
Esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell de Mitjans d’Argentona en data 29 
d’abril 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  
Jordi Silva, 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.  
 

• S’aprova l’acta anterior.  
 

• No hi ha observacions sobre el Cap de Creus 131 
 

• M. Rosa Martínez exposa la proposta de programació per a la cobertura de les 
Eleccions Municipals 2015 a Ràdio Argentona:  

 
ESPAIS GRATUÏTS DE PROPAGANDA ELECTORAL  

 
Repartiment dels espais gratuïts de propaganda electoral 
 

D’acord amb la legislació vigent Ràdio Argentona emetrà espais gratuïts de 
propaganda electoral.  
El barem per a distribució de temps gratuït (article 64.1 LOREG) estableix:  
 
a) Deu minuts per als partits, federacions i coalicions que no van concórrer o 

no van obtenir representació a les anteriors eleccions equivalents.  
 

b) Quinze minuts per als partits, federacions i coalicions que havent obtingut 
representació a les anteriors eleccions equivalents, no haguessin assolit el 
5 per 100 del total de vots vàlids emesos.  

 
c) Trenta minuts per als partits, federacions i coalicions que havent obtingut 

representació a les anteriors eleccions equivalents, haguessin assolit entre 
el 5 i el 20 per 100 del total de vots vàlids emesos.  
 

d) Quaranta-cinc minuts per als partits, federacions i coalicions que haguessin 
obtingut representació a les anteriors eleccions equivalents, haguessin 
assolit, al menys, un 20 per 100 del total de vots vàlids emesos.  

 



Tenint en compte que els resultats obtinguts a les eleccions municipals del 
2011 van ser els següents:  

 
 

Cens Meses Votants Abstenció 

Vots 

nuls 
en 

blanc 
a 

candidatures 
vàlids 

8.971 18 
5.009  

55,84% 
3.962  

44,16% 
59  

1,18% 
263  

5,25% 
4.687  

93,57% 
4.950  

98,82% 
 

Nom del partit Vots %   Regidors 

Tots per Argentona 1.336 26,99    5 

Convergència i Unió 901 18,20    4 

PSC-Progrés Municipal 503 10,16    2 

Partit Popular 500 10,10    2 

Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu 448 9,05    1 

Argencat-Acord Municipal 397 8,02    1 

L'Entesa per Argentona-Entesa 345 6,97    1 

Agrupacio d'Argentona 257 5,19    1 
 

  

 
El repartiment de temps per a espais gratuïts serà:  

• 45 minuts per a Tots per Argentona 

• 30 minuts per a PSC, PP, CUP, ERC, ICV i Agrupació d’Argentona 

• 10 minuts per a Som de Poble i Plataforma per Catalunya 
 
 

NOTA : Data de gravació límit a Ràdio Argentona: 6 de maig. Els grups que vulguin 
gravar a la ràdio s’han de posar en contacte amb Jordi Silva, cap tècnic de l’emissora 
(93 756 06 24).  

INFORMATIUS DIARIS DE RÀDIO ARGENTONA  

• Dies d’emissió: De dilluns a divendres.  

• Horari d’emissió: 13h (directe), 15h, 19h i 23h. 

• Les informacions s’elaboraran amb criteris periodístics.  
 
ENTREVISTES ALS CANDIDATS 

- Cal ser a l’emissora a les 10:15 del dia que correspongui.  
- L’entrevista s’iniciarà a les 10:25 i durarà 30 minuts. 
- L’entrevista es repetirà, el mateix dia, després de l’informatiu de les 13h, les 

15h, i les 19h.  
- L’entrevista es situarà a la portada del web www.argentonacomunicacio.cat 
- L’entrevista quedarà penjada, sencera, als canals youtube i ivoox de Ràdio 

Argentona. L’enllaç també es difondrà a través dels comptes de facebook i 
twitter de la ràdio.  

 



Calendari de les entrevistes:  

8 de maig Jaume Uribe (Som del Poble) 

11 de maig Míriam Esteve (Plataforma per Catalunya) 

12 de maig Fèlix Rosa (Agrupació d’Argentona) 

13 de maig Àngel Puig (ICV) 

14 de maig Ferran Armengol (ERC) 

15 de maig Eudald Calvo (CUP) 

18 de maig Fran Fragoso (PP) 

19 de maig  Salvador Casas (PSC) 

20 de maig Pep Masó (Tots per Argentona) 

 
Qüestions d’ordre: Els candidats podran venir acompanyats però els acompanyants 
s’hauran de quedar a la redacció. No podran entrar ni al locutori del tècnic ni al 
locutori central. Aquesta condició també és traslladable a la tertúlia dels números 2.  
 
TERTÚLIA POLÍTICA – “ELS NÚMEROS 2 EN TERTÚLIA” 
DIVENDRES, 15 DE MAIG (18 H) /ESTUDIS DE RÀDIO ARGENTONA 
 

• Se seguirà el format habitual:  

• Salutació als tertulians 

• Semàfors a l’actualitat: Cada tertulià té dret a destacar algun fet d’actualitat 
que consideri rellevant indicant si el valora positivament (verd) o negativament 
(vermell). 

• Inici de la tertúlia: La moderadora proposarà qüestions les quals s’establirà  un 
debat informal. Per tant, no es mesurarà el temps ni l’ordre de les 
intervencions. Els tertulians hauran de demanar l’ús de la paraula tot i que 
podran interrompre les intervencions de la resta per a fer puntualitzacions. Les 
intervencions hauran de ser curtes i donar peu al diàleg.  

 

 
Es proposa una tertúlia que reflexioni sobre la implicació política dels ciutadans. Per 
aquest motiu algunes de les qüestions que es posaran sobre la taula seran: 
  
Perquè he decidit implicar-me en política local? 
Com ha de ser un regidor? Quines qualitats ha de tenir? 
Què és per mi la voluntat de servei públic? 
Què puc aportar jo a la política local? 
 

 
 
DEBAT ELECTORAL  
DIJOUS, 21 DE MAIG (20 H) / LA SALA 
 
Convidats  

- Tots els candidats a l’alcaldia d’Argentona.  



- Ordre i disposició a La Sala: Per tal d’aconseguir un format més modern i 
dinàmic es proposa que els candidats estiguin drets, darrere un faristol, o bé en 
cadires altes.  
La disposició serà la següent: En un extrem de l’escenari la moderadora i els 
convidats a la part central, formant un semi-cercle. L’ordre de distribució 
respectarà el mateix que se seguirà en els torns formals d’intervenció: De 
menys a més representació. Així doncs:  
 

- Jaume Uribe (Som del Poble) 
- Míriam Esteve (Plataforma per Catalunya) 
- Fèlix Rosa (Agrupació d’Argentona) 
- Àngel Puig (ICV) 
- Ferran Armengol (ERC) 
- Eudald Calvo (CUP) 
- Fran Fragoso (PP) 
- Salvador Casas (PSC) 
- Pep Masó (Tots per Argentona) 

 
Esquema del debat 
 
Introducció  
La moderadora presentarà l’acte i explicarà l’estructura i les normes del debat (s’haurà 
distribuït, prèviament, un fullet informatiu amb les normes del debat). 
 
Funcionament per blocs 

- S’establirà un primer torn d’intervenció formal d’un minut i mig per a cada 
candidat 

- Torn obert de rèplica i interpel·lacions directes. Els candidats hauran de ser 
actius a l’hora de demanar la paraula. La moderadora vetllarà perquè les 
intervencions no durin més de 30” i que no s’estableixin converses entre dos 
candidats que excloguin la resta.  

- Hi haurà dos blocs amb el següent contingut:  
 

Primer Bloc: “Balanç dels darrers anys de mandat” 
Es pretén que els grups de govern expliquin l’herència rebuda, donin 

compte de la feina feta,  admetin errors, facin autocrítica...  

Es pretén que els grups de l’oposició expliquin la seva visió del mandat, 

assenyalant les mancances en la gestió i en l’acció de govern, explicant 

què i com haurien fet diferent...  

 
Segons Bloc: “Argentona 2019” 

Permet a tots els grups explicar els principals eixos del programa 

electoral i assenyalar quins seran els prioritaris. Permet concretar 

accions que es volen emprendre i, també, justificar com es duran a 

terme.  

 
Torn obert al públic 



- Les persones que vulguin formular una pregunta hauran de demanar el seu 
torn al redactor de Ràdio Argentona que es trobi a La Sala. Quan se’ls doni la 
paraula hauran de dir el seu nom i cognom i dir si formen part d’alguna 
candidatura.  

- Les preguntes hauran de ser concretes i especificar a qui van dirigides.  
- No es permetran intervencions que constin simplement d’una reflexió en veu 

alta i que no formulin cap qüestió concreta.  
- No es permetran les intervencions ofensives.   

 
Sobre aquest punt el representant del Partit Popular, Agustí Rodríguez, posa en 
qüestió que hi hagi d’haver torn obert per al públic. Considera que queda molt bé però 
que ens podem trobar que alguna candidatura monopolitzi el torn de preguntes.  
M. Rosa Martínez considera que això no es pot evitar però que, per aquest motiu, es 
demanarà als que vulguin participar que diguin a quina llista pertanyen en cas de que 
pertanyin a alguna llista. Per altra banda demana que es valori què és més positiu que 
hi hagi torn de públic o no.  
Agustí Rodríguez considera que un debat no és un consell de poble i que no implica 
que els ciutadans preguntin tot i que no hi té cap problema. Ell prefereix que parlin els 
candidats les dues hores. L’objectiu, diu, no és sentir les queixes de la gent sinó les 
propostes dels candidats.  
La resta no ho comparteix i s’acorda mantenir el torn de preguntes del públic.  
 
Petició de vot i comiat 
El debat es tancarà amb un darrer torn d’intervenció en el que els candidats a l’alcaldia 
podran demanar el vot per la seva formació. Aquest torn no tindrà dret a rèplica. La 
moderadora acomiadarà l’acte.  
 
Qüestions d’ordre 

- En cas que un dels participants del debat rebi tres avisos, per part de la 
moderadora, per no respectar el torn o no permetre que un altre participant 
s’expressi amb normalitat, se li podrà retirar la paraula.  

- En cas que una pregunta del públic sigui ofensiva la moderadora ho assenyalarà 
públicament i  instarà a l’interpel·lat a no contestar.  

 
Difusió del Debat  
El debat serà obert al públic i es podrà seguir, en directe, per Ràdio Argentona, 
www.argentona.cat i, també, en emissió de vídeo al canal: 
www.youtube.com/radioargentona.  
 
Un cop finalitzat l’acte, l’arxiu d’àudio quedarà penjat al compte ivoox de Ràdio 
Argentona i els seus enllaços seran visibles en un espai destacat dels llocs web 
www.argentona.cat i www.argentonacomunicacio.cat, així com les xarxes socials de 
Ràdio Argentona (Facebook i twitter) 
El vídeo del debat quedarà penjat a www.youtube.com/radioargentona i a les pàgines 
web abans esmentades.  
 
PROGRAMACIÓ DEL 24 DE MAIG 



 
Durant la jornada electoral es recolliran informacions a peu d’urna i es faran petites 
càpsules informatives destinades a fer un informatiu de migdia. Però els esforços es 
destinaran, sobretot, a la renovació de la pàgina web i les xarxes socials.  
 
Programa especial  
S’iniciarà mitja hora abans del tancament dels col·legis (19:30) i es realitzarà a 
l’exterior, al davant de l’Ajuntament (entrada OAC). L’espai farà un resum del transcurs 
de la jornada i, posteriorment, realitzarà tertúlia amb convidats que alternarà la 
informació dels resultats a mesura que es vagin coneixent. Finalment es farà una roda 
d’entrevistes de valoració amb els diferents candidats. La roda la tancarà el candidat 
del partit més votat.  
 
El Consell aprova la programació.  
 
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 
 


