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El CAC evita pronunciar-se
sobre la «crosta nacionalista»
b

OLGA LERÍN
BARCELONA

CiU buscava la
condemna de les
declaracions de Ferran

El president del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC), Josep Maria
Carbonell, va evitar ahir valorar les
declaracions del diputat socialista
Joan Ferran sobre l’existència d’una
«crosta nacionalista» a TV-3 i Cata-
lunya Ràdio. Carbonell va subratllar
que el CAC és un organisme regula-
dor que mai fa «una valoració glo-
bal» d’un mitjà, sinó que només en
fa «valoracions concretes».

El president del CAC, que ahir va
presentar davant la Comissió de

Política Cultural del Parlament l’In-
forme sobre l’audiovisual del 2006, res-
ponia així a la diputada de CiU Joa-
na Ortega, que va afirmar que les de-
claracions de Ferran deixen «a l’om-
bra» la imparcialitat dels mitjans de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA). Ortega va re-
calcar que afirmacions d’aquesta
mena mereixen que aquest organis-
me «es pronunciï» i que no es desvin-
culi de «les seves responsabilitats», ja
que «té l’obligació» de garantir que
es compleixi la funció de «servei
públic».

Carbonell, que va defensar el dret
del portaveu adjunt del PSC al Parla-
ment de mostrar la seva opinió, va
insistir que el CAC no fa «seguiment
de declaracions» i que a aquest no li

toca «entrar en el debat polític». En
aquest sentit, va afirmar que si al-
gun partit creu que existeixen pro-
blemes amb algun operador, «té
dret» a presentar al CAC la seva quei-
xa. A més, el responsable d’aquest
organisme va assegurar que en l’últi-
ma reunió amb la CCMA, el CAC no
hi va detectar problemes de pluralis-
me, sinó «en temes de publicitat».

UN ESTUDI DE LA IMPARCIALITAT / En
referència a les crítiques de Ferran,
el diputat d’ERC Carmel Mòdol va
subratllar que al CAC «no li toca» va-
lorar opinions. Per la seva part, el di-
putat del PSC Josep Maria Balcells va
defensar que Ferran digués les coses
«on s’han de dir» (a la comissió de
control parlamentari) i va animar el

CAC a «atrevir-se» a anar més enllà
en els seus informes i a centrar-se en
la «qualitat de la informació» i no
només en les coses «quantitatives».

Carbonell va plantejar als grups
parlamentaris la possibilitat que el
CAC assumeixi la realització d’infor-
mes més qualitatius sobre el plura-
lisme dels mitjans. Precisament, CiU
va anunciar en el transcurs de la co-
missió que sol.licitarà al CAC –a qui
correspon «aclarir» els dubtes d’im-
parcialitat– un informe urgent so-
bre aquesta qüestió. Aquest estudi
haurà de validar que tant les televi-
sions com les ràdios de la Generali-
tat «compleixen correctament» la
funció de servei públic.

Pel que fa a la nova llei de la CC-
MA, aprovada el mes d’octubre pas-
sat, el president del CAC va instar els
partits a no dilatar més l’aplicació
d’aquesta llei i va advertir que l’ac-
tual «etapa de transició» no s’hauria
de demorar, perquè podria repercu-
tir en la «pròpia dinàmica» de pres-
tació del servei.H

El PSC demana al president del
Parlament que empari Ferran
b

b

LUIS MAURI
BARCELONA

Iceta afirma que
l’intent de censura de
CiU i ERC lesiona la
llibertat d’expressió

Reclama a Benach
que faci front al
«menyspreu» a la
Cambra i als diputats

E
l PSC va demanar ahir al
president del Parlament, el
republicà Ernest Benach,
que doni empara al diputat

socialista Joan Ferran en l’exercici
de la seva llibertat d’expressió i opi-
nió. El dia abans, els representants
de CiU i ERC a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CCMA,
de què depenen les emissores de la
Generalitat) havien intentat sense
èxit que el consell d’administració
de l’ens censurés Ferran per haver
denunciat en una entrevista a EL PE-
RIÓDICO que TV-3 i Catalunya Ràdio
pequen de tendenciositat nacionalis-
ta i de falta de neutralitat.

En una carta dirigida ahir a la tar-
da a Benach, el portaveu del grup
parlamentari socialista, Miquel Ice-
ta, considera que, encara que la pro-
posta de censura no va arribar a
prosperar, el simple intent «és un fet
molt greu i suposa un precedent
inacceptable que lesiona el dret a la
lliure expressió dels diputats».

Iceta apunta en el seu escrit que
el consell d’administració de la CC-
MA, com a organisme elegit pel Par-
lament de Catalunya, «en cap cas es
pot erigir en censor de les opinions
de membres de la Cambra i, encara
menys, com és el cas, de diputats

membres de la comissió de control
parlamentari [de la CCMA]». I dema-
na a Benach que «traslladi al consell
d’administració la gravetat d’aquest
assumpte per tot el que suposa de
menyspreu al Parlament i als seus
membres».

El president de la Cambra donarà
avui una resposta a la sol.licitud
d’empara del diputat socialista, en-
cara que fonts parlamentàries van
donar per segur que, com a mínim,
Benach traslladarà la protesta del
PSC al consell d’administració de la
CCMA. A partir d’aquest punt, la in-
tensitat de la intervenció del presi-
dent de la Cambra pot ser de gra-

duació molt diversa, des de la sim-
ple comunicació de la queixa socia-
lista fins a l’amonestació dels conse-
llers censors.

DIAGNÒSTIC SUBSCRIT / Hores abans
que el portaveu socialista forma-
litzés la petició d’empara, els grups
del PSC i d’ICV-EUiA havien criticat
amb contundència l’intent reprova-
tori de Ferran per part dels conse-
llers de CiU i d’ERC. La portaveu ad-
junta socialista Carme Figueras, a
més, va aprofitar per deixar clar que
el seu grup subscriu el diagnòstic de
fons de Ferran sobre les emissores
públiques catalanes.

El portaveu d’ERC, Joan Ridao, va
al.legar que els seus representants a
la CCMA no pretenien «reprovar a
ningú», sinó «defensar la professio-
nalitat de TV-3 i Catalunya Ràdio».

La proposta reprovatòria al con-
sell de la CCMA, com va informar
ahir aquest diari, no va prosperar
gràcies a l’abstenció d’un represen-
tant de CiU, el democristià Josep Ma-
ria Vila d’Abadal, que va actuar amb
independència de criteri respecte als
seus coreligionaris. L’actitud de Vila
va causar sorpresa i disgust tant a
Convergència com en el seu partit,
Unió, que havien donat la directriu
clara de censurar Ferran.H

Zapatero
i Rajoy
s’enfrontaran
en dos cara
a cara a TV

Després de 15 anys, els dos princi-
pals aspirants a la presidència del
Govern central s’enfrontaran en
la pròxima campanya electoral
en un cara a cara en un plató de
televisió. Els coordinadors de
campanya de PSOE i PP, José
Blanco i Pío García-Escudero, van
acordar ahir que abans de les
eleccions legislatives del 9 de
març vinent hi haurà dos debats,
tot i que no van acordar a quines
televisions es faran.

Dimarts passat Mariano Rajoy
va acceptar la proposta del presi-
dent del Govern, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, de batre’s en
un duel televisiu, com succeeix
en altres països amb els princi-
pals líders polítics. No obstant, va
exigir que se celebrin tres debats
sobre temes monogràfics –el mo-
del d’Estat; la lluita contra el ter-
rorisme i la immigració, i l’econo-
mia– i en tres cadenes: Tele 5, An-
tena 3 i Cuatro.

Blanco i García-Escudero van
acordar reunir-se en els pròxims
dies per negociar quines cadenes
finalment acolliran els dos de-

bats, així com quin serà el seu for-
mat i contingut. Les dates per ce-
lebrar la contesa també van que-
dar obertes, encara que es van
plantejar dues possibilitats: que
tinguin lloc durant els 15 dies de
campanya o que un cara a cara se
celebri abans, en precampanya.
Segons fonts socialistes, el segon
debat seria l’última setmana de
campanya electoral.

A TOTES / Abans que els directors
de campanya es posessin d’acord,
Zapatero va deixar clar que està
disposat a debatre amb Mariano
Rajoy, independentment del terri-
tori on se celebri la contesa. «Vaig
a les públiques, privades, depen-
dents i independents», va asse-
nyalar davant les preguntes dels
periodistes.

Rajoy va argumentar dimarts
que rebutjava el debat a TVE al
considerar que aquesta cadena
és «governamental» i «no garan-
teix la pluralitat». No obstant, el
president del PP a Andalusia, Ja-
vier Arenas, va indicar ahir que si
la cadena pública fa una «refle-
xió» després de l’estirada d’orelles
del líder popular i recondueix la
línia informativa, potser s’avin-
dran a debatre. «Res és descarta-
ble», va assenyalar. Les reticències
del PP cap a TVE són recents, ja
que Rajoy va quedar molt satisfet
de la seva participació a Tengo
una pregunta para usted.H

EL PERIÓDICO
MADRID

El PSOE i el PP no arriben
a un acord sobre les
cadenes per als debats

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Miquel Iceta i el president de la Generalitat, José Montilla, ahir, en la presentació del llibre Catalanisme
federalista, que recull una selecció d’articles i discursos del portaveu socialista al Parlament.


