A Palau-solità i Plegamans, abril de 2019

Fidel a la seva vocació de servei públic, de cara a les properes
eleccions municipals del 26 de maig, Ràdio Palau assumeix de nou
l’organització d’un cicle d’entrevistes i d’un debat electoral. Les
entrevistes es faran en directe als nostres estudis amb el cap de llista
de cada formació política que concorre a les properes eleccions,
mentre que el debat de candidats/es es farà obert al públic al Teatre
de la Vila per tal que es pugui presenciar en directe, a banda
d’escoltar-lo des de casa o des de qualsevol lloc del món.
A més, la informació pròpia de campanya electoral serà
recollida a través de l’espai informatiu diari (Palau Notícies) amb
criteris professionals com l’interès informatiu, el principi de pluralitat,
el respecte a la neutralitat, veracitat i el rigor.
La ràdio considera molt important la realització d’aquest cicle
per tal de donar eines a la ciutadania perquè pugui exercir el seu dret
a vot amb la màxima informació possible de les opcions polítiques
amb què compta i quines propostes fan de cara les eleccions
municipals.
Amb aquest objectiu, aquesta és la proposta d’organització
temàtica i de calendari que adjuntem.

Eduard Garcia i Ejarque
Director de Ràdio Palau

Cicle d’Entrevistes Electorals Municipals 2019

-

Entrevista 1: Divendres 10 de maig
Candidat/a: Jordi Aznar (*Podemos)

-

Entrevista 2: Dilluns 13 de maig
Candidat/a: Núria Solà (**Primàries-Palau per la República)

-

Entrevista 3: Dimarts 14 de maig
Candidat/a: Àngels Marcuello (***El Comú de Palau)

-

Entrevista 4: Dimecres 15 de maig
Candidat/a: Dani Cama (CUP)

-

Entrevista 5: Dijous 16 de maig
Candidat/a: Juan Martínez (C’s)

-

Entrevista 6: Divendres 17 de maig
Candidat/a: Laura Navarro (**Junts per Palau)

-

Entrevista 7: Dilluns 20 de maig
Candidat/a: Luisa Fernández (*Guanyem Palau)

-

Entrevista 8: Dimarts 21 de maig
Candidat/a: Oriol Lozano (ERC)

-

Entrevista 9: Dimecres 22 de maig
Candidat/a: Marc Sanabria (PSC)
Les entrevistes es faran en directe a l’emissora de 20h a 20:40h.
L’ordre s’estableix de menor a major número de vots a les
darreres eleccions municipals.

*Persones que aleshores eren de Podemos van concórrer el 2015 sota el
paraigües de Ganemos (amb 739 vots), però com que aquests també es
presenten als comicis aquest 2019 amb el mateix nom, s’ha de
considerar Podemos com a formació que concorre per primera vegada un
unes eleccions municipals a Palau-solità i Plegamans.
**En el cas de l’antic PDeCat-Demòcrates, com que aquest darrer
mandat havien obtingut 2 regidors del PDeCat i 1 de Demòcrates i van
treure 901 vots el 2015, 600 vots s’atribueixen a Junts per Palau (que és
on ara està integrat el PDeCat) i 300 a Primàries (que és on ara està
integrat Demòcrates).
***En el cas del Comú de Palau se li atribueixen els 477 vots d’ICV del
2015 perquè aquesta formació ara es presenta dins d’aquesta nova
denominació.

Debat Electoral Municipals 2019

-

El debat: Dijous 23 de maig

Reunirà els caps de llista o bé la persona que la formació política
decideixi designar dels partits que actualment tenen representació,
però també les que no en tenen o bé les que hi concorren per
primera vegada. Resumiran les seves principals propostes i les
contrastaran amb la dels seus rivals polítics.
Horari: De 20h a 21:45h. Lloc: Teatre de la Vila

El debat serà obert al públic i tindrà lloc al Teatre de la Vila, amb
una pausa de 3 minuts cap a les 21h.
L'estructura i les temàtiques del debat seran consensuades
prèviament.

Espais gratuïts de Propaganda Electoral
Eleccions Municipals 2019

Són petits espais radiofònics que s’emeten repartits en diversos
blocs durant la campanya electoral dins la programació de Ràdio
Palau.
En aplicació de la normativa electoral, la distribució dels temps que
els pertoquen durant els dies de campanya a les formacions que
concorren als comicis són:

1. Per qui concorre per 1a vegada
o no va obtenir representació: 10 minuts
(Podemos)

2. Fins el 5% de vots:

15 minuts

(Primàries)

3. Fins el 20% dels vots:

30 minuts

(El Comú de Palau, CUP,
Ciutadans, Junts per Palau,
Guanyem i ERC)

4. Més del 20% dels vots:

45 minuts

(PSC)

Les falques poden ser de 30 segons o d’1 minut, a decisió de cada
formació. Poden enregistrar-ne una sola versió o bé dues com a
màxim.
Ràdio Palau no té l’obligació de fer l’enregistrament de les falques,
però si algun partit ho necessita se li facilitarà una hora d’estudi i un
tècnic per fer-ho entre els dies 6 i 8 de maig, prèvia cita. Si
enregistra la falca o falques pels seus propis mitjans, les ha de fer
arribar a l’emissora abans del dia 9 de maig a les 14h.

