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Rodríguez recorda, de fet, que el 
2009 es va reformar la llei del 2007 
per eliminar la necessitat dels dos 
terços: va ser l’opció del tripartit per 
superar el bloqueig permanent a 
què s’havia arribat i que impedia la 
designació de nous membres al con-
sell de govern. Pel que fa a la reno-
vació que caldria fer ara, el PP man-
té una actitud passiva. El partit no 
formava part de l’acord polític del 
desembre, i des de llavors no ha re-
but cap input d’altres formacions 
polítiques per debatre noms. 

La CUP empeny perquè 
els partits hi perdin força 
Un error tècnic va fer que els cupa-
ires no lliuressin esmenes dins el 
termini. Però a la formació, després 
de parlar amb la resta de portaveus 
de la ponència, consideren que tin-
dran espai per plantejar les seves 
dues principals reivindicacions. 
D’una banda, voldrien que s’avanci 
en la idea de fer participar els treba-
lladors en la gestió de l’ens. Són 
conscients que difícilment s’impo-
sarà la seva tesi –compartida només 
amb els comuns– de reservar algun 
seient del consell a la plantilla, pe-
rò creuen que la nova llei hauria de 
marcar almenys un camí a seguir en 
favor d’aquesta cogestió. L’altra re-
ivindicació és rebaixar la capacitat 
d’influència dels partits en la desig-
nació de membres. “Ens agradaria 
fer compatible la idea del concurs 
públic, amb criteris de transparèn-
cia i professionalitat, amb el fet que 
el Parlament validi amb una majo-
ria reforçada el resultat”, manifesta 
la diputada Natàlia Sánchez. 

A més, durant el debat la CUP 
demanarà abaixar el sou dels con-
sellers i directius (que actual-
ment s’acosta als 110.000 
euros anuals). 

La tensió amb JxCat redueix 
les opcions de Gordillo

diència arran de l’emissió de la publi-
citat institucional de l’1-O. La setma-
na passada, la defensa de Gordillo va 
aportar al jutge l’intercanvi d’e-mails 
que els seu client va mantenir amb 
Llorach i el director comercial Mar-
tí Patxot. Tots dos li insistien que ha-
via de validar l’emissió de l’anunci, 
cosa que ell es resistia a fer perquè, 
segons argumentava, el director de 
Catalunya Ràdio no té control sobre 
la publicitat. 

La tensió per la presentació 
d’aquests documents en seu judici-
al va fer que fins i tot s’abordés la 
continuïtat de Gordillo al capda-
vant de Catalunya Ràdio en l’última 
reunió setmanal que manté el pre-
sident Quim Torra amb consellers 
i representants dels grups parla-
mentaris d’ERC i JxCat, segons ex-
pliquen fonts coneixedores del con-
tingut de la reunió. Però des del Pa-
lau de la Generalitat indiquen que 
Torra es va limitar a “exigir lleial-
tat en temes de repressió” a tots els 
càrrecs. I que quan des d’Esquerra li 
van preguntar si estava demanant 
que es forcés la seva dimissió, va res-
pondre que ell no es ficaria amb la 
feina d’un periodista.  

Fonts d’ERC asseguren que Gor-
dillo “segueix sent el candidat” del 
partit a presidir la CCMA i no qües-
tionen el seu càrrec actual a la ràdio. 
En tot cas, l’aritmètica ha deixat de 
ser propícia al directiu. Per arribar 
als dos terços exigits, ERC necessi-
ta per força o bé JxCat o bé el PSC. 
Per part de Ciutadans –el quart so-
ci de l’acord del desembre–, el dipu-
tat David Mejía afirma que no hi 
haurà negociacions fins que no s’en-
llesteixi el tràmit de reforma de la 
llei. “Nosaltres no tenim problema 
amb el nom, però el tràmit s’ha de 
fer bé. I, en tot cas, som clarament 
partidaris d’obrir el meló del con-
curs públic”.e

L’advocat Carles Monguilod acompanyant Saül Gordillo al jutjat número 13. POL SOLÀ / ACN

ERC el referma com a candidat a president

El 5 de desembre transcendia un 
pacte entre ERC, JxCAT, Ciutadans 
i el PSC perquè Saül Gordillo, actu-
al director de Catalunya Ràdio, pre-
sidís la CCMA. L’acord vinculava 119 
diputats (el 88,1% de la cambra) i pas-
sava perquè els republicans propo-
sessin també la degana del Col·legi de 
Publicitaris, Rosa Romà, com a 
membre del consell de govern de 
l’ens. JxCat elevava els noms de Mi-
quel Calçada i Sílvia Cóppulo, el PSC 
impulsava la candidatura del vice-
president de Focus Xavier Marcé i Cs 
sorprenia posant sobre la taula el 
nom d’Eladio Jareño, actual director 
de Televisió Espanyola, un càrrec al 
qual va arribar amb el suport del PP. 

Aquella aparent concòrdia se’n 
va anar en orris tan sols sis dies des-
prés, molt abans que pogués arribar 
al Parlament. Les declaracions de 
Torra apel·lant a la via eslovena van 
ser el pretext perquè Cs considerés 
que el pacte quedava “congelat” 
quan, de les quatre signatures, no-
més faltava la del partit taronja.  

Des d’aleshores, dos fets han 
complicat les possibilitats d’aquella 
entesa. D’una banda, el diputat Da-
vid Pérez (PSC) va retirar el suport 
a Gordillo arran d’una picabaralla 
en una sessió de control parlamen-
tari. “Ni se li acudeixi pensar en ser 
president de la Corporació. Després 
del que va passar en l’última comis-
sió, nosaltres no el votarem”, va 
afirmar després d’un agre intercan-
vi al Parlament. 

L’altre problema –considerable-
ment més gros– és la guerra oberta 
entre Gordillo i l’actual cúpula de la 
Corporació, comandada per la presi-
denta en funcions, Núria Llorach. 
Tots dos estan imputats per desobe-
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La CBS ha renovat per a una quarta 
temporada la sèrie Bull, però pel camí ha 
perdut la productora Amblin, de Steven 
Spielberg. Segons ha explicat el popular 

director, es desvinculen d’aquesta ficció per 
les acusacions d’assetjament sexual fetes 
per Eliza Dushku contra l’actor protagonista 
Michael Weatherly. Segons l’explicació de la 

intèrpret, la promesa d’ascendir a 
personatge fix en la segona temporada  
es va frustrar quan es va queixar del 
comportament del seu company.

SPIELBERG ES 
DESVINCULA DE  
LA SÈRIE ‘BULL’

El PSC vol directors 
escollits per concurs 
Les esmenes del PSC s’enfoquen 
en una única qüestió: que els di-
rectors de mitjans s’escullin tam-
bé per concurs públic. Això sí: si en 
el cas dels membres del consell de 
govern és el CAC qui hauria de 
traslladar a votació pel Parlament 
“la llista dels candidats [...] en un 
nombre igual o superior al de les 
vacants existents”, en el dels di-
rectius el concurs el faria el mateix 
consell. En el plec d’esmenes dels 
socialistes destaca una absència: 
no hi ha cap referència a la presèn-
cia de treballadors en els òrgans de 
gestió, com s’acostuma a reclamar 
des de l’esquerra. Això deixa els 
comuns i la CUP com a úniques 
forces que ho demanen. 

Els comuns reclamen la 
cogestió amb el personal 
La cogestió amb els treballadors és 
un dels cavalls de batalla dels co-
muns, i en aquest cas ho plasmen 
per mitjà de la proposta de fer un 
consell de govern de set membres, 
en què cinc els aporta el Parlament 
i els dos restants els escull la plan-
tilla, per sufragi universal entre els 
treballadors. Però fonts de la for-
mació admetien a aquest diari que 
és difícil que la proposta tiri enda-
vant. Els comuns també volen 
abaixar els sous de la cúpula direc-
tiva. Pel que fa al concurs, estan 
d’acord que sigui l’eina amb què es 
faci la selecció de membres del 
consell, per bé que accepten que 
aleshores els directors puguin ser 
nomenats discrecionalment per 
aquest òrgan.e 

01. El diputat de JxCat Pep 
Riera. ACN  02. Núria Llorach, 
presidenta en funcions de la 

CCMA. ACN 03. Sergi Sabrià, 
president del grup 

d’Esquerra al Parlament. ACN 
04. David Mejía, diputat de 

Ciutadans. ACN


