
Esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell de Mitjans d’Argentona 
en data 22 d’octubre de 2014 
 
Essent les 19,40h es dóna inici a la reunió del Consell de Mitjans, al despatx 
d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Argentona, amb els assistents que es ressenyen 
a continuació: 
 

• Ferran Armengol, president 
• Pep Coma, Tots per Argentona 
• Joan Puyo, Convergència i Unió 
• Salvador Calafell, L’Entesa 
• Guillem Saleta, CUP 
• Joan Boba 
• Jaume Notxa, col�laborador de Ràdio Argentona 
• Jordi Silva, treballador Ràdio Argentona 
• M. Rosa Martínez, secretària 

 
Excusen la seva assistència: 

• Francesc Navarro 
• Pep Cuxart 

 
S’aprova l’acta anterior 
 
M. Rosa Martínez trasllada al CM la petició de Francesc Navarro de canviar el 
dia de les reunions per tal de poder-hi assistir. No s’accepta la petició perquè 
ja s’ha discutit en altres ocasions i el canvi de dia afectaria negativament 
altres membres del CM.  
 
A proposta de Joan Boba  s’acorda fer constar en acte el reconeixement que 
fa el Consell de Mitjans a  la professionalitat i la dedicació de la tasca de la 
d’Irene Cortijo al capdavant de la direcció de Ràdio Argentona durant la baixa 
de M. Rosa Martínez.  
 
Ferran Armengol també vol fer constar una felicitació al CM per l’èxit de la 
celebració dels 30 anys i el record a Ivan Llensa.  
 
M. Rosa Martínez demana si hi ha alguna valoració del Cap de Creus anterior. 
Ningú hi té res a dir.  
 
M. Rosa Martínez presenta els continguts del Cap de Creus 127 
- Dos obituaris: Doctor Martí (s’ha encarregat a l’Oriol Calvo) i l’ex-jutge de 
Pau, Jaume Arenas (que s’ha encarregat a la família). 
- Acords de ple (s’encabiran 3 plens!) 
- Trenta anys de l’emissora municipal (resum dels actes) i perfil de 

l’homenatjat Ivan Llensa 
- Reportatge d’una plana sobre el 9 de novembre des de les vessants política 

i social 
- Reportatge sobre la coberta del Riudemeia.  
- Reportatge sobre el Sense Portes 



- Notícia sobre la residència de Lluís Homar a La Sala.  
- Resum en imatges de la Festa Major a les pàgines centrals.  
- Coses de la vila: Cloenda dels actes del tricentenari, festa de la vellesa, 

nou logo del casal de joves. Presència argentonina a Torrente 5, noves 
activitats de la biblioteca, festa de les escoles verdes, notícia sobre la 
circulació a Argentona... 

- Esports: Avanç de la Burriac Xtrem, Antonio Gómez nou president del FC 
Argentona i debut dels BOCS a la selecció catalana 

- Espitllera històrica sobre el contracte d’edificació de l’església de Sant 
Julià a càrrec d’Enric Subiñà.  

- Articles polítics 
- Contra portada sobre la Festa Major del Cros i “Mirant enrere” sobre les 

reivindicacions del Cros els anys 70.  
 
M. Rosa Martínez explica que l’equip del Cap de Creus compta amb la 
col�laboració d’un jove fotògraf d’Argentona, Bernat Cortés, que s’ha ofert a 
cobrir actes de cap de setmana.  
 
M. Rosa Martínez demana als membres del CM l’opinió sobre la fotografia de 
portada de la revista que es dedicarà al 9N. Disposa d’una imatge de 
l’estelada gegant que l’ANC va col�locar a La Sala, també hi ha imatges de la 
concentració que es va dur a terme davant de l’Ajuntament contra la 
sentència del Tribunal Constitucional que va denegar la possibilitat de fer la 
consulta. I, finalment, imatges de la participació dels argentonins a la 
manifestació de la V del darrer 11 de Setembre.  
 
Els membres del Consell acorden que es faci una barreja entre les dues 
imatges per tal de donar entendre que la ciutadania d’Argentona s’ha implicat 
en el procés.  
 
Ferran Armengol llegeix l’escrit de l’Esteve Canal sobre la plana “acords de 
ple” del Cap de Creus. Canals considera que es dóna poca informació sobre el 
que passa als plenaris municipals, insertat a continuació: 
 



 
 



Joan Puyo: És millor un Cap de Creus amb menys lletra i més imatge. Fer-ho 
més senzill i més entenedor per a la gent.  
 
El CM considera que la secció compleix la funció informativa que es perseguia.  
 
L’exemple que ofereix el senyor Canal tampoc és més explicatiu per aquells 
ciutadans que no estan al corrent de l’activitat política local.  
 
Joan López les actes literals dels plens són públiques, i estan penjades. Avui 
en dia seria un mal ús de l’espai de què disposa la revista, tenint en compte 
que qui hi estigui interessat pot localitzar la informació al web municipal.  
 
J. López i Guillem Saleta proposen que s’adjunti enllaços a la informació que 
es troba al web.  
 
S’acorda donar resposta per carta al Sr. Esteve Canal  
  
PROPOSTES DE TEMES per al Cap de Creus 129 (s’ha de publicar a mitjans 
de desembre) 
 
M. Rosa Martínez recorda al CM que, contant el 129, manquen tres Cap de 
Creus fins a les eleccions del 24 de maig de 2015.  
El CM acorda que les eleccions municipals no començaran a tractar-se fins al 
Cap de Creus 130.  
 
- Balanç del 9N a Argentona.  
- Pressupost – POUM.  
- Estat de les obres de la piscina.  
- Burriac Xtrem.  
- Marató de TV3 
 
REORGANITZACIÓ equip de Ràdio Argentona.  
 
M. Rosa Martínez, pensant en les pròximes eleccions municipals i en la 
necessitat de cobrir actes de cap de setmana, vespres... Hem demanat a 
l’Ajuntament que tots els treballadors de Ràdio Argentona disposin de 
flexibilitat horària, intentant, al mateix temps, que la programació de 
l’emissora i els continguts del web no es vegin perjudicats.  
 
M. Rosa Martínez demana als membres del CM que facin una observació 
detallada del nou web per tal de poder-ne fer una avaluació a la propera 
reunió.  
 
TORN OBERT DE PARAULA 
 
Jaume Amatller demana quin tipus de relació té Ràdio Argentona amb La 
Xarxa.  
 



M. Rosa Martínez explica quin mínim de col�laboracions ha de fer 
mensualment Ràdio Argentona per tal que el conveni no surti deficitari per a 
l’Ajuntament d’Argentona.  
 
No havent-hi cap altra proposta, per ordre de Presidència, s’aixeca la sessió a 
les 20,30 h en el lloc i data UT-SUPRA. 
 
 


