
Esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell de Mitjans d’Argentona 
en data 10 de desembre 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: 
 
Assisteixen:  
 

• Ferran Armengol (President)  
• Joan Puyo (CiU) 
• Pep Batlle (TxA) 
• Salvador Calafell (L’Entesa) 
• Agustí Rodríguez (PP) 
• Joan López (Argencat) 
• Jordi Silva 
• M. Rosa Martínez 

 
Excusen l’assistència:  

• Francesc Navarro 
• Pep Cuxart 

 
- Cap de creus 128 

M. Rosa explica que la proposta que va fer el Consell no quedava ben 
maquetada perquè la fusió de les dues imatges no quedava bé. I s’assemblava 
molt a la portada que havia publicat el Banc de la Plaça. Al Consell li sembla 
bé.  
 

- Presentació Cap de Creus 129 
Carta l’alcalde, lectors, acords de ple (s’acorda millorar la maquetació 
d’aquesta secció), reportatge sobre el pressupost municipal més ordenances 
fiscals (explicació del debat i les grans xifres: inversions, anàlisi de les 
prestacions que atorga l’Ajuntament, ) 
Reportatge sobre el Museu del Càntir amb entrevista al gerent del Museu 
(ampliació museu, canvi de dates, els nous projectes, calendari 
d’exposicions). 
25 anys de Natura, la revista Fonts ja ha fet un monogràfic sobre l’entitat i, 
per això, ens centrem a entrevistar als premiats dels primers Premis Natura: 
Pep Riera i Grup de Fonts (amb vídeo enllaçat).  
En cultura també hi ha el resum de la TMD perquè els abonaments es venen a 
partir de febrer. Activitats de Nadal i Festa Major de Sant Julià.  
 
Coses de la vila: premiats a la Mostra Literària del Maresme, recollida 
joguines del pavelló, concert Santa Cecília, assemblea TxA, cobertura casal 
CUP, Dia Internacional contra la violència de gènere, Congrés Iconic Houses.  
Les pàgines centrals es destinen a la celebració de la consulta del 9N a 
Argentona.  
 
Ferran Armengol demana que s’inclogui l’agermanament amb Aubagne.  



 
Finalment, espitllera, articles polítics. La contraportada es dedica al 30 
aniversari de la ràdio i també es busca l’autor d’unes fotografies que s’han 
donat a l’arxiu però que es desconeix l’autor de les mateixes.  
 
Els continguts s’enllacen amb els vídeos (ple, entrevistes)  
 
Pep Batlle demana que hi hagi algun element gràfic a la portada que es 
relacioni amb el Nadal. S’acorda que s’inclogui algun motiu nadalenc a la 
portada.  
 
Agustí Rodríguez posa en qüestió que es dediquin les pàgines centrals a la 
consulta enlloc de dedicar-les a l’agenda nadalenca. Considera que és millor 
donar informació de serveis que oferir una notícia que ja està caducada.  
 
Ma. Rosa Martínez considera que seria un malbaratament d’espai ja que,  al 
mateix temps es repartirà l’agenda de Nadal que inclou tota la informació. 
 
La resta de membres del Consell de Mitjans consideren que s’ha de donar 
l’espai central a la Consulta.   
 
Proposta de temes per al proper Cap de Creus 130 
 
Ma. Rosa Martínez explica que només queden dos revistes prèvies a la 
celebració de les eleccions municipals i recorda la proposta del Consell de 
triar un tema sobre el qual s’haguessin de posicionar tots els grups 
municipals.  
 
S’acorda que, a banda de les novetats que es puguin produir, no es faci cap 
especial sobre eleccions fins al número previ als comicis.  
 
Ferran Armengol proposa un reportatge sobre la finalització de les obres de la 
piscina. S’acorda explicar el procés de construcció de l’equipament i les 
característiques del mateix. Ferran Armengol demana que s’incideixi en el 
paper que ha tingut la Companyia d’Aigües d’Argentona.  
 
Ferran Armengol també proposa parlar la canalització de l’aigua a l’altra 
banda de la riera, en cas que es produeixi. De la mateixa manera també s’ha 
de seguir la resolució de la porxada del col�legi d’Argentona.  
 
També s’acorda abordar l’aprovació inicial del nou POUM, recull fotogràfic de 
les festes de Nadal, Sant Julià, Tres Tombs... 
  
Torn obert de paraula 
 
M. Rosa Martínez informa al Consell del programa especial que es fa al Casal 
d’Avis, en directe, en motiu de la Marató de TV3 en el que hi prenen part 
diversos professionals de l’Àrea Bàsica d’Argentona i també de l’Hospital de 
Mataró.  
 



Agustí Rodríguez proposa un reportatge sobre el comerç per saber si 
comencen a notar la reactivació econòmica i, per altra banda, donar-los 
l’oportunitat d’explicar l’esforç que s’està fent per tirar endavant.  
 
Joan López també demana que s’expliqui en quin punt es troba el 
desplegament de la fibra òptica a Argentona: terminis, zones d’implantació...  
 
Joan López també demana campanya informativa sobre el problema de les 
defecacions de gossos al carrer. Ferran Armengol explica que s’hi està a 
sobre. La resta hi està d’acord.  
 
M. Rosa Martínez pregunta l’opinió sobre el web municipal.  
 
Pep Batlle es queixa de que hi hagi poc text. M. Rosa Martínez li respon que és 
una aposta conscient ja que els consumidors d’internet prefereixen trobar-se 
vídeos curts o imatges. El consell coincideix a valorar satisfactòriament el nou 
web.  
 
No havent-hi cap altra proposta, per ordre de Presidència, s’aixeca la sessió a 
les 20,45 h, en el lloc i data UT-SUPRA.  
 
El president      La secretària delegada 
 
 
 
 
 
 
Ferran Armengol Tauran    Ma. Rosa Martínez 


