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tràmits per reformar la llei de la 
CCMA per obligar a escollir els 
membres del consell per consens. El 
text que s’ha debatre en les pròxi-
mes setmanes (que recupera les 
propostes acordades per unanimi-
tat durant la legislatura passada pe-
rò que no es van arribar a aprovar a 
causa de la dissolució prematura del 
Parlament) preveu que els conse-
llers hagin de ser proposats com a 
mínim per tres grups parlamentaris 
i que hagin de rebre el suport de dos 
terços dels diputats.  

L’acord a quatre bandes conegut 
ahir permetrà que es compleixin 
amb escreix aquestes dues condici-
ons (els quatre grups que han tancat 
l’acord sumen 119 dels 135 dipu-
tats), malgrat que la llei actual per-
metria renovar el consell per majo-
ria absoluta en segona votació. El 
Parlament podria fer efectiva l’elec-
ció dels nous consellers a l’últim ple 

d’abans de Nadal, previst per als di-
es 19 i 20 de desembre.  

El càrrec de president de la 
CCMA està vacant des de l’11 d’abril 
del 2016, quan Brauli Duart hi va re-
nunciar (mantenint la plaça de con-
seller) per motius de salut. Les fun-
cions de la presidència les assumeix 
ara la vicepresidenta, Núria Llo-
rach. Des del juny, quan Duart va ser 
nomenat secretari general d’Interi-
or i va deixar la CCMA, el consell té 
una de les sis cadires buida.  

Relleus a TV3 i Catalunya Ràdio 
Després de les eleccions del 21-D, 
JxCat i ERC havien pactat un nou 
repartiment dels alts càrrecs de la 
Corporació. Les discrepàncies en-
tre els socis de Govern van fer que 
l’acord quedés en l’aire, però ara, un 
cop pactada la renovació del consell 
de govern amb els dos principals 
partits de l’oposició, es podrà co-

Gordillo presidirà la CCMA amb el 
suport de JxCat, ERC, Cs i el PSC

La formació taronja proposa com a conseller Eladio Jareño, que haurà de deixar la direcció de TVE
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Un pacte entre Junts per Catalunya, 
ERC, Ciutadans i el PSC permetrà 
desbloquejar, amb més de vuit me-
sos de retard, la renovació del con-
sell de govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA). L’acord entre les quatre 
forces situarà al capdavant dels mit-
jans públics l’actual director de Ca-
talunya Ràdio, Saül Gordillo, un 
dels dos consellers proposats pels 
republicans juntament amb Rosa 
Romà, degana del Col·legi de Publi-
citaris i Relacions Públiques. Dues 
cadires més correspondran a conse-
llers proposats per JxCat, que ha tri-
at noms vinculats des de fa anys als 
mitjans públics catalans: Miquel 
Calçada i Sílvia Cóppulo. Les altres 
dues places, que teòricament hauri-
en hagut de ser per a Ciutadans (és 
el partit amb més presència al Par-
lament), se les repartiran la forma-
ció taronja i el PSC, a qui Ciutadans 
ha acceptat cedir un dels dos llocs. 
El nom proposat pels socialistes és 
el del gestor cultural Xavier Marcé, 
vicepresident del grup Focus. 

Pel que fa a Ciutadans, la persona 
que ha triat perquè entri al consell 
de la CCMA és Eladio Jareño, actu-
al director de Televisió Espanyola. 
Jareño havia sigut el cap de prem-
sa del PP a Catalunya entre el 2008 
i el 2014, sota la presidència d’Alícia 
Sánchez-Camacho, i posteriorment 
va dirigir RTVE Catalunya durant 
dos anys, en els quals va protagonit-
zar polèmiques com l’acomiada-
ment de la periodista Cristina Puig 
(declarat improcedent per la justí-
cia) o la decisió de no emetre infor-
mació sobre el cas de la Camarga 
que comprometia Camacho (un ac-
te de “censura” pel qual el consell 
d’informatius va demanar-li la di-
missió). El 2016 va ser nomenat di-
rector de TVE i, malgrat les queixes 
dels treballadors, va ser pràctica-
ment l’únic directiu de la corpora-
ció estatal que no va ser cessat 
aquest estiu, després del nomena-
ment de Rosa María Mateo com a 
administradora única. Ara Jareño 
haurà de deixar el càrrec de TVE per 
convertir-se en conseller de la 
CCMA, tot i que ahir al vespre enca-
ra no havia presentat la dimssió.  

El pacte per rellevar la cúpula de 
la Corporació arriba quan ja fa vuit 
mesos que els actuals consellers te-
nen el mandat caducat i pocs dies 
després que el Parlament iniciés els 
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mençar a aplicar. Aquesta distribu-
ció dels càrrecs és diametralment 
oposada a la que els mateixos partits 
havien pactat el 2016 (després de les 
anteriors eleccions al Parlament) i 
que fins ara continua vigent, la qual 
cosa comportarà, previsiblement, el 
relleu dels màxims directius tant de 
TV3 com de Catalunya Ràdio. 

Així, si fins ara a JxCat li corres-
ponia proposar el president de la 
Corporació, el director de TV3 (Vi-
cent Sanchis) i el cap d’informatius 
de Catalunya Ràdio (Francesc Ca-
no), en la nova etapa aquests càrrecs 
quedaran sota l’òrbita d’ERC (per 
bé que, formalment, la responsabi-
litat dels nomenaments recau en el 
consell de govern). Per la seva ban-
da, els republicans avalaven fins ara 
el director de Catalunya Ràdio 
(Gordillo) i el cap d’informatius de 
TV3 (David Bassa), càrrecs que ara 
s’escolliran a proposta de JxCat.  

Un acord “decebedor” 
El pacte conegut ahir no ha agradat 
ni als comuns ni als treballadors de 
la CCMA. En un comunicat, CCOO 
critica que, tot i comptar amb el su-
port d’una “àmplia majoria” parla-
mentària, els noms pactats “tornen 
a tenir un marcat perfil de partit”. El 
sindicat considera que l’acord és 
“decebedor” i que “no resoldrà els 
problemes de funcionament” de la 
Corporació, i denuncia que els par-
tits “que es reparteixen la CCMA” 
veuen els mitjans públics com “un 
instrument de partit o de govern”. 
Per la seva banda, el Sindicat de Pe-
riodistes qualifica el pacte de “ver-
gonya partitocràtica” i d’“estafa a la 
ciutadania i als treballadors de la 
Corporació” que “només busca 
mantenir el control governamen-
tal” dels mitjans públics. Aquesta 
entitat és especialment crítica amb 
Cs i el PSC, perquè creu que “traei-
xen els seus compromisos i contri-
bueixen a la consolidació d’una ra-
diotelevisió al servei del Govern”.  

Des de Catalunya en Comú-Po-
dem, la portaveu adjunta, Marta Ri-
bas, va qualificar l’acord de “pacte 
de despatxos realment Frankens-
tein” i va lamentar que formacions 
que “diuen defensar els mitjans pú-
blics però volen controlar-los ide-
ològicament” pactin amb aquells 
grups que consideren que TV3 i Ca-
talunya Ràdio són uns “xiringuitos” 
i “els voldrien suprimir”. “Els mit-
jans haurien de garantir el dret a la 
informació veraç i plural i no ser ob-
jecte del repartiment de poder en-
tre partits”, va reblar Ribas.e
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