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El Govern no eliminará la publicidad en Catalunya Ràdio mientras dure
la crisis
La 'ley ómnibus' prevé que las emisoras de radio que dependen de la
Corporació dejen "progresivamente" de emitir publicidad
Política | 02/02/2012 - 10:19h
Barcelona (EUROPA PRESS) El secretario general de Presidencia y portavoz del
Gobierno catalán, Francesc Homs, precisa que la publicidad en las emisoras de radio
que dependen la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -Catalunya
Radio, Catalunya Información, Catalunya Música e IcatFM- mantendrán la publicidad
al menos mientras dure la crisis. "Mientras tengamos la situación económica que

tenemos, lo que no podemos es quitar la publicidad", ha señalado en una entrevista de
TV3 recogida por Europa Press.
La 'ley ómnibus' de reforma del ámbito audiovisual catalán prevé que las emisoras de
radio que dependen de la CCMA dejen "progresivamente" de emitir publicidad, según
el acuerdo alcanzado entre CiU y PP al que también se ha sumado el PSC en algunos
puntos.
La votación definitiva de la ley está prevista para el próximo pleno -15 y 16 de febrero
coincidiendo con el debate de los presupuestos de la Generalitat-, después de que el
miércoles por la mañana se celebrara a puerta cerrada la última sesión de la ponencia
sobre la ley.
Sin embargo, Homs ha subrayado que la reforma no establece un calendario para la
desaparición de la publicidad en estas emisoras, y ha sostenido que se trata de "una
declaración de principios sobre hacia dónde se debe tender". "En estos momentos es
impensable, en el contexto económico actual, que se retirase la publicidad", ha
continuado el portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha asegurado que no se trata de
favorecer a los medios privados para perjudicar a los públicos.
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Mitjans públics
Homs considera "impensable" retirar la publicitat de TV3 i Catalunya Ràdio
La ponència que redacta la nova llei de la CCMA va acceptar ahir una esmena del PP perquè
l'emissora pública renunciï als anuncis
El Govern creu que és "impensable" retirar la publicitat de TV3 i de Catalunya Ràdio "en aquest
context". Ho ha deixat clar el portaveu de l'executiu català, Francesc Homs, en una entrevista a
'Els matins' de TV3, en què ha defensat que els mitjans públics catalans mantinguin, si més no
mentre duri la crisi, la doble font de finançament actual, a través d'anuncis i de les aportacions
de la Generalitat.
Aquest posicionament xoca amb l'acord a què va arribar ahir la ponència parlamentària que
redacta la nova llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que va
acceptar incloure al text –que el ple del Parlament hauria d'aprovar el 15 o el 22 d'aquest mes–
una esmena proposada pel PP perquè Catalunya Ràdio renunciï a la publicitat. El text, però, no
preveu que la supressió dels anuncis sigui immediata, sinó que parla d'una desaparició
progressiva i sense cap termini fixat.

Cataluña
La radio de la Generalitat renuncia a la publicidad
I. ANGUERA / BARCELONA
Día 02/02/2012
Las emisoras de radio de la Generalitat —Catalunya Radio, Catalunya Música,
Catalunya Informació y Icat FM— renunciarán «progresivamente» a la publicidad,
según la reforma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)
pactada ayer por CiU, PP y PSC en el Parlamento catalán.
La reforma de las leyes de la CCMA y el Consejo Audiovisual Catalán (CAC) forma
parte del conjunto de leyes omnibus impulsadas por el Gobierno de Artur Mas para
reducir tamaño y costes de la adminstración. Entre los cambios pactados se incluye la
reducción de miembros del consejo plenario del CAC y la CCMA, reducidos en ambos
casos a seis —de los diez originales del CAC, y doce en la Corporación—. El texto
establece que será el Parlament, y no el presidente de la Generalitat, quien designe al
presidente del CAC, entre cuyas potestades está la adjudicación de frecuencias de radio
local.

CiU, PPC i PSC pacten retirar la publicitat de Catalunya Ràdio
Camats asegura que deixa els mitjans públics "tocats de mort"
Perilla la publicitat a Catalunya Ràdio, segons ICV
CiU, PPC i el PSC haurien pactat retirar la publicitat de Catalunya Ràdio en la ponència
de la nova Llei de l'Audiovisual, segons ha denunciat la portaveu d'ICV, Dolors Camats.
La mesura, en cas de ser aprovada, beneficiarà el Grup Godó -que té Rac1- i altres
cadenes privades.
El redactat final “estableix les condicions per reduir de manera progressiva la publicitat
en les emissions amb la voluntat d’afavorir la lliure competència dins el mercat
audiovisual” i “en el cas de les emissores de ràdio la reducció progressiva de la
publicitat ha de tendir cap a la seva desaparició”, segons Camats.

Per a la dirigent d'ICV “això és la fi dels mitjans comunicació públics amb el pacte
entre CiU i PP i l’aval del PSC” a qui ha qualificat com “el convidat de pedra”. “Estan
enterrant els mitjans públics de Catalunya, perquè Catalunya Ràdio no podrà fer el
mateix si no té els ingressos que li garanteix la publicitat”.
Per la seva part, el diputat del PSC, JOan Ferran, ha desmentit el comunicat d'ICV i ha
afirmat que "Camats menteix quan diu que el PSC és l'aval del pacte CiU-PP a la
CCMA". Al seu twitter ha afegit que "el PSC manté esmenes centrals llei audiovisual
vives i no ha votat res publicitat".

Catalunya Ràdio se quedará sin publicidad
Redacción

Un acuerdo de PP y CiU acuerda retirar los anuncios de la radio pública,
una medida que beneficiará al Grupo Godó
La emisora de radio pública Catalunya Ràdio se quedará sin publicidad después del
acuerdo parlamentario entre PP y CiU para reformar la ley audiovisual catalana. Los
sindicatos, que han criticado el acuerdo, aseguran que la ley supone una herida de
muerte para la radio pública catalana. “Estamos buscando fórmulas, a través de un
recurso o un amparo para impedir que la radio pública se quede sin publicidad”, explicó

Xavier Navarro, Secretario de Comunicación de la Federació de Serveis al la Ciutadania
de CCOO de Catalunya.
La reforma del ámbito audiovisual catalán prevé que las emisoras de radio que
dependen de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) --Catalunya
Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música e IcatFM-- dejen "progresivamente" de
emitir publicidad.
Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que CiU y PP han acordado sacar
adelante una enmienda de los populares al articulado de la ley que establece que "en el
caso de las emisoras de radio, la reducción progresiva de la publicidad debe tender hacia
su desaparición".
Grupo Godó, favorecido
La votación definitiva de la ley está prevista para el próximo pleno --15 y 16 de febrero
coincidiendo con el debate de los presupuestos de la Generalitat--, después de que este
miércoles por la mañana se haya celebrado a puerta cerrada la última sesión de la
ponencia sobre la ley.
La modificación es interpretada por el sector como una medida de gracia a las radios
privadas, especialmente a RAC1, del Grupo Godó.

El Govern català preveu suprimir la publicitat de
Catalunya Ràdio
La reforma de la CCMA planteja eliminar de forma "progressiva" els anuncis a les
emissores públiques

BARCELONA | EUROPA PRESS/DDG
La "llei òmnibus" de reforma de l'àmbit audiovisual català preveu que les emissores de
ràdio que depenen de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i IcatFM- deixin
"progressivament" d'emetre publicitat.
Fonts parlamentàries van explicar ahir que CiU i PP han acordat tirar endavant una
esmena dels populars a l'articulat de la llei que estableix que "en el cas de les
emissores de ràdio, la reducció progressiva de la publicitat ha de tendir cap a la seva
desaparició".
La votació definitiva de la llei està prevista per al proper ple -15 i 16 de febrer coincidint
amb el debat dels pressupostos de la Generalitat-, després que ahir al matí se
celebrés a porta tancada l'última sessió de la ponència sobre la llei. Les ràdios
privades havien criticat insistentment a través de l'Associació Catalana de Ràdio (ACR)
"la competència deslleial" que exercien les ràdios públiques, distorsionant, al seu
judici, el mercat en disposar alhora de recursos públics i ingressos publicitaris. L'ACR
ha ?reclamat al Parlament català la modificació de les lleis de la CCMA, del CAC i de
la llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya amb un enfocament que permetés la
"coexistència" de tots dos sectors.

Reaccions en contra
Les reaccions en contra de la supressió de la publicitat a la ràdio pública catalana van
arribar ahir mateix des de diversos fronts. ICV-EUiA va acusar a CiU, PP i PSC d'haver
pactat una reforma de la llei de l'audiovisual que deixa "tocats de mort" els mitjans
públics catalans. "Això és la fi dels mitjans de comunicació públics. Els estan enterrant
perquè Catalunya Ràdio no podrà fer el mateix si no té els ingressos que li garanteix la
publicitat", va sentenciar la portaveu dels ecosocialistes al Parlament català, Dolors
Camats. Així mateix, va assegurar que la reforma persegueix "el control" polític de la
direcció dels mitjans públics i "acaba amb la pluralitat".
Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya va alertar,
mitjançant un comunicat, que amb aquesta mesura, el govern català pretén "deixar el
pastis publicitari per les emissores privades, especialment Grup Godo-RAC1 i posant
així en perill el futur de la ràdio pública de Catalunya, una ràdio que el conjunt de la
societat valora molt positivament i que ara la condemnen per tal d'afavorir interessos
privats".

