
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Consell de Mitjans d’Argentona en 

data 10 de juny de 2015,  

 

(El consell comença a les 19:45 pel retard del president, Ferran Armengol. ) 

 

Assistents: 

• Ferran Armengol, president del Consell 

• Pep Coma (TxA) 

• Joan Puyo (CiU) 

• Joan López (ERC) 

• Guillem Saleta (CUP) 

• Salvador Calafell (ICV) 

• Joan Boba, representant de la societat civil 

• Josep Ma. Cuxart, representant de la societat civil 

• Jaume Amatller, representant de la societat civil 

• Jordi Silva, treballador de Ràdio Argentona 

• M. Rosa Martínez, directora de Ràdio Argentona 

 

Disculpa l’assistència: Agustí Rodríguez (PP).  

 

Aprovació de les darreres actes de dates 29 d’abril i 14 de maig.  

Cal corregir l’acta anterior perquè no hi apareix el nom de “Pep Coma”.  

 

Valoració de la programació especial eleccions.  

M. Rosa Martínez exposa el balanç que ha realitzat l’equip humà de Ràdio Argentona a 

propòsit de la cobertura que s’ha realitzat de les eleccions municipals. Explica que hi 

ha hagut queixes per part de representants de formacions polítiques del tipus 

d’informació que s’ha ofert, i que s’han personat a la redacció de l’emissora per fer 

aquestes crítiques. Aquests fets no enrareixen l’ambient i no deixen treballar 

correctament. En properes ocasions caldria establir algun protocol per tal que si alguna 

candidatura no està d’acord amb la feina que fa l’emissora i es vol queixar pugui fer-ho 

sense que això comporti l’enfrontament directe amb el personal de la ràdio.  

 

Pep Coma pregunta qui s’ha queixat.  

 

M. Rosa Martínez li explica que Pep Masó va queixar-se perquè l’emissora explicava les 

propostes electorals dels partits polítics i ell considerava que algunes d’aquestes no 

eren reals i, per tant, l’emissora estava mentint. MRM explica que l’informatiu es fa 

ressò de les propostes dels programes electorals sense jutjar la seva veracitat.  

 

En la tertúlia dels números 2 es va haver de convidar a un dels acompanyants dels 

tertulians a marxar de l’emissora.  

 

MRM explica que és inusual que la persona que fa de director/a de l’emissora sigui la 

mateixa que ha de fer la informació, les entrevistes i moderar els debats. Entre d’altres 

motius perquè ha de fer informacions que poden ser contràries al seu cap. Demana 

que el consell ho valori si ho creu convenient.  



 

MRM sobre el Debat Electoral, explica que hi va haver ciutadans que es van enfadar 

per no haver pogut tenir l’oportunitat de fer preguntes als candidats. Recorda que 

s’havia pactat un funcionament dins el consell que marcava un temps per a la 

participació. Recorda que no es volia que l’acte durés més de dues hores i les va 

superar lleugerament.  

 

S’obre un debat dins el Consell i consideren que s’ha d’acotar el temps, que es va fer 

correctament, que s’havia de posar punt i final i que l’organització ho va fer bé ja que 

va demanar als participants que fessin preguntes directes i evitessin fer discursos.  

 

Jaume Amatller proposa que hi hagi una persona que controli l’ordre de les mans 

demanades per a oferir torn de veu.  

M. Rosa Martínez explica que ja hi havia una persona que feia aquesta funció però 

s’escapava.  

 

Jordi Silva exposa la possibilitat que es faci com a les assemblees del Barça, que qui 

vulgui fer la pregunta faci cua darrere el micro. Així hi ha una pressió a sobre de qui 

està preguntant i, per tant, va més per feina. La visualització d’una cua imposa molt.  

 

Joan Boba pregunta si seria molt car projectar un rellotge perquè els ciutadans siguin 

conscients del temps que va passant. MRM li respon que es va fer en les darreres 

eleccions però que aquest cop s’ha volgut evitar perquè es plantejava un debat sense 

la pressió del minutatge.  

 

S’acorda que seria convenient mantenir un rellotge a la vista de tothom per tal que 

s’entengués millor la gestió que es fa del temps.  

 

MRM continua explicant que l’equip de la ràdio ha valorat com a negatiu la manca de 

personal en els programes que es van fer al carrer, especialment el de la nit electoral. 

Cal valorar que calen més recursos.  

 

Jaume Itxart vol que quedi constància que el debat va quedar molt bé i que la 

moderadora ho va fer molt bé.  

La resta hi està d’acord.  

 

Presentació del Cap de Creus 132.  

 

Sortirà més tard perquè s’espera a la constitució del nou ajuntament. Explica la 

composició de la revista.  

 

• 2 obituaris a cartes dels lectors.  

• 4 pàgines per eleccions: campanya, cobertura, qui és qui de l’ajuntament, ple 

d’investidura i entrevista al nou alcalde.  

• Balanç TMD per Laura Gállego (estudiant de periodisme que ha fet la 

cobertura)  

• Entrevista a Bernat Calvo, secretari més jove de Catalunya.   



• Reportatge previ a la celebració d’Argillà 

• Pàgines centrals: jornades de dansa, catifes de flors, fira d’entitats... 

• Coses de la Vila 

• Reportatge sobre el descobriment arqueològic de la campana 

• Esports 

• Centre d’estudis 

• Contra productes amb denominació d’origen: Pa amb tomàquet i...  

 

Amb la nova composició de l’Ajuntament es guanya una pàgina.   

 

Ferran Armengol demana que hi aparegui alguna informació sobre l’obertura de la 

piscina municipal.  

 

Proposta de temes pel Cap de Creus 133 

 

Explica que el següent sortirà just abans de Festa Major amb les novetats de la festa, 

un premi que han aconseguit uns alumnes de l’IES, el nou cartipàs municipal...  

 

Proposen: Flama del Canigó, revetlla de Sant Joan, Festa Major de Madà...  

 

Informació sobre la dissolució i la nova constitució del Consell de Mitjans.  

 

Els nous grups municipals hauran de designar els seus representants.  

El president podrà proposar tres representats de les societats civils.  

S’haurà de tornar a demanar als consells que tenen opció a tenir representant que el 

designin.  

 

Torn obert de paraula.  

Joan Boba: agrair a l’alcalde sortint la feina dels seus quatre anys.  

Ferran Armengol: agrair aquests anys, ha estat un consell tranquil, hem tingut la sort 

que l’equip de la ràdio ens han recolzat. Desitjar quatre anys de tranquil·litat més.  

 

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.  

 

El president      La secretària delegada 

 

 

 

 

Ferran Armengol Tauran    Ma. Rosa Martínez 

 

 

 

 


