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Designacions de càrrecs
d’organismes estatutaris
i el seu mandat

13
càrrecs

Són escollits per 3/5 parts del ple
del Parlament (81 diputats)

24
càrrecs

Corporació Catalana
de Mitjans
Audiovisuals (CCMA)

Síndic de Greuges
Va acabar el mandat i ara
exerceix en funcions. Va ser
nomenat el juliol del 2004 amb
una durada de 9 anys. Va
caducar el 2019.
S’han d’escollir els 12
membres del consell assessor
del Síndic de Greuges.

6
càrrecs

RAFAEL
RIBÓ

S’han de renovar els membres del
consell de govern. El ple aprova per
unanimitat el 23 d’octubre del 2019
que el nombre de membres del
consell de govern passi de 6 a 7 i
que els nomenaments tinguin el
suport de dos terços de la cambra.
Ocupa la presidència en funcions
Núria Llorach.
S’han d’escollir el 16 membres del
consell assessor de continguts i
de programació.

7
membres

JAUME
AMAT

Sindicatura de
Comptes
Té un mandat de 6 anys.
Renovables un cop.
Té set síndics: cinc amb mandat
caducat i dos sense cobrir
Síndic major: Jaume Amat
Nomenat el març del 2011.
Mandat caducat el 2017.
Fa 4 anys

9
càrrecs

Consell Audiovisual
de Catalunya (CAC)
S’han d’escollir els 5 membres
després que el ple del 23 octubre
del 2019 aprovés que passesin
de 6 a 5. Van marxar Salvador
Alsius (CIU+ERC) i Yvone Griley
(CIU+ERC).
El 9 de juliol del 2018 va acabar
el mandat de president de Roger
Loppacher (CIU-PPC).

Consell de Garanties
Estatutàries
Sis càrrecs són de designació
parlamentària
Han acabat mandat: Joan Egea
(CIU), Carles Jaume (PP), Pere
Jover (PSC-CpC) i Jaume Vernet
(ERC).
Joan Ridao (ERC) va renunciar.

Arrenca el desbloqueig de
100 càrrecs institucionals

a El PSC s’ofereix a renovar els organismes i avisa que no hi vol expolítics a El Síndic i la CCMA són

prioritaris, però la voluntat és negociar-los tots per separat i aprovar-los junts a la tardor en un ple
Emma Ansola
BARCELONA

La nova aritmètica parlamentària després de les
eleccions del 14-F deixen
un hemicicle on a priori,
sense el vet de Ciutadans,
–ara només amb sis diputats– és més fàcil desencallar el gruix d’un centenar
de càrrecs que, des de fa
anys, requereixen una majoria folgada, tres cinquenes parts de la cambra o 81
vots, per ser aprovats. Els
grups parlamentaris que
donen suport al govern,
ERC i Junts, no sumen
prou ni tampoc en tenen
suficient amb els nou diputats de la CUP. Amb la nova aritmètica és clau el
grup del PSC, amb 33 diputats, que ja s’ha ofert a
negociar els nous noms i
ha designat un equip negociador que està encapçalant per la diputada Alícia
Romero.
Pel que fa a la renovació
dels càrrecs, bona part
dels actuals estan caducats, i altres no s’han pogut

arribar ni a nomenar en
tractar-se d’organismes
nous com ara el Consell
Fiscal de Catalunya o la Comissió de Garanties del
Dret d’Accés a la Informació Pública. Tanmateix, el
focus i l’interès polític estan en organismes com el
de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) o el Síndic de
Greuges, encapçalat per
Rafael Ribó des de fa setze
anys i amb el mandat caducat des del 2019. La Sindicatura de Comptes, el
Consell de l’Audiovisual i
els consells universitaris
també centren l’interès de
tots, i ja s’han convertit,
admeten, en una prioritat
que cal desencallar en
aquesta legislatura.
Els membres del consell
de govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals és l’organisme
que més a prop ha estat de
ser aprovat en la passada
legislatura, tot i que Ciutadans es va tirar enrere. En
aquesta legislatura ja s’ha
començat a parlar-ne, pe-

Les xifres

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

81

vots o tres cinquenes parts
de la cambra catalana són necessaris per aprovar cada càrrec institucional.

74

diputats sumen les tres forces independentistes, ERC,
Junts i la CUP. És majoria absoluta, però no suficient.

16

anys fa que Rafael Ribó és
síndic de greuges; té el mandat caducat des del 2019.

El Parlament designa membres en 24 organismes
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La cambra catalana exigeix
directament alguns membres
dels òrgans institucionals de
rang estatutari i participa en
l’elecció d’altres càrrecs i
membres d’altres òrgans i
institucions regulats per les
lleis de Catalunya. La designació d’aquests membres es
porta a aprovació en el ple del

Parlament a proposta de cada grup parlamentari. A més
del Sindic de Greuges i de la
Sindicatura de Comptes, hi
ha fins a vint organismes més
que tenen membres designats pel Parlament, com
l’Agència Catalana de Protecció Social, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la

Comissió de Control de les
Consultes Populars No Referendàries, el consell assessor
de l’Institut Català de Finances, el consell assessor de
RTVE a Catalunya, i els nou
consells socials de les universitats. L’últim òrgan que es va
aprovar va ser el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.

rò sobre la taula també hi
ha el nou model de TV3,
que els socialistes no volen
deixar al marge, per la qual
cosa han reclamat no pactar noms fins a tenir clar el
model que cal encarregar

als nous responsables de la
ràdio i la televisió públiques. De moment, només
ja hi hagut un intercanvi
de papers i les negociacions formals encara no
han començat. Fonts

d’ERC en el govern asseguraven que l’interès existeix, que ja es va molt tard i
que l’objectiu és que les negociacions
comencin
aquest mes de juliol amb
l’objectiu de portar-ho a

aprovació al mes de setembre.
En aquest sentit, i per
evitar aprovar la configuració dels organismes més
prioritaris i deixar-ne al
marge els menors, la voluntat és negociar un per
un però portar-los al ple del
Parlament per a la seva
aprovació en un sol paquet, que arribaria al mes
de setembre o a la tardor.
Però si el govern mena
pressa, els partits i els
grups parlamentaris són
més prudents i posen el fre
tot i constatar la necessitat d’arribar a un pacte per
renovar els càrrecs.
El ball d’ERC, Junts i PSC
Les converses per formalitzar una nova composició de tots aquests organismes estatutaris s’afegeix a la multitud de deures que els partits que donen suport al govern català i espanyol tenen pendents de realitzar per solucionar el conflicte entre
Catalunya i l’Estat. La configuració i la designació
dels membres per a la taula de diàleg amb l’Estat espanyol, la comissió bilateral, la configuració d’un
front comú entre ERC i
Junts al Congrés dels Diputats també requereixen
reunions, converses i negociacions que acaben
d’arrencar en aquesta 14a
legislatura, que té fins a
l’horitzó de les eleccions
municipals un intens període perquè la negociació
política s’imposi. ■
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La divisió Colau Collboni
frena l’elecció del síndic
a El candidat més votat pels ciutadans en el procés participatiu, David Bondia, només té el suport
de comuns i ERC a El compromís polític és portar a votació aquest juliol el relleu de Vilà
Jordi Panyella
BARCELONA

Farà falta un síndic de
greuges per posar pau en
el conflicte que s’entreveu
en la recta final per a l’elecció del nou síndic de greuges de Barcelona que ha de
rellevar Maria Assumpció
Vilà. Tot i que la Carta Municipal dona potestat a l’alcaldessa Ada Colau per
proposar el candidat, el
sistema triat és una mescla de participació popular
i consens polític, i com que
aquest últim no hi és, el
procés s’està enverinant.
La falta d’acord entre
els dos socis de govern, els
comuns d’Ada Colau i els
socialistes de Jaume Collboni, s’entreveu com la
principal dificultat d’un
procés que té el nom de
David Bondia al centre de
la polèmica. Bondia va ser
el més votat pels ciutadans en el procés de suport que es va obrir. Dels
3.300 vots que es van emetre, en va rebre 1.400,
amb 57 associacions fentli costat. El segon candidat, Ramon Nicolau, va rebre 410 vots, però el suport de 73 associacions.
L’elecció del nou síndic
ha d’anar al ple d’aquest
23 de juliol, i la intenció és
portar el tema a la junta de
portaveus del dia 22, però
de moment el nom de Bondia només té l’aval dels regidors de Barcelona en Comú i ERC. Des del PSC es
fa costat a Nicolau, que havia format part de l’equip
de govern de Jordi Hereu.
Ahir mateix, la regidora d’ERC, Elisenda Alemany, va avisar que “els
números parlen per si
sols”, i va advertir que el
seu grup té molt clar que
“el candidat de la ciutadania no el pot tombar
cap despatx”. De totes
maneres, els participants
en el procés reconeixen
que al principi se’ls va advertir que el resultat del
procés de suport no condicionava l’elecció final del
candidat. ■
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Seu de la sindicatura ■ JPF
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Icona contra
el feixisme

REEDICIÓ · La Fundació Reeixida reedita l’icònic cartell ‘Aixafem el
feixisme’ amb la famosa fotografia de Pere Català Pic A LA VENDA ·
La reproducció, en gran format, a les principals llibreries del país
Miquel Riera
BARCELONA

É

s una de les icones de la lluita
contra el feixisme durant la
Guerra Civil i els anys posteriors. S’hi veu el peu d’un mosso d’esquadra, calçat amb la típica
espardenya de betes catalana, a
punt de fer esclatar en mil bocins
una creu esvàstica. La fotografia,
realitzada pel fotògraf Pere Català
Pic –amb l’ajuda del seu fill, el també gran fotògraf Francesc CatalàRoca, de llavors només 14 anys; vegeu la peça–, era la gran protagonista d’un cartell de gran format
que va editar el Comissariat de Propaganda de la Generalitat l’any
1936 i que ara tothom podrà tenir a
casa després que la Fundació Reeixida –que fa mesos va reeditar també el mapa dels Països Catalans de
Joan Ballester– s’ha decidit a publicar-lo en format 70x50 centímetres i en paper de 160 g i distribuirlo a les principals llibreries del país.
També es pot comprar al web FreeCatalonia i a la botiga d’Òmnium.
La reedició del cartell ha estat
possible després que els hereus de
Pere Català n’hagin cedit els drets a
la Fundació Reeixida. De fet, la fotografia i el cartell que es reediten
–amb la col·laboració del fotògraf
Jordi Borràs, que ha participat en
la producció i restauració digital–
són l’original que va estar amagat
en un doble fons d’una maleta de

El peu d’un
mosso
d’esquadra
Els fills del fotògraf,
Francesc i Pere, van
comprar el fang al
carrer Tallers de Barcelona per emmotllar l’esvàstica. De nit,
Català Pic i Francesc
es van dirigir a l’edifici de Capitania de
Barcelona.
Situats a l’entrada,
amb tot l’equip de fotografia preparat i un
parell de focus, van
mullar amb aigua les
llambordes perquè
brillessin. Van retratar el peu d’un mosso d’esquadra, aixecat uns centímetres
per damunt de l’esvàstica. D’aquell instant fotografiat se’n
va revelar una imatge que va fer la volta
al món, i es va convertir en un dels primers cartells del Comissariat de Propaganda, d’unes grans
dimensions (100x70
cm), que va atreure
les mirades de tothom.

Pere Català i Pic, per tal de preservar el treball de la persecució franquista.
Pere Català i Pic (Valls, 1889 Barcelona, 1971) va ser fotògraf,
publicista i escriptor. S’inicia com a
retratista a Valls, fotografiant monuments per a la Mancomunitat.
Militant d’Acció Catalana, nacionalista i republicà. Es fa soci de l’Ateneu, on coneix Jaume Miravitlles.
“L’anunci publicitari ha d’entrar
veloçment per la vista i, des d’ella,
influir en totes les fibres emotives
del nostre ser, sense que ens n’adonem”, teoritza.
El 1934 comença a amoïnar-se
per l’ascens dels totalitarismes, que
avancen arreu del món. Amb l’esclat de la guerra Jaume Miravitlles
organitza el Comissariat de Propaganda. Miravitlles i Català aconsegueixen donar-hi forma.
Català i Pic serà el cap de la secció d’edicions i dirigirà la revista
mensual Nova Ibèria, de contingut
republicà, internacionalista i transformador. Cartells, manifestos, locucions de ràdio, auques (ell mateix escriu la famosa Auca del noi
català, antifeixista i humà), àlbums gràfics, llibres... I és llavors, el
24 d’octubre del 1936, quan La
Vanguardia publica el cartell Aixafem el feixisme, creat una nit davant de Capitania amb el seu fill
Francesc. Un cartell sense cap missatge, ni cap lletra, basat només en
tota la força de la imatge.

El TSJC jutjarà el diputat
Juvillà pels llaços grocs
M. Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va informar ahir
que es declara competent
per jutjar el diputat de la
CUP Pau Juvillà, per a qui
la fiscalia sol·licita vuit mesos d’inhabilitació per a
càrrec públic pel delicte de

desobediència per no haver tret els llaços grocs de
l’ajuntament.
La causa contra Juvillà
es va iniciar al jutjat d’instrucció número 3 de Lleida l’abril del 2019, arran
d’una querella de la fiscalia per desobediència a la
Junta Electoral, que a instàncies de Ciutadans havia ordenat que retirés els

llaços grocs que el partit
tenia penjats a les finestres del seu despatx al consistori, que donaven a la
façana de l’ajuntament a
la plaça de la Paeria. El gener passat, la fiscalia va
presentar l’escrit de conclusions, amb el càstig que
sol·licita per al membre de
la CUP. El jutge de Lleida
va remetre el cas a un jut-

El cartell ‘Aixafem el feixisme’, amb la fotografia de Pere Català Pic i l’edició que
n’ha fet la Fundació Reeixida ■ FUNDACIÓ REEIXIDA

Amb l’entrada de les tropes franquistes i no podent-se exiliar perquè té la família malalta, es reclou a
casa i es desfà del material compromès. No tornarà a treballar com a
fotògraf fins l’any 1956.
La reedició d’aquest cartell, que
la Fundació Reeixida voldria que
s’escampés arreu del país, forma
part del projecte Memòria Nacional,
en què treballa la fundació des de fa
anys per treure a la llum desenes de
personalitats extraordinàries “que
han situat Catalunya i la lluita per la
llibertat al centre de les seves vides”.
El cartell és l’avançament de la

jat penal, i posteriorment,
en les eleccions del 14 de
febrer passat, Juvillà va
obtenir l’acta de diputat.
En la resolució, comunicada ahir, el TSJC sosté
que “no s’ha produït cap
indefensió” de Juvillà com
al·lega la seva defensa, ja
que sosté que l’obtenció
del seu aforament ha estat
una “adquisició sobrevinguda”, i l’Estatut fixa que
els diputats han de ser jutjat a l’alt tribunal català.
En la resolució, també es
fixa que el magistrat Fernando Lacaba serà l’instructor per acabar el procés per dur-lo a judici. ■

gran exposició Els Català, una família d’avantguarda, sobre Pere
Català Pic i els seus fills Francesc i
Pere Català Roca, que prepara el
Museu d’Història de Catalunya i que
serà inaugurada a finals d’any en el
marc del vint-i-cinquè aniversari del
centre museístic.
La presentació del cartell reeditat es farà el 19 de juliol a Barcelona, amb la presència dels nets del
fotògraf, Rafael Català i Andreu Català; Esther Boquera, especialista
en el Comissariat de Propaganda; el
fotògraf Jordi Borràs, i Oriol Falguera, de la Fundació Reeixida. ■

Pau Juvillà, diputat de la CUP per Lleida, en una imatge del
2017 ■ JOAN TORT

