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Oposició professional a perpetuar els blocs electorals en la nova llei

Lunes,  9 de marzo de 2015

L acord dels grups parlamentaris pel contingut de la nova Llei electoral catalana (LEC) respecte als blocs
electorals ha revifat loposició dels professionals. El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de
Periodistes de Catalunya i el Consell de Professional de TVC ja han mostrat la seva oposició al text, i retreuen
als partits que, després de mostrar-se en diverses ocasions disposats a superar els blocs, ara els mantinguin
en la nova normativa i ampliïn el seu abast als mitjans privats.    El Col·legi de Periodistes denuncia lintent
dels partits polítics per perpetuar els blocs electorals i afirma que, si el text definitiu els manté, se sacralitzarà
una ingerència intolerable i selevarà a rang de llei una aberració. En aquest sentit, recalca que la LEC no ha
de servir per oficialitzar la censura prèvia.    El CPC diu constatar que els partits es resisteixen a renunciar al
control polític dels ens públics, i insta els membres de la ponència a recapacitar: Encara hi són a temps de
fer avançar el país cap a una democràcia del segle XXI, assegura en un comunicat. Han dassumir que hi
poden haver desencontres entre polítics i periodistes, i que aquests no es poden evitar amb lleis abusives,
afegeix.    Segons el Col·legi, el paper dels polítics no és determinar els temps de les notícies ni intervenir en
les escaletes, cosa que qualifica dintolerable i destat dexcepció informativa.    Finalment, el CPC insta els
diputats a prendre en consideració els articles 44 i 45 de la Iniciativa Legislativa Popular per a una llei electoral,
on es garanteix el pluralisme i la professionalitat, i on no es parla de blocs ni els maquilla com vol fer la
ponència.    Per la seva part, el Sindicat de Periodistes , que fa un mes va convidar els grups parlamentaris
a estalviar-se qualsevol referència als blocs en la LEC, considera que amb el nou text sestaria com sempre
o pitjor encara. En aquest sentit, explica que esperava una comprensió més cabdal dels grups parlamentaris
i no un seguidisme partitocràtic duna tradició hispànica absolutament excèntrica a lEuropa democràtica.
Lorganització recorda la voluntat dels partits de superar els blocs cronometrats introduint criteris professionals,
però que en el nou text mantenen el criteri antiperiodístic de la proporcionalitat, a més de proposar un còmput
diari de la informació electoral als mitjans públics i electorals, i avalar les sancions als mitjans que no compleixin
ni la proporcionalitat ni la neutralitat.    Els il·lustres diputats sembla que no han entès que una norma reguladora
de la propaganda electoral no ha dentrar en com es fa la informació electoral, afirma lSPC, i reitera la necessitat
que desaparegui del projecte de la LEC qualsevol referència a la regulació administrativa del dret constitucional
a la informació.    Per la seva part, el Consell Professional de Televisió de Catalunya també veu amb molta
preocupació el principi dacord dels partits polítics en la redacció de la Llei electoral catalana, la qual considera
que perpetua els blocs dinformació electoral en els mitjans públics i els incorpora en els privats.    Per superar
els blocs, com han expressat els partits polítics, no es pot regular en el text duna llei com sha de fer la informació
en període electoral. Això, en lloc de resoldre el problema, lenquista i perpetua un conflicte que fa massa anys
que dura, apunta en un comunicat.
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Set partits i un sobre electoral

Lunes,  9 de marzo de 2015

Els partits polítics continuen traient suc a l'esborrany de llei electoral per tal de disposar d'un text prou
engrescador que acabi sumant els suports necessaris per aprovar un text abans que s'acabi la legislatura a
finals de juliol. Els diputats, reunits ahir en comissió, van constatar un cop més les discrepàncies pel que fa
a la fórmula que ha de distribuir els vots en escons amb un resultat més proporcional que l'actual i amb la
mateixa representativitat territorial. Però han decidit no llançar encara la tovallola i donar-se més temps,
concretament una setmana, per cercar el consens en aquest tema a partir de trobades bilaterals. Paral·lelament
espremen altres articles de la llei que permetin innovar l'actual llei espanyola, la Loreg, que regula les eleccions
catalanes.   Després d'intentar escurçar els dies de campanya electoral i eliminar la jornada de reflexió sense
èxit, perquè són criteris que depenen, en última instància, de la llei estatal, ahir va tocar el torn a la propaganda
electoral i als blocs informatius. I hi va haver acord.   Així, un cop entri en vigor la nova llei, i amb l'objectiu de
reduir despeses, s'enviarà una única tramesa electoral a cada votant que inclourà informació de totes les
candidatures amb representació parlamentària. L'enviament també inclourà set paperetes -una per cada partit
amb representació- i el sobre per introduir a l'urna. La resta de partits no estaran inclosos en el correu conjunt,
però, com fins ara, podran enviar informació al votant i, en cas de ser escollits, l'administració els retornarà
els diners.   Un segon acord que els partits acabaran de perfilar en la comissió següent afecta els blocs
electorals. El consens passa per prioritzar el criteri periodístic a l'hora d'informar dels partits durant la campanya
electoral. El Consell de l'Audiovisual i el Consell de la Informació de Catalunya vetllaran per la representativitat.
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La llei electoral flexibilitzarà els blocs informatius

Domingo,  8 de marzo de 2015

Dissabte, 7 de març del 2015    Si no fos per la missió impossible de consensuar un sistema electoral, la
negociació de la llei electoral catalana seria aquesta vegada bufar i fer ampolles. I és que aspectes de la
norma que fa molt pocs anys enfrontaven els partits sense pietat ara aconsegueixen desencallar-se amb
sorprenent facilitat. Un exemple es va donar ahir: els grups parlamentaris van pactar que la futura llei flexibilitzi
els encotillats blocs informatius que imposen als mitjans de comunicació públics les quotes de temps que han
de dedicar a cada candidatura. Una llarga reivindicació del sector periodístic que suscitava recels en moltes
forces polítiques.    El principi d'acord, pendent encara de ser redactat, no significa que els partits renunciïn
a tutelar la dinàmica informativa durant els 15 dies de campanya electoral. Es tracta que els criteris de «
proporcionalitat i representació» que marca la llei electoral estatal per al tractament de les notícies de campanya
es conjuguin amb els de «professionalitat periodística i interès informatiu», de manera que els mitjans públics
tinguin cert marge per ordenar les informacions de les diferents forces polítiques a partir de criteris
professionals.    Per garantir aquesta flexibilitat, la nova llei encarregarà el control de la informació electoral
no només a la futura sindicatura electoral catalana, sinó també al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
i al Consell de la Informació de Catalunya, organisme dependent del Col·legi de Periodistes. Aquests tres
òrgans podran minutar la informació electoral dels mitjans públics i privats i actuar en conseqüència si detecten
que no informen amb proporcionalitat i equitat, o si hi ha partits que reben un tracte privilegiat o són marginats.
ENVIAMENT CONJUNT DE PROPAGANDA   Un altre apartat que la ponència va deixar encarrilat és
l'enviament conjunt de la publicitat electoral i de les paperetes de vot. Si s'aprova la llei, els catalans deixaran
de rebre un sobre per cada força política i, en el seu lloc, es distribuirà un únic sobre pagat amb recursos
públics que contindrà la propaganda de totes les candidatures amb representació parlamentària.
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Colegio Periodistas denuncia intento partidos de mantener bloques
electorales

Sábado,  7 de marzo de 2015

Barcelona, 7 mar (EFE).- El Colegio de Periodistas de Cataluña ha denunciado hoy el intento de los partidos
políticos de perpetuar los denominados 'bloques electorales', lo que considera "una injerencia intolerable" en
el trabajo periodístico.    En un comunicado, el Colegio de Periodistas reclama a los miembros de la ponencia
de la nueva Ley Electoral catalana que "recapaciten" a la hora de aprobarla incluyendo los bloques y considera
que la ley "no ha de servir para oficializar la censura previa".    También recuerda que buena parte de las
fuerzas políticas han dicho en público, y en privado, que la nueva Ley Electoral ha de servir, entre otras cosas,
para superar los bloques y "enterrar este viejo conflicto que ya hace treinta años que se arrastra".    "Los
diputados deberían recapacitar seriamente si éste es el legado que quieren dejar, con una ley tan trascendental
y que marcará las próximas décadas", indica en la nota..
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El Col·legi de Periodistes denuncia lintent dels partits de perpetuar els blocs
electorals

Sábado,  7 de marzo de 2015

El Col·legi de Periodistes denuncia lintent dels partits de perpetuar els blocs electorals    El Col·legi de
Periodistes de Catalunya considera extremadament preocupants les informacions que han transcendit sobre
el principi dacord de la ponència sobre la nova Llei Electoral Catalana (LEC). En un comunicat, el Col·legi
lamenta que els partits es resisteixin a renunciar al control polític dels ens públics. Assegura que la LEC fixarà
la censura prèvia que suposa que els partits decideixin el temps de les notícies i intervinguin en les escaletes
dels informatius. També recorda que els blocs electorals generen rebuig entre els periodistes i descrèdit entre
els ciutadans i vulneren principis bàsics duna democràcia, entre els quals la llibertat de premsa.    El col·legi
de Periodistes considera que si sacaba aprovant el text incloent els blocs, se sacralitzarà una ingerència
intolerable, i selevarà a rang de llei una aberració.    El Col·legi recorda que bona part de les forces polítiques
han dit en públic i en privat que la nova Llei Electoral Catalana hauria de servir, entre altres, per superar els
blocs i enterrar aquest vell conflicte que ja fa trenta anys que sarrossega. I reclama que compleixin la seva
paraula.    Qualifica d'intolerable que en ple s.XXI encara vulguin fixar el temps de les notícies i intervenir en
les escaletes i demana als diputats que recapacitin seriosament sobre la llei. Assegura que els blocs electorals
vulneren principis bàsics en qualsevol democràcia com són la llibertat de premsa i el dret dels ciutadans a
estar informats sense ingerències polítiques.    El Col·legi de Periodistes reitera la necessitat que els polítics
facin la seva feina i deixin fer la seva als periodistes. I troba encara més preocupant que aquestes obligacions
es vulguin estendre també als mitjans privats. En aquest sentit, els remeten als articles 44 i 45 de la Iniciativa
Legislativa Popular per a una llei electoral, on es garanteix el pluralisme i la professionalitat, i no parla de blocs
ni els maquilla com vol fer la ponència.
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El Col·legi de Periodistes veu un intent dels partits de perpetuar els blocs
electorals

Sábado,  7 de marzo de 2015

Una enquesta d''El Periódico' dóna fins a 24 diputats a C's Critica el principi d'acord de la ponència sobre la
nova Llei Electoral Catalana  El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera "extremadament preocupants"
les informacions que han transcendit sobre el principi d'acord de la ponència sobre la nova Llei Electoral
Catalana (LEC). En un comunicat, lamenta que les formacions es resisteixin a renunciar al control polític dels
ens públics. Assegura que la LEC fixarà la "censura prèvia" que suposa que els partits decideixin "el temps
de les notícies" i intervinguin en les escaletes dels informatius. També recorda que els blocs electorals generen
rebuig entre els periodistes i "descrèdit entre els ciutadans" i "vulneren principis bàsics" d'una democràcia,
entre els quals la llibertat de premsa.    El col·legi de Periodistes considera que si s'acaba aprovant el text
incloent els blocs, "se sacralitzarà una ingerència intolerable, i s'elevarà a rang de llei una aberració".   El Col·
legi recorda que bona part de les forces polítiques han dit en públic i en privat que la nova Llei Electoral
Catalana hauria de servir, entre altres, per "superar els blocs i enterrar aquest vell conflicte que ja fa trenta
anys que s'arrossega". I reclama que "compleixin la seva paraula".   Qualifica d'"intolerable" que en ple s.XXI
"encara vulguin fixar el temps de les notícies i intervenir en les escaletes" i demana als diputats que "recapacitin
seriosament" sobre la llei. Assegura que els blocs electorals "vulneren principis bàsics en qualsevol democràcia
com són la llibertat de premsa i el dret dels ciutadans a estar informats sense ingerències polítiques".   El Col·
legi de Periodistes reitera "la necessitat que els polítics facin la seva feina i deixin fer la seva als periodistes".
I troba encara "més preocupant que aquestes obligacions es vulguin estendre també als mitjans privats". En
aquest sentit, els remeten als articles 44 i 45 de la Iniciativa Legislativa Popular per a una llei electoral, on es
garanteix el pluralisme i la professionalitat, "i no parla de blocs ni els maquilla com vol fer la ponència".

17 / 24



VilaWeb
http://www.vilaweb.cat/noticia/4234874/20150307/collegi-periodistes-denuncia-lintent-partits-perpetuar-blocs-electorals.html

Sáb,  7 de mar de 2015 12:24
Audiencia: 250.320

VPE: 1.382

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El Col·legi de Periodistes denuncia l'intent dels partits de 'perpetuar els blocs
electorals'

Sábado,  7 de marzo de 2015

Els grups del Parlament de Catalunya acorden que la llei electoral obligui a fer un enviament conjunt de la
propaganda dels partits amb representació parlamentària  El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera
'extremadament preocupants' les informacions que han transcendit sobre el principi d'acord de la ponència
sobre la nova Llei Electoral Catalana (LEC). En un comunicat, el Col·legi lamenta que els partits es resisteixin
a renunciar al control polític dels ens públics. Assegura que la LEC fixarà la 'censura prèvia' que suposa que
els partits decideixin 'el temps de les notícies' i intervinguin en les escaletes dels informatius. També recorda
que els blocs electorals generen rebuig entre els periodistes i 'descrèdit entre els ciutadans' i 'vulneren principis
bàsics' d'una democràcia, entre els quals la llibertat de premsa.  El col·legi de Periodistes considera que si
s'acaba aprovant el text incloent els blocs, 'se sacralitzarà una ingerència intolerable, i s'elevarà a rang de llei
una aberració'.  El Col·legi recorda que bona part de les forces polítiques han dit en públic i en privat que la
nova Llei Electoral Catalana hauria de servir, entre altres, per 'superar els blocs i enterrar aquest vell conflicte
que ja fa trenta anys que s'arrossega'. I reclama que 'compleixin la seva paraula'.  Qualifica d''intolerable' que
en ple s.XXI 'encara vulguin fixar el temps de les notícies i intervenir en les escaletes' i demana als diputats
que 'recapacitin seriosament' sobre la llei. Assegura que els blocs electorals 'vulneren principis bàsics en
qualsevol democràcia com són la llibertat de premsa i el dret dels ciutadans a estar informats sense ingerències
polítiques'.  El Col·legi de Periodistes reitera 'la necessitat que els polítics facin la seva feina i deixin fer la
seva als periodistes'. I troba encara 'més preocupant que aquestes obligacions es vulguin estendre també als
mitjans privats'. En aquest sentit, els remeten als articles 44 i 45 de la Iniciativa Legislativa Popular per a una
llei electoral, on es garanteix el pluralisme i la professionalitat, 'i no parla de blocs ni els maquilla com vol fer
la ponència'. La ponència de la llei electoral s'ha reunit de nou aquesta setmana i els grups han consensuat
la redefinició dels blocs electorals als mitjans durant la campanya. Tot i no tenir encara el redactat tancat,
pretenen 'superar els minutatges encotillats' a la informació política d'aquells quinze dies i establir un sistema
més general que garanteixi 'la pluralitat, la neutralitat i la proporcionalitat a la representació'. Així, serà la
Sindicatura Electoral de Catalunya qui, amb el CAC, controlarà que aquests principis es compleixin tant als
mitjans públics com als privats, emetent informes diaris que els partits podran valorar i utilitzar com a argument
corrector. La Sindicatura, aleshores, podrà sancionar si s'escau el mitjà en qüestió.  'Es tracta de superar el
sistema de minutatge encotillat i tancat que hi ha ara'. És la reflexió que gairebé tots els membres de la
ponència sobre la futura llei electoral han repetit quan explicaven, informalment, els acords de la reunió
d'aquest divendres. I és que, després de pactar de deixar per a la setmana vinent el debat sobre el sistema
electoral que vol cada partit, han decidit de centrar-se en el tractament de la informació política durant la
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campanya als mitjans, els blocs de propaganda electoral i els enviaments de publicitat i paperetes a les llars
catalanes.  De moment, encara no han acordat quin serà el redactat concret i, per tant, encara poden haver-
hi certes discrepàncies. Però sembla que el consens és total en la necessitat de canviar el tractament i el
control que hi ha ara mateix de la informació política en campanya, sobretot als mitjans públics. La proposta
passa per modificar l'estricte minutatge sense incomplir els criteris que ja marca la llei orgànica de règim
electoral general (Loreg) i que no poden deixar-se de banda.  Així, els grups volen que la llei expliqui que serà
la Sindicatura Electoral de Catalunya l'encarregada de fer el seguiment i el control de la informació de la
campanya, amb l'ajuda del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que és l'ens que disposa dels mitjans
tècnics. Diàriament es faran informes que avaluaran el compliment dels principis de 'neutralitat, pluralitat i
proporcionalitat amb la representació' per a tots els partits, però també s'introdueix el criteri periodístic com
a element cabdal en l'avaluació dels continguts.  Aquests informes i la monitorització de la informació s'aplicarà
tant a mitjans públics com a privats, de manera que si algun partit creu que un diari, una televisió, una ràdio
o una agència incompleix algun d'aquests principis, podrà reclamar i presentar una queixa davant la
Sindicatura, que serà qui decidirà si el mitjà incorre en alguna irregularitat durant la campanya. A més, és
previst dotar la Sindicatura de capacitat sancionadora, amb un sistema de faltes lleus, greus i molt greus.
Aquesta possibilitat de reclamar a mitjans públics i privats ja la recull la Loreg, però mai s'ha fet servir a
Catalunya per part de cap partit, i generalment la Junta Electoral manté el minutatge com a principal criteri
per avaluar la informació apareguda. Els partits de la ponència també estudien que, juntament amb la
Sindicatura i el CAC, el Consell de la Informació de Catalunya i el Col·legi de Periodistes puguin tenir també
un paper en l'elaboració dels informes amb un caràcter consultiu. D'una altra banda, els grups han acordat
que la futura llei modifiqui els enviaments de propaganda i paperetes electorals. Així, la norma obligarà els
partits amb representació parlamentària a participar d'una única tramesa postal conjunta. D'aquesta manera,
cada ciutadà amb dret de vot rebrà un sol sobre amb informació i papereta de tots els partits que tenen
representació al parlament, afavorint així un estalvi en els enviaments que calculen que suposarà reduir per
cinc el cost final. Les formacions que no tenen representació parlamentària hauran de fer l'enviament pel seu
compte, però si aconsegueixen entrar a la cambra, podran demanar una subvenció a posteriori per sufragar
aquesta despesa.
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La Sindicatura Electoral controlarà els mitjans públics i privats durant la
campanya i podrà sancionar-los

Viernes,  6 de marzo de 2015

Els grups del Parlament de Catalunya acorden que la llei electoral obligui a fer un enviament conjunt de la
propaganda dels partits amb representació parlamentària  La ponència de la llei electoral s'ha reunit de nou
i els grups han consensuat la redefinició dels blocs electorals als mitjans durant la campanya. Tot i no tenir
encara el redactat tancat, pretenen 'superar els minutatges encotillats' a la informació política d'aquells quinze
dies i establir un sistema més general que garanteixi 'la pluralitat, la neutralitat i la proporcionalitat a la
representació'. Així, serà la Sindicatura Electoral de Catalunya qui, amb el CAC, controlarà que aquests
principis es compleixin tant als mitjans públics com als privats, emetent informes diaris que els partits podran
valorar i utilitzar com a argument corrector. La Sindicatura, aleshores, podrà sancionar si s'escau el mitjà en
qüestió.  'Es tracta de superar el sistema de minutatge encotillat i tancat que hi ha ara'. És la reflexió que
gairebé tots els membres de la ponència sobre la futura llei electoral han repetit quan explicaven, informalment,
els acords de la reunió d'aquest divendres. I és que, després de pactar de deixar per a la setmana vinent el
debat sobre el sistema electoral que vol cada partit, han decidit de centrar-se en el tractament de la informació
política durant la campanya als mitjans, els blocs de propaganda electoral i els enviaments de publicitat i
paperetes a les llars catalanes.  De moment, encara no han acordat quin serà el redactat concret i, per tant,
encara poden haver-hi certes discrepàncies. Però sembla que el consens és total en la necessitat de canviar
el tractament i el control que hi ha ara mateix de la informació política en campanya, sobretot als mitjans
públics. La proposta passa per modificar l'estricte minutatge sense incomplir els criteris que ja marca la llei
orgànica de règim electoral general (Loreg) i que no poden deixar-se de banda.  Així, els grups volen que la
llei expliqui que serà la Sindicatura Electoral de Catalunya l'encarregada de fer el seguiment i el control de la
informació de la campanya, amb l'ajuda del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que és l'ens que
disposa dels mitjans tècnics. Diàriament es faran informes que avaluaran el compliment dels principis de
'neutralitat, pluralitat i proporcionalitat amb la representació' per a tots els partits, però també s'introdueix el
criteri periodístic com a element cabdal en l'avaluació dels continguts.  Aquests informes i la monitorització
de la informació s'aplicarà tant a mitjans públics com a privats, de manera que si algun partit creu que un diari,
una televisió, una ràdio o una agència incompleix algun d'aquests principis, podrà reclamar i presentar una
queixa davant la Sindicatura, que serà qui decidirà si el mitjà incorre en alguna irregularitat durant la campanya.
A més, és previst dotar la Sindicatura de capacitat sancionadora, amb un sistema de faltes lleus, greus i molt
greus.  Aquesta possibilitat de reclamar a mitjans públics i privats ja la recull la Loreg, però mai s'ha fet servir
a Catalunya per part de cap partit, i generalment la Junta Electoral manté el minutatge com a principal criteri
per avaluar la informació apareguda. Els partits de la ponència també estudien que, juntament amb la
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Sindicatura i el CAC, el Consell de la Informació de Catalunya i el Col·legi de Periodistes puguin tenir també
un paper en l'elaboració dels informes amb un caràcter consultiu. D'una altra banda, els grups han acordat
que la futura llei modifiqui els enviaments de propaganda i paperetes electorals. Així, la norma obligarà els
partits amb representació parlamentària a participar d'una única tramesa postal conjunta. D'aquesta manera,
cada ciutadà amb dret de vot rebrà un sol sobre amb informació i papereta de tots els partits que tenen
representació al parlament, afavorint així un estalvi en els enviaments que calculen que suposarà reduir per
cinc el cost final. Les formacions que no tenen representació parlamentària hauran de fer l'enviament pel seu
compte, però si aconsegueixen entrar a la cambra, podran demanar una subvenció a posteriori per sufragar
aquesta despesa.
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Los partidos se dan una semana más para negociar el sistema electoral

Viernes,  6 de marzo de 2015

Avanzan en una propuesta que supere los actuales bloques electorales de información   BARCELONA, 6
(EUROPA PRESS)   Los partidos catalanes se han dado una semana más para abordar en ponencia conjunta
el sistema electoral , un plazo con el que quieren apurar las posibilidades de lograr un acuerdo o, por el
contrario, se mantienen las diferencias sobre el modelo y quedan abocados a una propuesta de mínimos.
En un principio estaba previsto que este viernes se debatiera de nuevo el sistema electoral, pero este jueves
los grupos acordaron retrasar una semana más ese debate y darse una nueva oportunidad para alcanzar un
pacto en el punto que tradicionalmente ha hecho encallar la ponencia.   El viernes 20 de febrero cada grupo
planteó en la ponencia su preferencia para el sistema electoral, y desde entonces se han mantenido contactos
y reuniones sin que, por el momento, se haya llegado a una propuesta que genere el consenso suficiente
para salir adelante --90 votos, dos tercios del Parlament--.   El principal punto de fricción es como siempre el
sistema utilizado para traducir los votos en escaños, ya que mientras PSC, PP, ICV-EUiA, C's y CUP defienden
un recuento único, CiU y ERC se inclinan por mantener el sistema actual de un recuento para cada
circunscripción.   Sin embargo, fuentes parlamentarias ven prácticamente imposible un cambio sustancial en
el sistema electoral, por lo que la negociación gira alrededor del principio de acuerdo entre CiU, ERC e ICV-
EUiA para elevar la ley al pleno sí o sí y ven como posible solución defender un sistema electoral idéntico al
actual pero con la incorporación de listas desbloqueadas.   Por ahora esa propuesta no es vista con buenos
ojos por PSC, PP y C's, por lo que tampoco se lograrían los 90 votos suficientes, aunque CiU, ERC e ICV-
EUiA confían en que la presión sobre los socialistas catalanes les obligue a mover ficha.   El PSC rechaza de
plano un acuerdo de mínimos porque considera que no hay ley electoral sin una reforma del sistema electoral:
"Continuaremos yendo a la ponencia con la mejor voluntad. Por nosotros no quedará. Pero queremos una
ley electoral, ni sucedáneos, ni pantomimas", señala un diputado socialista.   BLOQUES ELECTORALES   Al
aplazar el debate sobre el sistema electoral, la ponencia conjunta ha avanzado este viernes en otros aspectos
como la definición de unos criterios informativos durante la campaña electoral que superen el actual modelo
de bloques electorales en función de la representación.   Aunque no se ha cerrado una propuesta definitiva,
varias fuentes apuntan que existe consenso en superar el actual modelo y apostar por otro en el que primen
los criterios periodísticos y en el que tengan un mayor peso el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
y el Consell de la Informació de Catalunya (CIC).   Una de las posibilidades a estudiar pasa por que el CAC
elabore a diario un estudio de cómo han informado sobre cada partido los medios de comunicación públicos
y privados, de forma que la Sindicatura Electoral pueda actuar si existe alguna irregularidad respecto lo que
establezca la ley.
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La Llei Electoral «supera» els blocs informatius de campanya

Viernes,  6 de marzo de 2015

Una enquesta d''El Periódico' dóna fins a 24 diputats a C's El mailing serà conjunt i hi haurà un sobre per
elector«» Especial: Llei Electoral Aquest matí, la ponència de la Llei electoral s'ha reunit de nou i els grups
han consensuat la redefinició dels blocs electorals als mitjans durant la campanya. De fet en diuen "superació".
"Volem superar els minutatges encotillat garantint  que durant els 15 dies de campanya hi hagi pluralitat,
neutralitat i  proporcionalitat a la representació".   Per fer-ho, el projecte aprovat contempla que Sindicatura
Electoral de Catalunya qui, amb el CAC i el Consell d'Informació de Catalunya -del Col·legi de Periodistes-,
controlarà aquestes condicions a posteriori. Si algun partit no ho compleix, serà sancionat per la Sindicatura.
El sistema s'aplicarà a mitjans públics i privats.    Un sol sobre per a cada elector   D'altra banda, els grups
han acordat que la futura Llei modificar els enviaments de propaganda i paperetes electorals. Així, la norma
obligarà els partits amb representació parlamentària a participar d'una única tramesa postal conjunta.
D'aquesta manera, cada ciutadà amb dret a vot rebrà un sol sobre amb informació i papereta de tots els partits
que tenen representació al Parlament, afavorint així un estalvi en els enviaments que calculen que suposarà
reduir per cinc el cost final.   Les formacions que no tenen representació parlamentària hauran de fer l'enviament
pel seu compte, però si aconsegueixen entrar a la cambra, podran demanar una subvenció a posteriori per
sufragar aquesta despesa. 
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Els partits es donen una setmana més per negociar el sistema electoral

Viernes,  6 de marzo de 2015

CET  Avancen en una proposta que superi els actuals blocs electorals d'informació      BARCELONA, 6 Mar.
(EUROPA PRESS) -       Els partits catalans s'han donat una setmana més per abordar en ponència conjunta
el sistema electoral, un termini amb el qual volen esgotar les possibilitats d'aconseguir un acord o, per contra,
es mantenen les diferències sobre el model i queden abocats a una proposta de mínims.       En principi estava
previst que aquest divendres es debatés un altre cop el sistema electoral, però aquest dijous els grups van
acordar endarrerir una setmana més aquest debat i donar-se una nova oportunitat per assolir un pacte en el
punt que tradicionalment ha fet encallar la ponència.       El divendres 20 de febrer cada grup ha plantejat en
la ponència la seva preferència per al sistema electoral, i des d'aleshores s'han mantingut contactes i reunions
sense que, de moment, s'hagi arribat a una proposta que generi el consens suficient per tirar endavant --90
vots, dos terços del Parlament--.       El principal punt de fricció és com sempre el sistema utilitzat per traduir
els vots en escons, ja que mentre PSC, PP, ICV-EUiA, C's i CUP defensen un recompte únic, CiU i ERC
s'inclinen per mantenir el sistema actual d'un recompte per a cada circumscripció.       Tot i això, fonts
parlamentàries veuen gairebé impossible un canvi substancial en el sistema electoral, per la qual cosa la
negociació gira al voltant del principi d'acord entre CiU, ERC i ICV-EUiA per elevar la llei al ple i veuen com
a possible solució defensar un sistema electoral idèntic a l'actual però amb la incorporació de llistes
desbloquejades.       Ara com ara aquesta proposta no és vista amb bons ulls per PSC, PP i C's, per la qual
cosa tampoc s'aconseguirien els 90 vots suficients, tot i que CiU, ERC i ICV-EUiA confien que la pressió sobre
els socialistes catalans els obligui a moure fitxa.       El PSC rebutja un acord de mínims perquè considera
que no hi ha llei electoral sense una reforma del sistema electoral: "Continuarem anant a la ponència amb la
millor voluntat. Per nosaltres no quedarà. Però volem una llei electoral, ni succedanis, ni pantomimes",
assenyala un diputat socialista.   BLOCS ELECTORALS      En ajornar el debat sobre el sistema electoral, la
ponència conjunta ha avançat aquest divendres en altres aspectes com la definició d'uns criteris informatius
durant la campanya electoral que superin l'actual model de blocs electorals en funció de la representació.
Tot i que no s'ha tancat una proposta definitiva, diverses fonts apunten que existeix consens a superar l'actual
model i apostar per un altre en el qual primin els criteris periodístics i en què tinguin més pes el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consell de la Informació de Catalunya (CIC).       Una de les possibilitats
a estudiar passa perquè el CAC elabori diàriament un estudi de com han informat sobre cada partit els mitjans
de comunicació públics i privats, de manera que la Sindicatura Electoral pugui actuar si existeix alguna
irregularitat respecte el que estableixi la llei.
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