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La CCMA manté l'espai
d'entrevistes per aquest diumenge
als partits que no van assistir a la
Via Lliure
La Corporació argumenta que la competència per determinar els continguts
informatius "és dels mitjans i no dels partits"
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) manté la seva oferta de concedir un
espai d'entrevistes, aquest diumenge, als partits que no van assistir a la Via Lliure per la Diada:
PSC, PP, Catalunya Sí que Es Pot, UDC i C's.
La CCMA ha comunicat aquest dissabte a les cinc formacions que "no és possible" la negociació
del format amb les forces polítiques i se'ls ha reiterat l'oferiment de compensació mitjançant
entrevistes.
La Corporació argumenta en un comunicat que l'espai proposat "s'ajusta de forma estricta a les
condicions establertes a l'acord de la JEC". Així mateix, ha recordat als cinc partits que la JEC "no
preveu que les mesures compensatòries hagin de ser negociades i consensuades" entre la CCMA
i les candidatures, sinó que, tal com s'indica a l'acord, han de ser "ofertes" a les candidatures.
La CCMA entén que la selecció dels formats o gèneres dels espais informatius de TV3 i
Catalunya Ràdio "és una competència exclusiva d'aquests mitjans públics", per tal de transmetre
una "informació veraç, objectiva i respectuosa amb el pluralisme polític i social", tal com estableix la
Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya.
D'altra banda, també ha recordat a les formacions polítiques que "qüestionaven la idoneïtat de la
proposta", que el format d'entrevista informativa permet fer arribar directament a l'audiència
l'exposició i expressió de les idees i plantejaments de l'entrevistat, "essent per tant totalment adient
a l'hora de donar compliment a la compensació que disposa la JEC".
Aquesta mateixa tarda, els Serveis Informatius de la CCMA s'han tornat a "posar en contacte
amb els representants de les candidatures" per tal de comunicar-los les característiques de les
entrevistes ofertes i els horaris previstos, així com per reiterar-los la petició que comuniquin el
representant designat per part de cadascuna d'elles a participar-hi.
La CCMA espera que aquests partits "reconsiderin la seva posició inicial" i participin a l'espai
programat per donar compliment a l'acord de 10 de setembre de 2015, dictat per la JEC a
instàncies de dos dels partits.
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