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El gestor deTV3 i la
ràdio pública, en espera
El mandat de tots els consellers ja ha expirat

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

La divisió política a Catalunya
que dificulta la possibilitat d’ar
ribar a acords transversals està
afectant de ple l’òrgan rector
dels mitjans públics catalans,
que continua bloquejat.
Si a començaments delmes de

desembre semblava fet un acord
entre Junts per Catalunya, Es
querra Republicana, Ciutadans i
PSC per renovar la composició
de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA),
cosa que també permetria can
viar les direccions de TV3 i Ca
talunya Ràdio, pocs dies després
aquest pacte va quedar en no
res. I fins avui. Tot continua blo
quejat i sense expectatives de
recanvi.
Aquesta situació arribat mal

grat que, dels sis membres del
consell, només quatre continu
en en actiu i ja han superat el lí
mit del mandat establert per la
llei en sis anys. L’última renova
ció va tenir lloc l’any 2012 i en
aquell moment Ciutadans tenia
9diputats al Parlament; ara en té
36, ja que es tracta de la llista
més votada a les eleccions del
21D.
A Ciutadans neguen que en

cap moment no s’hagués assolit
unpacte per desbloquejar unor
ganisme que, com que només té
quatre dels sis membres en ac
tiu, veu limitada la seva capaci
tat de decisió.
Poc abans que esmaterialitzés

el suposat pacte, se’n va anar en
orris. El Partit Popular –el ma
teix Pablo Casado va participar
en l’ofensiva als mitjans i les
xarxes socials– va acusar Ciuta

dans d’haver pactat amb els in
dependentistes el govern de la
televisió catalana, un dels ser
veis públics més qüestionats en
ple procés.
L’acord –que ara ningú no re

coneix– asseia al consell dos re
presentants d’ERC, dos de Junts
perCatalunya, un deCiutadans i
un altre del PSC, en una plaça
cedida als socialistes pel partit
liderat per Arrimadas.
La presidenta actual, Núria

Llorach, no ha estat designada
mai pel Parlament i ocupa
aquesta plaça en lloc de Brauli
Duart, a qui va reemplaçar du
rant el temps que va estar ma
lalt. Ara Duart està fora de la
Corporació perquè va assumir la
secretari general d’Interior a
l’equip del conseller Miquel
Buch.
L’anunci de la renovació va

rebre les crítiques dels sindicats
professionals dels dos mitjans
públics, que fa temps esperen
una reforma de la llei que regula

aquest organisme i que està en
debat al Parlament per iniciativa
del grup dels comuns. Tampoc
no hi ha acord per a aquesta re
forma legislativa.
La renovació dels càrrecs dels

consellers de la CCMA també
hauria permès canviar els direc
tors de TV3 i Catalunya Ràdio
gràcies a un altre acord assolit
aquesta vegada entre els dos
partits del Govern, ERC i Junts
per Catalunya. Això també està
en suspens.
La situació de la Corporació

no és gaire diferent de la d’altres
organismes de diferent condició
i importància, la renovació de la
quals continua en espera
d’aconseguir prou majoria al
Parlament o de l’acord entre les
dues forces que formen el Go
vern.
En total, segons estimacions

dels partits de l’oposició, pel cap
baix hi ha vint organismes pú
blics que tenen al capdavant
persones el mandat de les quals,
legalment, ja ha expirat fa
temps.c

Dos consellers han
renunciat, i per tant
nomésquedenquatre
dels sis consellers
designats el 2012
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