Esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell de Mitjans d’Argentona en data 11
de febrer de 2015
Assisteixen:
Ferran Armengol, president del Consell de Mitjans
Pep Coma, representant de Tots per Argentona
Joan Puyo, representant de Convergència i Unió
Joan López, representant del PSC
Agustí Rodríguez, representant del PP
Guillem Saleta, representant de la CUP
Joan López, representant d’Argencat
Salvador Calafell, representant de l’Entesa
Enric Parra, representant d’Agrupació d’Argentona
Joan Boba
Miquel Carabaño, representant de Ràdio Argentona
M. Rosa Martínez, secretària del Consell de Mitjans
S’incorpora a la sessió Salvador Casas, regidor del PSC, com a oient.
Excusa la seva presència: Jaume Amatller
- Aprovació de l’acta anterior
Pep Coma fa notar que el seu nom surt canviat per “Joan Batlle” en alguns punts de
l’acta anterior.
- Valoració del Cap de Creus 129
Ningú té cap observació
- Presentació del Cap de Creus 130
M. Rosa Martínez, secretària del Consell, exposa el sumari de la revista que és a punt
d’anar a impremta.
A data de celebració del Consell de Mitjans no ha arribat l’article polític d’Agrupació
d’Argentona. S’acorda que, tal i com té establert el Consell de Mitjans, es tanqui la
redacció de la revista i es publiqui sense l’article amb el missatge: “A data de
tancament d’aquesta edició del Cap de Creus el grup municipal d’Agrupació
d’Argentona no havia fet entrega del text del seu article”.
Es tracten conjuntament els tres punts següents:
- Proposta de temes del Cap de Creus 131
- Presentació del calendari 2015 d’edició i publicació del butlletí municipal Cap de
Creus
- Presentació de cobertura informativa de les eleccions municipals a Ràdio
Argentona i el Cap de Creus, així com la producció i el repartiment dels espais
gratuïts de propaganda electoral.

M. Rosa Martínez fa avinent als assistents que, tal i com es detalla a la legislació que
s’ha fet arribar als representants del Consell de Mitjans, l’Ajuntament no podrà
publicar cap revista a partir de la convocatòria de les eleccions municipals, prevista
pels dos darrers dies de març. Per aquest motiu l’equip de Ràdio Argentona fa la
proposta a CM d’avançar el següent número del butlletí municipal per tal de poder
publicar les entrevistes amb els candidats a les eleccions tot i sabent que no hauran
formalitzat, encara, les seves candidatures. Maria Rosa Martínez els recorda que la
voluntat del CdC és el de servei públic i que, emparant-se en aquest principi,
consideren que cal informar la ciutadania sobre les persones que optaran a l’alcaldia
encara que això suposi alterar el calendari de publicació previst per a la revista.
El Consell de Mitjans hi està d’acord.
Maria Rosa Martínez recorda que aquesta circumstància suposarà un pic de feina molt
important, durant els mesos de març i, posteriorment, maig, i per aquest motiu
demana especialment als representants dels grups municipals que designin una
persona com a contacte directe per tal de poder planificar entrevistes, gravació
d’espots publicitaris, etc.
Es debat sobre la idoneïtat d’incloure entrevista a Jaume Uribe, actualment regidor noadscrit, que ha manifestat la seva intenció de presentar-se a l’alcaldia com a cap de
llista de la nova formació “Som de Poble”. Després de debatre aquesta proposta i,
tenint en compte els precedents de Tots per Argentona i la CUP, que van aparèixer a la
revista municipal tot i no tenir representació al consistori, s’acorda:
- Cedir a la nova formació de Jaume Uribe, el mateix espai que a la resta de
formacions.
- A proposta de Joan Boba s’acorda que la sol·licitud es faci formalment a través
d’una instància.
- S’acorda que la directora de l’emissora informi d’aquesta decisió al mateix
Jaume Uribe.
Joan López (Argencat) demana que quedi constància que s’absté en la votació.
(S’incorpora a la reunió el regidor del PSC, Salvador Casas, com a oïent)
A partir d’aquí Maria Rosa Martínez exposa el següent calendari de cobertura
informativa tot demanant que els grups municipals s’hi ajustin i facilitin una persona
de contacte:
(El document següent és un esborrany):

CALENDARI COBERTURA INFORMATIVA
ELECCIONS MUNICIPALS 2015
•

Dimecres, 11 de febrer, CELEBRACIÓ DEL CONSELL DE MITJANS

•

Del 2 al 13 de març: Realització de les ENTREVISTES als candidats per al
CAP DE CREUS 131

•

Dilluns, 2 de març: A les 19:45 FOTO DE FAMÍLIA DELS CANDIDATS /
ES a la Sala de Plens (Coincidint amb la celebració del ple ordinari de març)

•
•

Dijous 26 i divendres 27 de març, PUBLICACIÓ DEL CAP DE CREUS 131
Dimarts, 31 de març, CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS

ABRIL
• Entre el 18 i el 21d’abril, CONVOCATÒRIA DE CONSELL DE MITJANS
per validar la programació de Ràdio Argentona
•

Del 27 al 30 d’abril (ambdós inclosos), GRAVACIÓ DELS ESPAIS
GRATUÏTS DE PROPAGANDA ELECTORAL que s’emetran a Ràdio
Argentona

MAIG
•

Divendres, 8 de maig, a les 00.00, inici de la CAMPANYA ELECTORAL

•

Dilluns, 9 de maig, inici de l’EMISSIÓ DELS ESPAIS GRATUÏTS DE
PROPAGANDA ELECTORAL

•

Des del dilluns 11* al divendres 21 de maig, ENTREVISTES ALS
CANDIDATS/ES (En directe, a les 10 del matí. Reposicions a les 15.00 i les 19
h).

•

Divendres, 15 de maig, TERTÚLIA A RÀDIO ARGENTONA amb els
número 2 de cada llista electoral (18 h)

•

Dijous, 21 de maig, DEBAT ENTRE ELS CANDIDATS/ES a l’alcaldia
d’Argentona, al La Sala, a les 20 h. Acte retransmès, en directe, per Ràdio
Argentona.

•

Diumenge, 24 de maig, emissió del PROGRAMA ESPECIAL ELECCIONS
MUNICIPALS 2011 per Ràdio Argentona.

•

Dimarts, 26 de maig, emissió de L’INFORMATIU resum del programa
especial d’eleccions (El 25 de maig és festiu a Argentona: valorar la idoneïtat de
que el personal de la ràdio treballi aquell dia)

JUNY
•

Dissabte, 13 de juny, RETRANSMISSIÓ DEL PLE DE CONSTITUCIÓ
DEL NOU AJUNTAMENT i, posteriorment, ENTREVISTA A L’ALCALDE /
ESSA.

•

Última setmana de juny: PUBLICACIÓ CAP DE CREUS 132
* Depenent del nombre de candidatures

Per altra banda, MRM explica que hi haurà blocs d’informació sobre les eleccions als
informatius de Ràdio Argentona i que el criteri de redacció serà estrictament
professional (recorda al CMC que Ràdio Argentona no compta amb la infraestructura
suficient per elaborar informació minutada a cada informatiu).
Entrevistes: A banda de les entrevistes del Cap de Creus també es faran entrevistes als
candidats, a Ràdio Argentona, durant la campanya electoral. De menys votat a més
votat.
Agustí Rodríguez proposa que les entrevistes s’avancin per tal que el dia del debat dels
candidats no coincideixi amb cap entrevista i ja estiguin totes realitzades.
Sobre la ubicació del debat, els membres del CMC consideren, per unanimitat, que s’ha
de fer a La Sala d’Argentona.
S’acorda que en un CM extraordinari es consensuarà el funcionament del debat
electoral. La majoria dels assistents coincideixen que s’ha de cercar una fórmula que
superi el sistema de minutatge – cronòmetre en mà - que s’ha utilitzat en altres
ocasions.
Pep Coma, demana que hi hagi un segon debat amb els números 2 de cada partit.
S’acorda que el programa setmanal de Ràdio Argentona “La Tertúlia Política”
(divendres, 18 – 19 h) es faci “preferentment” amb els números 2 de cada candidatura.
- Renovació del representant del Consell de Mitjans al Consell de la Vila.
A proposta d’ell mateix, i no havent-hi cap objecció, s’acorda que Joan Boba sigui el
representant del Consell de Mitjans al Consell de Vila.
- Torn obert de paraula
Salvador Casas (que s’ha incorporat a mitja sessió com a oient del Consell de Mitjans)
proposa que els grups municipals debatin sobre la necessitat o canvi de format de la
tertúlia política que s’emet els divendres a les 18 h a Ràdio Argentona. La resta no vol
introduir-hi cap canvi però s’admet tornar-ne a parlar en un proper consell.
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

