
 

 

 

   

    

Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular 

La Riera, 48 –2n   08301 – Mataró / cup@ajmataro.cat 

Tel. 937582292 / Fax. 937582292 

 

Ajuntament de Mataró 

PREGUNTES I PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR REFERENT A LA SITUACIÓ DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA 
M1TV. 
 
Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la dimissió del Joan Catà, fins ara 
director gerent del consorci digital Mataró-Maresme, l’entitat que gestiona el canal 
públic M1TV. L’ex director ha argumentat que s’està plantejant “un nou rumb” per 
al canal que requereix “persones noves” per liderar-lo. El cas és que la televisió 
pública M1TV ha sofert una retallada del 30% en el seu pressupost de cara al 2012. 
Això suposarà disminuir l’aportació comarcal en uns 186.000€ anuals. Els canvis a 
M1TV no s’acaben aquí: ha canviat la presidència de la Televisió amb l’actual  
Alcalde Joan Mora al capdavant, uns quants Ajuntaments han abandonat el projecte 
comarcal, i l’empresa productora “Lavínia” acaba el seu contracte el proper 1 de 
febrer sense cap notificació clara des de la gerència de quin serà el futur dels seus 
treballadors. 
 
La Productora Lavínia aportava una plantilla de 8 persones que permetien fer un 
treball en la gestió tècnica i en els continguts periodístics d’àmbit comarcal. La 
incertesa davant la continuïtat o no  dels treballadors, també situen la televisió 
pública M1TV en la incertesa per mantenir un model públic, comarcal i de qualitat. 
 
Valorem negativament el poc entusiasme d’alguns Ajuntaments per impulsar M1TV 
alhora que considerem que l’Ajuntament de Mataró hauria d’aglutinar i impulsar 
aquest interès per mantenir un mitjà públic comarcal.  
 
Ara mateix no està clar quin serà el model i la gestió de M1TV després de la 
retallada i canvis succeïts. 
 
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular presenta les preguntes 
següents: 
 

1. El govern municipal creu en la necessitat de mantenir una televisió pública 
d’àmbit comarcal? 

2. Està prevista la substitució del càrrec de confiança com a director gerent del 
Consorci digital Mataró-Maresme? 

3. Qui assumirà les tasques de gerència del Consorci? 
4. Per quin model i gestió de televisió pública aposta el govern municipal? 
5. Està previst tornar a convocar un concurs per a una nova productora 

privada? 
6. Es considerarà substituir les baixes laborals dels treballadors que actualment 

estan a Lavínia a través de l’empresa successora de TVMataró, SL Mataró 
Maresme? 

 
I també formulem el prec següent: 
 
Mantenir l’actual plantilla durant un període de 6 mesos suficient per redefinir el 
model televisiu i de gestió de M1TV, i prendre tot seguit les decisions oportunes per 
garantir una televisió pública d’àmbit comarcal. 
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