preveure un espai important a les televisions de barri per tal de donar tot tipus
d’informació i veu a la gent dels barris.
El Sr. Alejandro Goñi creu que BTV ha de ser una televisió de capitalitat
singularment barcelonina.
El Sr. Josep Carles Rius està d’acord amb una televisió amb criteri. Creu que
és important que l’Administració sigui sensible a la demanda d’instruments, i
considera que TV3 és la gran competidora de BTV. Pensa que la dotació
pressupostària és insuficient.

No havent-hi més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió i se
n’estén aquesta acta.
Tot seguit es visiten les instal·lacions previstes en el punt 4 de l’ordre del dia.
Certifica la secretària del Consell de Ciutat.

