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Els mitjans públics es conjuren 
contra la intervenció de l’Estat

Direcció i treballadors de la CCMA i l’ACN es comprometen a “seguir treballant com fins ara”

“L’amenaça d’intervenció dels mit-
jans públics catalans pel govern es-
panyol suposa un atac a la ciutada-
nia i vulnera el seu dret a rebre una 
informació veraç, objectiva, plural i 
equilibrada”. Ho diu el manifest que 
signen conjuntament la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), l’Agència Catalana de No-
tícies (ACN) i els comitès d’empre-
sa i consells professionals de TV3, 
Catalunya Ràdio i l’ACN, i que ahir 
va ser llegit en vuit idiomes (català, 
aranès, castellà, basc, gallec, anglès, 
francès i alemany) per diversos pro-
fessionals de TV3 i Catalunya Ràdio 
(entre els quals Mònica Terribas, 
Ramon Pellicer i Raquel Sans) a 
l’inici de la roda de premsa que van 
oferir els representants dels mit-
jans públics catalans per mostrar el 
seu rebuig a la possibilitat que el go-
vern espanyol intenti prendre’n el 
control mitjançant l’article 155 de la 
Constitució.  

Periodistes d’una trentena de 
mitjans, molts dels quals internaci-
onals (des de la BBC britànica fins 
a la CBS nord-americana, passant 
per la italiana RAI o France Info), 
van escoltar les explicacions dels di-
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Marc Colomer, Vicent Sanchis i Saül Gorillo, directors de l’ACN, TV3 i Catalunya Ràdio, durant la roda de premsa d’ahir a TV3. RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

rectors de TV3, Vicent Sanchis, de 
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i de 
l’ACN, Marc Colomer. El seu mis-
satge va ser clar: la professionalitat 
dels treballadors dels mitjans que 
dirigeixen està fora de dubte, i qual-
sevol intent de l’Estat per contro-
lar directament la CCMA o l’ACN és 
una “ofensa” i toparà amb l’oposició 
frontal tant de la direcció com de les 
plantilles. De fet, en una imatge in-
sòlita tenint en compte la conflicti-
vitat laboral que s’ha viscut els úl-
tims anys a la Corporació, durant 
l’acte els directors van estar acom-
panyats pels comitès de tots tres 
mitjans, pels equips directius i per 
cinc dels sis membres del consell de 
govern de la CCMA (hi faltava Ar-
mand Querol, proposat pel PP).  

Els tres directors van deixar clar 
que no han donat cap consigna so-
bre com caldria actuar en cas d’in-
tervenció, però van recordar que els 
empleats ja s’han posicionat. “La 
resposta dels treballadors és conti-
nuar treballant com fins ara”, va ex-
posar Sanchis. En aquest sentit, 
Gordillo va subratllar que el mateix 
dissabte, hores després que s’anun-
ciés l’abast del 155, el comitè d’em-
presa i el consell professional de Ca-
talunya Ràdio van advertir en un co-
municat que no reconeixeran l’au-
toritat de cap directiu que no hagi 

sigut nomenat pel consell de go-
vern, com estableix la llei. “Aquests 
dies han vingut periodistes de fora 
i m’han preguntat si tenim previst 
algun tipus de resistència física. 
L’única barricada que hi ha és la 
professionalitat dels treballadors”, 
va sentenciar Sanchis, que va afegir: 
“Passi el que passi intentarem que 
treballin amb les mateixes garanti-
es que fins ara. Si [des del govern es-
panyol] volen veracitat i pluralitat, 
han de continuar treballant exacta-
ment com fins ara, perquè les han 
garantit absolutament”.  

Sobre l’actitud que mantindran 
els tres directors en cas que se’ls in-
tenti rellevar, Sanchis va admetre 
que encara no ho han decidit, però 
que el camí que s’ha de seguir l’indi-
caran el president de la Generalitat 
i els consellers, que tot apunta que 
seran els primers que rebran l’ordre 
de cessament un cop aprovat el 155 
al Senat. En tot cas, per a Colomer 
“la destitució o no dels directius és el 
menys important: el més rellevant 
és el compromís amb la pluralitat i la 
professionalitat dels mitjans pú-
blics”. “El problema no és que ens 
canviïn a nosaltres –va insistir Gor-
dillo–. Tenim un llibre d’estil i hi ha 
una organització que hi és fidel des 
del 1983. No sé si això es pot canvi-
ar de la nit al dia. Sembla difícil”.e

Resistència 
“L’única 
barricada és la 
professionalitat 
dels 
treballadors”, 
diu Sanchis

Ressò  

Diversos 
mitjans 
internacionals 
van assistir 
a la roda 
de premsa

Alguns dels suports  
que han rebut els mitjans 
públics catalans

● Federació Internacional  
 de Periodistes 

● Col·legi de Periodistes  
● Sindicat de Periodistes  
● Degans de les facultats de 
 comunicació de Catalunya 

● CCOO i UGT de RTVE Catalunya 
● Consells d’informatius de RTVE 

● CGT de Mediaset 
● Taula per la Democràcia 
● Grup Barnils 
● Federació de Productors 
 Audiovisuals de Catalunya 

● Consell de redacció d’EiTB 
● Sindicat de Periodistes 
 de les Illes Balears 

● Unió de Periodistes Valencians 
● Comitè d’empresa de Telemadrid 
● Federació de Mitjans de 
 Comunicació Locals de Catalunya 

● Comitè d’empresa de RAC1 

● France 3 Corse (TV pública corsa) 
● Associació Rosa Sensat 
● Cambra de Girona 

● Escola Pia de Catalunya 
● Comitè d’‘El Punt Avui’ 

● Comitè d’‘El Periódico’ 

● Diari ARA


