L’ACR reelegeix Junta Directiva
L’Assemblea anual de l’Associació Catalana de Ràdio ha reelegit la junta
directiva encapçalada per Robert Serentill, de Grup Segre, per a un nou
mandat de 4 anys. La reunió anual ha servit per fer balanç del sector i per
plantejar els objectius d’aquest any.
La reunió, celebrada aquesta setmana, ha vingut marcada per l’opinió
general de la millora de les perspectives econòmiques per a aquest
exercici, i per la preocupació per la ineficàcia de les accions de les
administracions contra les il·legals, i per la competència que suposen els
mitjans públics.
S’ha valorat molt positivament la campanya radioeficacia.cat (una
campanya radiofònica que tenia com a protagonista un avi que buscava
per ràdio un traductor d’un dialecte esquimal) a la qual es pretén donar
continuïtat durant 2015, i l’acció per a la promoció del sector de la música
a Catalunya, amb dos convenis signats amb la Generalitat.
L’ACR, que ha continuat activa denunciant emissores il·legals, ha acordat
la presentació de diversos recursos contenciosos administratius contra
les administracions que en l’exercici de les seves competències no
actuen contra les ràdios sense llicència.
La junta reelegida continuarà les tasques d’interlocució amb les
administracions i els partits polítics en el marc de les modificacions
legislatives sobre el sector de la comunicació, i el Contracte Programa de
la CCMA, que consolida la situació de competència a sector privat, amb
recursos públics. Igualment iniciarà converses per a la renovació de
l’ampliació de la mostra de l’EGM Ràdio Catalunya i del conveni amb
l’ICEC per a la promoció dels sectors culturals a través de les emissores
de l’ACR.
La Junta, presidida per Robert Serentill, està formada com a
vicepresidents per Eduard Pujol (Rac), Josep Maria Girona (SER) i Miquel
Miralles (RTT). Jordi Martí (Ràdio Ripoll) és Tresorer, Enric Frigola (Estel)
vocal i Francesc Robert (Onda Cero) Secretari general.
L’ACR va néixer el 1992 i integra el conjunt d’empreses de ràdio privades
de Catalunya. Les emissores associades a ACR sumen més de 4 milions
d’oients.
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