Presa de possessió del Sr. Rafael Jorba i Castellví com a
conseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Palau del
Parlament, 30 de maig de 2005)

El president
Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a aquest acte de presa de possessió
del senyor Rafael Jorba i Castellví com a membre del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya.
Té la paraula, en primer lloc, la senyora Imma Folchi, secretària general del
Parlament, que llegirà el text de la Resolució 405/VII del Parlament de
Catalunya.
La secretària general
«El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de maig de 2006, un cop
finalitzats els tràmits previstos en l’article 157 del Reglament, i d’acord amb
l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, ha adoptat la següent resolució:
»El Parlament de Catalunya designa el senyor Rafael Jorba i Castellví membre
del Consell de l’Audiovisual.
»Palau del Parlament, 19 de maig de 2006.
»La secretària quarta, Bet Font i Montanyà; el president del Parlament, Ernest
Benach.»
El president
Té la paraula el senyor Josep Maria Carbonell, president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
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El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Sr. Josep M.
Carbonell i Abelló)
Molt honorable president, senyores diputades, senyors diputats, consellera,
consellers, amigues, amics, en primer lloc, voldria agrair al Parlament que hagi
procedit a proveir aquesta plaça del Consell i felicitar-lo per l’encert del candidat
que avui és conseller, en Rafael Jorba. La seva professionalitat és una garantia
més de la professionalitat i del prestigi que té el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
Rafael, benvingut al Consell. De l’Anoia fins a París, de la teva ciutat d’Igualada
fins a París, has fet un itinerari reconegut per tothom. Se’t reconeixen dos grans
valors, el personal i el professional, que són dos aspectes que segur que ens
ajudaran molt, al Consell, en aquesta nova etapa que ens toca viure, una etapa
realment fascinant. Tenim una feinada extraordinària: desplegament de la Llei
de comunicació audiovisual i, sobretot, com vèiem fa quinze dies en la Jornada
Parlamentària, els canvis extraordinaris que viu l’ecosistema audiovisual del
país i del món, amb les comunicacions electròniques o amb la multiplicació de
finestres. És un moment molt important de la comunicació audiovisual del país,
i en aquest context jo crec que la teva incorporació al Consell serà molt positiva
i molt fructífera. Felicitats.
Res més, president. Agrair-li aquest acte i, com sempre, agrair-li l’acollida que
té el Consell en aquesta casa, que és la casa dels catalans.
(Aplaudiments.)
El president
Moltes gràcies, senyor Carbonell. Il·lustres membres de la Mesa, il·lustres
portaveus, diputades i diputats, senyores i senyors, representants del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, voldria començar també les meves paraules
felicitant el senyor Rafael Jorba pel seu nomenament com a nou membre del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Li dono l’enhorabona, de veritat.
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En aquest acte de presa de possessió com a nou conseller del CAC no és
moment de repassar de manera exhaustiva la trajectòria professional del
senyor Jorba, però sí que voldria aprofitar l’avinentesa, com ja ha fet el
president del CAC, per destacar-ne algun aspecte que em sembla que és prou
rellevant.
En la seva multiplicitat de labors professionals com a periodista, que l’ha portat
a exercir la corresponsalia d’un diari important a París durant uns anys, Rafael
Jorba ha mostrat des de l’inici de la seva carrera una especial sensibilitat
envers el paper de la premsa local i comarcal. Sempre ha tingut clara la
importància de les xarxes de diaris, revistes i televisions d’àmbit local i
comarcal com a factors cohesionadors del territori. Són els mitjans de
proximitat els que expliquen les coses que més interessen als ciutadans i les
ciutadanes, perquè, en definitiva, parlen de la seva quotidianitat.
Aquest fet, a més, és un factor diferencial del model català de comunicació,
que, dit sigui de passada, contribueix a fer país.
Senyor Jorba, vostè té d’ara endavant una gran responsabilitat per la feina que
haurà de fer des del Consell, una feina que, n’estic convençut, serà de gran
importància, ja que aquesta institució és un dels elements centrals en la política
audiovisual del país.
Però més enllà d’això, més enllà del paper fonamental del CAC en la regulació
del sector audiovisual, la seva és una tasca en què cal tenir sempre molt
present el valor social dels mitjans públics; la implicació social, per tant. Cal
estar atents a les demandes, als canvis, que pateix la societat; cal que siguem
capaços d’integrar i donar resposta des dels mitjans públics a les peticions i als
interessos dels ciutadans. En definitiva, és la nostra responsabilitat per garantir
el dret de la ciutadania a rebre una informació plural i a gaudir d’una
programació de qualitat.
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No descobreixo res si els dic que per garantir aquest dret ciutadà a la
informació ens cal configurar un sector audiovisual potent i propi, i, de fet, les
institucions catalanes treballen des de fa temps aquesta qüestió.
Des de la primera vegada que ens vam trobar per la presa de possessió d’un
conseller del CAC en aquesta setena legislatura s’ha avançat en l’ordenació del
sector. El 20 de desembre passat, el Parlament va aprovar la Llei de la
comunicació audiovisual. La Llei és un instrument que reconeix, d’una banda, la
importància estratègica, econòmica i política del sector, i, d’altra banda, la
necessitat de tenir una normativa pròpia i pensada des de Catalunya sobre
aquesta matèria. La Llei de l’audiovisual estableix, en definitiva, un model
coherent que s’adapta a les noves realitats, a les noves tecnologies i als nous
models de gestió i serveix de referència per impulsar el sector audiovisual
català i fer-lo més competitiu en l’actual context econòmic.
En aquest sentit, en el camí de facilitar també el desenvolupament de la
societat de la informació, vull fer esment del fet que avui hem firmat, aquest
matí, al Parlament de Catalunya un conveni amb l’Agència de Qualitat
d’Internet, una altra vegada un acte amb el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, per col·laborar en el foment i la qualitat d’internet en el portal
Parlament.cat.
Com tots vostès saben, l’IQUA és una agència impulsada pel mateix CAC amb
la voluntat de consolidar un punt de trobada entre els diferents agents de la
xarxa, un referent comú per a l’Administració, els operadors, els usuaris, les
associacions i els tècnics que treballen per la millora i la qualitat d’internet. Ens
trobem, doncs, davant d’un altre acord per fer més fàcil la transició cap a una
veritable societat de la informació i del coneixement.
I acabo. Però abans de fer-ho voldria fer esment d’una altra qüestió que em fa
l’efecte que és important: el senyor Rafael Jorba, entre altres mèrits, també
tindrà el d’haver estat el membre del CAC que ha estrenat el procediment per a
l’elecció de càrrecs públics que regula el nou Reglament del Parlament, aprovat
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també el mes de desembre passat, un nou mètode de designació parlamentària
que facilita l’avaluació de la persona proposada per al càrrec abans de la seva
elecció per part de la cambra.
Poso punt i final a les meves paraules. Només em queda desitjar al senyor
Rafael Jorba que pugui desenvolupar la seva nova responsabilitat amb rigor,
eficiència i eficàcia, i demanar-li, sobretot, que no perdi de vista que, per
damunt de tot, totes les persones que tenim un càrrec públic servim els
interessos del poble de Catalunya. Estic segur que ho farà com ningú.
Enhorabona i moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
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