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Diàlegs trepidants (i no sempre intel·ligi-
bles) barrejats amb trames sentimentals, 
marca de la casa Sorkin. Però la sèrie va re-
bre crítiques per ser massa alliçonadora. 
Destaca la interpretació de Jeff Bridges 
com a presentador d’un canal 24 hores.

encara es prepara, però que fins ara 
no s’han aplicat els blocs. “Està de-
mostrat que no cal fer blocs electo-
rals per garantir la pluralitat en 
campanya”, afirma el periodista 
Carles Prats, que dirigeix el Grup de 
Mitjans Públics del Col·legi de Peri-
odistes. Des d’aquest organisme, 
insten a seguir l’exemple de les po-
blacions que rebutgen els blocs 
electorals.  

Plenaris contra els blocs 
Els plenaris municipals també s’es-
tan pronunciant sobre la qüestió. El 
26 de març el ple d’Olesa de Mont-
serrat va debatre una moció presen-
tada per la formació de govern, Bloc 
Olesà-EUiA, que demanava als par-
tits renunciar per unanimitat als 
blocs electorals i sol·licitar al Parla-
ment de Catalunya que la futura 
LEC no consagri els blocs. La moció 
es basa en l’excepció que la JEC va 
introduir en la sessió del 27 de febrer 
del 2008 en què obria la porta a no 

seguir els blocs si hi ha un acord unà-
mime de les forces polítiques. Sis de 
les set formacions del plenari hi van 
votar a favor, però CiU s’hi va opo-
sar. La regidora de CiU Maria Mercè 
Jou, en declaracions a l’emissora 
municipal, va argumentar que con-
siderava que “el pluralisme, la igual-
tat i la neutralitat” no estaven garan-
tits a Olesa Ràdio. A Rubí es debatrà 
una moció similar en el ple del maig.  

Més enllà dels mitjans i corpora-
cions locals, el debat es planteja 
també al Parlament de Catalunya 
amb el rerefons de noves interpre-
tacions de la JEC en les eleccions 
andaluses. Podem i C’s –formaci-
ons extraparlamentàries abans 
dels comicis– també van colar-se 
als blocs de Canal Sur i TVE, ja que 
la JEC no va valorar només que tin-
guessin representació en altres co-
micis equivalents, sinó altres fac-
tors com les enquestes i eleccions 
d’un altre tipus. Per al periodista 
Carles Prats, és una mostra més 

El debat sobre els blocs electorals 
arriba als plens dels municipis

Diversos mitjans locals renuncien a informar seguint el criteri d’ordre i proporcionalitat
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Els debats electorals 

d’aquestes municipals també 
estan sota discussió. C. CALDERER

Pressió  
El Col·legi de 
Periodistes 
demana que 
la llei electoral 
no consagri 
els blocs

Diversos mitjans públics i ajunta-
ments catalans han reobert el debat 
sobre els blocs electorals a un mes 
i mig dels comicis municipals i 
mentre es treballa la ponència de la 
llei electoral catalana (LEC), en què 
la qüestió està sobre la taula. Al-
guns mitjans locals anuncien que 
no seguiran un còmput de temps, 
mentre en altres municipis es pro-
mouen al ple mocions de renúncia 
als blocs que fixen un temps i un or-
dre predeterminat a les informaci-
ons. El Col·legi de Periodistes de 
Catalunya anima a seguir aquests 
exemples i es mostra preocupat 
perquè la futura LEC pugui consa-
grar una pràctica que considera 
“obsoleta” i amb “tics autoritaris”.  

Consultats per l’ARA, els mit-
jans públics de Molins de Rei, el 
Prat de Llobregat, Sant Cugat del 
Vallès i Mataró han confirmat que 
no seguiran de manera estricta els 
blocs electorals en la campanya 
dels comicis del 24 de maig. En al-
guns casos es respectarà l’ordre de 
partits de més a menys represen-
tació, però no es farà un minutatge 
diari i s’inclouran formacions po-
lítiques noves. Sílvia Artés, redac-
tora d’informatius a Ràdio Molins 
de Rei, explica que, amb el bene-
plàcit dels polítics al consistori, 
l’emissora municipal ha cobert 
històricament les eleccions se-
guint només criteris periodístics. 
“Estem tranquils i contents que 
ens respectin”, opina. Aquest any, 
a més, els grups han acordat un re-
partiment igualitari dels espais 
gratuïts de propaganda electoral.  

El director d’El Prat Ràdio, Òs-
car Sánchez, explica que en els prò-
xims comicis mantindran l’ordre 
d’aparició dels partits però no apli-
caran un minutatge: “Respectem 
l’esperit de la llei però no estem 
amb el cronòmetre a la mà”. A Sant 
Cugat del Vallès, el director de Cu-
gat.cat, Miquel Herrada, explica 
que han ideat una “fórmula híbri-
da” en què intenten respectar l’or-
dre però tampoc segueixen un mi-
nutatge estricte i inclouran –excep-
te en els debats– representants de 
les formacions polítiques noves.  

A Mataró, la directora de Mata-
ró Ràdio, Mei Ros, explica que la co-
bertura informativa del 24 de maig 
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que la doctrina “s’està esquerdant”. 
Per la seva banda, per a Mercè Dí-
ez, professora del departament de 
mitjans, comunicació i cultura a la 
Facultat de Comunicació de la 
UAB, la JEC està entrant en “inter-
pretacions que corresponen als pe-
riodistes, com ara determinar qui 
és un actor social rellevant”.  

Prats afirma que el Col·legi de 
Periodistes prepara noves protes-
tes contra els blocs i afegeix que es-
tudien elevar accions a instàncies 
europees. Sobre la LEC, assegura: 
“Tenim pistes que, més que una su-
peració d’aquest sistema, el que hi 
hauria seria un mer maquillatge 
que farà que es perpetuï”. Mostra la 
seva preocupació perquè Catalunya 
elevi a rang de llei una fórmula que 
és una anomalia a Europa i conside-
ra que vulnera els drets dels ciuta-
dans a rebre una informació de qua-
litat. “Els polítics no han de decidir 
les escaletes dels informatius”, con-
clou Prats.e


