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MANRESA, NOU El director general d’IB3, Andreu Manresa, va ser
escollit ahir president de la Forta, l’entitat que agrupa
PRESIDENT DE
les corporacions autonòmiques de ràdio i televisió.
LA FORTA

NETFLIX
ESTRENA ‘SEX
EDUCATION’

Ocuparà el càrrec durant els pròxims sis mesos.

Netflix estrena avui la comèdia britànica Sex education,
protagonitzada per un jove verge, fill d’una terapeuta
sexual, que aprofita els coneixements que li transmet la
seva mare per obrir un consultori sexual a l’institut.

MITJANS PÚBLICS

Rosa M. Mateo vol
Enric Hernàndez
de director de TVE
L’actual director d’‘El Periódico’ ha estat
sondejat per la cap de l’ens, segons ‘Vertele’
A. CASTELLVÍ / À. GUTIÉRREZ
BARCELONA

Enric Hernàndez podria ser el nou
director de Televisió Espanyola. Si
més no, aquesta és la intenció de
l’administradora única de RTVE,
Rosa María Mateo, segons avançava ahir el portal Vertele. Si el fitxatge s’acaba fent efectiu, Hernàndez
rellevarà Eladio Jareño, que al seu
torn s’hauria de convertir en nou
conseller de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a
proposta de Ciutadans. Abans, però,
ha de prosperar el pacte acordat al
desembre entre aquesta formació,
el PSC, ERC i JxCat. Precisament
aquest dimecres Mateo va ser a Barcelona, on va mantenir una trobada amb periodistes en la qual va
avançar la seva intenció de doblar el
nombre d’hores d’emissió en català a TVE. Contactat pel mitjà, Hernàndez ha declinat fer cap comentari, però no ha negat l’oferta.
Hernàndez, nascut a Terrassa el
1969, dirigeix El Periódico des del
2010, un diari en el qual va ingressar el 1998, primer com a redactor
en cap de política i posteriorment
com a delegat a Madrid. L’any 2006
es va convertir en subdirector del
diari del Grup Zeta, però tres anys
més tard va abandonar la capçalera
per convertir-se en director adjunt

d’El País i màxim responsable de la
seva edició catalana. El febrer del
2010, però, va tornar a El Periódico
per assumir-ne la direcció, un càrrec que ha ocupat durant els últims
nou anys.
La seva etapa al capdavant del diari de Zeta, a més, toca previsiblement a la seva fi. L’editor n’està ultimant la venda, amb dos candidats
a quedar-se’l: Prensa Ibérica i el
tàndem Jaume Roures - Tatxo Benet. Es dona per fet que el canvi accionarial comportarà un relleu a la
direcció i, de fet, ha començat el
sondeig informal a alguns periodistes com a eventuals substituts, segons ha pogut saber l’ARA.
El director de TVE va ser pràcticament l’únic càrrec de responsabilitat de Radiotelevisió Espanyola
que Rosa María Mateo va mantenir
quan va arribar al capdavant de la
corporació estatal, a l’estiu. La decisió va ser molt criticada pels treballadors, ja que Eladio Jareño havia
protagonitzat diverses polèmiques,
no només a Madrid, sinó també en
la seva etapa al capdavant de RTVE
a Catalunya, entre el 2014 i el 2016.
Destaquen el controvertit acomiadament de Cristina Puig (que la justícia va considerar improcedent) i la
decisió de no emetre informacions
sobre el cas de la Camarga que podien perjudicar l’aleshores presidenta del PP a Catalunya, Alícia Sán-

Hernàndez ha
estat director
d’El Periódico
des de febrer
del 2010.
XAVIER BERTRAL

chez Camacho (un acte de “censura” pel qual el consell d’informatius
de TVE va demanar la seva dimissió). Abans de ser escollit per dirigir
RTVE a Catalunya, Jareño havia sigut justament cap de premsa del PP
català.
Al setembre, en la seva primera
compareixença al Congrés com a
màxima responsable de RTVE, Mateo va defensar mantenir Jareño
com a mostra de la “pluralitat” que
havien de representar els mitjans

públics. Va dir-ho responent a una
pregunta de Podem, una formació
que s’havia mostrat crítica amb la
decisió de no cessar-lo.
RTVE està en procés de renovar
el consell d’administració per concurs públic. Si Mateo consuma el
nomenament d’Hernàndez, els deu
nous membres d’aquest òrgan de
decisió hauran de refermar-lo en el
càrrec o nomenar un nou professional: aquesta és una decisió que poden prendre discrecionalment.e

TV3

Laura Rosel: “Força i encerts a l’equip del ‘FAQS’ i a Cristina Puig”
Rosel descriu el seu últim any al
capdavant del programa estrella de
TV3 com “una etapa frenètica” que li
ha permès disfrutar “com mai” de la
professió, entrevistant convidats “de
tots els colors”, viatjant i “fent equip
i endurint la pell”. També ha agraït
“l’escalf impagable dels espectadors”, en especial aquesta setmana,
quan la xarxa s’ha omplert de missatges de suport a la presentadora, així
com de queixes a El Terrat i TV3.

ARA
BARCELONA

Després del seu inesperat relleu al
capdavant del Preguntes freqüents
(FAQS), Laura Rosel va decidir en un
primer moment no pronunciar-se.
Tres dies després que se sabés la notícia, ahir la periodista va decidir
trencar el seu silenci.
Ho va fer a través de tres piulades
en què explicava que presentar i codirigir el FAQS durant 42 dissabtes
(va començar ara fa gairebé un any,
en substitució de Ricard Ustrell) ha
sigut “l’aventura més excitant, estimulant, a estones delirant i també
dolorosa” que ha viscut fins ara.

Sort i encerts per a Puig

Laura Rosel, expresentadora del FAQS, ha valorat el
programa com una aventura “excitant”. MARC ROVIRA

La periodista acaba desitjant “força
i encerts” a l’equip del FAQS i molta
sort per a Cristina Puig, que demà ja
agafarà el seu relleu. Puig, que fins ara
era col·laboradora a El món a RAC1,

també va ser acomiadada el 2015, en
el seu cas de TVE. En aquell moment
la cadena va dir que era una qüestió
“disciplinària”. Entre altres coses, argumentava que Puig vetava convidats
i tractava amb menyspreu el personal
tècnic de la televisió. La justícia, però,
va considerar que Puig havia sigut
acomiadada de manera improcedent.
El 2017 va viure un nou entrebanc
quan la CCMA –amb l’aquiescència
de JxCat– va tirar enrere el seu fitxatge, ja anunciat, i decidit pel director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo –proposat per ERC–. Puig es va
quedar aleshores sense feina a les
portes de començar la temporada i
després d’haver abandonat RBA, on
exercia de cap de comunicació.e

