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HEM DE CONFIAR ?
El procés de nomenament dels nous càrrecs de direcció de la CCMA i de les seves empreses ha estat una gran
desil·lusió per tots el qui vèiem en la nova  llei de la corporació un pas endavant en el camí cap a la professiona-
lització i la independència política en la gestió dels mitjans públics de comunicació a Catalunya. Era imprescin-
dible un acord ampli entre els partits de govern i la oposició per arrencar aquest nou model  però no aquesta polè-
mica pel repartiment de quotes de poder sense ni haver explicat quins projectes tenien per a la empresa.
El control polític de la CCMA ha estat la seva única preocupació. Tots plegats han ofert una imatge grollera i
irresponsable davant la ciutadania i els treballadors.

Els consellers triats el mes de gener van ser el resultat un pacte d'equilibris per quotes partidistes. El CAC va cedir
als interessos polítics i, tot i tenir competències per negar-s'hi, va avalar els candidats ignorant el mandat de la
llei. Els consellers han actuat, des del primer moment, com simples corretges de transmissió dels seus partits. La
negociació sobre el nomenament de la direcció general de la corporació, barrejada amb la dels directors de les
empreses, s'ha fet externament al consell entre els portaveus designats pels partits i els consellers han votat, fins
l'últim moment, amb braç de fusta donant suport a les respectives estratègies polítiques. 
Sota l'amenaça del Govern de contrareformar la llei per eliminar el requisit de les majories qualificades, que
requereixen acords amb l’oposició per l'elecció dels òrgans de direcció, CIU va acabar acceptant Rosa Cullell com
a nova directora de la CCMA, a canvi, el PSC ha acceptat Mònica Terribas com a directora de TVC.

Amb aquests antecedents, el nou Consell no ho té gens fàcil per recuperar el respecte i guanyar la confiança dels
treballadors de la corporació, hauran de demostrar que són aquí per treballar per l'empresa i no pels seus partits.
La nova Direcció ha d'adquirir un compromís amb la plantilla, basada en una estratègia de futur per l'estabilitat
de la producció interna.

En cada canvi de direcció hem assistit a una pressió renovada de l'indústria privada reclamant incrementar l'aju-
da de TVC en el seu creixement i consolidació, pressió dirigida als estaments directius de l'empresa i també cap
als partits polítics que creien que podien afavorir els seus interessos. La manera en què els diferents partits han
volgut assegurar-se les seves quotes d'influència fa témer un increment de la xarxa clientelar en funció de reals o
fingides afinitats ideològiques. L'adquisició de programes de producció externa no s'ha de confondre amb l'ex-
ternalització de les activitats pròpies ni amb l'espoli del patrimoni. Les línies estratègiques de producció de pro-
grames i serveis s'han de mantenir dins l'empresa i també, per descomptat, la gestió íntegra dels nous canals que
la TDT i les noves plataformes de difusió incorporin a l'oferta  de comunicació pública de les empreses de la
CCMA.



Nascut a Barcelona el 1965, és doctor en Periodisme
per la Universitat Ramon Llull on ha exercit de profes-
sor i vicedegà de la Facultat de Comunicació.
Sáez ha treballat a TV3 (com a guionista de "Els signes
dels temps") i a Catalunya Ràdio però la seva trajectò-
ria professional ha estat durant molts anys vinculada al
diari Avui, del que va ser subdirector des de 2003 fins
el 2006, quan el va abandonar, enmig de tensions pro-
fessionals entre diferents sectors nacionalistes, per
incorporar-se a l'equip editorial de El Periódico de
Catalunya. 
El responsable de la CCMA ha estat directiu de la
Societat Catalana de Comunicació, vinculada a l'Insti-
tut d'Estudis Catalans, també ha estat vicepresident de
la plataforma independentista L'Opinió Catalana i pre-
sident de Gaziel, grup d'influència de  periodistes d'i-
deologia nacionalista, que alguns vinculen a Con-
vergència Democràtica. Des d'aquest grup i des de la
direcció de l'Avui van dirigir-se intenses i reiterades crí-
tiques al funcionament de la CCMA, en l'etapa de
Miquel Puig, per la falta de transparència en el nome-
nament dels càrrecs directius i per la pèrdua d'identitat
nacionalista en la seva programació.  
Albert Sáez ha escrit diferents llibres i articles sobre la
vigència de la doctrina cristiana en la societat contem-
porània i en els mitjans de comunicació de masses.  
En el moment del seu nomenament, era el Secretari de
Mitjans de comunicació a la Conselleria de Cultura, a
proposta d'ERC, si bé no milita en cap partit.           n

Nascuda a Barcelona el 1958, és llicenciada en Ciències
de la Informació per la Universitat Autònoma de Bar-
celona i diplomada en Alta Direcció per l'Institut d'Es-
tudis Superiors de l'Empresa de la Universitat de Navarra.
Com a periodista va treballar a Mundo Diario, la BBC
de Londres, TVE-Catalunya i al diari El País, i també
va col·laborar amb el Ministeri d'immigració d'Austrà-
lia com a coordinadora de temes multiculturals i ajuda
als immigrants.
El 1988 es va incorporar com a directora de Comuni-
cació de La Caixa de Pensions, on posteriorment va ser
subdirectora general i directora general adjunta de l'en-
titat d'estalvi. Cullell va deixar La Caixa el gener de
2003 i es va fer càrrec de la gestió d'Edicions 62 com a
consellera-delegada del grup editorial, del qual l'entitat
d'estalvis és accionista majoritari. A la mateixa època,
va ser vicepresidenta de Panrico, de  l'operadora Telefó-
nica de São Paulo i de Port Aventura, societats partici-
pades directa o indirectament per La Caixa. El 2005 va
ser nomenada Directora General del Liceu i el 2006 va
entrar al consell d'administració dels centres comercials
Carrefour. És també presidenta del Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona per designació del
Govern.
Rosa Cullell va ser una de les personalitats destacades
de la plataforma "Estatut, jo sí", de recolzament al vot
afirmatiu al projecte de nou estatut d'autonomía en el
referèndum de l'any 2006. No milita en cap partit però
se la vincula a l'òrbita socialista.                             n

Rosa Cullell,Albert Sáez,

President del Consell Directora General

no necessita presentació en aquesta casa. Es veurà molt exi-
gida per la situació actual després d'aquest llarg procés de transició en que s'han
anat ajornant les principals decisions estratègiques: què cal fer per aturar la pro-
gressiva pèrdua d'audiència que ha deixat TV3 amb un 14,6% de quota el mes
d'abril i al 33 amb un perfil desdibuixat i per sota de 8TV, a pesar dels proble-
mes de cobertura d'aquest canal autonòmic privat ?; què cal fer amb els canals
de la TDT i amb el segon multiplex que permetria comptar amb quatre canals
més en un escenari de competència de més de 40 canals en obert que ja són con-
sumits per més del 15% de la població catalana ?; quin ha de ser el paper de TVC
en les noves plataformes audiovisuals a Internet, a la telefonia mòbil... i quin ha
de ser el marc de relació amb les empreses tecnològiques de la CCMA que ja han
pres la iniciativa en aquest camp ?.
Però sobretot i de manera urgent, com crear un tallafoc per impedir que la quo-
tització partidista que ha presidit l'inici d'aquesta nova etapa contamini les
estructures de treball de TVC ?; una deriva cap el sectarisme polític en els dife-
rents àmbits de l'empresa és el que més la pot perjudicar en el termini curt.   n

Mònica Terribas



A causa d'una queixa presentada per CC.OO., el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha elaborat un infor-
me sobre l'entrevista realitzada a dues estudiants membres del comitè de vaga de la Universitat Autònoma

de Barcelona el passat mes de març al programa "Els matins". El sindicat denunciava que els presentadors, Josep
Cuní i Pilar Rahola "fan entrevistes des de l'apriorisme de considerar culpables o irresponsables els entrevistats,
especialment si representen moviments socials o reivindicatius" i utilitzen un estil "que s'allunya de les tasques
dels informadors per acostar-se a les maneres més pròpies dels telepredicadors, impartint, des d'una pretesa supe-
rioritat moral neutral, benediccions i condemnes...".
L'informe del CAC analitza la distribució del temps de pantalla dedicat a l'entrevista(?): 30 minuts en total, dels
quals Cuní i Rahola en van consumir 20, efectuant 35 intervencions entre tots dos; per contra, les "entrevista-
des" van poder parlar 10 minuts repartits en 28 intervencions. En Josep Cuní va intervenir 25 cops, durant 16
minuts. Cuní va expressar nou opinions personals sobre els temes tractats i Rahola tres.
L'informe dedica dues pàgines a transcriure intervencions dels presentadors descrites com a "possibles desquali-
ficacions personals realitzades pels entrevistadors"; vuit per part de Josep Cuní i quatre per part de Pilar Rahola,
d'entre les quals hem seleccionat les següents, que creiem que descriuen fidelment el context en què es va desen-
volupar la dita entrevista:

Cuní:
"Perquè us va la marxa a vosaltres, no ?"
"Quan tu vas de copes amb els teus amics també parles com un líder sindical ?"
"Com què; "llevas años en la universidad", que no aproves ?"
"Vés-m'ho traduint això perquè no ens adrecem ara a una assemblea univer-
sitària"
"..t'ho he dit dues vegades i si convé t'ho diré cinc més: tu estàs utilitzant una
intervenció televisiva per parlar com parles en una assemblea d'estudiants"

Rahola:
"...teniu una retòrica molt antiga, i perdoneu, eh!. Tu has començat parlant de
patronal i treballadors, jo no sé de què parles..."
"... menys discurs retòric, que sembleu el PC"
"Parles molt bé i seràs una gran líder sindical, a lo millor viuràs d'això, que n'hi
ha uns quants que en viuen....perquè tu aprèns les males arts del sindicalisme..."

El CAC afirma en les seves conclusions que, en l'entrevista que va motivar la reclamació, els presentadors van
incórrer en "actituds allunyades dels valors que constitueixen el nucli de la missió de servei públic".              n

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre “Els matins”

L' ASI va començar a TV3 als inicis del seu funcionament. Al cap d'uns anys els treballadors d'informàtica
van ser transferits a una empresa depenent de l'antiga CCRTV perdent el vincle amb el conveni col·lec-

tiu i la representació sindical, fins que van elegir el seu propi Comitè i va aconseguir l'adhesió al conveni de TVC.
El mes de febrer passat la plantilla de l'ASI va ser transferida a la CCMA, després d'una negociació satisfactòria
pel conjunt dels treballadors.
L'ASI té un capítol molt negre a la seva història que coincideix amb el comandament  de Joan Serra i Esteve
Aymerich, en el que les relacions laborals i professionals estaven bassades en la por i el sotmetiment. Aquell
moment tan agut no ha estat del tot superat. Amb aquests precedents, la direcció actual de l'ASI va fer un aco-
miadament injust en plena transició de la direcció corporativa, pensant que passarien desapercebuts i que ningú
els hi respondria. El Comitè d'empresa de l'ASI ha respost i els representants sindicals del conjunt de les empre-
ses de la CCMA també, i el treballador ha estat readmès tot i que no en el mateix lloc de treball ni en la matei-
xa categoria laboral.
Cada cop hi haurà menys espais per exercir capriciosament les relacions laborals, el funcionament de grup d'em-
preses s'estén innexorablement també en el marc laboral i de representació sindical.                                     n

Intent d’acomiadament a l’ASI



Aprofitant que avui la Rebeca ha hagut d'anar a Gandu-
xer, li he anat a preguntar què es respirava en aquella casa
ara que s'hi han instal·lat els dotze nous consellers. M'ha
respost amb un posat més aviat preocupat.
- Calla Maragda. A la Corpo tenen un problema seriós ja
només per començar. 
- Què em dius, ara?
- Resulta que no poden encabir els dotze cotxes al pàrquing,
que només hi caben quatre cotxes, com a molt.
- Ostres, d'això se'n diu un problema estructural, no?
- Des del primer dia ja hi va haver embolic, van arribar
tots alhora i des de les oficines se sentien crits com de ver-
dulera dient "Ja sabíem que aquesta empresa era un desas-
tre, ni aparcar es pot !" 
- I doncs què pensen fer per arreglar-ho?
- De moment, han establert quotes d'aparcament.
- Més quotes ! Tot ho arreglen igual aquests. I com es menja
això ?.
- Doncs dilluns, dimarts i dimecres aparquen els de CiU, i
dijous i divendres els del PSC, però han de pactar amb
ERC per cedir-li un dels llocs cada dia de la setmana; els
dies parells toca pacte amb els socialistes i els dies senars
amb els convergents.
- Que innovador ! I amb la resta què passa ?
- El del PP té un lloc reservat per antiguitat i el d'Inicia-
tiva vindrà amb Bicing.
- També podrien llogar un minibus com el que ens porta
de Sant Ildefons.
- Això ja ho tenen previst pels nous assesors que pensen con-
tractar.
- I posaran un autobús només per a ells ? 
- Si és que hi caben, perquè a les oficines ja no tenen prou
lloc. Parlen de fer obres o de traslladar els treballadors però
encara no saben a on. Potser, de moment, els portin a
algun plató buit de TV3.
- Però quants assesors necessiten ?
- Una carretada! És que no els poden compartir, també va
per partits això.
- Valga'm Déu! Però que no havien congelat la plantilla?
- Es veu que busquen una "fórmula" perquè no hi comp-
tin. 
- Quines penques! I perquè no s'assesoren amb la gent que
hi treballem? Després de 25 anys alguna cosa sabrem del
tema, no?
- No se'n refien, Maragda. Ja saps allò que deia el nou pre-
sident, quan estava a l'Avui, que TV3 està plena de soviets
sindicals, aristocràcia professional i infiltrats de tota mena.

Tot i més...
o menys

P e r

Maragda Gratallops

La primavera la Corpo altera

Producció interna i plantilla

Un dels eixos fonamentals de la plataforma dels treballadors en
la negociació del nou Conveni és el pacte per a la producció
interna.
Exigim el ple rendiment de la capacitat productiva de TV3. En
els últims 4 anys hi han treballat unes 2000 persones. D'a-
questes, entre 250-270, segons la data, ho han fet amb con-
tractes temporals de diversos tipus, molts d'ells de dubtosa
legalitat i allargats en el temps durant molts anys (4, 5 o més).
L'embargament de la contractació, així com els afanys restric-
tius dels caps de gestió de recursos productius, han fet que en
els últims anys, al marge del pacte dels "històrics", només s'ha-
gin cobert vacants de places fixes de la plantilla al departament
de Recursos Humans. 
Actualment, hi ha unes 50 vacants sense cobrir a la plantilla de
TVC aprovada per la CCMA l'any 2005. D'aquestes vacants
n'hi ha moltes que no tenen cap excusa per no ser cobertes: hi
ha llistes d'espera vigents i són categories que tenen contracta-
ció o promoció temporal suficient per fer il·lògica l'amortitza-
ció (Productors, Realitzadors, Redactors, OPI, Auxiliars Tèc-
nics).
A més, l'aplicació de la reforma de la llei sobre encadenament
de contractes temporals, que regula la conversió a indefinits
dels contractes dels treballadors que encadenin dos o més con-
tractes per al mateix lloc de treball durant, com a mínim, 24
mesos dels últims 30, fa que més de 20 treballadors de TVC
siguin, a hores d'ara, treballadors fixos no reconeguts encara
per la direcció.
La Direcció ha de complir aquest doble deute amb els treba-
lladors: la cobertura de les vacants de la plantilla actual de
TVC i el reconeixement del contracte indefinit dels companys
afectats per la reforma de la llei sobre contractació. 
Reclamem, a més, l'aprovació d'una nova plantilla 2008 de
TVC que reconegui l'actual abús de les formes de contractació
temporal i reculli també la conversió en fixos dels contractes
d'interinatge intern de més de 2 anys i dels contractes tempo-
rals que no s'ajusten a la causa que els va motivar: contractes
d'interinatge per promocions indefinides, contractes per noves
activitats que ja s'han fet estructurals i altres.                        n

ccootvc@tvcatalunya.com
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