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FRANCESC CODINA

President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)

“No em penedeixo
d’haver deixat la política”
MARGA SOLÉ

Francesc Codina i Castillo viu a L’Hospitalet, on va néixer fa 56 anys. És president del CAC des del 16 de
juny. Ha estat regidor de l’Ajuntament de L’Hospitalet, diputat al Parlament de Catalunya, secretari de la
Mesa del Parlament, senador i membre del Consell Assessor de RTVE a Catalunya, entre altres càrrecs
des del 1977, quan va ser nomenat subdirector General de Promoció Social de la Generalitat

Què és el Consell de l’Audiovisual i per a
què serveix?
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és una entitat reguladora,
un organisme independent que és
Generalitat, però no de l’administració, i que ha de retre comptes
al Parlament de Catalunya. Tot el
personal és contractat amb independència de l’estructura de la Generalitat i des del punt de vista polític no es va més enllà de les procedències que pugui tenir cada
conseller. No podem tenir cap relació amb el món de l’audiovisual
ni cap tipus de contractació llevat
de la universitària, tenim dedicació exclusiva irrevocable per sis
anys, superior a una legislatura.

Quin és el vostre àmbit d’actuació?
Nosaltres tenim competència en
tots els mitjans públics de la Generalitat o en aquells que la Generalitat els otorga la llicència. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, totes les ràdios locals, municipals o no, les televisions locals i
comarcals i, dintre de les televisions, tot l’espectre satèl·lit, cable i
les ones hertzianes mentre en quedin. També TV Sant Cugat perquè
emet des de Catalunya i les televisions privades quan fan desconnexions per Catalunya.
A més de Catalunya, on hi ha organismes
d’aquest tipus?
El CAC pertany a dos organismes
internacionals, l’EPRA, on hi són
tots els homòlegs a nosaltres dels
països d’Europa amb caràcter
d’estat, i també som a un altre organització d’àmbit mediterrani.
Que totes les forces polítiques del
Parlament hi estiguin fa la feina més difícil?
La paraula miraculosa és el consens i és bàsic, necessari i imprescindible. El dia que hàgim de fer
tres votacions diferents i que el
president hagi de desempatar o
que de 10 quedem 6 a 4, malament rai. Li asseguro que anar desempatant no em fa cap gràcia i
fins ara no ho he hagut de fer.

GABRIEL CAZADO

Quines competències té?
Des de fer els informes per la concessió de les llicències de ràdio i
TV, passant per tot el règim sancionador, el control de la publicitat, el pluralisme polític, religiós,
social, fins a vetllar pel tractament
de la violència, les dones, la immigració i també perquè de les 6 del
matí a les 10 de la nit, en relació a
la infància, no s’emetin programes
no addients i que aparegui a televisió el quadret amb l’edat de tolerància de les pel·lícules.

Què pot fer el CAC perquè la concentració
de mitjans no limiti els drets fonamentals?
Ara mateix s’està produint un fenomen, s’estan venent ràdios locals
i s’està configurant un mapa determinat. Nosaltres hem de vetllar
pel pluralisme i també per evitar
la concentració excessiva de poder d’un grup determinat econòmic
o financer. Farem un informe, però
qui finalment donarà la llicència o
no, serà el govern de torn. Si al-

El CAC ha de
vetllar pel
pluralisme
i evitar la
concentració
de poder

gun grup se sent perjudicat pot recórrer al jutjat i aquest ja veurà que
hi ha un informe del CAC desaconsellant-ho. La segona vegada
que li passi això al govern de torn,
malament rai, no? Per tant, la nostra força legal és molt gran i per
això hem de ser absolutament rigorosos. Aquest és el nostre paper, el que ens ha de donar la força per treballar.

Què pensa de programes com Gran
Hermano, el Bus..
Quan jo era senador les televisions
ja feien teleescombraries, el Pelícano, el Mississipi etc., el PP va
crear una comissió per estudiar els
continguts televisius davant la
disbauxa que hi havia en aquells
moments. Una de les conclusions
del treball va ser que s’havia de
crear a Espanya un organisme regulador que vetllés per tot allò.
D’això fa uns sis anys. A Catalunya, després d’aquell debat, es va
crear un CAC amb unes competències com un consell assessor,
però a Espanya encara no s’ha
creat perquè les forces polítiques
no s’han posat d’acord.

Es penedeix d’haver plegat dels seus
càrrecs per ser president del CAC?
L’enganyaria si li digués que no
me’n recordo, han estat molts anys
des del 84 que vaig ser diputat.
M’ha costat molt desconnectar del
que havia fet durant tants anys,
però penedir-me, no. Pot ser els
primers dies estava trist per deixar
de fer una cosa que feia des de
feia molts anys i m’agradava molt
fer-la, però no em penedeixo, no.

L’etapa de
regidor a L’H
va ser la més
rica que he
tingut a la
meva vida

L’etapa de política local també li ha passat?
M’ha passat, tot i ser l’experiència
més rica que he tingut a la meva
vida. He estat senador, diputat, regidor, president del CAC etc, etc.,
però si hagués pogut triar hauria
volgut ser alcalde del meu poble.
Ara seria un error tornar a pensar
a encapçalar la llista, però si tornés
a la política municipal ho faria pensant que puc servir el meu poble
potser en un govern de concentració, perquè m’hagués agradat
participar en el govern i no fer-ho
des de l’oposició. Potser quan sigui molt vellet encara podria aspirar a ser el síndic de greuges del
poble, je, je... La vida política municipal s’ha acabat, però tot el que
pugui col·laborar amb el meu poble
ho faré, ho sap l’alcalde d’ara, el
d’abans i el que vingui.
Què li semblen els mitjans de comunicació
de L’Hospitalet?
La política de comunicació a L’H ha
de ser valenta i amb una aposta
molt professional. Si en aquests
moments hi ha el més modern que
és un portal d’Internet, televisió, radio i diari, home, és engrescador.

