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Catalunya Ràdio, com a proposta de 
president per part d’ERC. La forma-
ció republicana també proposava 
Rosa Romà, actualment degana del 
Col·legi de Publicitaris i Relacions 
Públiques, com a consellera. En el 
cas de JxCat, els noms que s’impul-
saven van ser els de dos periodistes, 
Miquel Calçada (que va ser també 
candidat de Junts pel Sí a les elec-
cions del 2015) i Sílvia Cóppulo. Per 
part del PSC es proposava el gestor 
cultural Xavier Marcé, exvicepresi-
dent de Focus i actual regidor del 
partit a Barcelona, mentre que Ciu-
tadans optava per Eladio Jareño, 
excap de premsa del PP català i ales-
hores director de Televisió Espa-
nyola. Les declaracions del presi-
dent de la Generalitat, Quim Torra, 
sobre la via eslovena, van dinamitar 
l’acord aquella mateixa setmana, ja 
que Ciutadans es va fer enrere.  

Aquell pacte frustrat entre par-
tits ideològicament molt distants va 
planar sobre el debat parlamenta-
ri. Des del grup de Catalunya en Co-
mú-Podem, Marta Ribas reclamava 
que, un cop aprovada la llei, els par-
tits renovin l’òrgan de govern de la 
Corporació “entenent quin és l’ob-
jectiu de fons” de la reforma, i no 
amb “nous acords Frankenstein a 
porta tancada que no responguin al 
que és l’objectiu final d’aquesta mo-
dificació”. En canvi, Josep Riera, de 
JxCat, va demanar “que es deixi de 
parlar de pactes de despatxos o pac-

tes de partits, perquè qualsevol 
acord que compleixi la llei no serà ni 
una cosa ni l’altra”, sinó “un acord 
entre grups parlamentaris”.  

Per la seva banda, el socialista 
David Pérez es va dirigir als diputats 
de Cs per recordar-los que per “po-
sar noms” a aquesta nova llei caldrà 
“pactar entre tots”. “Hem de pactar 
amb ells, tranquil·lament, com ho 
hem fet ara: amb Esquerra, amb 
Junts per Catalunya, amb la CUP, 
amb Catalunya en Comú-Podem”. I 
va advertir: “Si arribem a l’acord 
[l’hem de mantenir] fins a l’últim 
minut. No ens podem tirar enrere 
perquè hem pactat amb gent amb 
qui no podem arribar a acords”. 

La majoria de formacions han co-
incidit en el fet que la reforma de la 
llei aprovada avui és un “acord de 
mínims”. El text que s’ha votat al ple 
és el resultat del treball d’una po-
nència que, segons ha exposat Josep 
Riera, davant la urgència per refor-
mar el sistema d’elecció dels càrrecs 
directius de la CCMA, va optar per 
“deixar fora de la discussió les es-
menes que entraven a reconside-
rar el model” tant del Consell de 
l’Audiovisual com de la Corporació. 

“Avui fem un pas que no és defi-
nitiu, ni molt menys, però sí un pas 
endavant –argumentava des de Ciu-
tadans David Mejía–. [A partir 
d’ara] S’ha de parlar de quin és el 
model de televisió pública que vo-
lem, quina estructura, quin organi-

Una nova llei  
(de mínims)  

per a la Corporació
Els partits aproven la reforma per unanimitat però deixen fronts oberts

PSC i JxCat eviten posicionar-se 
d’entrada sobre si acceptarien 

Saül Gordillo de president
Gordillo com a candidat a presidir 
la Corporació, tal com va fer en 
l’efímer acord del desembre. Si l’es-
cenificació parlamentària té algun 
significat, el periodista va assistir 
a la sessió –no hi era, en canvi, el seu 
homòleg a la televisió, Vicent San-
chis– i va ser saludat nominalment 
des del faristol de l’hemicicle per 
Adriana Delgado, diputada d’ERC. 

L’opció de Gordillo semblava 
improbable fa uns mesos, però les 

Saül Gordillo va ser el candidat d’ERC a presidir la 
Corporació en un acord que no va prosperar. CÈLIA ATSET

grama i quin és el paper que han 
d’adoptar els treballadors en el 
marc de la direcció de la Corpora-
ció”. En la mateixa línia, la diputada 
del PP Esperanza García afirmava 
que “s’ha de fer una reflexió profun-
da de quin és el model de mitjans de 
comunicació públics”. I Adriana 
Delgado, d’ERC, va reconèixer que 
quedaven “debats encara per ento-
mar, com la cogestió”.  

Per la seva banda, Marta Ribas va 
subratllar que la modificació legal 

Amb la poc habitual estampa del Par-
lament en ple aplaudint, a una banda 
i l’altra del passadís, ahir es va apro-
var la modificació de la llei de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA). Un total de 127 vots 
a favor, cap en contra i cap abstenció 
han consagrat que, a partir del mo-
ment que es publiqui al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya, 
l’ens públic passi a estar gestionat 
per set membres, en comptes dels sis 
actuals. I, més important, que el seu 
nomenament s’hagi de fer per una 
majoria reforçada de dos terços dels 
parlamentaris, la qual cosa obliga als 
pactes entre partits (ja que les candi-
datures han de comptar amb el su-
port d’un mínim de tres grups). 

Tot i que la modificació de la llei 
dista de ser una remodelació de cap 
a peus, arribar fins aquí no ha sigut 
fàcil, i això explica l’entusiasme –ni 
que sigui amb reserves– expressat 
pels diferents grups. L’afer s’arros-
segava des de feia dues legislatures 
i havia anat quedant encallat. El 
desllorigador va ser centrar-se en 
l’article que obliga als consensos i 
l’augment del nombre de cadires en 
una més, d’acord amb la creixent 
fragmentació al Parlament. Tot i 
que la llei determina que els mem-
bres han de ser “persones amb mè-
rits professionals rellevants”, a la 
pràctica cada partit presenta pro-
postes per a un nombre de cadires 
proporcional a la seva representa-
ció. Amb la composició actual de la 
Cambra, l’escenari més probable és 
que dos membres els impulsi ERC, 
dos més JxCat, un Ciutadans, un el 
PSC i un els comuns. 

Primer pas per a la renovació 
L’aprovació de la llei obre la porta 
a renovar un consell de govern que 
ja només conservava quatre dels 
seus sis membres i, a més, amb man-
dats caducats des de fa més d’un any 
i mig. Ara bé, passar de l’acord per al 
model a la proposta d’unes persones 
concretes no serà fàcil. 

A finals del 2018, JxCat, ERC, Cs 
i el PSC van elaborar un pacte per 
renovar la Corporació que incloïa 
Saül Gordillo, l’actual director de 
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Un cop els partits s’han posat 
d’acord amb les regles del joc, ara 
falta que efectivament siguin ca-
paços de jugar sense aixecar-se de 
la cadira fins a culminar el nome-
nament d’un nou consell de go-
vern. La gran incògnita és saber si 
ERC tornarà a presentar Saül 
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Consens  
Els consellers 
necessitaran 
dos terços 
dels vots al 
Parlament de 
tres grups

Càrrecs  
Els directors 
dels mitjans 
s’escolliran a 
través d’un 
concurs regit 
pel consell


