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Procediment públic 

Comunicat 

Convocatòria de la creació de la comissió de valoració per a la 

selecció de candidats a la direcció de Televisió de Catalunya i 

Catalunya Ràdio. 

La junta de govern del CPAC, valora molt positivament el procediment públic de selecció 

que s'ha fet per primera vegada, per seleccionar els candidats a la direcció de Televisió 

de Catalunya i Catalunya Ràdio i dona l'enhorabona als acabats de nomenar Sigfrid 

Gras com a nou director de TV3 i Jordi Borda com a nou director de Catalunya Ràdio i 

els desitja molts encerts. 

Encerts que hem trobat a faltar en el Consell de Govern de la CCMA a l'hora de convocar 

la "comissió de valoració" formada per persones independents, de prestigi reconegut en 

diferents àmbits, escollides per unanimitat pel Consell de Govern. I que han estat: Núria 

de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Joan Abellà, director 

general del Grup Enciclopèdia; Josep Maria Carbonell, exdegà de la Facultat de 

Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL); Judith Colell, presidenta de 

l'Acadèmia de Cinema Català; Josep Maria Ganyet, professor i divulgador en 

tecnologies digitals, i Mabel Mas, membre de la Junta del Col·legi de Màrqueting, la 

Comunicació, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya. 

Des del CPAC entenem que totes aquestes persones són de gran vàlua, que compleixen 

els requisits exigits per la llei, i que han fet una gran aportació, però també volem 

expressar que si es convoquen dos col·legis professionals de l'àmbit de la comunicació, 

com són el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Màrqueting, la 

Comunicació, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya , ens sap greu i dol 

que es deixi de banda el Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, encara que 

sigui només per una qüestió de protocol, i la presidenta del consell de govern de la 

CCMA com exdegana del Col·legi de Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les 

Relacions Públiques de Catalunya el coneix perfectament, però també perquè el CPAC 

empara a una gran part dels professionals que treballen en les productores de Catalunya 

i especialment a la CCMA, i si també tenim en compte que el Consell Professional de 

Programes de la CCMA, en la seva creació va rebre tot el suport del CPAC atès que es 

basa en el seu codi de bones pràctiques, volem fer constar que ens sentim agreujats i 

que només esperem que en un futur es tingui en compte que al costat de periodistes i 

publicistes a la CCMA i a les productores de Catalunya hi treballen molts professionals 

de l'audiovisual en la producció de programes. 

La nostra aportació i llarga col·laboració amb la CCMA sempre ha estat constructiva i 

positiva i esperem poder continuar així. 

 

La Junta de Govern 

Barcelona, 28 de juliol de 2022 

http://www.cpac.cat/

