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Benach dóna la raó al PSC en què no competeix 

a Corporació reprovar Ferran 
 

Barcelona, 13 des. (EFE).- El president del Parlament, Ernest Benach, ha 

urgit avui a pactar com més aviat millor els nous membres del consell de 

govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i ha coincidit 

amb el PSC en considerar que no competeix a aquest òrgan intentar 

reprovar el diputat Joan Ferran. 

 

En declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Efe, Benach s'ha referit 

així a la petició d'emparo que ahir va fer el PSC per entendre que el 

consell d'administració de la Corporació va intentar censurar Ferran per 

opinar que calia arrencar "la crosta nacionalista" de TV3 i Catalunya 

Ràdio. 

 

Deixant clar que no comparteix "en absolut" els comentaris de Ferran, el 

president del Parlament ha aclarit que la reprovació no es va produir i 

que el debat és només "de gestos". 

 

"No comparteixo les declaracions que va fer Ferran, però tampoc entenc 

que el consell d'administració d'un òrgan que surt del Parlament sigui el 

que hagi de reprovar a un diputat, tenint en compte que ja hi ha una 

comissió de control", ha afegit. 

 



En conseqüència, Benach ha comentat que la seva resposta a l'empara 

consistirà a donar trasllat al president del consell d'administració de la 

Corporació d'aquest criteri. 

 

D'una altra banda, Benach ha comentat que desitja que els partits 

polítics pactin els noms del nou consell de govern de la Corporació 

"abans de Nadal", i ha apressat els partits a fer possible que es 

constitueixi aquest consell "abans de les eleccions generals", en la línia 

del que pretén el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan 

Manuel Tresserras. 

 

Si no es creés abans de les generals, ha alertat Benach, potser s'estaria 

"condicionant" un assumpte "de país", com és la Corporació, a 

l'estratègia partidista. 

 

D'una altra banda, Benach ha recordat als partits que han d'entendre que 

el nou consell de govern de la Corporació "no és un Parlament, sinó un 

veritable consell d'administració d'una empresa", on han d'obviar per 

quin partit han estat proposats per al càrrec. EFE. 

 

jd/pll. 

 


