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Ara Cat
http://www.ara.cat/media/Catalunya-Radio-Consell-Govern-Corporacio_0_1600640098.html

Dj, 23 de jun de 2016 16:33
Audiència: 137.178

VPE: 914

Tipologia: online

Ranking: 6

Pàgina: 1

Els treballadors de Catalunya Ràdio exigeixen la dimissió del Consell de
Govern de la Corporació

Dijous, 23 de juny de 2016

Mèdia     La plantilla atribueix a "afinitats polítiques" el fet que no s'aprovi la graella que reclama el director
de l'emissora     À.G. Barcelona  Actualitzada el 23/06/2016 16:23       El comitè d'empresa de Catalunya Ràdio
ha emès un comunicat en què reclama la dimissió dels sis membres del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Ho fan en protesta de les "interferències polítiques i interessos
partidistes que condicionen el futur de lemissora i, per tant, les condicions laborals i professionals dels
treballadors". La nota arriba l'endemà que transcendís el fitxatge frustrat d'Albert Om per part de la ràdio
pública .    El comunicador havia arribat a una entesa amb el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per
fer-hi un programa de 7 a 9 del vespre amb el nom d''Els penúltims'. Però el projecte va empantanegar-se
prop de dos mesos al Consell de Govern i això va provocar que Om acabés retirant-se , alhora que ultima el
fitxatge amb RAC1 per a fer un programa d'idèntic format en la mateixa franja. El comitè s'ha posicionat en
aquest afer al costat de Gordillo: "Veiem amb indignació que es retallen competències a la direcció de Catalunya
Ràdio i es planteja una graella segons les afinitats polítiques del Consell de Govern". I conclou: "El Consell
de Govern de la CCMA demostra que els seus interessos polítics són més importants que els estratègics del
grup demissores ".        Més continguts de
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Comunicació 21
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/117230-la-plantilla-de-catalunya-radio-critica-les-interferencies-politiques-en-la-confeccio-de-la-graella

Dj, 23 de jun de 2016 17:30
Audiència: 775

VPE: 2

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

La plantilla de Catalunya Ràdio critica les interferències polítiques en la
confecció de la graella

Dijous, 23 de juny de 2016

Redacció | Actualitzat el 23 Juny 2016 a les 16:44     El comitè dempresa de Catalunya Ràdio ha expressat
el malestar de la plantilla per les informacions publicades sobre els entrebancs per confeccionar la graella de
la propera temporada. Un cop més ens trobem amb interferències polítiques i interessos partidistes que
condicionen el futur de lemissora i, per tant, les condicions laborals i professionals dels treballadors, assenyala
en un comunicat, titulat explícitament Lenemic a casa .      Veiem amb indignació que es retallen competències
a la direcció de Catalunya Ràdio i es planteja una graella segons les afinitats polítiques del consell de govern
de la Corporació, afegeixen els representants de la plantilla, en referència al fet que la seva presidenta en
funcions, Núria Llorach, va ser nomenada a proposta de CDC. CCMA i Convergència prefereixen RAC1,
piulava aquest dimecres el comitè, donant tot el suport per a Saül Gordillo (nomenat a proposta dEsquerra) i
el seu equip.      Mentre que els treballadors vetllem perquè lemissora compleixi la missió de servei públic
amb qualitat i rigor, tal com dicta el nostre Llibre destil, el consell de govern de la CCMA demostra que els
seus interessos polítics són més importants que els estratègics del grup demissores, lamenta el comitè
dempresa. Veiem amb pessimisme un full de ruta en què ens demanen sacrificis econòmics i laborals, i a
canvi la CCMA només vetlla pels seus interessos, hipotecant el nostre futur i afavorint la competència, afegeix.
Per tot plegat, els representants de la plantilla de Catalunya Ràdio demanen una reforma urgent de la llei de
la CCMA per evitar situacions similars i el control partidista dels mitjans públics. A més, reclamen que savanci
sense dilació en la proposta del model de cogestió presentada pels treballadors.      Escriure un comentari
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Comunicació 21
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/117223-sauel-gordillo-retreu-a-la-ccma-que-deixi-escapar-albert-om-a-rac1

Dj, 23 de jun de 2016 14:52
Audiència: 796

VPE: 3

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Saül Gordillo retreu a la direcció de la CCMA que deixi escapar Albert Om a
RAC1

Dijous, 23 de juny de 2016

Redacció | Actualitzat el 23 Juny 2016 a les 14:17     Una de les grans apostes per a la propera temporada
del director de Catalunya Ràdio , Saül Gordillo, era el fitxatge dAlbert Om per conduir un nou programa, Els
penúltims , de 19 a 21 h (una franja ara ocupada per linformatiu Catalunya vespre ). La manca de resposta
de la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals , però, ha frustrat loperació, i Om senduu
lespai a RAC1 .    En una carta enviada aquest dimecres als consellers de la CCMA, Gordillo titlla la situació
de lamentable i indignant, i descarta que es tracti dun tema econòmic, sinó de manca de rigor i dinterès envers
la proposta de Dies Tontos, productora dOm.    En la missiva, Saül Grodillo recorda que la direcció assumia
el fitxatge dAlbert Om, amb qui feia temps mantenia converses, com lúnica o de les poques incorporacions
que el context econòmic podia permetre. El periodista va presentar el projecte d Els penúltims el 17 de maig;
el 14 de juny va ser aprovat unànimement per la comissió de valoració de continguts de Catalunya Ràdio, i
lendemà Gordillo va comunicar a la direcció de la CCMA la urgència de prendre una decisió sobre el projecte.
Ni aquell dia [15 de juny] ni cap dels dies posteriors, tot i ser coneixedors del risc evident que Om fos fitxat
per la nostra competència directa, vaig rebre resposta ni interès per part de vosaltres, retreu Saül Gordillo als
consellers de la Corporació. Al final, el passat dimarts, cansat dels entrebancs i del desinterès evidenciat per
la CCMA, Albert Om va retirar el seu projecte, complint amb el termini de 10 dies que havia concedit per
prendre una decisió definitiva. Un termini que la presidència en funcions de la CCMA coneixia des del primer
moment per part meva, subratlla Gordillo en la carta.    Daquesta manera, és RAC1 qui al final es queda amb
el nou projecte dOm. O sigui, que totes les objeccions verbals expressades les últimes setmanes a dins de
la CCMA contrasten amb lencert de format, franja i plantejament de contingut que ha valorat la nostra directa
competència, que és líder daudiència, etziba el director de Catalunya Ràdio.    Aquest episodi, que ha suposat
un cop a la il·lusió de la direcció de Continguts i el conjunt de lemissora, hauria de servir com a reflexió per
evitar que torni a produir-se una situació tan lamentable i indignant com aquesta. No és un tema de recursos
econòmics, és un tema evident de manca de rigor i dinterès al projecte presentat per un professional i defensat,
en clau estratègica, per part de la direcció de Catalunya Ràdio, recrimina el director de lemissora. Amb tot,
Gordillo ofereix la implicació de la direcció de Catalunya Ràdio per evitar que es tornin a cometre decepcions
i fracassos com aquest.     Tot i que en la seva carta Gordillo nega els motius econòmics, des de la direcció
de la Corporació satribueix lepisodi als ajustaments pressupostaris, segons recull el diari Ara .  En concret, el
pressupost de Catalunya Ràdio per any és 1,5 milions  deuros inferior respecte lanterior exercici.      Escriure
un comentari
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Directe!cat
http://www.directe.cat/acn/719425/el-comite-d-empresa-de-catalunya-radio-exigeix-la-dimissio-de-l-actual-consell-de-govern-d

Dj, 23 de jun de 2016 17:14
Audiència: 827

VPE: 8

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

El comitè d'empresa de Catalunya Ràdio exigeix la dimissió de l'actual Consell
de Govern de la CCMA

Dijous, 23 de juny de 2016

Dijous, 23 de juny de 2016 17:00 h Els treballadors denuncien les "interferències polítiques i partidistes" que
"condicionen" la graella després del fitxatge frustrat d'Om    ACN Barcelona.-El comitè d'empresa de Catalunya
Ràdio ha exigit aquest dijous la dimissió de l'actual Consell de Govern de la CCMA i ha denunciat les
"interferències polítiques i interessos partidistes" que condicionen la graella per a la propera temporada després
que el Consell de Govern de la CCMA endarrerís la resposta al director de l'emissora, Saül Gordillo, sobre la
proposta de fitxar el periodista Albert Om per presentar un programa, que també comptava amb l'aval unànime
de la Comissió de Valoració de Continguts de l'emissora. En un comunicat, els treballadors han expressat el
"malestar" de la plantilla per aquest fet i perquè es plantegi "una graella segons les afinitats polítiques del
Consell de Govern" i han reclamat "un cop més" la despolitització de la Corporació.    "Mentre que els treballadors
vetllem perquè lemissora compleixi la missió de servei públic amb qualitat i rigor, tal com dicta el nostre Llibre
destil, el Consell de Govern de la CCMA demostra que els seus interessos polítics són més importants que
els estratègics del grup demissores", lamenten en el comunicat. Per això, els representants dels treballadors
aposten per una "reforma urgent" de la Llei de la CMMA per evitar que es repeteixi aquesta situació i ha
reclamat que s'avanci cap al model de cogestió empresarial, que va presentar el passat 25 de maig.En una
carta enviada aquest dimecres als membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), Gordillo considera "lamentable i indignant" que l'emissora no hagi pogut contractar la
productora del periodista Albert Om per a un nou programa. La intenció del periodista de Taradell era realitzar
un programa de 19h a 21h anomenat 'Els penúltims', que hagués substituït les dues primeres hores del
'Catalunya Vespre'. "Finalment, el dimarts 21 de juny, Om va decidir retirar el projecte "cansat dels entrebancs
i del desinterès evidenciat per la CCMA", explica el director de Catalunya Ràdio. De manera que la productora
del periodista osonenc, Dies Tontos SL, "ha acceptat una proposta, per a la mateixa franja i programa, a RAC1
", lamenta Gordillo.
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Directe!cat
http://www.directe.cat/acn/719322/el-director-de-catalunya-radio-veu-lamentable-i-indignant-que-no-s-hagi-contractat-albert-

Dj, 23 de jun de 2016 11:13
Audiència: 827

VPE: 8

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

El director de Catalunya Ràdio veu "lamentable i indignant" que no s'hagi
contractat Albert Om pel "desinterès" de la CCMA

Dijous, 23 de juny de 2016

Dijous, 23 de juny de 2016 11:08 h El Consell de Govern de la Corporació ho emmarca en un "context de
contenció econòmica", però Gordillo nega que aquest sigui el motiu    ACN Barcelona.-El director de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo, considera "lamentable i indignant" que l'emissora no hagi pogut contractar la productora
del periodista Albert Om per a un nou programa. Segons explica Gordillo en una carta enviada aquest dimecres
als membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el periodista
de Taradell va retirar el projecte i va acceptar una oferta de RAC1 després que el Consell de Govern de la
CCMA no donés resposta a la proposta d'Om, que estava avalada per unanimitat per la Comissió de Valoració
de Continguts de la Ràdio. Fonts de la CCMA han explicat a l'ACN que la situació s'emmarca en un "context
de contenció econòmica", si bé Gordillo ho nega en la seva missiva.    Saül Gordillo atribueix els fets a una
"manca de rigor i d'interès" al projecte presentat per Albert Om i "defensat, en clau estratègica, per part de la
direcció de Catalunya Ràdio". "No és un tema de recursos econòmics", subratlla. "Compteu, doncs, amb la
implicació de la direcció de Catalunya Ràdio per evitar que es tornin a cometre decepcions i fracassos com
aquest", hi afegeix. Per la seva part, fonts de la CCMA han apuntat que "el Consell de Govern valora
positivament les aportacions de la direcció de la ràdio". En la carta, el director de l'emissora pública recorda
que el 4 de maig, l'última vegada que va "poder comparèixer" davant del Consell de Govern de la CCMA, ja
va exposar verbalment "la conveniència de fitxar Albert Om com a aposta estratègica per a la propera temporada
de Catalunya Ràdio". La intenció del periodista de Taradell era realitzar un programa de 19h a 21h anomenat
'Els penúltims', que hagués substituït les dues primeres hores del 'Catalunya Vespre'. "La direcció assumia
aquest fitxatge com l'únic  de les poques- incorporacions que el context econòmic podia permetre", resa la
missiva. Segons relata la carta, Om va formalitzar la proposta de programa el 17 de maig. El 14 de juny la
Comissió de Valoració de Continguts de la Ràdio va aprovar "per unanimitat" el projecte i el dia 15 Gordillo -
que assegura que no va tenir oportunitat de comparèixer davant del Consell de Govern- es va "veure obligat"
a enviar un correu electrònic als membres del consell alertant de la urgència de prendre una decisió. "Ni aquell
dia ni cap dels dies posteriors, tot i ser coneixedors del risc evident que Om fos fitxat per la nostra competència
directa, vaig rebre resposta ni interès per part de vosaltres", assegura Gordillo. Finalment, el dimarts 21 de
juny, Om va decidir retirar el projecte "cansat dels entrebancs i del desinterès evidenciat per la CCMA", explica
el director de Catalunya Ràdio. De manera que la productora del periodista osonenc, Dies Tontos SL, "ha
acceptat una proposta, per a la mateixa franja i programa, a RAC1", lamenta Gordillo.Consultades per l'ACN,
fonts de la CCMA han emmarcat els fets en un "context de contenció econòmica, que és el més dur que hi
ha hagut mai, perquè la Corporació ha de fer front a despeses sobrevingudes de gran magnitud com és el
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Directe!cat
http://www.directe.cat/acn/719322/el-director-de-catalunya-radio-veu-lamentable-i-indignant-que-no-s-hagi-contractat-albert-

Dj, 23 de jun de 2016 11:13
Audiència: 827

VPE: 8

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 2

retorn del 5% als treballadors". Com que la CCMA no ha pogut comptar amb cap aportació extraordinària als
pressupostos com s'havia demanat, actualment està en un "entorn de línia vermella", sostenen les mateixes
fonts. "Ara hi ha una feina important i complexa que és treballar per poder millorar la graella de Catalunya
Ràdio, tenint en compte que l'actual graella és la que ha portat els millors resultats de la història", hi afegeixen.
En una piulada de Twitter, el comitè d'empresa de Catalunya Ràdio ha mostrat el suport al director de l'emissora:
"@CCMA_cat i ConvergenciaCAT prefereixen @rac1. Tot el suport per @saulgordillo i el seu equip".
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E-noticies
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Dj, 23 de jun de 2016 09:08
Audiència: 314

VPE:  - 

Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 1

Topada entre CDC i ERC a la Corpo

Dijous, 23 de juny de 2016

Saül Gordillo volia contractar Albert Om i el consell de govern ho impedeix al·legant "limitacions
pressupostàries"        El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha topat amb la negativa del consell de
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per contractar el periodista Albert Om.
L'ens públic, segons informa El Periódico, ha al·legat "limitacions pressupostàries".    El diari fa referència a
una carta de Gordillo enviada a la cúpula de la CCMA el passat 4 de maig on exposava que la conveniència
de contractar Albert Om "com a aposta estratègica per a la temporada que ve" de Catalunya Ràdio per presentar
un nou programa 'Els penúltims' a la franja de tarda, des de les 19.00 a les 21.00 hores.    De fet, dues
setmanes més tard, el 17 de maig, Albert Om va presentar el seu projecte dins del límit de despeses "continguts
en l'Acord 82/2016", i que va ser aprovat per unanimitat per la Comissió de Valoració de Continguts de la
Ràdio, un mes després, el 14 de juny.    L'endemà, 15 de juny, Gordillo va insistir perquè la cúpula de la
Corporació prengués una decisió urgent sobre la contractació del presentador, abans la possibilitat que Om
fos fitxat per la competència, però sense rebre "resposta ni interès" per part de la CCMA.    Gordillo també
explica que Om "cansat d'obstacles" va decidir "retirar el seu projecte" i acceptar una proposta, per a la mateixa
franja i programa, a Rac-1. Gordillo finalitza la seva carta expressant que aquest episodi "ha suposat un cop
a la il·lusió de la direcció de Continguts i al conjunt de l'emissora".    Finalment, el director de l'emissora pública
lamenta l'"evident manca de rigor i d'interès pel projecte presentat per un professional i defensat, en clau
estratègica, per part de la direcció de Catalunya Ràdio".
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Audiència: 314
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Tipologia: online

Ranking: 3

Pàgina: 1

Choque entre CDC y ERC en la Corpo

Dijous, 23 de juny de 2016

Saül Gordillo quería contratar a Albert Om y el consejo de gobierno lo impide alegando "limitaciones
presupuestarias"        El director de Catalunya Radio, Saül Gordillo, ha topado con la negativa del consejo de
gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para contratar el periodista Albert Om.
El ente público, según informa El Periódico, alegó "limitaciones presupuestarias".    El diario hace referencia
a una carta de Gordillo enviada a la cúpula de la CCMA el pasado 4 de mayo donde exponía que la conveniencia
de contratar Albert Om "como apuesta estratégica para la próxima temporada" de Catalunya Ràdio para
presentar un nuevo programa 'Los penúltimos' en la franja de tarde, desde las 19.00 a las 21.00 horas.    De
hecho, dos semanas más tarde, el 17 de mayo, Albert Om presentó su proyecto dentro del límite de gastos
"contenidos en el Acuerdo 82/2016", y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Valoración de
Contenidos de la Radio, un mes después, el 14 de junio.    Al día siguiente, 15 de junio, Gordillo insistió para
que la cúpula de la Corporación tomara una decisión urgente sobre la contratación del presentador, antes la
posibilidad de que Om fuera fichado por la competencia, pero sin recibir "respuesta ni interés" por parte de
la CCMA.    Gordillo también explica que Om "cansado de obstáculos" decidió "retirar su proyecto" y aceptar
una propuesta, para la misma franja y programa, a Rac-1. Gordillo finaliza su carta expresando que este
episodio "ha supuesto un golpe a la ilusión de la dirección de Contenidos y al conjunto de la emisora".
Finalmente, el director de la emisora pública lamenta la "evidente falta de rigor y de interés por el proyecto
presentado por un profesional y defendido, en clave estratégica, por parte de la dirección de Catalunya Radio".
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El País
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Dj, 23 de jun de 2016 20:46
Audiència: 3.015.861

VPE: 15.019

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

La CCMA al·lega retallades per no fitxar Albert Om a Catalunya Ràdio

Dijous, 23 de juny de 2016

El fitxatge nonat d Albert Om com a principal aposta de la propera temporada de lemissora Catalunya Ràdio,
amb el programa Els penúltims , tindrà conseqüències en la graella de lemissora, ja que la seva entrada anava
acompanyada de més canvis a la franja de la tarda i nit. Om era el plat fort de la temporada amb un programa
dautor entre les set de la tarda i les nou de la nit. El director de lemissora, Saül Gordillo, va defensar la proposta
que finalment ha decaigut perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que és qui decideix
els contractes, ha al·legat raons pressupostàries. El director de lemissora no dóna crèdit a això en una carta
dirigida al consell de govern de lens.    El programa Els penúltims que havia de dirigir Albert Om no era
dentreteniment sinó dactualitat, encara que buscant altres punts de vista i enfocaments i fugint de la fórmula
de repetir declaracions o dels resums del que dóna de si el dia. De fet, era la principal basa que jugava el
director de lemissora, Saül Gordillo, per encarar el nou curs i que comptava amb les bones dades que oferia
Ruta 76, lespai que té el periodista i presentador televisiu cada dijous al programa de Mònica Terribas que
evoca les vivències i realitat dels avui quarantins.    Laposta dOm, finalment, sha estavellat amb la negativa
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que al·lega raons pressupostàries, segons van
explicar portaveus de la institució quan sels va preguntar sobre diverses informacions aparegudes en premsa.
El resultat és que Om acabarà a lemissora rival, RAC1, amb la mateixa proposta i a la mateixa franja, segons
explica Gordillo en una carta dirigida al consell de la CCMA. Una missiva en la qual és evident el malestar del
director de Catalunya Ràdio per haver deixat escapar una bona oportunitat perquè lemissora pública batallés
per laudiència, de la qual és líder RAC1. No és un tema de recursos econòmics, és un tema evident de falta
de rigor i dinterès al projecte presentat per un professional i defensat, en clau estratègica, per part de la direcció
de Catalunya Ràdio. Fonts coneixedores de la qüestió apunten que no existia cap daltabaix pressupostari pel
nou programa i assenyalen que, en conjunt, els nombres esbossats de la graella de la nova temporada
suposaven un estalvi de 350.000 euros.    La introducció del programa Els penúltims anava acompanyada de
més canvis. Dentrada, perquè la franja horària que havia docupar era de set de la tarda a nou, fet que
desplaçava linformatiu Catalunya Vespre que shavia demetre entre les nou de la nit i les onze, hora en la qual
arrencaria El club de la mitjanit fins a la una de la matinada. El plantejament suposava la desaparició de Les
mil i una nits de Maria de la Pau Janer. Aquest disseny és el que ara sestà redefinint de cara a la nova
temporada en la qual tampoc es descarten més canvis.    La veritat és que la proposta de Els penúltims dOm
ja feia temps que sestava cuinant entre els responsables de lemissora pública i el periodista, que se sentia
motivat per tenir un programa a Catalunya Ràdio. El projecte el va presentar el mateix Om a través de la
productora Dies Tontos SL a la CCMA perquè així ho estableix la Norma de Contractació que deixa en mans
del consell de govern la resolució de la contractació, cosa que abans es podia fer des de la direcció de
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lemissora pública. Això va passar el 17 de maig, explica Gordillo en la carta dirigida a la CCMA. Gairebé un
mes després, el 14 de juny, la Comissió de Valoració de Continguts de la Ràdio va donar el vistiplau a la
proposta dOm. El director de Catalunya Ràdio es lamenta de la falta dinterès de la CCMA a prendre una
decisió, un pas del temps que va moure Om a retirar la seva proposta que és la que ara té entre mans RAC1.
El periodista i presentador televisiu va declinar, ara com ara, fer comentaris sobre la polèmica.    Des de la
CCMA sinsisteix que el marc pressupostari és el que és i suposa moltes traves per tot el que requereixi
incrementar la despesa. Per sentència sestà obligat a retornar el 5% que va ser retallat als treballadors des
del 2013. Això suposa una devolució duns 5,5 milions deuros en el cas dels treballadors de TV3 i una mica
més dun milió pels de Catalunya Ràdio. En aquestes circumstàncies, si no hi ha aportacions extraordinàries
simposa la màxima contenció, sostenia ahir un portaveu de la CCMA preguntat per aquest diari. Menys
explicacions va donar un membre del consell de govern de la CCMA consultat que va ajornar qualsevol
pronunciament a la reunió del citat consell.    En qualsevol cas, totes les parts involucrades insisteixen a negar
un fons polític en el rebuig del programa dOm per Catalunya Ràdio. Des de lemissora sapunta, més aviat, a
una falta de consideració del criteri de Gordillo, que va assumir el comandament de lemissora pública fa cinc
mesos.
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Trabajadores de Catalunya Ràdio piden la dimisión del 'staff' de la CCMA

Dijous, 23 de juny de 2016

El comité de empresa de la emisora critica la politización de los medios públicos y exige la reforma de la ley
Jueves, 23 de junio del 2016 - 18:02 CEST La , realizó el pasado miércoles a la dirección de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por frustrar el fichaje de Albert Om, ya ha tenido su respuesta en
los trabajadores de la emisora: han cargado contra todo el 'staff' de la CCMA. Así, el comité de empresa
Catalunya Ràdio ha hecho público un comunicado en el que piden la dimisión del actual consejo de gobierno
y, de nuevo, la despolitización de la CCMA.  "Una vez más, nos encontramos con interferencias políticas e
intereses partidistas que condicionan el futuro de la emisora", señala el comité en su comunicado, que ve
"con indignación" cómo se recortan competencias a la dirección de Catalunya Ràdio "y se plantea una parrilla
según las afinidades políticas del consejo de gobierno".  "Mientras que los trabajadores velamos porque la
emisora cumpla la misión de servicio público con calidad y rigor (...), el consejo de gobierno de la CCMA
demuestra que sus intereses políticos son más importantes que los estratégicos del grupo de emisoras",
afirman los trabajadores, que ven, "con pesimismo", una hoja de ruta en la que les piden sacrificios económicos
y laborales, "y en cambio la CCMA solo vela por sus intereses, hipotecando nuestro futuro y favoreciendo la
competencia".  Todo esta situación tiene, para el comité de empresa, una única solución final: "Una reforma
urgente de la ley de la CCMA, para evitar que nos volvemos a encontrar con situaciones similares y el control
partidista de los medios públicos; y también que avance sin dilación la propuesta del grupo de trabajadores
de la CCMA presentada el 25 de mayo pasado: el nuevo modelo de cogestión empresarial".
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El comitè dempresa de Catalunya Ràdio exigeix la dimissió de lactual Consell
de Govern de la CCMA

Dijous, 23 de juny de 2016

ACN Barcelona.-El comitè dempresa de Catalunya Ràdio ha exigit aquest dijous la dimissió de lactual Consell
de Govern de la CCMA i ha denunciat les interferències polítiques i interessos partidistes que condicionen la
graella per a la propera temporada després que el Consell de Govern de la CCMA endarrerís la resposta al
director de lemissora, Saül Gordillo, sobre la proposta de fitxar el periodista Albert Om per presentar un
programa, que també comptava amb laval unànime de la Comissió de Valoració de Continguts de lemissora.
En un comunicat, els treballadors han expressat el malestar de la plantilla per aquest fet i perquè es plantegi
una graella segons les afinitats polítiques del Consell de Govern i han reclamat un cop més la despolitització
de la Corporació.    Mentre que els treballadors vetllem perquè lemissora compleixi la missió de servei públic
amb qualitat i rigor, tal com dicta el nostre Llibre destil, el Consell de Govern de la CCMA demostra que els
seus interessos polítics són més importants que els estratègics del grup demissores, lamenten en el comunicat.
Per això, els representants dels treballadors aposten per una reforma urgent de la Llei de la CMMA per evitar
que es repeteixi aquesta situació i ha reclamat que savanci cap al model de cogestió empresarial, que va
presentar el passat 25 de maig.En una carta enviada aquest dimecres als membres del Consell de Govern
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Gordillo considera lamentable i indignant que
lemissora no hagi pogut contractar la productora del periodista Albert Om per a un nou programa. La intenció
del periodista de Taradell era realitzar un programa de 19h a 21h anomenat Els penúltims, que hagués substituït
les dues primeres hores del Catalunya Vespre. Finalment, el dimarts 21 de juny, Om va decidir retirar el projecte
cansat dels entrebancs i del desinterès evidenciat per la CCMA, explica el director de Catalunya Ràdio. De
manera que la productora del periodista osonenc, Dies Tontos SL, ha acceptat una proposta, per a la mateixa
franja i programa, a RAC1, lamenta Gordillo.    (Aquest article que llegiu es publica gràcies als subscriptors
voluntaris, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè VilaWeb us arribi cada dia. Si
podeu contribuir amb una petita quota a fer de VilaWeb un mitjà encara més independent i de més qualitat,
us demanem que us apunteu en aquesta pàgina .)
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El director de Catalunya Ràdio veu lamentable i indignant que no shagi
contractat Albert Om pel desinterès de la CCMA

Dijous, 23 de juny de 2016

ACN Barcelona.-El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, considera lamentable i indignant que lemissora
no hagi pogut contractar la productora del periodista Albert Om per a un nou programa. Segons explica Gordillo
en una carta enviada aquest dimecres als membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), el periodista de Taradell va retirar el projecte i va acceptar una oferta de RAC1
després que el Consell de Govern de la CCMA no donés resposta a la proposta dOm, que estava avalada
per unanimitat per la Comissió de Valoració de Continguts de la Ràdio. Fonts de la CCMA han explicat a lACN
que la situació semmarca en un context de contenció econòmica, si bé Gordillo ho nega en la seva missiva.
Saül Gordillo atribueix els fets a una manca de rigor i dinterès al projecte presentat per Albert Om i defensat,
en clau estratègica, per part de la direcció de Catalunya Ràdio. No és un tema de recursos econòmics, subratlla.
Compteu, doncs, amb la implicació de la direcció de Catalunya Ràdio per evitar que es tornin a cometre
decepcions i fracassos com aquest, hi afegeix. Per la seva part, fonts de la CCMA han apuntat que el Consell
de Govern valora positivament les aportacions de la direcció de la ràdio. En la carta, el director de lemissora
pública recorda que el 4 de maig, lúltima vegada que va poder comparèixer davant del Consell de Govern de
la CCMA, ja va exposar verbalment la conveniència de fitxar Albert Om com a aposta estratègica per a la
propera temporada de Catalunya Ràdio. La intenció del periodista de Taradell era realitzar un programa de
19h a 21h anomenat Els penúltims, que hagués substituït les dues primeres hores del Catalunya Vespre. La
direcció assumia aquest fitxatge com lúnic  de les poques- incorporacions que el context econòmic podia
permetre, resa la missiva. Segons relata la carta, Om va formalitzar la proposta de programa el 17 de maig.
El 14 de juny la Comissió de Valoració de Continguts de la Ràdio va aprovar per unanimitat el projecte i el dia
15 Gordillo -que assegura que no va tenir oportunitat de comparèixer davant del Consell de Govern- es va
veure obligat a enviar un correu electrònic als membres del consell alertant de la urgència de prendre una
decisió. Ni aquell dia ni cap dels dies posteriors, tot i ser coneixedors del risc evident que Om fos fitxat per la
nostra competència directa, vaig rebre resposta ni interès per part de vosaltres, assegura Gordillo. Finalment,
el dimarts 21 de juny, Om va decidir retirar el projecte cansat dels entrebancs i del desinterès evidenciat per
la CCMA, explica el director de Catalunya Ràdio. De manera que la productora del periodista osonenc, Dies
Tontos SL, ha acceptat una proposta, per a la mateixa franja i programa, a RAC1, lamenta Gordillo.Consultades
per lACN, fonts de la CCMA han emmarcat els fets en un context de contenció econòmica, que és el més dur
que hi ha hagut mai, perquè la Corporació ha de fer front a despeses sobrevingudes de gran magnitud com
és el retorn del 5% als treballadors. Com que la CCMA no ha pogut comptar amb cap aportació extraordinària
als pressupostos com shavia demanat, actualment està en un entorn de línia vermella, sostenen les mateixes
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fonts. Ara hi ha una feina important i complexa que és treballar per poder millorar la graella de Catalunya
Ràdio, tenint en compte que lactual graella és la que ha portat els millors resultats de la història, hi afegeixen.
En una piulada de Twitter, el comitè dempresa de Catalunya Ràdio ha mostrat el suport al director de lemissora:
@CCMA_cat i ConvergenciaCAT prefereixen @rac1. Tot el suport per @saulgordillo i el seu equip.    (Aquest
article que llegiu es publica gràcies als subscriptors voluntaris, que amb el seu suport econòmic i periodístic
són la clau perquè VilaWeb us arribi cada dia. Si podeu contribuir amb una petita quota a fer de VilaWeb un
mitjà encara més independent i de més qualitat, us demanem que us apunteu en aquesta pàgina .)
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01. Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio. 02. Albert Om va presentar un
projecte que, finalment, ha retirat.  Sílvia Cóppulo, conductora del programa
La vida, els migdies dels dies laborables.

Dimecres, 22 de juny de 2016

MITJANS PÚBLICS   El fitxatge frustrat dAlbert Om esquerda la relació entre la direcció de lemissora i la de
la Corporació. RAC1 negocia ara amb el periodista per incorporar-lo   ÀLEX GUTIÉRREZ Barcelona
Actualitzada el 22/06/2016 21:37         MITJANS PÚBLICS           Carta de Saül Gordillo als consellers de la
CCMA       El pròxim 29 dagost comença la nova temporada de Catalunya Ràdio, que serà la primera signada
pel seu actual director, Saül Gordillo. Però tancar la graella està tenint com a resultat greus tensions entre el
responsable de continguts de lemissora i el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). Ahir es va viure el zenit daquest malestar, com va palesar Gordillo en una carta enviada als sis
consellers de lens, en què expressava la seva frustració per no haver pogut fitxar Albert Om. En el rerefons
de la qüestió hi ha la pugna entre sectors de CDC i ERC per controlar la ràdio.    En el missatge, al qual ha
tingut accés lARA, Gordillo explica que el 4 de maig va exposar verbalment la conveniència de fitxar Albert
Om com a aposta estratègica per a la pròxima temporada de Catalunya Ràdio. El director constata les dificultats
de dialogar amb la cúpula de la CCMA, ja que fa notar que aleshores va ser lúltima ocasió que va poder
comparèixer davant del consell de govern. El programa en qüestió shavia de dir Els penúltims i es volia que
omplís la franja de les 19.00 a les 21.00 h (en què ara hi ha les dues primeres hores del Catalunya vespre ).
Segons sindica a la carta, Om va entrar al projecte el 17 de maig. Comença aleshores un viacrucis administratiu
-la CCMA sha dotat duna nova norma de contractació que multiplica els requisits de lanterior- amb el qual no
saconsegueix culminar el fitxatge. Tot i això, la comissió de valoració de continguts de la ràdio aprova per
unanimitat la proposta el 14 de juny. Lendemà, 15 de juny, atès que novament tampoc no vaig tenir oportunitat
de comparèixer davant del consell de govern, em vaig veure obligat a comunicar-vos per correu electrònic la
urgència duna presa de decisió sobre el projecte dAlbert Om, lamenta Gordillo. Ni aquell dia ni cap dels dies
posteriors, tot i ser coneixedors del risc evident que Om fos fitxat per la nostra competència directa, no vaig
rebre resposta ni interès per part de vosaltres.    Om retira el projecte    Finalment, el 21 de juny, Om retira el
projecte. Ho fa, segons relata Gordillo, cansat dels entrebancs i del desinterès evidenciat per la CCMA. I
explica que el periodista davant del desinterès de la CCMA, ha acceptat una proposta, per a la mateixa franja
i programa, a RAC1. O sigui, que totes les objeccions verbals expressades les últimes setmanes a dins de la
CCMA contrasten amb lencert -de format, franja i plantejament de contingut- que ha valorat la nostra directa
competència, que és líder daudiència.    Lassumpte, a parer de Gordillo, ha suposat un cop a la il·lusió de la
direcció de continguts i el conjunt de lemissora i hauria de servir com a reflexió per evitar que torni a produir-
se una situació tan lamentable i indignant com aquesta. Amb tot, referma el seu compromís amb Catalunya
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Ràdio i esvaeix els rumors duna possible dimissió: Compteu, doncs, amb la implicació de la direcció de
Catalunya Ràdio per evitar que es tornin a cometre decepcions i fracassos com aquest. I, novament, resto a
la disposició del consell de govern per comparèixer per poder presentar la proposta de graella per a la
temporada 2016-2017, que ja no inclourà el programa dAlbert Om, a qui els oients podran seguir a les ones
de la nostra directa competència.    Pressupost escanyat, diu la CCMA    Des de la Corporació, satribueix
aquest episodi al rigor pressupostari amb el qual estan obligats a treballar els mitjans de la Generalitat amb
lactual situació econòmica. Fonts de la direcció de la CCMA explicaven a lARA: Amb menys recursos que mai
i amb voluntat de millorar loferta actual de Catalunya Ràdio, que no hem doblidar que ha fet els millors resultats
de la història de lemissora, sestà treballant per poder fer la nova graella de Catalunya Ràdio. La situació de
la CCMA, que sha explicat al Parlament i al Govern, és molt complicada pel fet dhaver de fer front a despeses
sobrevingudes com el retorn del 5% a la plantilla. Aquesta situació obliga a fer ajustaments. El consell de
govern és el responsable de lestabilitat financera de la CCMA, i en respon davant de la Sindicatura de Comptes
i del Tribunal de Comptes i sestà treballant amb la direcció de Catalunya Ràdio per poder quadrar les propostes
que puguin arribar en lactual context econòmic.    Però largument econòmic no és compartit per Gordillo, que
a la seva carta assenyala fins a tres cops que aquest no és el problema: La direcció assumia aquest fitxatge
com lúnica -o de les poques- incorporacions que el context econòmic podia permetre, dins del topall de despesa
contingut en lacord 82/2016 i no és un tema de recursos econòmics, és un tema evident de falta de rigor i
dinterès en el projecte presentat per un professional i defensat, en clau estratègica, per part de la direcció de
Catalunya Ràdio.    Un dels factors a tenir en compte és la vinculació política de les dues peces de lorganigrama
en joc. Duna banda, tot i que el nomenament de la direcció de Catalunya Ràdio emana del consell de govern
de la CCMA, a la pràctica el pacte entre CDC i ERC fa que sigui la formació republicana qui proposi un
candidat, en aquest cas Saül Gordillo. Daltra banda, la presidència de lens, actualment encarnada per Núria
Llorach, cau sota el paraigua convergent i, dins daquest partit, ha sigut la família liderada per Francesc Homs
qui ha tingut més ascendència sobre aquests nomenaments, canalitzats a través del Parlament. Fins a cinc
fonts consultades per aquest diari -polítiques o dels mitjans de la Corporació- coincideixen a admetre aquestes
tensions polítiques entre un sector de CDC i ERC. Alguns dels noms proposats (o dels vetos) que sorgeixen
de la direcció topen amb el consell de govern, i viceversa.    Les friccions no només han desembocat en el
fitxatge frustrat dOm. Hi ha també dos moviments més de graella que voldria emprendre Gordillo que no està
podent consumar tot i ser el màxim responsable de continguts del mitjà. Un és el de prescindir de Sílvia
Cóppulo als migdies dels dies laborables i col·locar-la en una franja menys estratègica de la programació. La
conductora de La vida va ser informada fa uns dies daquesta voluntat i reclama la seva continuïtat en el mateix
horari. Laltre moviment que pretén Gordillo és el de suprimir el programa eròtic Les mil i una nits , de lescriptora
Maria de la Pau Janer.    Els canvis semmarquen dins la voluntat expressada per la nova direcció -integrada
per Gordillo i el responsable de continguts, Santi Faro- dapel·lar a un públic més jove, com a resposta a
lenvelliment dels oients que registra lemissora, sobretot quan es compara amb RAC1, màxima rival directa
de Catalunya Ràdio.    La dificultat de tenir una graella tancada per al curs vinent topa, a més, amb la dificultat
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afegida dhaver de gestionar un pressupost que enguany baixa 1,5 milions deuros per a lemissora, respecte
de lexercici anterior.          Més continguts de
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CDC veta fichajes en Catalunya Ràdio para satisfacer a Godó

Dimecres, 22 de juny de 2016

El director de la radio pública amaga con dimitir ante la resistencia de la presidenta de la CCMA a contratar
a Albert Om y Roger de Gràcia    María Jesús Cañizares    Miércoles, 22 de junio de 2016 - 00:00     El control
de los medios de comunicación catalanes es el escenario de una batalla entre CDC y ERC cada vez menos
soterrada. Los intentos de los convergentes de favorecer los intereses del Grupo Godó  --al que pertenecen
La Vanguardia , Rac1 y 8TV-- se han traducido en el veto a fichajes de periodistas-estrella y descenso en las
audiencias.    Según ha podido saber Crónica Global , el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo --propuesto
por ERC--, llegó incluso a amagar con la dimisión ante la resistencia de la presidenta provisional de la
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ( CCMA) , Núria Llorach, al fichaje de los periodistas Albert
Om y Roger de Gràcia. Gordillo solo lleva cinco meses en el cargo.    Fuentes próximas a los medios públicos
catalanes aseguran a este diario que Om, harto de esperar el visto bueno de la radio autonómica, ha expresado
su intención por incorporarse a Rac1. A Convergència no le importa que los medios públicos languidezcan,
solo le interesa favorecer a Godó, explican estas fuentes. Gordillo también se encuentra con trabas para
modificar la programación. Uno de los espacios damnificados sería el programa sobre sexo que presenta la
escritora Maria de la Pau Janer, Les mil i una nits .    Bicefalia negociadora    El enfrentamiento entre Gordillo
y Llorach, que fue propuesta por CDC en sustitución provisional de Brauli Duart --aseguran las mismas fuentes
que es su correveidile--, se enmarca en los equilibrios de poder que el presidente catalán Carles Puigdemont
ha intentado introducir en el ámbito de los medios de comunicación.    El conflicto laboral existente en TV3,
cadena controlada por CDC a través de Jaume Peral, es otra muestra de esa bicefalia. Los trabajadores de
la televisión catalana se han reunido por separado con altos cargos de ERC y de Convergència para intentar
impedir el inminente juicio a un compañero que se enfrenta a siete años de cárcel por filtrar datos de la plantilla
de TV3 .    Contactos con todos los partidos    Aseguran que encuentran más complicidad en ERC que en
CDC. El pasado domingo aprovecharon el debate entre los seis candidatos catalanes que se celebraba en
los estudios de la televisión autonómica para expresar su malestar a los representantes de todos los partidos
políticos. El comité de empresa de TV3 mantiene los paros en la programación convocados durante la campaña
y para el próximo lunes, tras la cita electoral.    Toda esta situación provoca muchos nervios en la Consejería
de Presidencia de la Generalitat, máxima responsable de los medios de comunicación catalanes. La existencia
de un informe jurídico sobre las supuestas irregularidades en el nombramiento de Llorach --su designación
no cumplió con la tramitación parlamentaria que contempla la ley--, así como el miedo a que se filtre el listado
de cargos de la televisión y la radio públicas con sueldos fuera de convenio tras las elecciones generales del
26J alimenta esa tensión en Palau.
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Saül Gordillo culpa la CCMA del frustrat contracte amb Albert Om

Dimecres, 22 de juny de 2016

Dimecres, 22 de juny del 2016 - 22:35 CEST    Fa tan sols cinc mesos que Saül Gordillo va ser nomenat
director de Catalunya Ràdio i les seves accions encaminades a potenciar lemissora pública semblen haver
trobat la resistència o el desinterès del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). Almenys això es desprèn duna carta a què ha tingut accés aquest diari, destinada a la cúpula de
lentitat, encapçalada per la seva vicepresidenta, Núria Llorach.    Segons aquesta missiva, Gordillo va exposar
fa dos mesos la conveniència de contractar Albert Om «com a aposta estratègica per a la temporada que ve
» de Catalunya Ràdio. La idea de la direcció de lemissora era incorporar aquest professional, ben conegut
per El convidat de TV-3, a la franja de tarda per presentar un nou espai titulat Els penúltims.    PRESENTACIÓ
DEL PROJECTE / La direcció de la ràdio ja havia assumit que aquest fitxatge era gairebé lúnic que es podia
permetre, donada la situació econòmica de la ràdio i la televisió públiques catalanes. De fet, el 17 de maig
Albert Om va presentar el seu projecte dins del màxim de despeses i va ser aprovat per unanimitat per la
Comissió de Valoració de Continguts de la Ràdio el 14 de juny.    Lendemà, Gordillo va insistir perquè la cúpula
de la Corporació prengués una decisió urgent sobre la contractació, davant la possibilitat que Om fitxés per
la competència, però sense rebre «resposta ni interès». La situació va tenir un desenllaç no desitjat: Om va
retirar el seu projecte i va acceptar una proposta, per a la mateixa franja i programa, a RAC-1, lemissora
privada del Grupo Godó.    Gordillo finalitza la seva carta expressant que aquest episodi no és un tema de
recursos econòmics, sinó d«evident falta de rigor i dinterès pel projecte presentat per un professional i defensat,
en clau estratègica, per part de la direcció de Catalunya Ràdio».
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Saül Gordillo culpa a la CCMA del frustrado contrato con Albert Om

Dimecres, 22 de juny de 2016

El  El director de Catalunya Ràdio lamenta que el consejo de gobierno de la Corporació haya dejado escapar
al periodista, que ha fichado por RAC1 Miércoles, 22 de junio del 2016 - 21:04 CEST Hace solo cinco meses
que y las acciones encaminadas a potenciar la emisora pública catalana por parte de este profesional parecen
haber encontrado la resistencia o el desinterés por parte del consejo de gobierno de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Al menos, eso se desprende de una carta a la que ha tenido acceso este
diario, destinada a cúpula del organismo de la Generalitat, encabezada por su vicepresidenta, . Según esa
misiva, Gordillo expuso ya hace dos meses, el pasado 4 de mayo, la conveniencia de contratar a Albert Om
como apuesta estratégica para la próxima temporada de Catalunya Ràdio. La idea de la dirección de la emisora
era incorporar a este profesional, bien conocido por el programa 'El convidat' de TV-3, a la franja de tarde,
desde las 19.00 a las 21.00 horas, para presentar un nuevo espacio, titulado Els penúltims.  La dirección de
la radio ya había asumido que ese fichaje era casi el único que se podía permitir, dada la situación económica
de la radio y la televisión públicas catalanas. De hecho, dos semanas más tarde, el 17 de mayo, Albert Om
presentó su proyecto dentro del tope de gastos contenidos en el Acuerdo 82/2016, y que fue aprobado por
unanimidad por la Comissió de Valoració de Continguts de la Ràdio, un mes después, el 14 de junio.  Al día
siguiente, 15 de junio, Gordillo insistió para que la cúpula de la Corporació tomara una decisión urgente sobre
la contratación del presentador, antes la posibilidad de que Om fuera fichado por la competencia, pero sin
recibir respuesta ni interés por parte de la CCMA. La situación tuvo un desenlace no deseado: Cansado de
los obstáculos y del desinterés evidenciado por la CCMA, y en contraste con la complicidad expresada por
parte de la dirección de Catalunya Ràdio, Albert Om decidió retirar su proyecto, y aceptar una propuesta, para
la misma franja y programa, en RAC1, la emisora privada del Grupo Godó.  Gordillo finaliza su carta expresando
que este episodio ha supuesto un golpe a la ilusión de la dirección de Contenidos y al conjunto de la emisora,
algo que debería servir como reflexión para evitar que vuelva a producirse una situación tan lamentable e
indignante como esta. No es un tema de recursos económicos, afirma, sino de evidente de falta de rigor y de
interés por el proyecto presentado por un profesional y defendido, en clave estratégica, por parte de la dirección
de Catalunya Ràdio.  Nombrado director de Catalunya Ràdio el pasado mes de enero, el periodista .
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El comitè d'empresa de Catalunya Ràdio exigeix la dimissió de l'actual Consell de Govern de la 
CCMA 
Els treballadors denuncien les "interferències polítiques i partidistes" que "condicionen" la graella 
després del fitxatge frustrat d'Om 

ACN Barcelona.-El comitè d'empresa de Catalunya Ràdio ha exigit aquest dijous la dimissió de 
l'actual Consell de Govern de la CCMA i ha denunciat les "interferències polítiques i interessos 
partidistes" que condicionen la graella per a la propera temporada després que el Consell de 
Govern de la CCMA endarrerís la resposta al director de l'emissora, Saül Gordillo, sobre la 
proposta de fitxar el periodista Albert Om per presentar un programa, que també comptava amb 
l'aval unànime de la Comissió de Valoració de Continguts de l'emissora. En un comunicat, els 
treballadors han expressat el "malestar" de la plantilla per aquest fet i perquè es plantegi "una 
graella segons les afinitats polítiques del Consell de Govern" i han reclamat "un cop més" la 
despolitització de la Corporació. 

"Mentre que els treballadors vetllem perquè l’emissora compleixi la missió de servei públic  amb 
qualitat i rigor, tal com dicta el nostre Llibre d’estil, el Consell de Govern de la CCMA demostra que 
els seus interessos polítics són més importants que els estratègics del grup d’emissores", lamenten 
en el comunicat. Per això, els representants dels treballadors aposten per una "reforma urgent" de 
la Llei de la CMMA per evitar que es repeteixi aquesta situació i ha reclamat que s'avanci cap al 
model de cogestió empresarial, que va presentar el passat 25 de maig.En una carta enviada 
aquest dimecres als membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), Gordillo considera "lamentable i indignant" que l'emissora no hagi pogut 
contractar la productora del periodista Albert Om per a un nou programa. La intenció del periodista 
de Taradell era realitzar un programa de 19h a 21h anomenat 'Els penúltims', que hagués substituït 
les dues primeres hores del 'Catalunya Vespre'. "Finalment, el dimarts 21 de juny, Om va decidir 
retirar el projecte "cansat dels entrebancs i del desinterès evidenciat per la CCMA", explica el 
director de Catalunya Ràdio. De manera que la productora del periodista osonenc, Dies Tontos SL, 
"ha acceptat una proposta, per a la mateixa franja i programa, a RAC1", lamenta Gordillo. 
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El director de Catalunya Ràdio veu "lamentable i indignant" que no s'hagi contractat Albert Om pel 
"desinterès" de la CCMA 
El Consell de Govern de la Corporació ho emmarca en un "context de contenció econòmica", però 
Gordillo nega que aquest sigui el motiu 

ACN Barcelona.-El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, considera "lamentable i indignant" 
que l'emissora no hagi pogut contractar la productora del periodista Albert Om per a un nou 
programa. Segons explica Gordillo en una carta enviada aquest dimecres als membres del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el periodista de Taradell va 
retirar el projecte i va acceptar una oferta de RAC1 després que el Consell de Govern de la CCMA 
no donés resposta a la proposta d'Om, que estava avalada per unanimitat per la Comissió de 
Valoració de Continguts de la Ràdio. Fonts de la CCMA han explicat a l'ACN que la situació 
s'emmarca en un "context de contenció econòmica", si bé Gordillo ho nega en la seva missiva. 

Saül Gordillo atribueix els fets a una "manca de rigor i d'interès" al projecte presentat per Albert Om 
i "defensat, en clau estratègica, per part de la direcció de Catalunya Ràdio". "No és un tema de 
recursos econòmics", subratlla. "Compteu, doncs, amb la implicació de la direcció de Catalunya 
Ràdio per evitar que es tornin a cometre decepcions i fracassos com aquest", hi afegeix. Per la 
seva part, fonts de la CCMA han apuntat que "el Consell de Govern valora positivament les 
aportacions de la direcció de la ràdio". En la carta, el director de l'emissora pública recorda que el 4 
de maig, l'última vegada que va "poder comparèixer" davant del Consell de Govern de la CCMA, ja 
va exposar verbalment "la conveniència de fitxar Albert Om com a aposta estratègica per a la 
propera temporada de Catalunya Ràdio". La intenció del periodista de Taradell era realitzar un 
programa de 19h a 21h anomenat 'Els penúltims', que hagués substituït les dues primeres hores 
del 'Catalunya Vespre'. "La direcció assumia aquest fitxatge com l'únic - de les poques- 
incorporacions que el context econòmic podia permetre", resa la missiva. Segons relata la carta, 
Om va formalitzar la proposta de programa el 17 de maig. El 14 de juny la Comissió de Valoració 
de Continguts de la Ràdio va aprovar "per unanimitat" el projecte i el dia 15 Gordillo -que assegura 
que no va tenir oportunitat de comparèixer davant del Consell de Govern- es va "veure obligat" a 
enviar un correu electrònic als membres del consell alertant de la urgència de prendre una decisió. 
"Ni aquell dia ni cap dels dies posteriors, tot i ser coneixedors del risc evident que Om fos fitxat per 
la nostra competència directa, vaig rebre resposta ni interès per part de vosaltres", assegura 
Gordillo. Finalment, el dimarts 21 de juny, Om va decidir retirar el projecte "cansat dels entrebancs i 
del desinterès evidenciat per la CCMA", explica el director de Catalunya Ràdio. De manera que la 
productora del periodista osonenc, Dies Tontos SL, "ha acceptat una proposta, per a la mateixa 
franja i programa, a RAC1", lamenta Gordillo.Consultades per l'ACN, fonts de la CCMA han 
emmarcat els fets en un "context de contenció econòmica, que és el més dur que hi ha hagut mai, 
perquè la Corporació ha de fer front a despeses sobrevingudes de gran magnitud com és el retorn 
del 5% als treballadors". Com que la CCMA no ha pogut comptar amb cap aportació extraordinària 
als pressupostos com s'havia demanat, actualment està en un "entorn de línia vermella", sostenen 
les mateixes fonts. "Ara hi ha una feina important i complexa que és treballar per poder millorar la 
graella de Catalunya Ràdio, tenint en compte que l'actual graella és la que ha portat els millors 
resultats de la història", hi afegeixen. En una piulada de Twitter, el comitè d'empresa de Catalunya 
Ràdio ha mostrat el suport al director de l'emissora:  "@CCMA_cat i ConvergenciaCAT prefereixen 
@rac1. Tot el suport per @saulgordillo i el seu equip". 
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