CARTA DE SERVEIS
MITJANS DE COMUNICACIÓ
I PUBLICACIONS MUNICIPALS
Presentació
L’Ajuntament de Martorell té diversos mitjans de comunicació i publicacions municipals, però només alguns
depenen directament del departament de Comunicació.
Concretament, els mitjans que es gestionen des de la Regidoria de Comunicació Cooperació i Participació
són:
 Ràdio Martorell, una emissora de titularitat municipal que emet de manera ininterrompuda des del 26

d’abril de 1981; actualment, des del 91.2 FM. Va néixer amb l’objectiu de ser un mitjà de comunicació
que reflecteixi l’activitat cultural, política i social martorellenca. I a l’hora, de ser una emissora on els
amants de la Ràdio també puguin participar-hi com a col·laboradors amb els seus programes.
 Canal de Notícies, el canal de notícies és un portal que va néixer l’abril de l’any 2017 per informar de

tot allò que passa a Martorell en format digital. En el canal s’hi torben notícies, entrevistes i reportatges
de la tota l’actualitat de la població i també podcats dels programes de Ràdio Martorell i galeries
fotogràfiques i vídeos. Per a més informació consultar: https://noticies.martorell.cat
 Agenda en paper; la nova agenda en paper sortirà per primer cop el gener del 2018 i és una publicació

que s’ha recuperat a partir de la petició de la pròpia ciutadania. La publicació té 24 pàgines amb
informació de les activitats culturals i socials que es fan al municipi i es pot trobar en equipament
municipals i comerços.
 Xarxes socials, des del departament de Comunicació es gestionen diverses xarxes socials (facebook,

twitter, Instagram i canal Youtube), tot i que és una gestió compartida amb el departament d’Alcaldia
que també hi penja continguts.

Què fem ?
 Gestionem diversos mitjans de comunicació de titularitat municipal (Ràdio Martorell, Cana de Notícies,
l’Agenda i les xarxes socials)
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Què oferim ?
 Programació de 24h diàries de ràdio, 365 dies a l’any
 Un servei d’informació digital en el qual es pengen continguts diàriament, 365 dies a l’any
 Una agenda on poder informar la ciutadania de totes les activitats cultural i socials que organitza el

propi ajuntament o les entitats i col·lectius de la població
 Un seguit de xarxes socials per donar a conèixer tot allò que genera l’Ajuntament de Martorell i els
seus serveis i també la resta de la població (entitats, àmbit econòmic, social i cultural,...) i per
promoure la interacció entre els diferents agents socials
 Suports publicitaris (ja que tots els mitjans inclouen publicitat, principalment, del propi ajuntament)

A qui ens adrecem ?





Diferents agents socials
Altres departaments municipals
Entitats, col·lectius i ciutadania
Altres administracions públiques

El nostre compromís
 Informar de tot allò que passa al municipi sempre que sigui d’interès social i tenint en compte els








criteris periodístics
Donar a conèixer a la ciutadania totes les activitats que organitza el propi ajuntament i altres agents
socials del municipi
Promoure la participació de la ciutadania en les activitats del municipi
Informar en cas de l’activació de plans d’emergència
Ser una eina d’aprenentatge per a estudiants que s’inicien en el món de la comunicació i el
periodisme, a través de convenis de pràctiques amb diferents universitats i centres educatius i de la
realització de visites i activitats amb escoles i instituts de la població
Facilitar l’accés a la informació de diferents públics a través de mitjans diferents
Posar a disposició d’agents econòmics i socials suports publicitaris

2

Contacte
Edifici El Círcol- Departament de Comunicació:
Pl. de la Vila 19.
De dilluns a dijous, de 9.00 a 15.00h i de 17.00 a 19.30h i divendres de 9.00 a 15.00h
Al telèfon: 93.775.00.50.- ext. 6210
Per correu electrònic a: premsa@martorell.cat
Radio Martorell (91.2 FM)
Pl. De les Cultures, s/n (Centre Cultural)
Al telèfon: 93.774.22.00
Per correu electrònic a: radio@martorell.cat o redacció@martorell.cat

Compliment dels compromisos
Durant l’any 2017:














S’hauran ofert 8.760 hores de ràdio
S’han publicat prop de 1.200 notícies al canal de notícies
El Canal de notícies ha tingut 20.000 visites mensuals
En el període d’octubre a novembre hi hagut 2.000 nous usuaris
Ençà de la creació del Canal 8 de cada 10 usuaris s’han fidelitzat al canal i hi entren de forma freqüent
Des de l’estiu fins al mes de desembre, s’ha quadruplicat el nombre de visites mensuals, que han
passat de 5.500 mensuals al juliol a gairebé 21.000 al mes de novembre
Una programació radiofònica amb 25 programes de producció pròpia
S’han acollit 5 alumnes en pràctiques
S’han fet... visites guiades
S’ha participat en el projecte CUEME (Cultura Emprenedora a l’Escola)
El facebook de l’Ajuntament de Martorell ha arribat als 8.358 seguidors
Hem creat un nou compte d’Instragram
Hem recuperat el projecte d’agenda en paper que sortirà a la llum el 2018
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