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Movistar+ estrena avui la segona temporada de Castle Rock, 
producció que adapta l’univers de Stephen King. En aquesta ocasió, 
la protagonista de la història de terror és l’actriu Lizzie Caplan 
(Masters of sex), que recupera el personatge de l’infermera Annie 

Wilkes, que apareix a la novel·la Misery i que, en la seva versió 
cinematogràfica, va ser interpretada per Kathy Bates. Un altre dels 
actors principals d’aquesta temporada és Tim Robbins, que va 
protagonitzar una altra adaptació de King, Cadena perpètua.  

SEGONA ENTREGA 
DE ‘CASTLE ROCK’ 
A MOVISTAR+ 

parer seu, la decisió corresponia 
al cap de màrqueting. Tant Gordi-
llo com Llorach estan processats 
per desobediència i el fet que la 
defensa legal del director de Ca-
talunya Ràdio passés per revelar 
els correus electrònics intercan-
viats amb Llorach va irritar els 
exconvergents. 

Però, tot i la mala maror gene-
rada pel xoc entre línies de defen-
sa en conflicte, fonts de JxCat 
consultades per aquest diari evi-
ten vetar noms concrets i expli-
quen: “Abans de parlar de noms 
ens haurem de posar d’acord so-
bre quants noms proposa cada 
grup”. En tot cas, no es preveuen 
moviments fins després de les 
eleccions del 10-N.e

aprovada ahir permetia “revertir la 
contrareforma” aprovada l’any 2012 
per CiU i el PP (aleshores socis par-
lamentaris), que va obrir la porta a 
escollir els membres del consell de 
govern per majoria absoluta, en 
comptes de fer-ho amb una majoria 
reforçada de dos terços. Segons ella, 
els efectes d’aquell canvi van ser 
“empetitir la pluralitat de qui gover-
na els mitjans públics”. Segons va 
dir, “TV3 i Catalunya Ràdio han per-
dut pluralitat i consens de país i han 

L’aprovació 
de les 
modificacions 
a les lleis va 
ser aplaudida 
a una banda i 
altra del 
passadís del 
Parlament.  
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passat a ser uns mitjans amb una di-
recció sotmesa, també per l’element 
econòmic, a la voluntat del Govern”.  

Cal tenir en compte, en realitat, 
que la possibilitat de nomenar els 
consellers per majoria absoluta (en 
segona votació) no es va arribar a 
aplicar: el consell de govern actual 
va ser nomenat el 2012 amb 106 vots 
a favor (de CiU, PP, PSC i Solidari-
tat Catalana per la Independència), 
21 en contra (ICV i ERC) i 3 absten-
cions (Cs). Ara bé, el fet que existís 

coses podrien haver canviat. El di-
putat del PSC David Pérez va 
anunciar en una comissió de con-
trol del març que no li donaria su-
port si tornava a ser candidat a 
presidir l’ens. Fonts socialistes 
consultades per l’ARA, però, mati-
sen ara aquesta postura i indiquen 
que, abans de pronunciar-se sobre 
els noms, esperaran que hi hagi 
una proposta “dels partits de la 
majoria”.  

El suport de JxCat també es po-
sava en dubte, tenint en compte 
que Gordillo va acusar la presiden-
ta en funcions, Núria Llorach –
proposada pels exconvergents–, 
d’haver-lo sotmès a “pressions in-
suportables” per emetre l’anunci 
de l’1-O a Catalunya Ràdio quan, a 

aquesta possibilitat limitava la ca-
pacitat de maniobra dels partits de 
l’oposició a l’hora de negociar la 
composició del consell.  

Esperanza García i Josep Riera 
van recordar que qui primer va 
obrir la porta a fer nomenaments a 
la Corporació sense el suport de dos 
terços de la cambra va ser el tripar-
tit presidit per José Montilla, que 
l’any 2010, davant el bloqueig parla-
mentari a l’hora de nomenar un nou 
president, va aprovar un decret que 
permetia escollir-lo per majoria ab-
soluta. Dos anys més tard l’opció es 
va estendre a l’elecció de qualsevol 
dels membres.  

Queda, en tot cas, un gran meló 
per obrir: el del sistema per esco-
llir els directors de TV3 i Catalu-
nya Ràdio. En el text aprovat ara es 
diu que haurà de fer-se per con-
curs públic, la qual cosa suposa un 
canvi radical del model vigent, en 
què aquests nomenaments són 
una discrecionalitat del president 
de la CCMA que el consell ha 
d’aprovar. Ara bé, les modificaci-
ons només diuen que serà el ma-
teix consell el que haurà de deter-
minar com es reglamenta el con-
curs. Per tant, encara que sigui in-
directament, es fia aquest punt a 
un eventual acord polític entre 
membres escollits per les diferents 
sensibilitats parlamentàries.e

Hisenda reclama 116 
milions a la CCMA
El que era fins ara un càlcul in-
tern ja és una realitat en forma 
d’acta d’inspecció. Hisenda ha 
revisat les declaracions del 
2015, 2016 i 2017 i ha determi-
nat que la Corporació ha de pa-
gar 116 milions d’euros –comp-
tant-hi interessos de demora– i, 
a més, no li abonarà 9 milions 
d’euros en devolucions pen-
dents. Això vol dir que l’impac-
te d’aquesta crisi relativa a com 
cal interpretar la llei de l’IVA 
s’eleva a 125 milions d’euros. 
Hisenda no imposa cap multa 
als mitjans públics perquè, al 
seu parer, s’ha comès una “inter-
pretació errònia disculpable”. 

L’arrel del problema és un 
canvi d’interpretació de l’Estat. 
Segons la nova visió, TV3 ha de 
pagar l’IVA de la subvenció que 
rep de la Generalitat i que, amb 
uns 230 milions anuals, suposa 
la seva principal entrada de di-
ners. En tot cas, la Corporació ja 
va portar la primera fase 
d’aquesta crisi al Tribunal Eco-
nòmic Administratiu Central 
(TEAC), que va acabar donant la 
raó a la Corporació en la recla-
mació de la totalitat de l’IVA su-
portat en el desenvolupament 
de tota l’activitat durant els 
anys 2012, 2013 i 2014. Alesho-
res hi havia en joc prop de 60 
milions d’euros.

Cs es queda sola 
volent tombar el CAC
La modificació legislativa tam-
bé abastava el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya. En 
aquest cas, també s’incorpora la 
necessitat del consens de dos 
terços i tres grups. Però l’ens re-
gulador perd una cadira i passa 
de sis a cinc membres. 

Durant el ple, Ciutadans va 
defensar la seva esmena per 
procedir a desmantellar pro-
gressivament l’autoritat audio-
visual catalana. Però el partit ta-
ronja es va quedar sol votant-la. 
Ni tan sols el PP va secundar la 
proposta, malgrat que la diputa-
da Esperanza García va criticar 
l’organisme: “El CAC ha servit 
només de censura i de sanció 
dels mitjans de comunicació no 
nacionalistes, públics i privats. 
També ha servit com a ple aval a 
tota la manipulació i la hispano-
fòbia nacionalista que caracte-
ritzen Catalunya Ràdio i TV3”. 
A l’hora de justificar la seva po-
sició de rebuig a l’esmena, però, 
va admetre que “la funcionalitat 
és positiva” i que “encara queda 
marge per a un petit benefici, 
escàs, del seu funcionament 
correcte i d’acord amb la llei”.


