
Màxim control informatiu, mínima pluralitat

Aquest article l’hem entregat el 22 de maig, però no sabem quan 
es publicarà. De fet, encara no s’ha publicat el butlletí anterior, per 
al qual la data límit de presentació d’articles era el 20 de març. No 
el vam presentar. 

El govern municipal imposa unes dates límits de presentació dels 
articles i després publica el butlletí quan a ell li sembla. Per què 
hem d’escriure un article sobre un tema d’actualitat si quan veurà 
la llum segurament aquest article ja haurà passat a la història? Per 
què si a principi d’any es marquen unes dates límits de presentació 
dels articles als grups municipals, no es defineixen també unes 
dates de publicació del butlletí?

Per evitar aquest tipus d’actuacions arbitràries, l’abril de 2015 -a 
proposta d’ERC- es va aprovar la creació d’un consell de redacció 
i la revisió de tots els mitjans/canals de comunicació municipals. 
Han passat tres anys i tot segueix igual. Bé, en realitat hi ha una 
novetat negativa: en el darrer ple -el de maig d’aquest any- el 
govern municiapl va admetre que no crearà el consell de redacció. 
El motiu que va donar? Hi ha altres ajuntaments que no tenen un 
consell de redacció. Quina excusa més trista! Us imagineu que 
algú digués que no cal que TV3 sigui un canal de televisió plural i 
de qualitat perquè TV1 tampoc ho és? Ja està tot dit.

Mentrestant, el butlletí ha canviat de disseny i aquest canvi no s’ha 
debatut enlloc: quin cost ha tingut? amb quin objectiu s’ha fet? qui 
l’ha realitzat? A més, des de fa unes setmanes, el govern ha creat 
una plaça eventual de “Cap de comunicació”. En altres paraules, 
és tracta d’un càrrec de confiança de l’alcalde. I, ves per on, entre 
la llarga llista de funcions que realitzarà aquesta persona no hi ha 
la supervisió del butlletí. Què farà doncs? A què es dedicarà? 
Segurament el que passa amb el butlletí és que està hipercontrolat 
directament per l’alcalde… Aquest és el seu estil de lideratge: 
màxim control i dirigisme, mínima autonomia i pluralitat 
informativa.


