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JxCat, ERC i Ciutadans van acor-
dar ahir la nova composició dels 
alts càrrecs de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), amb Saül Gordillo com 
a president a proposta d’Esquerra 
i Eladio Jareño com un dels con-
sellers a proposta de Cs, segons 
fonts parlamentàries. L’acord es va 
tancar entre aquests tres partits, 
amb el repartiment de dos conse-
llers per a cadascun (sis en total), 
però, a part, Ciutadans va acordar 
amb el PSC cedir-li un dels llocs, 
segons les mateixes fonts. 

De resultes d’aquest pacte, a 
ERC li correspon proposar al presi-
dent de la Corporació, que serà 
Saül Gordillo –actual director de 
Catalunya Ràdio–, i també el nom 
del director de TV3, encara per de-
terminar. A JxCat li correspondrà 
la direcció de Catalunya Ràdio i, 
per la seva banda, proposa com a 
consellers de la CCMA els periodis-
tes Miquel Calçada -que va ser 
candidat de CDC al Senat- i Sílvia 
Cóppulo, que treballa a la ràdio 
pública catalana. 

Jareño deixarà TVE 
Ciutadans, per la seva banda, ha 
proposat com a membre de la 

CCMA Jareño, excap de premsa 
d’Alícia Sánchez-Camacho (PP) i 
que, fins ara, ha ocupat el càrrec 
director de TVE. 

Pel que fa al seient cedit al PSC, 
està previst que l’ocupi l’econo-
mista i gestor cultural Xavier 
Marcé, segons les mateixes 
fonts. 

Els noms dels sis nous consellers 
de la CCMA, que seran registrats 
al Parlament perquè es pugui pro-
cedir a la seva votació, compten 
amb l’aval mínim de tres grups que 
representen dues terceres parts 
dels escons, per la qual cosa com-
pleixen els requisits per resultar 
elegits.
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El PDeCAT va considerar ahir que 
amb una «proposta raonable» la 
seva formació negociaria els 
pressupostos generals de l’Estat 
del 2019 i ha demanat al presi-
dent del Govern espanyol, Pedro 
Sánchez, que la presentació dels 
comptes al Congrés vagi acom-
panyada d’una alternativa per 
donar una solució a Catalunya. 

En declaracions als mitjans de 
comunicació durant un esmorzar 
informatiu, el diputat del PDeCAT 
i exalcalde de Tortosa, Ferran Bel, 
no va tancar la porta a un possi-
ble suport als pressupostos de 
l’any vinent i va eludir vincular 
l’esmentada negociació als polítics 
independentistes presos a Cata-
lunya. 

Més enllà d’un nou estatut 
Va recordar que la proposta del 
PDeCAT és un referèndum acor-
dat sobre el futur polític de Cata-
lunya, però va assenyalar que si 
Sánchez ofereix una mesura «rao-
nable» que vagi més enllà d’un 
nou estatut per a Catalunya, en-
cara que no estigués tancada, la 
seva formació podria negociar el 
pressupost. 

«Ens agradaria que fos aquesta, 
però aquesta és la nostra proposta 
i el president Sánchez haurà de 
fer el seu plantejament», va afir-

mar, després de reiterar que «si hi 
ha una proposta que és raonable 
poder negociar, entendríem que 
podríem negociar el pressupost». 

Bel va afirmar que el PDeCAT 
havia reclamat «reiteradament» al 
Govern central que portés al Con-
grés els comptes públics, encara 
que va insistir que «està en mans 
de Sánchez» posar les condicions 
polítiques per poder negociar-les. 

«Si no hi ha proposta o és simple-
ment parlar d’un nou estatut per-
què ho ratifiquin els catalans i 
perquè després sigui retallat pel 
Tribunal Suprem, aquesta història 
ja la coneixem», va advertir, valo-
rant que Pedro Sánchez hagi can-
viat de posició i decidit presentar 
el pressupost al gener. 

Per la seva banda, el ministre 
d’Afers exteriors, Josep Borrell, va 

replicar al PDeCAT que «no hi ha 
marge ni voluntat per a camins 
que quedarien fora del marc cons-
titucional», en referència a les 
condicions d’una solució per a Ca-
talunya diferent d’un nou estatut 
per aprovar els pressupostos. 

«No crec que hi hagi marge ni 
voluntat per anar per camins que 
quedarien fora del marc constitu-
cional», va assegurar Borrell. 

Mentrestant, el vicepresident de 
la Generalitat, Pere Aragonès, va 
demanar ahir al president Sán-
chez que faci «menys propaganda 
i més fets» a Catalunya si vol que 
els grups independentistes puguin 
aprovar els pressupostos. Ara-
gonès va avisar el Govern central 
que abans de demanar que els in-
dependentistes aprovin els pressu-
postos, l’executiu socialista ha 
d’abordar «els problemes de fons» 
a Catalunya, com el dret a decidir 
i els presos sobiranistes. 

També va criticar que s’utilitzi 
el «fantasma de l’extrema dreta 
per amenaçar els independentis-
tes i votar uns pressupostos de-
manant que s’oblidi la repressió», 
en al·lusió a Vox.
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El PDeCAT negociaria els comptes de 
Sánchez si hi ha una proposta «raonable»
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Ferran Bel parla de donar suport si «hi ha alguna solució política per a Catalunya» diferent d’un nou estatut i Borrell 
replica que «no hi ha marge ni voluntat per a camins fora del marc constitucional». No obstant, ERC demana fets
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Imatge de Saül Gordillo, director 
de Mitjans Digitals de la 
Corporació Catalana. FOTO: ACN

Judici del Procés 
El Suprem rebutga 
apartar Marchena
● La Sala Especial de l’article 
61 de la Llei orgànica del Poder 
Judicial del Tribunal Suprem ha 
rebutjat de manera l’expedient 
de recusació presentat per vuit 
dels processats en la causa per 
rebel·lió a Catalunya contra el 
president del tribunal que els 
jutjarà, Manuel Marchena, i la 
resta de membres d’aquest 
òrgan.


