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1 -  Antecedents de la proposta 
 
 
El model empresarial jeràrquic s’orienta a satisfer els interessos de gestors i de 
propietaris. A les empreses públiques, els propietaris (ciutadans) no tenen vies 
efectives de supervisió i de participació en la gestió, i tot queda en mans dels 
directius gestors. Per protegir els interessos de tots els grups interessats en la 
bona marxa de l’empresa (propietaris, treballadors, usuaris, etc.) cal un model 
empresarial que s’adapti a aquest fet. 
 
Des dels anys cinquanta del segle XX, una nova forma de gestió empresarial 
emergeix, de manera continuada i creixent, en les economies més avançades i 
entre les empreses més eficients i innovadores. Una nova forma de gestió 
empresarial que es concreta en models diversos, però que tenen en comú la 
participació creixent dels treballadors en la gestió de les empreses i en la 
definició de les seves estratègies. 
  
Als anys cinquanta, Alemanya va implantar, per llei, la cogestió d’accionistes i 
de treballadors de totes les empreses de més de 2.000 treballadors, tant 
públiques com privades. Els màxims òrgans directius d’aquestes empreses 
estan compostos, a parts iguals, per representants dels treballadors i dels 
accionistes. 
 
Als anys setanta, al Japó es van estendre, entre les empreses més punteres, 
els cercles de qualitat, que estimulen tots els treballadors a participar 
permanentment en grups de reflexió per millorar els processos de treball. Els 
cercles de qualitat promouen l’autocrítica, a través de les propostes dels equips 
de treball, per millorar l’organització de la producció i els productes. 
 
A Europa i als Estats Units es multipliquen les cooperatives de treball en què 
els treballadors són alhora propietaris de les empreses. A les cooperatives, les 
estratègies empresarials s’elaboren entre tots i això fa que aquestes empreses 
s’adaptin més bé a les circumstàncies canviants i facin front a la crisi molt millor 
que els altres models empresarials. 
 
D’altra banda, els especialistes veuen com a model de gestió empresarial amb 
més bones perspectives de futur, i més innovador, el que es basa en relacions 
laborals de col·laboració en xarxa. 
  
Tots aquests models de gestió empresarial són molt diferents, però tenen en 
comú, poc o molt, alguns elements bàsics: 
  

� cultura empresarial cooperativa, no de confrontació 
� aprofitament del coneixement col·lectiu, en benefici de l’empresa 
� motivació dels treballadors per impulsar iniciatives de millora 
� transparència en la gestió 
� flexibilitat adaptativa a l’entorn canviant 
� estratègia empresarial elaborada i assumida per accionistes i 

treballadors 
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Al segle XXI, és evident que tots aquests elements esdevenen fonamentals per 
a qualsevol empresa, pública o privada, però especialment en el sector del 
coneixement i de la informació. En el cas de TV3 i de la CCMA, el model 
empresarial vigent fa impossible que aquests elements es puguin 
desenvolupar. 
 
 
 
 
 
 
 
2 -  El model de gestió de TV3 i de la CCMA 1983 - 2013 
  
 
TV3 i la CCMA arrosseguen, gairebé sense cap modificació, el model de gestió 
que es va implantar en el moment que es va crear fa tres dècades (1983). Un 
model pensat a finals dels anys setanta, però arrelat en un model empresarial 
molt més antic. 
  
És un model basat en una jerarquia piramidal, en què les decisions emanen de 
la cúpula i baixen en cascada fins a la base. És un model que premia la fidelitat 
per sobre de la millora, que promou l’immobilisme de les estructures, tancades 
en elles mateixes, més que no pas l’evolució adaptativa de l’empresa. És un 
model que frena la iniciativa dels treballadors per millorar els processos i la 
gestió del dia a dia, en lloc d’aprofitar el coneixement col·lectiu, en un sector on 
la feina en equip és especialment important. 
 
TV3 i la CCMA tenen una estructura basada principalment en tres elements, un 
dels quals té una evident contradicció d’interessos: 
  

� La propietat dels equipaments i de la marca és pública, és a dir, de la 
població catalana, representada pel Parlament de Catalunya. La 
propietat té interessos a curt, mitjà i llarg termini. 

  
� El conjunt dels treballadors, amb el seu treball, transformen la inversió 

pública en productes per a un servei en benefici de la població catalana. 
Els treballadors també tenen interessos a curt, mitjà i llarg termini. 

 
� L’alta direcció, en canvi, només té interessos a curt termini. Habitualment 

hi han assumit responsabilitats per a períodes curts, a les quals sovint 
s’ha accedit per mecanismes de porta giratòria des de la política de 
partit, i de vegades sense tenir un perfil d’expert en mitjans de 
comunicació. L’alta direcció no és escollida en funció de l’estratègia 
empresarial sinó de la fidelitat política, i no hi té cap interès estratègic 
que vagi més enllà de possibles motivacions personals. Hi ha hagut altes 
direccions molt íntegres, que han intentat establir-hi estratègies a mitjà 
termini, però el model fa que els interessos de l’alta direcció siguin 
només a curt termini. Durant els 30 anys d’existència, TV3 ha tingut nou 
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directors i la CCMA deu directors generals: un cada 3 anys, menys d’una 
legislatura. 1 

 
Aquest model empresarial fa impossible que TV3 i la CCMA puguin 
desenvolupar una estratègia empresarial. Per això TV3 i la CCMA no han tingut 
mai cap pla estratègic, i això és especialment greu en un sector tan dinàmic i 
competitiu i en un procés de canvi tan profund i accelerat com el dels mitjans 
de comunicació. En alguna ocasió s’ha intentat fer, però encarregant-lo a 
consultores externes en lloc d’elaborar-lo des del mateix grup, i sempre ha 
quedat en no res. I ara, al març del 2013, una altra vegada, una consultora 
externa, sense cap experiència vàlida en mitjans de comunicació públics, és 
l’encarregada d’elaborar l’estratègia de la CCMA.   
 
 
 
 
 
 
 
3 -  El model de cogestió alemany 2 
 
 
La participació dels treballadors en la gestió empresarial és un pilar fonamental 
de l’economia alemanya: una economia que es basa en una indústria 
innovadora, competitiva i exportadora, i en unes relacions laborals 
cooperatives. 
 
El model de cogestió alemany està regulat per llei des dels anys cinquanta i és 
obligatori per a totes les empreses de més de 2.000 treballadors, tant públiques 
com privades. Es concreta principalment en el consell de vigilància, compost a 
parts iguals per representants dels accionistes i dels treballadors, que és el que 
nomena i cessa el consell de direcció i el que supervisa la gestió de la direcció 
de les empreses. 
 
La cogestió genera una cultura empresarial de negociació, de participació i de 
coresponsabilitat. En moments difícils els treballadors són els primers 
interessats a buscar solucions per a la continuïtat de l’empresa, però perquè ho 
facin és imprescindible una gestió transparent i justa, i una dinàmica de 
participació. La cogestió no significa blindar els drets dels treballadors, sinó 
democràcia empresarial. 
 

                                                
1 TV3: A. Quintà, E. Canals, J. Ferrús, L. Oliva, M. Puig, J. Oliver, F. Escribano, M. Terribas i E. 
Sallent. CCMA: P. Cuxart, J. Granados, J. Vilajoana, M. Puig, V. Villatoro, R. Cullell, J. Majó, A. 
Sáez, E. Marín i B. Duart.  
 
2 Agraïm a Holm-Detlev Köhler, economista, politòleg i sociòleg, professor de Sociologia de la 
Universitat d’Oviedo, la seva col·laboració en aquest capítol, elaborat principalment a partir de 
textos seus. 
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Amb la cogestió, a Alemanya els treballadors han après a gestionar la 
qualificació i la requalificació professionals, la millora contínua de les condicions 
laborals i la contribució a la competitivitat de l’empresa amb la feina ben feta. 
 
Els empresaris, per la seva banda, han hagut de deixar la seva tradicional 
actitud d’amo i “d’aquí mano jo” per aprendre que la informació, la consulta i la 
negociació amb els representants dels treballadors són la millor fórmula per 
gestionar més eficaçment les empreses. Els costos de la participació i la 
negociació són molt inferiors als del conflicte i de la manca de compromís i, a 
més, generen uns beneficis duradors. 
  
Els avantatges d’unes relacions laborals participatives i regulades s’han fet 
evidents en la crisi econòmica actual. Els sindicats van obligar les empreses a 
renunciar a la flexibilitat externa mitjançant acomiadaments i van negociar una 
àmplia gamma de mesures de flexibilitat interna i de formació contínua, per 
mantenir la mà d’obra qualificada. Aquesta mà d’obra, retinguda i requalificada, 
és la base de l’accelerada recuperació en el moment del repunt econòmic. 
 
Amb el model empresarial de cogestió de les empreses, l’Alemanya de 
postguerra va consolidar una cultura econòmica de compromís mutu i de 
coresponsabilitat amb la qualitat de la producció i dels llocs de treball, de la 
qual es beneficia l’economia alemanya fins avui. 
 
  
 
 
 
 
  
4 -  Proposta dels treballadors de TV3 al Parlament de 
Catalunya i a la societat catalana 
 
 
Després de tres dècades en què TV3 i la CCMA s’han gestionat amb un model 
empresarial jeràrquic piramidal, sense capacitat de promoure la millora 
contínua, ni d’aprofitar els coneixements col·lectius, ni tan sols de dotar-se 
d’una estratègia empresarial, els treballadors de Televisió de Catalunya, que 
amb el nostre esforç i compromís hem estat la base de l'èxit de TV3, i davant 
dels reptes que se’ns plantegen, considerem que ha arribat el moment que el 
Parlament de Catalunya i la societat catalana es plantegin un canvi del model 
empresarial de TV3 i de la CCMA per evolucionar cap a un model basat en la 
cogestió, els cercles de qualitat i la democràcia empresarial. 
 
Proposem un model empresarial de cogestió basat en el model alemany, en 
què propietaris i treballadors compartim la responsabilitat en la gestió. 
Proposem que el Consell de Govern de la CCMA estigui format a parts iguals 
per representats de la propietat (Parlament de Catalunya) i dels treballadors de 
la CCMA, i que sigui aquest òrgan el que nomeni i cessi la direcció de les 
empreses de la CCMA i el que supervisi la gestió de les direccions de les 
empreses, inclosa la revisió de comptes, seguint el model alemany. 
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Proposem complementar aquest model de gestió implementant dinàmiques que 
estimulin tots els treballadors a participar permanentment en grups de reflexió 
per millorar els processos de treball. Proposem promoure la millora continua de 
l’organització de la producció i dels productes, a través l’autocrítica des dels 
equips de treball, seguint exemples com el dels cercles de qualitat, del model 
japonès. 
 
Proposem també desenvolupar altres mecanismes de democràcia empresarial 
que facilitin la participació dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia de les 
empreses i del grup. 
 
Aquest nou model de gestió de TV3 i de la CCMA que proposem permetria: 
desenvolupar una cultura empresarial cooperativa; utilitzar el coneixement 
col·lectiu en benefici de l’empresa; desenvolupar la motivació per a la 
innovació; flexibilitat adaptativa; transparència en la gestió; disposar d’una 
estratègia corporativa col·lectiva assumida per tot el grup; millorar la gestió i el 
servei públic, i garantir la sostenibilitat de les empreses.  
 
Vivim un moment històric ple de grans riscos però també de grans oportunitats, 
i el servei públic de TV3 i de la CCMA és més necessari que mai. Un servei 
públic de qualitat, independent del govern i dels partits polítics, i al servei de la 
població catalana. Un servei públic que formi, informi i entretingui. Un servei 
públic per poder construir una societat cohesionada, solidària i participativa, 
organitzada per al benestar de la població. Considerem que el model 
empresarial de cogestió és el millor per garantir el servei públic de TV3 i de la 
CCMA, la seva qualitat, el seu lideratge i la seva viabilitat  a curt, mitjà i llarg 
termini. Considerem que és el millor model per protegir els interessos de la 
població catalana a curt, mitjà i llarg termini.   
 
Proposem a la societat catalana que expressi la seva opinió sobre aquesta 
proposta. Proposem obrir immediatament converses entre els representants de 
la propietat (Parlament de Catalunya) i dels treballadors de la CCMA per a un 
canvi de model empresarial de TV3 i de la CCMA, que permeti reorganitzar i 
millorar l’eficiència de les seves empreses a tots els nivells.  
 
Considerem que aquest model que proposem al Parlament de Catalunya i a la 
societat catalana és també necessari, aplicable i urgent en moltes altres 
empreses i serveis públics de Catalunya. 
  
 
 
 
 
 
 
 
http://joestimotv3.wordpress.com/category/cogestio/  
 
Contacte:  totssomtv3cogestio@gmail.com  


