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Introducció
La programació especial que us presentem ha estat proposada pels Serveis
Informatius de Ràdio Tordera i aprovada per l’Assemblea de locutors de Ràdio
Tordera i es presenta a aprovació al Consell d’Administració de Ràdio Tordera com
l’opció que s’ha considerat la millor per tal d’aconseguir aquests objectius:




Acostar a l’audiència de Ràdio Tordera les diferents propostes polítiques que
es presenten en els propers comicis d’una manera plural, profunda i atractiva.
Garantir la paritat que s’estableix en les diferents Instruccions que ha publicat
al BOE la Junta Electoral Central.
Explicar en tot moment el que succeeix durant la campanya i la jornada
electoral al poble de Tordera amb un llenguatge plenament radiofònic.

La programació especial per aquestes eleccions es basa en la de fa quatre anys, la qual
va ser valorada positivament per totes les parts, però s’ha adaptat a l’augment de
candidatures per tal de mantenir una visió amplia i profunda de totes les candidatures.
La feina dels Serveis Informatius serà continua amb la cobertura de tota l’activitat
electoral durant la pre-campanya i la campanya en els diferents actes i en l’elaboració
del sondeig electoral.
L’Entrevista amb cada candidatura serà el vehicle a través del qual es podrà conèixer
en profunditat el programa de cada formació política, el Debat confrontarà les
diferents propostes electorals i l’orientarà en tres vessants, el territori, la societat i les
persones. El dia del debat també obrirà les portes a la interacció entre la ciutadania i
les candidatures amb el torn de preguntes.
Per arrodonir l’aproximació a les diferents propostes electorals es realitzarà una petita
entrevista informal que tindrà com a objectiu conèixer personalment als caps de llista
amb un qüestionari on no s’hi parlarà de política.
La jornada del dia 26 esdevindrà la principal de tota la programació amb un ampli
desplegament de mitjans tècnics i humans per explicar durant tot el dia el que
succeeix als col·legis electorals, quantificar la participació, elaborar el sondeig a peu
d’urna i quan arribi l’hora donar els primers resultats i recollir-ne les valoracions.
Tota aquesta programació tindrà una doble vessant: la radiofònica al 107.1 FM i la
digital amb l’emissió per internet, el servei de ràdio a la carta i la publicació de totes
les informacions relatives a www.radiotordera.cat i a la app de Ràdio Tordera.
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Explicació de la Programació
Especial:

Calendari oficial


7 de maig: Tertúlia Valoració Mandat



13 al 16 i 20 al 24 de maig: Entrevistes i “ja veurem”



17 de maig: Debat



26 de maig: Cobertura de la jornada electoral



27 de maig: Tertúlia Valoració Resultats

Calendari pràctic


6 al 9 de maig: enregistrament d’entrevistes i “ja veurem ...”



7 de maig tertúlia de valoració de mandat



8 de maig darrer dia per fer arribar les falques publicitàries



17 de maig: Debat



25 i 26 de maig: comunicar lloc i hora de votació de caps de llista



27 de maig: tertúlia valoració de resultats
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Precampanya :
Tertúlia política de valoració del darrer mandat 2015-2019








El programa constarà d’una tertúlia on es valorarà el mandat, hi haurà una
primera intervenció dels diferents grups (ordenada de més a menys segons
si el grup polític té més o menys representació), seguidament el moderador
obrirà torn obert de paraula fins pràcticament la finalització del programa
on un darrer torn d’intervencions (inversa a la primera) posarà fi a la
tertúlia.
Hi participaran un regidor qualsevol de cada grup polític amb representació
a l’ajuntament durant aquest mandat.
L’emissió es farà el dimarts 7 de maig després de l’informatiu de les 19:00
en directe i en re emissió dimecres 8 de maig.
No hi haurà participació de l’audiència.
El programa admetrà talls publicitaris, tindrà una durada de 55 minuts.
Estarà disponible a la carta l’endemà de la seva emissió.

Campanya :
Cobertura del Serveis Informatius


Inclusió a l’informatiu d’un apartat dedicat a la campanya electoral amb la
cobertura dels diferents actes de campanya per part de totes les forces
polítiques. La informació estarà ordenada de més a menys representació a
l’Ajuntament.

Publicitat Electoral





Emissió d’espais de publicitat electoral gratuïta seguint les directrius
establertes segons la llei electoral.
La veu de la locució no pots ser de Ràdio Tordera, la durada màxima de
l’anunci ha de ser de 25”.
Ràdio Tordera ofereix els seus estudis per enregistrar-los amb prèvia reserva.
Les falques per emetre han d’estar disponibles a l’emissora 24 hores abans de
l’inici de la seva emissió.
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Entrevistes






Durant la campanya s’emetrà una entrevista en profunditat amb cada un dels
caps de llista de mitja hora de durada aproximadament per tal de conèixer el
contingut del programari i les diferents opinions de cada candidat.
L’ordre d’emissió serà de menys a més vots en les anteriors eleccions i es
realitzarà un sorteig per establir l’ordre de les noves candidatures.
L’emissió es durà a terme després de l’informatiu de les 10 i les 19 dels dies:
dilluns 13, dimarts, 14, dimecres 15, dijous 16, dilluns 20, dimarts 21,
dimecres 22, dijous 23 i divendres 24.
Les entrevistes s’enregistraran prèviament a l’emissió de la primera entre els
dies 6 i 9 de maig.
Estaran disponibles a la carta.

“i ja veurem ...”





L’objectiu d’aquest espai és aportar una visió de la personalitat de cada
candidat, l’apartat és un complement simpàtic de l’entrevista d’uns 7 minuts
de durada.
Els espais s’emetran a continuació de l’entrevista a cada candidat i
s’enregistrarà el mateix dia que l’entrevista.
El contingut d’aquestes entrevistes no serà polític i a través de diferents
apartats es pretén conèixer millor als candidats, en cap cas ridiculitzar-los.
Estaran disponibles a la carta.

Debat






L’objectiu del debat es contraposar les diferents propostes de cada
candidatura.
S’emetrà divendres 17 a les 19.00 davant des dels estudis centrals de Ràdio
Tordera. Estarà disponible a la carta.
Hi participaran totes les forces polítiques que es presentin a les eleccions
municipals.
Cada partit ha de presentar-hi el seu cap de llista.
El debat tractarà aspectes concrets de la política municipal a través de tres
blocs temàtics.
o A cada bloc hi haurà un primer torn de exposició, uns minuts de torn
obert de paraules i un torn de conclusions per a cada un dels blocs
temàtics que s’estableixin.
 El primer bloc estarà dedicat a Urbanisme, Medi Ambient i
Seguretat,
 El segon a Promoció Econòmica, Hisenda i Benestar Social
 El tercer dedicat a Cultura, Festes, Ensenyament, Participació
Ciutadana, Joventut i Esports.
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o Després dels blocs temàtics es donarà pas a les preguntes de
l’audiència i es finalitzarà el debat amb un darrer torn de conclusions.
El primer torn de paraula tindrà una durada de 2 minuts per a tothom i l’ordre
serà de més a menys, segons la representació municipal. (en el cas de que es
presentin diversos partits sense representació municipal, s’efectuarà un sorteig
per decidir l’ordre d’intervenció).
Després de l’exposició inicial de cada tema hi haurà un torn obert de paraules
de 15 minuts com a màxim per replicar el que s’hagi exposat en el torn
d’exposició en què cada candidat no podrà fer intervencions llargues per donar
dinamisme al torn obert.
En el torn de conclusions l’ordre serà de menys a més (amb un nou sorteig per
als partits sense representació consistorial) i tindrà una durada de 1 minut per
cada torn.
S’admetran talls publicitaris.
Durant 15 minuts es respondran a les preguntes de l’audiència.
o S’obriran les línies telefòniques durant el transcurs del debat i
s’enregistraran les trucades.
o Les trucades i whatsapp s’hauran d’identificar i especificar a qui
dirigeixen la seva pregunta i no sobrepassar els 20 segons.
o No s’admetran preguntes procedents de cap altre canal que no sigui el
telefònic i whatsapp , l’ordre de formulació de preguntes serà el mateix
que el de rebuda d’aquestes.
o Totes les preguntes formulades, emeses o no, es llistaran.
Per acabar el debat hi haurà un torn de final de conclusions de 2 minuts com
màxim i l’ordre serà de menys a més.
Estarà disponible a la carta l’endemà de la seva emissió.

Jornada electoral :
26 de maig , Especial Eleccions Municipals a Tordera







Seguiment de les votacions i la participació des de l’obertura dels col·legis
electorals fins al tancament a través de butlletins informatius especials.
Cobertura durant tot el dia de les incidències que succeeixin en tots els
col·legis electorals.
Entrevistes amb els caps de llista en el moment d’anar a votar sempre i quan
se’ns informi adequadament del lloc i hora de votació.
Un cop es tanquin el col·legis es farà la presentació de la enquesta a peu
d’urna.
Presentació dels resultats electorals.
Primeres valoracions de resultats per part dels diferents partits.
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Sondeig electoral a peu d’urna


Enquesta feta a peu d’urna pels enviats especials durant el dia de les eleccions,
es farà pública a les 20:00 durant l’espera dels resultats electorals.

El dia després :
Tertúlia de valoració dels resultats electorals








L’emissió es farà el dilluns 27 de maig després de l’informatiu de les 10 en
directe i a les 7 de la tarda en re emissió.
Hi participaran un representant qualsevol de cada grup polític que s’hagi
presentat als comicis.
No hi haurà participació de l’audiència.
El programa constarà d’una primera intervenció dels diferents grups (ordenada
de més a menys segons si el grup polític té més o menys representació
municipal), seguidament el moderador obrirà torn obert de paraula fins
pràcticament la finalització del programa ,on un darrer torn d’intervencions (de
menys a més representació municipal) posarà de fi a la tertúlia.
El programa admetrà talls publicitaris
Estarà disponible a la carta l’endemà de la seva emissió.
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