
Cullell dirigirà la CCMA a l'aixecar CiU el veto en 

l'últim minut 
Els nacionalistes rectifiquen al veure que serien desposseïts de poder de 

decisió. Unió va expressar a Mas el desacord amb la manera com Madí 

portava aquest tema 

LLUÍS MAURI 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 26.04.08 

 

La direcció de CiU ha frenat en sec just un centímetre abans que la llei de 

TV-3 es precipités al buit i els nacionalistes perdessin fins a la més 

mínima capacitat de decisió en la corporació pública de la qual depenen 

les emissores de la Generalitat. Ahir a la tarda, CiU va aixecar in extremis 

el veto amb el qual feia dos mesos que impedia el nomenament de Rosa 

Cullell com a directora general de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA). 

 

La rectificació dels nacionalistes es va produir tot just 24 hores després 

que el Govern tripartit anunciés que activava la reforma de la llei de la 

CCMA amb l'objectiu de desposseir l'oposició de capacitat de veto en la 

corporació, i que el president de la CCMA, Albert Sàez, admetés que el 

consell de l'ens no tenia "independència i neutralitat", i demanés empara 

al Parlament. 

 

L'acceptació de Cullell i, en conseqüència, el desbloqueig de la corporació 

van ser acordats ahir a primera hora de la tarda per part d'alts dirigents 

de CiU i del PSC. Després, a mitja tarda, la solució va ser oficialitzada pel 

consell de govern de la CCMA, i els 12 membres d'aquest òrgan van 

nomenar per unanimitat Cullell directora general de la corporació. 



 

COMPETÈNCIA POLÍTICA 

Les competències de la directora general de la CCMA són eminentment 

tècniques i de gestió empresarial, perquè el gruix de la direcció política 

de la corporació queda reservada al president. No obstant, la directora sí 

que té una competència de destacat valor polític, perquè li correspon 

proposar al consell els nomenaments dels directors de TV-3 i de 

Catalunya Ràdio. 

 

LA RAÓ DEL BLOQUEIG 

Això és el que en realitat hi havia darrere del bloqueig polític que 

mantenia paralitzada la CCMA. Fonts de la direcció nacionalista van 

afirmar ahir que, a canvi del vistiplau de Convergència i Unió a Cullell, els 

socialistes havien accedit a acordar prèviament amb els nacionalistes els 

futurs directors de les emissores. 

 

El PSC va desmentir rotundament aquesta afirmació. Fonts de la cúpula 

socialista van assegurar que no hi ha cap contrapartida a l'aixecament 

del veto a Cullell. Segons aquesta versió, el desbloqueig és degut al fet 

que CiU va constatar dijous que la decisió del Govern català de reformar 

la llei de la CCMA per desposseir l'oposició de capacitat de veto (i de 

diversos seients al consell) no era una bravata, sinó una decisió ferma 

que pensava posar en marxa de manera immediata. 

 

QUEIXA DE DURAN A MAS 

Els últims dies, a més, Unió havia mostrat la seva disconformitat amb la 

manera com el convergent David Madí, mà dreta d'Artur Mas, estava 

dirigint aquest assumpte. 

 



El líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, va comunicar personalment a 

Mas la seva estranyesa pel veto irreductible a Cullell, una dona sense 

carnet polític i amb un perfil que encaixaria bé en qualsevol tauler 

sociovergent. Finalment, l'encarregat de comunicar ahir als socialistes la 

rectificació de CiU va ser el secretari general adjunt de Convergència 

Democràtica, Felip Puig. 

 

La flamant directora general de la CCMA s'estrenarà dilluns que ve 

davant el consell que ahir la va nomenar. Cullell exposarà llavors el seu 

projecte i, amb gran probabilitat, proposarà els seus candidats per dirigir 

TV-3 i Catalunya Ràdio. 

 

LA MEITAT MÉS UN 

El nomenament d'aquests directors ha de ser avalat per almenys dues 

terceres parts del consell de govern de la CCMA. Però aquí no podrà 

reproduir-se la situació de bloqueig, perquè si en les dues primeres 

votacions no hi ha majoria qualificada, en la tercera n'hi haurà prou amb 

el suport de la meitat més un dels consellers. 

 


