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El periodista i catedràtic de la UAB
José Manuel López Tornero, nou
president de RTVE
??PSOE, PP, Podem i PNB tanquen un acord per a la renovació del Consell
d'Administració de l'ens

José Manuel López Tornero | Youtube

Els grups parlamentaris del PSOE, PP, Podem i PNB han assolit un acord per a la renovació del
Consell d'Administració de RTVE, segons han fet públic el PSOE i el PP en dos comunicats.
L'acord situarà el periodista José Manuel Pérez Tornero
(http://www.jmpereztornero.eu/pereztornero/) com a president de la corporació.
El ple del Congrés votarà aquest mateix dijous els sis membres que són de la seva elecció, mentre
que el Senat farà el mateix amb els quatre que li pertoquen. Aquest és el primer acord entre
PSOE i PP, i resta pendent encara els que han de fer possible la renovació del CGPJ, el TC, el
Tribunal de Comptes, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i el Defensor del Poble. Fonts
dels dos partits s'han emplaçat a seguir treballant en els pròxims dies.
Tornero és periodista, catedràtic i doctor en Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona.
A més, és llicenciat en filologia hispànica. Ha destacat sobretot en l'àmbit acadèmic. Ha estat
consultor de la Unesco i director de diversos programes culturals i educatius de televisió.
A més del president, el Consell d'Administració de RTVE estarà format pel periodista català Ramón
Colom Esmatges; la que va ser secretària general corporativa de RTVE fins al 2020 Elena
Sánchez Caballero; la professora de la Universidad Carlos III Concepción Carmen Cascajosa
Virino; el periodista i escriptor José Manuel Martín Medem; el basc Roberto Lakidaín Zabalza; la
periodista gallega María Carmen Sastre Bellas; el professor de la Complutense Jenaro Castro
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Muiña; la periodista María Consuelo Aparicio Avendaño, i l'exdirector de Deia Juan José Baños
Loinaz.
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