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CCMA  
Una reforma 

enfangada
En el moment en què Esquerra ob-
té aquest cobejat càrrec, resulta po-
líticament contradictori que li tre-
gui atribucions. “No creem la figura 
per posar nosaltres un nom o un al-
tre”, justifica a l’ARA el ja exdipu-
tat Gerard Gómez del Moral. “La 
gestió del dia a dia de la Corporació 
és difícil, així que cal buscar perfils 
professionalitzats que puguin assu-
mir-la”. En tot cas, indica la volun-
tat de tenir un consell més focalitzat 
en la representació i la vetlla del 
model que en la gestió executiva. 

JxCat demana afegir ser 
llicenciat com a requisit 
El grup no s’oposa d’entrada, segons 
han confirmat a aquest diari, a la 
pretensió del PSC i d’altres forces 
perquè els directors de TV3 i Cata-
lunya Ràdio hagin de superar un 
concurs públic, tot i que tampoc ho 
considera imprescindible. 

Alguna de les esmenes, per cert, es 
presta a interpretacions personals. 
És el cas del requisit, abans inexis-
tent, d’haver de tenir una llicenciatu-
ra per poder ser membre del consell 
de govern. En el cas de Saül Gordi-
llo, candidat d’ERC a presidir la 

CCMA, no es compleix aquesta con-
dició, però fonts de JxCat asseguren 
que no es tracta d’una clàusula ad hoc 
per vetar-lo, sinó que obeeix a la “vo-
luntat d’acotar els perfils”. 

“Primer van dir de desgoverna-
mentalitzar, ara diuen despartidit-
zar, i si fos Déu qui nomenés els con-
sellers suposo que reclamarien des-
divinitzar”, explica el diputat Pep 
Riera. “El que hem de fer és que hi 
hagi perfils competents al lloc que 
sigui. I, a partir d’aquí, és bo que si-
gui necessari un acord polític com el 
que sorgeix quan es reclamen dos 
terços de suport”. 

Ciutadans vol forçar 
un canvi de model 
El partit d’Arrimadas és el que ha 
entrat les esmenes més trencado-

Tot i el consens per les majories qualificades, el debat 
sobre si cal concurs públic pot tornar a frustrar el canvi

res. En el cas del CAC, per exemple, 
proposen directament que es clau-
suri. Pel que fa a la CCMA, voldrien 
que el consell de govern es formés 
a partir d’una llista de deu finalistes 
sorgits d’un concurs públic, votats 
per majoria de dos terços. Per als 
membres demanen quinze anys 
d’experiència en llocs de responsa-
bilitat del sector audiovisual i que 
no siguin “membres d’entitats que 
tinguin per finalitat influir en les 
decisions del poder legislatiu o exe-
cutiu”, una gens velada referència 
a l’ANC i Òmnium. També es dema-
na que no hagin sigut sancionats ad-
ministrativament o penalment en 
els deu anys anteriors. Els directors 
de mitjans tenen els mateixos re-
quisits, però només necessiten deu 
anys d’experiència laboral anàloga.  

Tot i que els partits que redacta-
ven la ponència es van centrar en re-
formar la governança de l’ens, Cs 
demana ara introduir modificaci-
ons que afecten el model de la 
CCMA. En concret, volen que TV3 
i Catalunya Ràdio promoguin “els 
principis i valors constitucionals” i 
també “les llengües oficials”. 

El PP, escèptic amb la 
possibilitat de consensos 
El PP és un dels dos partits que no 
han presentat esmenes al redactat 
que va quedar enllestit al final de la 
legislatura passada. “A nosaltres el 
text consensuat ja ens semblava bé”, 
explica a aquest diari el diputat San-
ti Rodríguez. Veterà en temes de co-
municació al PP, es mostra “escèp-
tic” que aquesta renovació pugui ar-
ribar a bon port. “Estic d’acord, des 
del punt de vista polític, que les ma-
jories siguin reforçades. Però tinc el 

convenciment personal que això 
dificultarà encara més ar-

ribar als mínims con-
sensos”. 

La reforma de la llei de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA) és una partida d’escacs 
en què el tauler ha d’acollir fitxes no 
només blanques i negres, sinó de set 
colors diferents. La dificultat d’ar-
ribar a un consens sobre la manera 
d’establir-hi les peces perquè ningú 
se senti en escac amenaça d’enfon-
sar la negociació, per segona legisla-
tura consecutiva. 

Aquesta setmana s’ha constituït 
la ponència que ha de debatre el nou 
text legal. Tot i que la intenció inici-
al era recollir el text de la legislatu-
ra passada i assumir-lo, els partits 
han aprofitat el període d’esmenes 
per introduir-hi propostes que ara 
caldrà negociar. 

Hi ha consens perquè els nomena-
ments del consell de govern de la 
Corporació s’hagin de fer per majo-
ria de dos terços i a partir de la pro-
posta de tres grups parlamentaris. Si 
l’assumpte es limita a això, el text po-
dria estar enllestit abans de l’estiu 
–la pròxima reunió és el 4 de juny– i 
es podria procedir a renovar alesho-
res un òrgan de govern que ja només 
conserva quatre dels sis membres, 
tots ells amb el mandat caducat. Pe-
rò si s’aborden qüestions de model, o 
bé es planteja un concurs públic per 
a la selecció de candidats, la probabi-
litat de coronar la reforma minva ra-
dicalment. No queda lluny l’exemple 
de RTVE, que va trigar molt més del 
previst a pactar un concurs que, a 
més, encara no s’ha resolt. 

I tot plegat, amb la remor de fons 
que la legislatura pot quedar estron-
cada pels esdeveniments polítics 
derivats de la sentència i del govern 
espanyol resultant. La majoria de la 
quinzena de fonts consultades per 
fer aquest reportatge admeten que 
les probabilitats d’assolir la reforma 
són migrades. Aquest és un resum 
del posicionament de cada partit. 

ERC recupera la figura 
del director general 
Els republicans introdueixen un 
canvi notori a les últimes esmenes 
presentades: ressusciten el càrrec 
de director general (eliminat el 
2012 adduint la necessitat 
d’estalviar en sous de direc-
tius). A més, el doten d’un 
poder clau: poder nome-
nar discrecionalment els 
directors dels mitjans. 
Segons expliquen fonts 
d’Esquerra a l’ARA, la 
idea és que el director 
general presenti un pro-
jecte en què ja indiqui 
amb quina gent el pensa 
tirar endavant. 

La creació d’aquesta fi-
gura planteja una paradoxa. 
Durant el mandat anterior, la 
figura del president de la Cor-
poració –encarnada en Brauli 
Duart– havia guanyat poder, en de-
triment dels directors dels mitjans. 
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Vetos  
Cs vol impedir 
que membres 
d’Òmnium i 
l’ANC puguin 
optar a dirigir 
la CCMA
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