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El CAC insta Ràdio Sant Feliu a respectar el
pluralisme polític

El Consell i Turisme de Barcelona signen un conveni per
promoure la ciutat

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió

celebrada el passat 3 de març, va aprovar un acord que insta el

prestador de serveis Ràdio Sant Feliu, dependent de l’Ajuntament de

Sant Feliu de Llobregat, a respectar “el principi de pluralisme polític”.

L’acord es va adoptar un cop el CAC va comprovar que, en una mostra

d’informatius analitzada durant un mes, el temps de paraula atribuït a

l’oposició va ser de “zero segons”.

Concretament, els serveis tècnics del Consell van analitzar els

informatius de les 13 h de dilluns a divendres de tot el mes de juliol del

2009. En total, es van analitzar 9 hores, 11 minuts i 2 segons

d’informatius. El resultat va ser que l’equip de Govern tenia 11 minuts i

57 segons de temps de paraula “corresponent a les agrupacions d’actors

polítics”, mentre que la resta de grups municipals, en l’oposició, va

obtenir zero segons.

El CAC considera que “per bé que el pluralisme s’avalua tenint en

compte períodes més amplis, és evident que el fet que el resultat d’un

mes sencer sigui zero denota una disfunció en relació amb el

compliment de les previsions que estableix l’apartat 3 de l’article 26 de

la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya”.

L’acord del CAC, que ja ha estat notificat al prestador, va tenir el seu

origen en una queixa d’un regidor del grup municipal d’ICV-EUiA per la

manca de pluralitat informativa a Ràdio Sant Feliu.

El CAC i Turisme de Barcelona signen un conveni per promoure la

ciutat

El CAC i el Consorci Turisme de Barcelona van signar el passat divendres

un conveni per establir els termes de participació conjunta en relació

amb la celebració dels diferents esdeveniments paral�lels dins de la

trobada semestral de l’European Platform of Regulatory Authorities

(EPRA) i de la trobada anual de l’International Institute of

Communications (IIC), que tindran lloc a Barcelona els propers mesos de

maig i octubre, respectivament.

El conveni, que estableix la col�laboració entre les dues entitats per

promocionar la ciutat de Barcelona com a centre de turisme i de

negocis, el van signar el president del CAC, Ramon Font, i el president

del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart. La vigència

de l’acord finalitza l’octubre, un cop finalitzada la trobada anual de

l’IIC.




