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El Parlament activa la
reforma delsmitjans públics
La direcció de la CCMA s’elegirà a través d’un concurs

GUILLEM ROSET / ACN

Les conselleres Elsa Artadi i Àngels Chacón ahir al Parlament

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Els acords per unanimitat s’han
convertit en una raresa al Parla
ment de Catalunya d’un temps
ençà. Tot i això, ahir n’hi va
haver un, fet que en el clima ac
tual de divisió política extrema
no és poca cosa: tots els grups
vanacordar impulsar la reforma
de la llei de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA)permodificar els crite
ris d’elecció dels membres.
El consensper canviarpart de

la regulació sobre els mitjans
públics catalans arriba després
de l’acord frustrat per renovar
el seuòrgan rector, que està blo
quejat. A començaments de de
sembre es donava per fet un
pacte entre JxCat, ERC, Cs i
PSC per renovar la composició
de laCCMA,cosaquepermetria
canviar també les direccions de
TV3 i Catalunya Ràdio, però
pocs dies després va quedar en
res i encara continua bloquejat.
La proposta a què ahir va do

nar llum verda el Parlament
parteix d’una proposició de llei
acordada per tots els grups i que
ve d’una ponència de la legisla
tura anterior. Aquesta legislatu
ra preveu que hi hagi entre cinc
i set consellers de la Corporació
–ara són sis– i que hagin de ser
elegits amb una majoria de dos
terços delsmembres de la Cam
bra (90 diputats) i avalada per
almenys tres grups, i no pas per
majoria simple, com en aquest
moment.
A més a més, la proposició de

llei estableix que els consellers
de laCorporació es triïn a través
d’un procés de selecció públic
supervisat pel Consell Audiovi
sual de Catalunya (CAC), que
haurà d’elevar una proposta al
Parlament.
La reformaseguirà la tramita

cióencomissió iponènciaabans
de tornar al ple per aprovarse
definitivament, si els grups tor
nen a posarse d’acord. Ara bé,
la tramitació es preveu àrdua.
Cs ja ha anunciat que intentarà
introduir esmenes al textper in
cloure part de la proposició de
llei que volien impulsar –i que
ahir van retirar a última hora de
l’ordredel dia del ple– amb l’ob
jectiu de “despolititzar” elsmit

jans públics catalans, als quals
acusen de “falta de pluralitat”.
“TV3 manipula cada dia, trista
ment”, va afirmar el diputat de
Cs David Mejía, cosa que li va
valer els retrets dels grups inde
pendentistes. “Vostès preferiri
en que els mitjans públics cata

lansnoexistissin”, va respondre
el diputat de JxCat Pep Riera.
El de la Corporació no va ser

l’únic acord del dia. El ple tam
bé va validar un decret llei per
ampliar les plantilles de mossos
i bombers (750 i 250 places res
pectivament), cosa que va pro
piciar un dur debat sobre la se
guretat a Catalunya entre la di
putada socialista Alícia Romero
i el conseller d’Interior, Miquel
Buch, respecte a la proliferació

de robatoris d’habitatges alMa
resme.
Les discrepàncies també van

arribar amb la moció dels co
muns sobre la reforma fiscal
que demanen per facilitar els
pressupostos de la Generalitat.
Catalunya en ComúPodem va
defensar una iniciativa que re
collia les seves demandes en
matèria retributiva per son
dejar la posició d’ERC, de qui
depèn la Conselleria d’Econo
mia. Amb això provaven de po
sar els republicans en un com
promís i situarlos en el bàndol
ideològic de Junts per Catalu
nya.
ERCnovadubtar i va rebutjar

les dues propostes principals
del grup que presideix Jéssica
Albiach, la pujada de l’IRPF a
les rendes altes (segons els co
muns, afectaria un 2% de la po
blació catalana) i la modificació
de l’impost de successions i do
nacions. ElGovern aspira a arri
bar aunpacteambCatalunyaen
ComúPodem la setmana que
ve, acord que, segons la conflu
ència d’esquerra, “queda molt
lluny”.c

ERC rebutja una
moció del comuns
sobre fiscalitat en
plena negociació
del pressupost

Bauzá descarta
afiliarse a Vox

Ajornada la unitat
didàctica sobreETA

wL’expresidentde lesBalears
JoséRamónBauzávadescar
tarquehagiabandonatelPP
perunirseaVox, i vaassegu
rarquecontinuarà fentpolíti
cadesd’unaplataformacívica
enquèparticiparà“activa
ment” seguint la sevapròpia
línia ideològica. “Hohedeixat
clar: jo surtodelPPperno
anarme’naVox.Joels respec
tomoltíssim,peròsocun libe
ralde lapràcticaeconòmica i el
social”, vadir. /EuropaPress

wElGovernbascha ajornat
fins al curs queve la posada en
marxade launitat didàctica
quehaviade tractar apartir
de l’abril el terrorismed’ETA
a les aules de4td’ESO i 2nde
batxillerat.Davant la polèmi
ca suscitada, l’Executiud’Iñi
goUrkullu obreun termini de
tresmesosper reformarne el
contingut partint de les
31 aportacions rebudes, de les
quals set demanenquees
retiri. /JokinLecumberri

PANORAMA

Líders de Podem
volen un armistici
wDiversos líders territorials
de Podem van avui a Toledo
convocats pel secretari gene
ral del partit a Castellala
Manxa i vicepresident regio
nal, José GarcíaMolina, per
abordar la crisi oberta per la
sortida d’Íñigo Errejón, se
gons va confirmar la direcció
lila. Els reunits elevaran a la
direcció la petició d’una
treva que eviti la doble candi
datura a la Comunitat de
Madrid. / P. Vallín

SELECCIÓGENER

44€
VALORATEN68€

Apunta’t ara a
gourmetlavanguardia.com

o truca al

935 500 105

SA NATURA
ECOLÒGIC

EL PRIMER VI DE PRODUCCCCIÓ
ECOLÒGICA DE LA TERRA ALTA

*Les persones que no siguin membres de la VINOTECA A CASA també poden comprar els
packs de vi abonant les despeses de manipulació i enviament de 5,9€ (per a tota la
Península). Els descomptes no són acumulables. ** Cada 6 seleccions, comprades en 1 any,

rep 25€ per comprar a Gourmet La Vanguardia (compra mínima 40€). Regal de benvinguda per als clients que s'apuntin al
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