
Benvolgudes Vicepresidenta i consellera, i benvolguts consellers,

Fa gairebé dos mesos, el 4 de maig, en l’última ocasió que vaig poder comparèixer davant del Consell de Govern de la CCMA 
davant de tots vosaltres, vaig exposar verbalment la conveniència de fitxar Albert Om com a aposta estratègica per a la propera 
temporada de Catalunya Ràdio. Ja feia dies que la direcció de Catalunya Ràdio mantenia converses amb aquest professional de 
reconegut prestigi per incorporar-se a la nova etapa de l’emissora. Om volia venir a Catalunya Ràdio, a fer un programa (‘Els 
penúltims’) a la franja de 19.00 a 21.00, i la direcció assumia aquest fitxatge com l’únic –o de les poques– incorporacions que el 
context econòmic podia permetre.

El passat 17 de maig, a través del circuit públic del què s’ha dotat la CCMA a la web i complint la Norma de Contractació, Albert 
Om (Dies Tontos SL) va presentar el seu projecte ‘Els penúltims’ per a la franja de 19.00 a 21.00, dins del topall de despesa 
contingut en l’Acord 82/2016. La setmana passada, el 14 de juny, la Comissió de Valoració de Continguts de la Ràdio va aprovar,
per unanimitat, la proposta d’Albert Om. L’endemà, 15 de juny, atès que novament tampoc no vaig tenir oportunitat de 
comparèixer davant del Consell de Govern em vaig veure obligat a comunicar-vos per correu electrònic la urgència d’una presa 
de decisió sobre el projecte d’Albert Om. Ni aquell dia ni cap dels dies posteriors, tot i ser coneixedors del risc evident que Om 
fos fitxat per la nostra competència directa, vaig rebre resposta ni interès per part de vosaltres.

Finalment, ahir, 21 de juny, cansat dels entrebancs i del desinterès evidenciat per la CCMA, i en contrast amb la complicitat 
expressada per part de la direcció de Catalunya Ràdio, Albert Om va decidir retirar el seu projecte contactant directament amb la 
interlocutora de la CCMA per a aquests temes, segons em va fer saber per telèfon el propi professional. (Adjunto el text de 
l’escrit enviat ahir per Albert Om a la CCMA). A l’ordre del dia del Consell de Govern d’avui, 22 de juny, no hi figurava el 
contracte. I, complint amb el termini de 10 dies que ens havia concedit Om per prendre una decisió definitiva, un termini que la 
presidència en funcions de la CCMA coneixia des del primer moment per part meva, Albert Om ha complert amb el seu anunci: 
davant del desinterès de la CCMA ha acceptat una proposta, per a la mateixa franja i programa, a RAC1. O sigui, que totes les 
objeccions verbals expressades les últimes setmanes a dins de la CCMA contrasten amb l’encert –de format, franja i 
plantejament de contingut– que ha valorat la nostra directa competència, que és líder d’audiència.

Aquest episodi, que ha suposat un cop a la il·lusió de la direcció de Continguts i el conjunt de l’emissora, hauria de servir com a 
reflexió per evitar que torni a produir-se una situació tan lamentable i indignant com aquesta. No és un tema de recursos 
econòmics, és un tema evident de manca de rigor i d’interès al projecte presentat per un professional i defensat, en clau 
estratègica, per part de la direcció de Catalunya Ràdio.

Compteu, doncs, amb la implicació de la direcció de Catalunya Ràdio per evitar que es tornin a cometre decepcions i fracassos 
com aquest. I, novament, resto a la disposició del Consell de Govern per comparèixer per poder presentar la proposta de graella 
per a la temporada 2016-2017, que ja no contemplarà el programa d’Albert Om, a qui els oients podran seguir a les ones de la 
nostra directa competència.

Atentament,

Saül Gordillo
Director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA
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933 069 221


