RTVE. El treball d’uns “savis”

L’anhelada reforma dels mitjans públics (MMPP) més importants, TVE i RNE encara no
s’ha discutit al Congrés de Diputats malgrat s’estigui a punt de fer-ho. El president del
Govern va encarregar a l’anomenat “comitè de savis” la tasca de marcar els criteris que
l’han de regir. I l’informe que aquest comitè va lliurar al govern a principi d’any hauria de
marcar el treball legislatiu al menys del grup parlamentari socialista, segons la promesa
electoral de J.L.Rodriguez Zapatero.
Els trets principals de reforma, si es fa d’acord amb els criteris del comitè, van en el camí
del que, des de fa anys s’havia proposat per part del Sindicat de Periodistes de Catalunya i
de les organitzacions adherides al Fòrum d’Organitzacions de Periodistes, CC.OO., UGT
Col·legis de periodistes de Catalunya i de Galícia i Federació d’Associacions de la Premsa
d’Espanya.
Però cal remarcar el canvi de camisa que precisament la FAPE va fer coincidint amb
l’accés a la presidència de l’Associació de la Premsa de Madrid i de la FAPE de Fernando
G. Urbaneja. Urbaneja, cridat pel govern a integrar-se al comitè de savis, en va ser la seva
veu discordant, de principi a final. La seva posició neoliberal va xocar des del primer
moment amb el model proposat per la resta dels ponents, en la línia de defensar uns
MM.PP. semblants als models més eficients de la resta d’Europa, amb la BBC al
capdavant.
Malgrat Urbaneja, l’informe final va anar en la línia del desitjat. Es dibuixa un nou model
molt més allunyat de la dependència governamental que hi ha ara i conforma mecanismes
per aconseguir una radiotelevisió pública més independent, plural i oberta a la societat.
Les seves característiques més definitòries són: l’elecció de la direcció general per majoria
qualificada del Parlament, el nomenament del consellers del consell d’administració, el
naixement de l’Autoritat Audiovisual i un nou model de finançament.
Ja veurem què queda de tot això quan passi pel Parlament. Però, ara per ara, els
símptomes no són gaire bons. La “doctrina Urbaneja” ara la defensa el ministre
d’Economia, Pedro Solbes. Abans que la reforma no sigui aprovada, abans de saber quina
decisió prendrà el Parlament, ja s’exigeix una reforma laboral i financera de gran abast a
RTVE que pot suposar el retall de tres o quatre mil llocs de treball en el conjunt de les
empreses del grup. Això significa la desaparició de molts centres de RNE, la reducció dels
centres territorials de TVE i una baixada important del nivell de producció en el centre de
TVE de Catalunya. En definitiva un retall substancial del paper dels MM.PP en el
panorama audiovisual espanyol per afavorir els mitjans privats. Aquesta afirmació es veu
confirmada amb la intenció de reduir la publicitat a TVE sense assegurar-ne un
finançament estable. Això portarà a la destrucció del projecte de RTVE defensat pel
programa del PSOE i pel president del govern com a paradigma d’una societat
democràtica ben informada.
El paper de l’actual direcció general no ha jugat gens en favor del model desitjat. Sembla
que ho ha fet tot per perdre audiència, encarregar programes a productores externes
sense necessitat i llençant els diners, en definitiva ha continuat la mala gestió d’anteriors

direccions. Mentre que, de cara a la galeria, a les sessions de control parlamentari es deia
una i altra vegada que el model del savis es el que ha de ser en el futur.
Mentrestant els tam-tam dels passadissos a TVE i RNE ja sona dient que la reducció de
personal via ERE obligatori pot començar a concretar-se a principi de l’any que ve. Els
sindicats de l’empresa agrupats bàsicament en dues tendències CC.OO.-USO i UGT-APLI
no donen cap aparença d’unitat, malgrat que s’han posat d’acord en algunes accions
contra el desmantellament de RTVE. Però l’experiència de la negociació del darrer
conveni on les desavinences entre aquests dos grups va acabar per malbaratar la
possibilitat d’aconseguir un estatut de redacció fan preveure poques possibilitats de lluita
unitària davant el retall de llocs de treball i la traïció del nou model de MM.PP. promès. La
reforma que nosaltres desitjàvem està doncs en greu perill, si no tocada de mort.
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