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Illa planteja refundarTV3
per referne la “credibilitat”
El PSC demana que deixi de ser un “altaveu independentista”

LUIS B. GARCÍA
Barcelona

El PSC va presentar ahir un
document en què promou la re
fundació de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), l’ens públic en què
s’integren elsmitjans públics ca
talans, com TV3 i Catalunya Rà
dio. L’objectiu, segons assenyala
el pla, és “reconstruir el vincle
de confiança” d’aquests mitjans
amb els ciutadans i “referne la
credibilitat” després d’una dèca
da en què s’han sumit en una
“progressiva conversió” com a
“altaveu de continguts indepen
dentistes cada vegada més radi
calitzats”.
Mentre prossegueixen les ne

gociacions per a un possible Go
vern, els socialistes proven de
marcar l’agenda situant el focus
en un assumpte sobre el qual
han decidit donar la batalla.
Després d’aconseguir la presi
dència de la comissió parlamen
tària de control dels mitjans pú
blics catalans, el PSC vol fer va
ler la seva força per a la
renovació dels càrrecs de les du
es entitats, amb mandats cadu
cats des de fa anys. Els vots dels

socialistes al Parlament són im
prescindibles per durla a terme
–la nova llei del 2019 estableix
com a barem les dues terceres
parts de la Cambra– així que
s’han proposat de condicionar
aquesta remodelació a una re
formulació del model audiovi
sual.
“No es tracta d’escollir uns

càrrecs i ja està”, sinó que
“aquests noms tinguin una feina

per fer. Nosaltres proposem
aquest”, va remarcar la portaveu
parlamentària Alícia Romero.
Els socialistes llancen el pla

després que ERC i Junts els tru
quessin per sondejar la possible
renovació de càrrecs. A canvi, el
PSC els convida a debatre un do
cument “obert” en què priorit
zen “que siguin mitjans plurals,
que la ciutadania, pensi com
pensi, s’hi vegi reflectida, i que
treballin per la cohesió i no per
la divisió de la societat”, una co
sa que per al PSC ara no passa
segons va denunciar ahir Salva
dor Illa. Però en què també sug
gereixen traçar una aliança amb
altres televisions públiques au
tonòmiques o estatals per im
pulsar una “plataforma federal
de continguts”, o la producció
dels programes de caire infor
matiu i d’actualitat en “una úni
ca redacció”.
Per a la sostenibilitat econò

mica dels mitjans, el PSC propo
sa rubricar un nou contracte
programa amb la Generalitat i
aplicar fórmules de finançament
noves “més enllà de l’aportació
pública”.c

PSC

Salvador Illa, el líder dels socialistes catalans

El pla és un punt de
partida per negociar
la renovació dels
òrgans de govern
de la CCMA i el CAC

El PP vol posar fi
a l’“asfíxia fiscal”
abaixant l’IRPF

]El PP vol posar fi a
l’“asfíxia fiscal” de les
classes mitjanes, que han
estat les “més perjudica
des” per la crisi, segons
va denunciar ahir Alejan
dro Fernández en presen
tar una proposta de llei
que planteja rebaixar el
tram autonòmic de
l’IRPF a les rendes per
sota de 35.200 euros. A
partir de les dades econò
miques deMadrid, Anda
lusia o Galícia, el PP sosté
que reduir la pressió
fiscal ofereix un “ambient
propici a la inversió” que
fa que es creï ocupació,
raó per la qual demana
d’“obrir el debat” a Cata
lunya, que “necessita
reaccionar i abaixar im
postos”. / Julio Hurtado

Manifest per
despolititzar
la direcció del
sector públic
Espanya és l’únic país d’Eu
ropa on cada vegada que es
produeix un canvi polític són
substituïts entre un 95% i el
100% dels alts càrrecs direc
tius de l’administració. Mal
grat que en reiterades ocasi
ons els partits polítics han
incorporat en els seus pro
grames electorals la voluntat
d’impedir aquesta rotació
–que es tradueix en costos
econòmics, pèrdua de capital
humà i una sobreexposició
política dels servidors pú
blics– la realitat és que
aquest propòsit no arriba
mai a bon terme. Tampoc les
administracions autonòmi
ques no escapen a l’alt grau
de politització de les escales
directives. Aquest és el cas
de la Generalitat, en què el
relleu polític implica la reno
vació de 340 càrrecs segons
un informe de l’Institut Os
trom que acompanya la pre

sentació d’unmanifest en
què un grup d’experts en
administració, economistes i
advocats reclama que Cata
lunya redueixi la rotació de
càrrecs directius en funció
del color polític de qui go
verni. Aquesta rotació té un
cost afegit d’uns 27 milions
d’euros d’acord amb aquest
mateix estudi. Les compe
tències de la Generalitat
permetrien establir un límit
a la renovació de càrrecs
directius que incentivés una
professionalització de la
direcció del sector públic. El
manifest ha estat subscrit
entre d’altres pel director
general d’Esade, Koldo
Echebarría; el catedràtic
d’Economia de la UPF, Gui
llem LópezCasasnovas; el
catedràtic de ciències políti
ques de la Universitat de
Gotemburgo, Víctor Lapuen
te; el vicerector de la UPF,
Carles Ramió; el catedràtic
Francisco Longo; la portaveu
del PSC, Alícia Romero;
l’economista Germà Bel o el
director general de Partici
pació Ciutadana de la Gene
ralitat i també politòleg,
Ismael PeñaLópez, entre
d’altres. / JaumeV. Aroca

El ‘Diari
Oficial de
la Generalitat’
fa 90 anys
El3demaigdel 1931, tres set
manesdesprésde laproclama
cióde laRepública, esvapubli
carelprimernúmerodelDiari
Oficial de laGeneralitatde
Catalunya (DOGC).Aleshores
esdenominavaButlletí de la
GeneralitatdeCatalunya i la
capçaleraactual esvaadoptar
el26d’agostdel 1936.Aquell
primernúmero–ahirdilluns
enva fer90anys– incloïano
mésdosdecrets signatspel
presidentMacià.Enelprimer,
esdisposavael restablimentde
laGeneralitat; enel segon, es
nomenavenelsconsellersdel
Govern.Dosmesosmés tard, al
número6del 17de julioldel
1931, s’hi vanpublicarelPro
jected’EstatutdeCatalunya
(l’EstatutdeNúria) i els acords

per sotmetre’l alplebiscitdels
ajuntaments i aunreferèndum
popular.Enelmateixnúmero,
undecretconvocavaaquest
referèndumperal2d’agostdel
1931.Apartirdel 1932vaapa
rèixerquinzenalmentambun
preude50cèntimselnúmero,
ode6pessetesel semestre, i a
partirdeldesembredel 1933es
publicariacadadia, festius
inclosos.Lapublicaciódel
DOGCesvamantenirdurant
tota laGuerraCivil.A l’exili
(19391977), se’nvanpublicar
tresnúmerosaFrança.Ambel
restablimentde laGeneralitat
esvareprendre lapublicació
periòdica.Ambelnúmero1,
del5dedesembredel 1977, es
va iniciar la segonaèpoca
d’aquestdiarioficial.Elmaig
del2007, elParlamentvaapro
var laLlei2/2007,de5de juny,
queel regulava.Desd’alesho
res, la consultadelDOGCésun
serveiuniversal i gratuït i esva
declararoficial laversiódigital.
Desdel2de julioldel2007el
DiariOficialnomésespublica
digitalment. /Redacció
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