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fitxer 10 

 

El president 

Reiniciem, reiniciem la sessió, amb el següent punt de l’ordre del dia.  

Compareixença d’una representació dels comitès d’empresa de 

TV3 i Catalunya Ràdio perquè informi sobre la viabilitat i 

l’estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de Govern 

i la represa de la reforma de les lleis de l’audiovisual  

357-00017/12  

Donem la benvinguda als membres del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya 

i Catalunya Ràdio.  

Passem a l’ordre del dia, que és la compareixença d’aquesta representació dels 

comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio perquè informin sobre la viabilitat i 

estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de Govern i la represa de la 

reforma de les lleis audiovisuals. Tindran un temps de trenta minuts, a repartir entre 

vostès, i després els diferents grups parlamentaris tindran un temps d’entre cinc i set 

minuts per poder respondre, i obrirem un nou torn de repregunta. 

Així, doncs, li dono la paraula a la senyora Roser Mercadé, presidenta del Comitè 

d’Empresa de Televisió de Catalunya. Té la paraula. 

Roser Mercadé Tondo (presidenta del Comitè d’Empresa de Televisió de 

Catalunya) 

Hola, bon dia, bon dia a tothom. Per començar, moltes gràcies per propiciar aquesta 

compareixença dels comitès d’empresa. Com que hem parlat amb tots els grups 

parlamentaris des de fa molts mesos, sabíeu que teníem una certa urgència per 

poder comparèixer per diversos motius, dos de molts principals, no?  

Un era la situació econòmica. En el moment en que vam parlar amb tots vosaltres 

havia esclatat el problema de l’IVA. I l’altre l’etern problema que arrosseguem de la 

governança de la corporació. 

El que volem plantejar són tres punts, que desenvoluparem. Un d’ells, el primer, és 

la necessitat urgent de revertir tots els plans de retallades que es derivaven de la 
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nova situació de la llei de l’IVA, no? Això sabem que ja estem en camí. En la sessió  

que han tingut ara fa un moment hem vist que algunes de les mesures es revertiran, 

és a dir, entre elles, una de les més lesives, com considerem que és l’acomiadament 

del company Joan Biosca i el tancament d’Amèrica Llatina.  

No cal que digui les raons per les quals els comitès vam reclamar insistentment que 

es tornés a obrir Amèrica Llatina, per les raons obvies de l’arrelament de població 

d’allà aquí i d’aquí a allà, i per la necessitat de tenir un punt de vista, des dels mitjans 

públics, d’Amèrica Llatina, no? Sempre vam defensar que aquesta mesura es 

revertís tan aviat com es pogués i hem sentit que això ja està en camí. 

Per tant, aquesta primera part, que era el de demanar el revertir aquestes mesures, 

doncs entenem que està encarrilat i l’únic que caldria ara és una cosa molt important, 

que és estabilitzar la corporació des del punt de vista pressupostari i econòmic. 

Estabilitzar-lo? Bé, també ho hem demanat moltes vegades, mitjançant un contracte-

programa. Perquè fa una estona deia la presidenta del consell, en funcions, deia: 

«perquè ho diu el mandat marc, perquè ho diu la llei, perquè és necessari i perquè 

és l’única manera de poder afrontar en perspectiva una estratègia com a grup de 

mitjans públics.» 

Per això i perquè també nosaltres sí que estem convençuts que amb una estabilitat 

pressupostària suficient i plurianual es podrien haver afrontat millor situacions com 

les que ens van venint sobrevingudes.  

Evidentment, aquest contracte-programa hauria de tenir algunes condicions, entre 

elles, una de les condicions seria que, quan hi ha una eventualitat o una novetat 

sobrevinguda, estigués també compromès el Govern a atendre-la. Perquè és evident 

que si ens apareix un nou càlcul de l’IVA, per molt contracte-programa que 

tinguéssim, no podríem resoldre-ho en el mateix moment. Però, en canvi, amb un 

contracte-programa plurianual, i mentre el Govern assumís de quina manera es 

podria fer càrrec d’aquella eventualitat, doncs ho haguéssim pogut enfocar millor. 

Estem segurs que ho haguéssim pogut enfocar millor. 

Aleshores, no hi ha excuses, se’n donen moltes, eh?, no hi estem d’acord. Perquè a 

vegades es dona una excusa i després la contrària en relació al per què no tenim 

contracte-programa. El contracte-programa és bo, és beneficiós i estabilitzaria. I ha 

de ser un contracte-programa pel qual vam fer un seguit d’aportacions els comitès 
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d’empresa i els consells professionals, en seu moment, quan s’estava elaborant l’any 

2016, que no les vull llegir totes però que ja us les passarem, molts de vosaltres ja 

els coneixeu i altres no, perquè sou més nous en el Parlament, però ja us les farem 

arribar.  

Vam fer un seguit de propostes, que algunes d’elles donaven sortida a coses també 

molt recurrents, no? És a dir, la falsa polèmica entre el sector públic i el sector privat 

audiovisual. Quina necessitat hi ha de que hi hagi un enfrontament entre el sector 

públic i el sector privat. No n’hi hauria d’haver perquè en el contracte-programa, si 

estigués aprovat, ja estan establertes les quotes de producció interna i les de 

producció externa, quotes suficients i acceptades pel sector. Per tant, un motiu més 

per poder tenir un contracte-programa vigent, que ens donaria una mica de respir i 

ens evitaria estar, a cada vegada que hi hagi un pressupost, a batallar per aquell any 

unes coses que, a més, no et permeten tenir la perspectiva necessària com a mitjans 

públics. 

Perquè aquí hi ha una cosa molt important que volem dir, i espero que se m’entengui 

el to, eh?, perquè de cap manera volem ser, allò, alliçonadors ni antipàtics. Però el 

que sí que volem dir és que la corporació és molt més que un mitjà de comunicació. 

La corporació és una potent màquina de producció audiovisual. Màquina de 

producció audiovisual, màquina de producció audiovisual pròpia, perquè la fem els 

que hi treballem, la producció. La majoria de..., la major part de la producció és 

interna. I una part és externa. 

Però si aquest país és ambiciós i volem tenir... 

 

Fitxer 11 

un teixit audiovisual potent, necessitem també fomentar-lo per això..., la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals ha assumit, potser, un paper més gran que el que 

tenen altres corporacions similars. I l’ha assumit perquè la creació del teixit 

audiovisual, cultural, industrial, català..., recau sobre la Corporació. Això està bé o 

està malament? Jo crec que és normal que sigui així, perquè la producció 

audiovisual ha de passar, en bona part, per la finestra, per la pantalla de TV3. És 

normal, doncs, que se li encomani a la Corporació aquest paper. És per això que la 

Corporació tenim la necessitat de tenir un pressupost que doni..., que vagi més enllà 
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d’un pressupost ordinari de funcionament, perquè si del pressupost ordinari de 

funcionament, súperetallat, a més a més, s’ha de fer estímul del sector, no hi ha 

manera de combinar les coses. 

I si, a més a més, s’ha de fer això en un període d’un any, encara menys. És per 

això que, quan parlem amb vostès, individualment, com a grups, els expliquem la 

importància de que concebin, també, la Corporació, com un sector industrial, no 

només que es faci servir, o que alguns pensin que es fa servir com un instrument 

interessat per algun..., interessos polítics, va molt més enllà, és molt més interessant, 

el que fem a la Corporació. Per això els hem convidat moltes vegades, a veure si 

aquesta vegada ens agafen el convit, a que vinguin a veure com es fa un producte 

audiovisual i que vegin com és, realment, un sector industrial audiovisual. L’exemple: 

el «culebró» de TV3, no? Allà hi participen i hi intervenen tots els elements de la 

producció audiovisual, tots, els serveis artístics, els actors, que són externs, els 

serveis de producció, els platós, el personal tècnic..., i allò és una factoria. 

Al final d’aquella jornada, surt una peça, i això és molt important. Som un sector 

industrial, i això ho diem, ho implorem, quasi, que vostès també agafin aquest 

concepte, del que són els mitjans públics, perquè si no, ens quedem en allò tan reduït 

i antiquat que és..., ah!, vull els mitjans públics per portar-los a que siguin el meu 

instrument. Doncs, no, no ha de ser això, han de tenir..., demanem que superem 

aquesta concepció tan estreta, no? 

El contracte-programa. Les aportacions ja els les ensenyarem, n’hem fet moltes. 

També n’hem fet pensant en la viabilitat de l’empresa, és a dir, a llarg termini quines 

necessitats de plantilla tenim, quines necessitats pressupostàries tenim, amb relació 

a tots aquests encàrrecs que tenim i que hauria d’acordar el Govern amb la 

Corporació i que haurien d’estar àmpliament assumits, opinem nosaltres, per tot el 

conjunt de les forces polítiques, no? Llavors, no m’estenc més, perquè tenim poc 

temps, però aquest informe el tenim i els el farem arribar, no? 

Una altra cosa, amb relació a les qüestions econòmiques. A veure..., el pressupost 

de la Corporació és massa ajustat, és insuficient. Però clar, com que potser vinc una 

mica ara..., predisposada per la sessió que hem tingut abans, no?, però a veure, 

hem d’entendre que la inversió que es fa en la Corporació és una inversió. És una 

inversió perquè si es fixen, pressupostàriament, és molt rendible. Es fa molta 

producció. És a dir, amb aquests trenta euros a l’any que li costaria a un ciutadà fer 
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aquests mitjans públics, que són la ràdio, la tele, amb tots els seus canals, 

emissores, més l’impuls a la producció, etcètera..., si ho repassem tot, és la bomba 

d’eficient. 

Després, vostès estan una mica preocupats per com s’utilitza, no?, però bé, deixem 

de tirar-nos..., i ara li robo la frase a una diputada amb qui vam parlar no fa gaire..., 

li robo la frase, dic: «L’important, important és que ens deixem de tirar...» va dir la 

diputada «...TV3 pel cap i comencem a pensar en el futur dels mitjans públics, com 

han de ser i quina és la seva utilitat i rendibilitat per la ciutadania, pel conjunt de la 

ciutadania.» I llavors, crec que anirem més bé. Segurament diran vostès que som 

molt ingenus, no?, perquè aquí ara..., aquí hi ha una realitat política que..., vaja, que 

no pot contemplar tot això perquè no..., no s’està acostumat, no? Però bé, tenim una 

oportunitat, i l’oportunitat és que ara es pot renovar el Consell. I es pot renovar el 

Consell, fent-se cas, vostès mateixos a vostès mateixos, que és amb els mateixos 

criteris que van aprovar fa un any i per unanimitat. 

És a dir, fer la renovació del Consell de Govern, encara que no hagin fet la reforma 

de la Llei, fer la renovació del Consell de Govern, amb els criteris d’àmplies majories, 

que vostès mateixos van aprovar, i amb criteri –indispensable– de professionalitat i 

independència. I aquesta és la nostra proposta. I això és el que els volíem dir. 

Això és el que vam voler plantejar, a la Comissió de Control, quan s’inaugurava la 

nova temporada, després de molts mesos, massa mesos, sense haver-hi hagut 

Comissió de Control. I el que volíem dir, des dels comitès, era això: si us plau, 

senyors diputats, que tindran el control de la Corporació a les seves mans, canviïn 

una mica la manera de veure-ho. Intentem modificar cap a bé el que és..., el que no 

va estar bé, que va ser la reforma de la Llei de 2012. I si no ens dona temps a fer 

ara mateix, una nova llei, una nova tramitació, adoptin els seus propis criteris per 

unanimitat, fets fa un any, no? Que eren fer la renovació del Consell, amb majories, 

i amb consensos. I per àmplia..., i a proposta de tres grups de la cambra, etcètera. 

El que van aprovar, és que ho te..., la resolució o moció la tenen vostès escrita, 

només cal que la agafin i l’apliquin, perquè és necessari renovar la Corporació, és 

clar, perquè abans, la presidenta en funcions ha dit que: «Òstres, és el que el mandat 

marc està caducat.» Sí, sí..., clar, està caducat el mandat-marc, estan caducats els 

membres de la Comissió de Control; no hi ha contracte-programa; la reforma de la 

llei s’ha quedat estroncada per dues vegades en les legislatures; home..., anòmal ho 
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és tot, el que té a veure amb el marc jurídic de la Corporació. S’ha de resoldre i 

està..., això sí que està a les seves mans i els demanem que ho arreglin i ho arreglin 

bé. Tenen una oportunitat, tenim una oportunitat, que els mitjans públics siguin, 

veritablement..., superin la conjuntura política i que la superin perquè no volem..., i 

això ho hem dit moltes vegades, i ho hem publicat els comitès d’empresa, els 

consells professionals i tots plegats..., no volem ser la trinxera. 

No hem de ser la trinxera de res..., no serveix de res que es tirin vostès la Corpo pel 

cap. No, no..., el que s’ha de fer és que la Corpo sigui un bé tan assumit i tan estimat 

i tan apreciat com és, doncs, la sanitat pública, l’ensenyament públic, que també està 

servint massa de camp de batalla per coses que no ho haurien de ser, i aleshores, 

prosperar en aquest camí, no? El de recuperar la Corporació com un instrument, 

però per la ciutadania. I aquest és, bàsicament, el que volíem..., el que els volíem 

dir. Tenim una part una mica resolta, que és la dels 20,4 milions de l’IVA. Això no és 

suficient, ho sabem tots, perquè realment, els reptes que hem d’abordar perquè des 

de 2011 hem quedat..., aturats en el que eren projectes i hi ha molts projectes a 

reprendre. 

Per exemple..., abans s’ha parlat, també, del problema de l’espai radioelèctric. Jo 

crec que era molt interessant, aquest debat que..., no em recordo quin diputat de per 

aquesta banda l’havíeu dit, no?, és a dir, és..., hem de defensar amb ungles l’espai 

radioelèctric públic, no? Aleshores..., a Catalunya, clar, i a Espanya i a Europa, no? 

I llavors, aquesta és una necessitat que..., també teníem nosaltres, com a proposta, 

en el contracte-programa, eh?, la vam plantejar dintre del contracte-programa. I hem 

vist que, amb la resposta que han fet avui, doncs, mira, també són coses que s’han 

anat assimilant. 

Em sembla que jo ja he parlat massa. No sé si se m’ha entès..., ja després, com que 

em faran preguntes..., tinc coses més concretes, tenim coses més concretes a dir, 

però potser callo una mica i..., continuem. 

Marc Olivé Romero (Secretari del Comitè d’Empresa de Catalunya Ràdio) 

Gràcies. El que faré primer és estirar una mica del fil del que ha explicat la Roser..., 

no hem consensuat el seu text, però estem totalment d’acord en tot el que ha dit. 

Llavors, jo aprofitaré i parlaré de coses més específiques de la ràdio. Abans de res, 

agrair a tots els grups per haver-nos deixat comparèixer, per unanimitat. Al president 
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del Parlament per convocar-nos i mirarem de donar la nostra visió sobre aquest tema 

de la renovació del Consell de Govern de la Corporació. 

Llavors..., no cal dir que el Comitè d’Empresa de Catalunya Ràdio també considerem 

vital que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no només estigui 

desgovernamentalitzada, sinó despolititzada, crec que és una cosa comú a 

qualsevol corporació pública de mitjans audiovisuals del món. I per això, reclamem 

que el Parlament s’oblidi de la llei actual i intenti tirar endavant la renovació del 

Consell amb les esmenes que es van aprovar, pràcticament per unanimitat, si no 

recordo malament, l’any passat, que seria –almenys– respectar aquest consens 

mínim de dos terços del Parlament i que estigui nomenat, almenys, per tres partits. 

Llavors, per parlar de coses més concretes de la ràdio, m’agradaria començar 

perquè..., mira, precisament ha sortit avui, un article de Xavier Bosch al diari Ara que 

explica..., bé, considerem que és una persona ben informada, perquè era 

col·laboradora del programa El suplement i llavors, explica com ha estat, una mica, 

la sortida del director del programa, de l’emissora, no? 

Llavors, ha fet una mica..., ha donat bastanta importància al fet de que s’ha trobat..., 

crec que cito literalment: «Enmig d’un foc creuat entre lluites soterrades de poder 

entre partits.» això no cal dir que..., als treballadors de la ràdio ens produeix molta 

preocupació, fins i tot certa vergonya, de que la lluita política acabi afectant tant a la 

configuració de la graella com a la nostra credibilitat, la nostra imatge externa davant 

de la ciutadania. 

Per caminar en la direcció de la despolitització, caldria aconseguir aquest ampli 

consens, i després, en aquest punt caldria recordar que, en la majoria de 

corporacions públiques europees, les de més prestigi, al final..., al final de tot, 

d’aquest procés de renovació de les lleis de l’audiovisual, s’hauria de poder arribar 

al màxim consens polític, a un concurs públic dirigit per un comitè d’experts escollit 

per consens màxim, sinó per unanimitat, com per exemple passaria a BBC o a 

mitjans més propers, com la Televisió de l’Hospitalet, on BTV, on veiem que s’ha fet 

sense cap mena de problema i ha donat molts bons resultats. 

Per parlar de coses més concretes de la ràdio, hem de..., aprofito aquesta ocasió, jo 

crec que única, per explicar-vos que últimament hem patit força pressió, des de fora, 

tant més enllà dels problemes econòmics. Se’ns ha criticat des d’altres mitjans, des 
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d’altres companys de professió, sovint de manera virulenta, molt bronca..., a 

vegades amb demagògia, altres vegades amb raó, òbviament, però quasi sempre 

s’ha deixat l’ombra de..., sempre hi havia planant l’ombra de la batalla política al 

darrera. I això és una cosa que creiem que, amb aquests canvis que estem intentant 

impulsar, jo crec que entre tots, aconseguirem traure’ns del damunt. 

També s’han organitzat manifestacions i..., bastant bronques, davant de les nostres 

instal·lacions, han insultat a companys treballadors nostres, hem hagut d’arribar a 

requerir protecció policial. Això, si ho ajuntem amb la situació delicada 

econòmicament, i l’acumulació de conflictes laborals que hem tingut, durant l’últim 

mandat de la direcció de la Corporació..., hem patit un expedient de regulació 

d’ocupació, jubilacions anticipades..., això ho compartim amb la tele..., una reducció 

de plantilla notable..., el resultat és que aquesta plantilla reduïda és clarament 

insuficient per als objectius que ha de cobrir la ràdio pública catalana, o aquesta és 

la nostra opinió. 

També ha provocat que..., la manca de contractació degut a la política d’austeritat, 

òbviament, per contenir la despesa de la Corporació amb uns pressupostos tan 

limitats, ha provocat un envelliment de la plantilla i un gap generacional que hauríem 

de resoldre al més aviat possible. Què més?..., bé, en aquest sentit, sí que hem 

pogut mantenir el ritme i els nivells de qualitat que se’ns reclama, com han demostrat 

les audiències i les diferents enquestes que s’han fet, en aquest sentit, ha estat 

bàsicament..., per altres motius, però bàsicament, pel compromís dels treballadors, 

que han acabat fent, doncs, potser més del que se’ls hauria de requerir com a 

treballadors, i moltes vegades a costa de la seva salut. 

Si..., com es pot comprovar, si es comproven les dades de baixes laborals que hem 

tingut últimament. D’altra banda, estem molt contents d’haver recuperat iCat per a 

l’FM. Crec que és un èxit de tots, que ens hem de felicitar, però, en aquest cas, per 

dotar-la de prou contingut, en un projecte a llarg termini, cal un pressupost estable i 

no haver de navegar enmig de l’actualitat política per saber de quin pressupost 

disposem, i què es el que es pot fer o deixar de fer. És una mica relacionat amb el 

que us he explicat abans. No ajuda, que al mig de la temporada, els pressupostos 

es vagin variant, perquè després, tots els programes de producció pròpia han de fer 

malabarismes amb els recursos que queden disponibles, s’han de canviar projectes 

de programa enmig de temporada. 
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La confecció de la programació d’estiu també..., tenim constància que ha costat molt 

de fer, que s’està fent bastant sota mínims i, un altre cop, gràcies a l’esforç i al 

compromís de tots els treballadors de la casa. En la mateixa línia, volem denunciar 

que la pèrdua dels corresponsals de territori que teníem..., això és una reivindicació 

antiga..., ens ha fet perdre presència en el territori i la reducció de les desconnexions 

territorials al mínim possible, tot i que ha estat substituït per un programa que intenta 

acumular tota la informació, diguéssim, més regional del país, creiem que també ens 

ha fet perdre presència i influència al territori. 

També creiem que les mesures com la dels corresponsals compartits, televisió i 

ràdio, que són mesures que creiem que naixen, també, de l’austeritat econòmica, de 

la contenció pressupostària, ens ha fet perdre pes en la informació exterior, la ràdio 

davant de la tele. Això és un problema que és bastant evident, la tele és un mitjà 

bastant més important, té molta més visibilitat i en aquest sentit, la mateixa inèrcia 

fa que la ràdio perdi pes davant de la tele. Creiem que és comprensible, no s’ha de 

culpar ningú d’això. 

Tots sabem... 

 

Fitxer 12 

...les mesures d’estalvi s’han pres amb caràcter urgent, i tenint en compte la situació 

de cada moment i no amb una visió a llarg termini. Per això diem que necessitem un 

contracte-programa, que ens doti d’un pressupost estable i suficient i d’alguna 

manera, la frase seria que volem que el pressupost sigui a llarg termini i sigui el 

necessari per la ràdio i no que la ràdio sigui la que s’ha d’adequar al pressupost de 

cada moment. 

Finalment, vull parlar una miqueta de que ens agradaria que s’introduís, més 

endavant, potser, a la llei, sense voler fer una proposta concreta, perquè ja ho vam 

venir a fer l’any passat, que s’introduís el concepte de cogestió, o almenys, de 

participació dels treballadors dins del Consell Director de la Corporació. És a dir, que 

una sèrie de treballadors, sense entrar a discutir quin nombre hauria de ser, hauria 

de poder participar del Consell de Direcció de la Corporació per millorar la fluïdes, la 

comunicació entre treballadors i direcció, que moltes vegades hem trobat a faltar, 

durant tots aquest temps, i també creiem que, en general, amb la resta de mesures, 
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en tenir un pressupost estable, en poder apartar les lluites polítiques dels mitjans de 

comunicació, en general, crec que tindríem una..., uns mitjans encara de més 

qualitat, i crec que gaudiríem de més confiança, encara, perquè creiem que és molta 

de la ciutadania i de la societat, de la qual ens devem com a servei públic. I ja està, 

fins aquí. 

El president 

Doncs, moltes gràcies per la vostra exposició, molt clara i concisa. Passarem, doncs, 

a la intervenció dels diferents grups parlamentaris. I començarem pel Grup 

Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula la diputada Carmen de Rivera, per un 

temps d’entre cinc i set minuts, té la paraula. 

Carmen de Rivera i Pla 

Gràcies, president. En primer lugar, agradecer vuestra comparecencia. Hemos 

escuchado atentamente, a parte de que ya habíamos hablado con vosotros, hemos 

tenido la oportunidad de hablar con vosotros..., y bueno, respecto a lo que habéis 

comentado en los puntos principales, como sería la necesidad de revertir les 

retallades y la incorporación o la readmisión de Joan Biosca, pues, nosotros también 

nos congratulamos. Nos parece, bueno, pues..., importante, que haya, 

efectivamente, un..., corresponsal en Latinoamérica. 

Respecto a estabilizar la Corporación, hombre..., es evidente que el contrato-

programa consiste en el business plan de una empresa, parece increíble, y a quien 

se lo cuentes, a cualquier empresario que se lo cuentes, o si la gente se enterara..., 

o sea, el público en general se enterara de que desde el año 2009 estamos sin 

business plan, o sin este documento..., contrato programa, pues no me extraña que 

haya..., y que denunciéis, vosotros, una inestabilidad. Porque claro, entendemos, 

también, como vosotros, que no hay excusa. O sea, aquí se ha pretendido, de alguna 

manera, decir..., hombre, que no sé qué, que no ha habido mane..., que vosotros, 

que teníamos este..., hace casi diez años y verdaderamente, parece que es 

fundamental, vamos, que se haga y cuanto antes. 

Hemos escuchado vuestras razones entre..., cuando habéis hablado de este falso 

problema que hay entre la producción pública y privada, y que también era una 

excusa más para no tener este business plan, digamos, este contrato-programa 

(Veus de fons.) Bueno, me ha parecido a mí que lo vinculabais de alguna manera..., 
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bueno, nosotros os escuchamos y veremos a ver. Desde luego, lo tendremos en 

cuenta para próximos acontecimientos y a ver qué pasa. 

Respecto al presupuesto insuficiente, bien..., también de acuerdo que a lo mejor 

pasan eventualidades, como ha pasado ahora con esto del IVA, y que..., un 

presupuesto nunca parece suficiente, pero nosotros somos partidarios, también, de 

reducir grasa y potenciar el músculo y invertir, verdaderamente en lo que se 

necesita. 

Por último, respecto a la renovación del Consell de Govern, estamos absolutamente 

de acuerdo con lo que vosotros proponéis y decís. Estamos de acuerdo, creo, todos 

los grupos, por..., coincidimos totalmente. Criterios amplios, de mayoría y consenso. 

Esperamos que no se repita, en el caso de la Corpo, la vergüenza que ha pasado 

con Radiotelevisión Española, solamente esperamos esto. 

Y nos parece, también, preocupante, que no haya esta renovación del Consell de 

Govern, porque junto con la falta de contrato-programa y esta no renovación, pues, 

lo que tenemos es que es anómalo, como habéis dicho vosotros, y yo comparto, 

anómalo, todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de la Corpo. Es evidente 

que la Corpo, con lo importante que es, como marco de producción de contenidos 

audiovisuales, y como empresa, digamos, no puede continuar así. O sea, esto se 

tiene que regularizar, y no me extraña que estéis preocupados, como trabajadores 

y como componentes de esta empresa. Por tanto, contad con nuestro apoyo y creo 

que con el apoyo de todo el arco parlamentario. Gracias. 

El president 

Gràcies. Ara és el torn del Partit Socialista, té la paraula el senyor David Pérez, el 

diputat David Pérez? 

David Pérez Ibáñez 

Moltíssimes gràcies per les vostres intervencions. Efectivament, fa temps que estem 

parlant dels mateixos temes i és en aquest moment, absolutament incomprensible 

que a hores d’ara encara no tinguem un contracte-programa. Que ho hem dit moltes 

vegades, en aquesta comissió. Té, fonamentalment, tres compromisos: un, 

l’estabilitat econòmica i financera; dos, l’estabilitat laboral, i tres, el compromís del 

Govern i dels ciutadans amb un servei públic, amb uns paràmetres de qualitat en 

aquesta prestació de servei públic. 
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Efectivament, el contracte-programa del 2006-2009 plantejava aquests elements 

d’estabilitat financera, aquests elements d’estabilitat de personal, demanant que no 

hi hagués increment de personal, i es plantejaven, també, elements de qualitat i de 

mesura d’aquesta capacitat de servei públic que han de tenir els mitjans públics que 

tots nosaltres estem defensant. 

Reiteradament es diu: ja, però és que..., això de l’IVA..., ens trontolla tot. En el 

contracte-programa, que ja no està vigent, del 2009, es preveia que quan hi 

haguessin variacions importants, per exemple, en aquest tema, clàusula número 13, 

es pogués modificar el contracte-programa. Això ja estava previst en l’anterior 

contracte-programa. Si us plau, deixi’n de dir-ho, si tinguéssim contracte-programa, 

això de l’IVA no hagués destorbat tant els mitjans públics. Deixi’n de dir-ho, o sigui, 

ha passat perquè no tenim contracte-programa. Si vol..., miri, els llegeixo la clàusula 

número 13: «La comissió de seguiment proposarà a les parts la revisió d’aquest 

contracte-programa en els supòsits de variacions significatives en les magnituds 

bàsiques que determinen les necessitats de finançament.» 

Estem parlant d’això, per què no tenim contrac..., firmat: senyor..., dic totes les 

signatures, aquesta vegada, com sempre; signat, Joaquim Nadal, Antoni Castells, 

Joan Majó. També ho dic ara, eh? Per tant, escolti’m, que no diguin que això de l’IVA 

ens..., trontolla tot, no. I si tinguéssim contracte-programa, no haguéssim patit tant. 

Hem de decidir quant costen els nostres mitjans públics, això és el que decidim, 

d’una vegada, entre tots. I una vegada ho tinguem clar, fem un pla, plurianual, 

d’evolució d’aquest cost, per estabilitat financera, estabilitat pressupostària, 

estabilitat de la plantilla i estabilitat del servei públic que es dona. Perquè hi ha un 

problema, i ningú ho vol dir, cada vegada que els representants de la Corporació van 

al Govern a demanar més diners, cau alguna ploma. I això ho estem veient, el 

Govern demana compromisos, a canvi, també..., no és cap delicte, és que és humà, 

és lògic, jo et dono, però si us plau, això arregla-m’ho..., a veure aquest advocat, a 

veure si pot sortir una mica més, a veure si podem fer un..., és així, és així..., fem un 

programa d’això..., i a veure si aquest tertulià..., i tal..., escolta’m que si ja són sis..., 

és igual, encara que siguin els sis de la mateixa tendència, no passa absolutament 

res. 

Jo no vincularia, senyor Olivé, audiència i qualitat. Jo sé que vostè ho ha dit amb 

bona intenció, eh? Però jo no ho vincularia, i més des dels mitjans públics (Veus de 
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fons.) És..., bé, doncs, ho retiro. Però moltes vegades es diu això, no? Vincular 

audiència i qualitat. En aquest moment, a la televisió espanyola, els canals de 

televisió espanyola privats, són els que tenen més audiència, i sincerament, moltes 

vegades els que tenen menys qualitat. I on trobem la qualitat? Encara que no sigui 

amb tota l’audiència? Als mitjans públics, són els que tenen més qualitat de servei. 

Parlo de Televisió Espanyola, parlo de TV2 i lògicament, parlo també de TV3. 

Programes d’altíssima qualitat que tenen poca audiència. És que, per això hi ha un 

servei públic de televisió pública, perquè pugui passar això, tranquil·lament. No ens 

obsessionem amb el tema de l’audiència. 

Estem fent una ràdio i una televisió pública amb diners públics i per tant, han de tenir 

controls públics. Això és una comissió política, sí, que controla els mitjans públics. 

És bo..., ja sé, és veritat, des de fora, estem tot el dia..., sembla, no?, que..., però 

això és bo i això és necessari i això obliga als representants a que de vegades, mirin 

de rectificar, mirin de fer una ràdio i una televisió pública que sigui millor. És cert, 

eh?, insisteixo, segurament des de fora sembla que estiguem tot el dia..., però és un 

exercici absolutament necessari que, ja m’agradaria a mi, i suposo que a la resta 

dels que estem aquí, es pogués fer també a la resta de televisions privades. 

Absolutament d’acord amb tots els plantejaments que vostès han fet, i especialment 

en la possibilitat de que hi hagi una major implicació dels treballadors, dels comitès, 

dels representants dels treballadors, en els organismes de decisió, de gestió, de la 

ràdio i la televisió pública. Potser no ens posarem d’acord en la quantitat, en les 

quotes, en la..., no?, però sí que en l’esperit de que vostès han d’influir més en les 

decisions que es prenen des dels òrgans de gestió. Nosaltres, en aquest sentit, amb 

nosaltres poden comptar tranquil·líssimament. En qualsevol cas, insisteixo, 

moltíssimes gràcies per les seves manifestacions i jo crec que, com a la resta de 

grups, poden comptar sempre amb nosaltres. 

El president 

Moltes gràcies, diputat. Passem al torn de Catalunya en Comú Podem, la diputada 

Marta Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Gràcies, president. La veritat és que a vegades tenim una mica de sensació de bucle, 

quan parlem dels mitjans de la Corporació, no? Igual que en molts altres temes 
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(L'oradora riu.) Perdó, de bucle de sempre anar repetint les mateixes qüestions, les 

mateixes reivindicacions. Jo els volia agrair la responsabilitat i la constància i el rigor 

amb què els comitès d’empresa, tant de TV3 com de Catalunya Ràdio, han treballat 

en aquest bucle i continuen portant-nos els temes centrals i les qüestions de fons als 

grups parlamentaris en aquella feina que han de fer, doncs, d’impulsar i de controlar, 

també, com funciona la Corporació. 

Respecte a les qüestions concretes que ens plantejaven, tema de contracte-

programa, més enllà de que la pregunta de la sessió de control que hem fet abans, 

i que ja he dirigit a la presidenta en funcions, només volia afegir un petit element. 

Evidentment, el contracte programa –insisteixo, també– hauria donat una estabilitat 

més gran per poder afrontar, doncs, les situacions d’eventualitats que hi ha hagut 

durant aquests darrers anys, però evidentment, també, el contracte-programa 

serveix per garantir la independència dels mitjans de comunicació públics. 

O sigui, tenir un contracte-programa, signat amb el Govern, que fixa quins són els 

drets i els deures de les dues parts, dona més independència i més capacitat 

d’independència als mitjans de comunicació públics, que haver d’anar a negociar, 

any rere any, el pressupost, amb un govern determinat. Per molt que, durant aquests 

darrers anys s’hagi dit que s’ha desgovernamentalitzat la Corporació, simplement 

perquè s’ha fet dependre del Parlament de Catalunya i no del Govern, com a ens, 

en realitat, s’ha governamentalitzat molt més del que ho estava abans, perquè s’ha 

fet dependre, anualment, de la negociació pressupostària que és el que, al final, 

acaba marcant més, no?, a una direcció d’un mitjà de comunicació, anar cada 

vegada a un despatx del Govern a negociar això. 

I per tant, ha estat molt més governamentalitzada del que havia estat abans, i crec 

que aquest element s’ha de tenir present. És important, especialment des dels grups 

parlamentaris, si volem defensar, doncs, els... 

 

Fitxer 13 

...principis del mandat marc aprovat per aquest Parlament, els principis del concepte 

pel qual es creen uns mitjans de comunicació públics, com a garants del dret a la 

informació de la ciutadania, i no com a garants del dret a informar, d’un govern. Per 
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tant, necessitem que els mitjans de comunicació públics siguin independents i que 

els posem les condicions perquè siguin independents. 

I una de les principals condicions és el contracte-programa, que li dona la 

independència econòmica, a partir d’un compromís de pressupost plurianual, per 

part del Govern de la Generalitat. I no fa ni tan sols dependre-ho dels grups 

parlamentaris, quan aprovin un pressupost, eh? Hi ha una garantia i un compromís 

plurianual. Es deia, ara, per part del senyor Pérez, no?, hem de decidir, què ens 

costen els mitjans de comunicació públics, evidentment, això és un..., no?, és la clau 

d’aquest element, d’aquesta sostenibilitat. 

I com vostès ens plantejaven, s’ha de tenir en compte aquest paper dels mitjans de 

comunicació públics, no només com a garants del dret a la informació de la 

ciutadania i d’un dret a la informació plural, veraç, etcètera, sinó també com a motor 

del teixit audiovisual del país. I això..., bé, nosaltres ho anem reclamant, també, per 

altres vies. Crec que requereix d’una valoració, més enllà del que ja fa el teixit i del 

que fan els mateixos professionals, des del mitjà. Potser d’una valoració des 

d’empresa i des de cultura, de quin és el volum i la importància per al present i per 

al futur, de Catalunya, del teixit industrial que comporta el teixit audiovisual en el 

país, quina aposta es vol fer, com a país, per impulsar encara més aquest teixit i per 

tant, quina part d’aquesta aposta l’ha de fer la Corporació. 

Jo crec que no l’ha de fer, només, la Corporació, eh? L’ha de fer, també, empresa i 

l’ha de fer cultura. Però potser hi ha una part del pressupost d’empresa i de cultura 

que, per la millor manera de destinar aquests diners a l’impuls d’aquest teixit, val la 

pena que vagi cap a la Corporació. És una de les maneres de plantejar-nos com 

s’incrementa, el pressupost de la Corporació, no només ha de dependre, no? D’allà 

on depèn, fins ara, sinó una part ha de venir, directament destinada per aquest destí 

directe que ha de tenir percentualment, també, l’activitat de la Corporació, en 

impulsar el teixit audiovisual del país. 

Un tercer element. Home..., la insuficiència financera, evidentment, ha fet patir molt 

la gent de la casa, els treballadors i treballadores, especialment; però també ha 

rebaixat la qualitat, i vostès també ho posaven de manifest. Rebaixar la territorialitat, 

eh?, la connexió amb el territori, amb el dia a dia del que passa a cada poble i ciutat 

de tot el territori, és rebaixar la qualitat d’uns mitjans de comunicació públics. Això 

no ho faran perquè és car, els mitjans de comunicació privats..., això ho han de fer 
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els mitjans de comunicació públics, informar-nos del que passa a un petit poble del 

Pallars. 

Això es fa tenint gent al territori, i això és car. I això és el que s’ha retallat primer, en 

el cas de Catalunya Ràdio, que si alguna cosa tenia de molt potent, era aquesta 

xarxa territorial. Bé, crec que amb això perdem molt..., perdem com a país, perdem 

com a mitjans públics i perdem com a periodisme. És greu i és una de les coses que 

s’haurien de revertir. I també hem patit en audiència, per molt que les audiències 

siguin bones, però també hi ha hagut repercussions, en l’audiència, d’aquestes 

retallades. I jo reivindico el cercle virtuós de tenir qualitat i audiència, les dues coses, 

i això era un cercle virtuós que complien els mitjans de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals i que hem de lluitar perquè continuïn complint. 

I l’altre element, home... (l’oradora riu) la clau de volta, l’altra clau de volta, la 

renovació necessària del Consell de Govern de la Corporació. Saben, però els 

reitero la voluntat d’aquest grup parlamentari nostre, de canviar les lleis. No només 

s’han de revertir els canvis fets el 2012, sinó que s’ha d’anar més enllà. Hem de fer 

lleis que responguin a la situació actual i de futur, s’ha de parlar de situacions de 

concurs; s’ha de parlar de la cogestió, de com aprofitar bé el know-how que existeix 

a la mateixa casa, a partir dels professionals de la casa. S’han de canviar moltes 

més coses, en aquestes lleis. Nosaltres reivindiquem que hi hagi aquests canvis de 

lleis. Hauríem volgut que sigui amb un canvi ràpid d’aquestes lleis que es faci 

aquesta renovació, però no està sent possible que sigui així. Per tant, en el 

mentrestant, el que no podem és mantenir-nos amb un consell de govern caducat. 

I també reivindiquem que es compleixin les mocions. Per tant, mirin, jo sí que espero 

que la Corporació s’emmiralli en el que ha passat aquesta setmana i aquests darrers 

mesos, a Ràdiotelevisió Espanyola. Jo vull una corporació que no sigui menys que 

Ràdiotelevisió Espanyola. Vull que el seu Consell de Govern s’elegeixi per concurs 

públic i que, mentre no es faci aquest concurs públic, fem una renovació a partir 

d’una votació en aquesta cambra, al més aviat possible, que sigui d’àmplies 

majories, que compleixi la voluntat de que vingui d’un consens ja previ; que siguin 

de professionals que puguin assumir aquests reptes d’aquest moment, i que no 

només..., no se segueixi usant la Corpo com a arma llencívola, sinó que tampoc 

continuï sent un espai de repartiment de poder entre convergents i republicans. 
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Crec que, si ens cal recuperar el diàleg al país i recuperar els grans consensos, un 

dels temes dels grans consensos és recuperar els consensos respecte als nostres 

mitjans de comunicació públics. I aquest gran consens, no l’ha trencat el procés; 

aquest gran consens el gran trencar Convergència i Unió i el Partit Popular, l’any 

2012, revertint unes lleis que havien estat de consens. Per tant, prenem-nos també, 

aquesta voluntat de recuperar els consensos, trencats des de fa molt de temps. 

El president 

Moltes gràcies. Ara és el torn de la diputada Natàlia Sànchez, del Grup Parlamentari 

de la CUP - Crida Constituent, té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Bé, bon dia. Moltes gràcies per venir i moltes gràcies, també, per la vostra lluita, que 

també ens fem nostra..., perquè crec que moltes de les qüestions que..., o creiem 

que moltes de les qüestions que esteu plantejant, estan en el marc de la lluita. 

Perquè, a dia d’avui, especialment la que té relació amb la governança, des del 

nostre punt de vista, per l’experiència o poqueta experiència en el meu cas personal, 

però per l’experiència que tenim, no està garantida. 

No està garantida per part dels partits que formen part del Govern. Nosaltres, la 

setmana passada preguntàvem al president Quim Torra, sobre si es comprometia, 

hi havia un compromís d’aprovar la governança de la Corpo amb majories àmplies 

de dos terços. I bàsicament, ens va contestar que es regiria a la normativa actual, 

que és –com saben– la que ja va modificar Artur Mas en el seu moment. 

Llavors, també..., previ, me’n vaig uns mesos més enllà..., en la negociació que vam 

tenir, també, amb Junts per Catalunya o Esquerra, nosaltres vam posar aquesta 

qüestió sobre la taula, de forma molt vehement i com una línia vermella important. 

Així mateix, com l’avenç en la cogestió. I va ser una línia vermella per part de l’acord 

de Govern que s’ha donat en aquesta legislatura i per tant, entenem que també el 

repartiment de cadires, en aquest sentit, ha format part de..., i la televisió pública i la 

Corporació, ha format part d’un acord de partits. 

Per tant, emmarco aquesta compareixença i la vostra lluita com a tal, com una lluita 

en la qual nosaltres hi estarem al costat. No renunciem a que això pugui canviar i, 

per tant, emplacem als grups polítics que formen part del Govern a que puguin 

canviar aquesta percepció i per tant, avancem amb els dos terços i que es 
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mantinguin en el consens de la renovació i de l’actualització de la llei, que es va 

tancar l’any passat i que, per tant, entenem i esperem que aquests mesos hagin 

estat uns mesos d’impàs i que s’hi sumin, com sembla que podria ser i que, per tant, 

esperem que així sigui. 

Però tanmateix, ja s’ha dit..., dos terços de la cambra no garanteixen ni la 

desgovernalització ni la despartidització de la governança. I per cert, moltes vegades 

ja dic..., porto poc, sento parlar el diputat Pérez, i sembla mentida –i si no 

m’equivoco– que el senyor Brauli i el Consell el van votar juntament Convergència, 

PSC i PP. I de fet, també, quan hem parlat alguna vegada, sobre la renovació de la 

Llei, i per tant, de la forma que ha de tenir aquest Govern, la sensació –i és una 

intuïció, per tant, no vull equivocar-me– és que, precisament, al PSC li ve de gust 

que hi hagi un comitè..., una governança molt més gran, perquè així tots hi tindrem 

una cadira. 

Nosaltres volem mostrar que la CUP - Crida Constituent no vol una cadira, sinó que 

el que volem és treballar, precisament, per una de les propostes que trobem 

especialment interessant, que és la d’avançar cap a la cogestió o comprometre’ns 

en la presència directa del Comitè en l’òrgan de Govern dels treballadors. De fet, ho 

han dit més d’una vegada, una de les conclusions, de..., o una de les virtuts dels 

mitjans públics del país, i pels quals, també, és molt assenyalat i especialment per 

als partits contraris, el procés d’autodeterminació del país, és que són uns mitjans 

que neixen d’una voluntat civil i d’un procés, també, civil. 

I al Congrés de Cultura Catalana..., el debat sobre els mitjans públics va ser 

important, i una de les coses que aquell Congrés de Cultura Catalana, en el seu 

moment, en un moment de debat constituent, també, va posar sobre la taula, era la 

necessitat de fer uns espais de governança dels mitjans públics, cogestionats amb 

els treballadors. I per tant, nosaltres entenem que la despartiditizació ha de passar, 

tant sí com no, per la presència dels mitjans. Perquè sinó, ens podríem trobar amb 

coses tan surrealistes com que..., insisteixo amb el senyor Pérez, demani, per 

exemple, la quota per compensar l’advocat Cuevillas...», jo que sé, per exemple, 

amb l’advocat de Vox..., m’ho invento. 

No és això el que volem, i estarem d’acord en que això no avança cap a uns mitjans 

professionals, cap a uns mitjans amb unes línies informatives plurals. I acabo, també, 

fent una referència a la pluralitat, que nosaltres creiem que també s’ha de tenir una..., 
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s’ha d’anar avançant més enllà, estic d’acord amb la companya de Catalunya en 

Comú Podem: cal tenir una mirada que no sigui tan barcelonacèntrica, que 

recuperem la visió comarcal arreu del territori; també recuperar l’espai català de 

comunicació audiovisual, amb tots els Països Catalans i també en la presència 

pública de la diversitat del país. Perquè, tots sabem que al país no tots són homes, 

heterosexuals, blancs. I per tant, cal avançar en la diversitat, des de totes les 

perspectives. Perquè insisteixo –i ho dic sempre– la diversitat del país no està en 

aquestes quatre parets, sinó que està al carrer, està fora, i aquestes..., les quatre 

parets i la diversitats d’aquestes quatre parets no representa la pluralitat i la diversitat 

cultural i lingüística i política del país. 

El president 

Moltes gràcies. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Popular, però com no hi ha 

cap representant, passaríem al següent grup, que és Esquerra Republicana, i tindrà 

la paraula el diputat Gerard Gómez del Moral. 

Gerard Gómez del Moral i Fuster 

Gràcies, president. En primer lloc, agrair a la Roser i el Marc, doncs, que sigueu avui 

aquí, a la Comissió. No perquè ens hàgiu..., és a dir, no és que hàgiu fet res nou en 

el sentit de que..., sé..., nosaltres, però no només amb el nostre grup, sinó que heu 

parlat amb tots els grups parlamentaris, no?, doncs, de que..., aquestes qüestions, 

que..., o preocupen, algunes de les quals són urgents, com bé dèieu, les heu anat 

comentant amb tothom. 

Per tant, crec que està bé oficialitzar-ho, no?, entre cometes, aquí, en la Comissió i 

poder-ne parlar i discutir. Com n’hem parlat amb vostès, i segurament amb matisos, 

però compartim bona part, no?, les reivindicacions, o plantejaments que vostès 

poden fer. Efectivament, en primer lloc, situaven la qüestió dels ingressos, no?, dels 

recursos. Això donaria un..., em sembla que era la diputada Ribas, no? Que en 

parlava. Efectivament, donaria per un debat llarg, no?, perquè en algun moment, fins 

i tot s’havia parlat de l’impost, etcètera, no? No hi entrarem ara, aquí, sens dubte, 

però és veritat que, efectivament, la..., si hi ha alguna cosa clara, diguéssim, és que 

els mitjans públics de Catalunya estan infrafinançats, diguéssim, si els comparem, 

no?, amb la resta de mitjans públics de tamany similar, o..., en qualsevol cas, amb 

mitjans públics de l’àmbit europeu, no? 
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I per tant, efectivament, és una qüestió que ens preocupa. El Govern, efectivament, 

la primera decisió que va prendre, eh?, en el primer Consell de Govern, diguéssim, 

va ser fer aquesta injecció dels 20,4, extraordinària. Però, en qualsevol cas, és cert, 

i jo crec que tots els grups n’han parlat, que és una de les qüestions que cal 

solucionar, no?, de cara al futur i que, sens dubte, és veritat, doncs, que la situació 

econòmica del país no hi ha ajudat i això ha afectat a tot arreu, però especialment, 

també, als mitjans de comunicació públics. I per tant, hi hem d’entrar. 

La segona qüestió que també plantejaven d’una manera clara era la renovació. I 

nosaltres som del parer que cal fer la renovació del Consell de Govern. Ho saben 

vostès, també els ho hem dit i per tant, aquí ens hi trobaran. A vegades, es genera 

un..., no diré un fals debat, perquè no ho és, però sí que crec que es pot generar 

confusió amb els termes de la Llei, no? És evident que, si volem renovar el Consell, 

d’una manera més o menys urgent o imminent, s’haurà de fer amb la Llei actual, 

no?, no amb l’antiga, amb la única que és vigent. Això vol dir que només s’ha de fer 

amb els crite...? No, no..., en absolut, això vol dir que hem de buscar, efectivament, 

els màxims consensos, que hem de buscar les majories més àmplies possibles; que 

hem de fer-ho en base a aquells acords polítics de la moció que vam –efectivament 

i vostès ho recordaven, a més a més, no?– acordar entre tots els grups 

parlamentaris. 

I crec que la voluntat és estrictament aquesta, eh?, també els ho dic de manera 

sincera. Però ho deia en el sentit de que la Llei, clar, actual..., és la que és, no? Però 

en qualsevol cas, nosaltres coincidim que cal renovar el Consell de Govern i per tant, 

doncs..., en aquest sentit, doncs, també ens hi trobarem. I amb la reforma de les 

lleis, diguéssim, no? Que això també vostès n’han parlat, és..., efectivament, una de 

les qüestions, doncs, que malauradament, ha quedat, doncs..., ha decaigut, no?, 

amb el finiment de la legislatura, en les darreres dues ocasions, i que –de fet– 

recordo el president, no és per tirar-li... 

 

Fitxer 14 

...floretes, no?, però en el primer dia que constituíem la comissió va ser un dels 

punts, no?, que varen sortir com a treball que hem de fer –que hem de fer– i que 

aquesta legislatura, sí, no pot acabar sense que haguem culminat la reforma. 
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És veritat que teníem acord, deixi’m-ho dir, de manera parcial, no?, només en alguns 

aspectes concrets, i que hi havia moltes altres qüestions, eh?, que quedaven 

pendents, que potser no són tan, no sé si mediàtiques, o tan importants, perquè ho 

són molt, no?, però, vaja, que queda feina a fer, no?, també a banda del consens o 

de l’acord, diguéssim, que teníem sobre alguns preceptes concrets. 

Han sortit moltes qüestions, per tant no entraré en les que ja han sortit, no?, de 

delegacions, etcètera, etcètera, no?, l’espai comunicatiu català, per no reiterar-ne, 

no?, però que segur que hi podríem entrar. 

Però jo els volia plantejar una que no hi havia sortit, però que saben que per mi és 

important, que és el rejoveniment de la plantilla. Potser perquè el senyor Pérez ja 

feia preguntes quan jo tenia quatre anys i, per tant, jo, diguéssim, crec que és 

important el rejoveniment de la plantilla i crec que és una de les qüestions difícils, 

eh?, de la situació actual de la corporació, la mitjana d’edat, no?, i el que no ha 

entrat, diguéssim, gent nova.  

I això vinculat al que també nosaltres ja els vam plantejar a vostès, en aquest cas, 

la legislatura passada, no?, que era el pla de prejubilacions parcials, en el sentit de 

poder fer aquesta transferència de coneixement, que sempre hem dit que és bona. 

Perquè a TV3, bé, TV3 no, a la corporació en general, a la tele, a la ràdio, a tots els, 

diguéssim, departaments de la casa hi ha excel·lents professionals amb una 

trajectòria increïble, i que tenen una experiència acumulada, no?, que és molt 

important que es pugui transferir, que no es perdi, no?  

I per tant, diguéssim, que aquestes dues qüestions, que, al nostre entendre, van 

força vinculades, no?, per nosaltres, com a mínim, sí que, com que no havien sortit, 

i nosaltres creiem que és un dels punts, sens dubte, importants per la casa, no?, 

doncs volíem posar sobre la taula. 

Per tant, per part meva ja està. I només traslladar-los, a banda de l’agraïment, el 

suport als treballadors que, efectivament, el senyor Olivé n’ha fet referència dels 

atacs que van patir, especialment a la ràdio. Tot i així va haver-hi manifestacions 

ultres també a TV3, el 155, i per tant, com a mínim, des del nostre grup parlamentari, 

fer-los arribar tot el suport doncs als treballadors de la corporació. 

El president 



Sessió 3 / CCMA / 6 de juliol de 2018 

 

 
23 

Moltes gràcies, diputat. Passem, doncs, al Grup de Junts per Catalunya. I té la 

paraula el diputat Josep Riera. 

Josep Riera i Font 

Gràcies, president. Gràcies als comitès. S’han dit moltes coses i contestaríem moltes 

coses que s’han dit als grups, però sinó no acabaríem, i crec que a qui ens hem de 

dirigir és, sobretot, al comitè, que és qui compareix avui. 

Només una petita cosa, en qualsevol cas, per coses que he sentit. Si hi ha un model 

de televisió i de com s’elegeixen el consell d’administració de televisió, ha de ser el 

de Ràdio i Televisió Espanyola, anem ben arreglats. 

Sempre es donen per... (L'orador riu.)  

A veure, sobre revertir plans de retallades i el contracte-programa. Ens vam veure a 

principis d’any i és veritat que, en aquell moment, la situació no és la d’ara, no hi 

havia govern i sí hi havia l’aplicació del 155, una situació incerta, per la repressió, 

per empresonament i exili del Govern legítim, i un bloqueig en el Parlament, que no 

s’han respectat les majories sortides el 21 de desembre durant molts mesos. O sigui, 

i s’ha hagut de desencallar sense que es respectessin com s’haurien d’haver 

respectat. 

Llavors, en aquell moment que ens vam veure el panorama realment era molt 

complicat i alarmant, no? I pels mitjans públics catalans que, a més a més, han sigut 

un dels centres, un dels objectius d’aquesta repressió també i persecució. 

Afortunadament, des que s’ha constituït el nou govern s’han conjurat moltes 

d’aquestes amenaces. Ho hem vist també durant la compareixença dels 

responsables dels mitjans abans. Fins i tot, creuem els dits, vull dir l’amenaça de la 

intervenció dels mitjans, que també ha planat sobre aquí durant un temps per part 

del govern espanyol i els seus sequaços. 

Però, afortunadament, s’han pogut conjurar alguns d’aquests problemes, gràcies a 

una de les primeres decisions que va prendre el nou govern, va ser, precisament, el 

compromís que hi havia hagut durant les eleccions de fer l’aportació extraordinària 

dels 20,4 milions d’euros per solucionar al màxim els problemes, si més no els més 

alarmants, no? 
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Però, a pesar d’això, posem-hi context aquí, també. Entre tots hem de recordar que 

la normalitat en aquest país no s’ha recuperat, eh? Continuem tenint... Tenim govern 

però la normalitat no s’ha recuperat. Tenim presos polítics i la situació no és normal, 

per tant plantejar tot aquí en termes d’absoluta normalitat, d’un context de normalitat, 

no em sembla que sigui el que correspongui encara en aquest moment. Que no vol 

dir que no hàgim d’abordar totes les qüestions i, a més a  més és veritat, tot el que 

plantegeu és el que hi ha i s’ha d’abordar, no? 

Un cop dit tot això, Junts per Catalunya també volem deixar constància que aquests 

moments complicats derivats d’aquesta aplicació del 155 i de les restriccions 

econòmiques que ja venen de més anys enrere, però que també posem-les en 

context, és en el conjunt dels departaments de la Generalitat que hi ha hagut 

restriccions econòmiques. I això ho puc dir com a ciutadà però ara també com a 

diputat, que és el mateix que pensava com a ciutadà, és difícil entendre que si hi 

hagut retallades en la sanitat o en l’ensenyament o en moltes altres coses, no n’hi 

hagués hagut també ajustos pressupostaris als mitjans d’això. Ara, no vol dir que no 

treballem tots plegats perquè estiguin absolutament ben finançats. 

Doncs dic que volem deixar constància que, a pesar d’aquesta situació, s’ha salvat 

d’una manera excel·lentment digna, sobretot gràcies a la feina dels treballadors dels 

mitjans públics que vosaltres representeu. Sobretot per això, perquè igualment com 

quan es parla de salut i s’ha de dir que el sobreesforç que han fet els treballadors de 

tot el sistema de salut, doncs TV3 i Catalunya Ràdio i els mitjans públics, també ha 

sigut així. Per tant felicitats des d’aquí també, jo crec que també convé felicitar-nos 

per això, per la bona feina que han fet tots els treballadors. 

Però també, diguem, quan dic que s’ha salvat molt dignament, també jo crec que 

hem de parlar de que la direcció també ha fet una bona feina. En aquests moments 

els resultats d’audiències, de qualitats i de qualitat, també així ho demostren. 

I també, jo crec que no ha sigut fàcil la feina del consell de govern de la corporació, 

que ha entomat una situació molt complicada i prendre decisions com les que s’han 

pres no és fàcil, poden ser més encertades o menys, però no és fàcil. I hi hagut 

d’entomar una situació molt complicada. Per tant també felicitar-lo des d’aquí, no? 

Les tensions hi han sigut, és veritat, perquè han passat coses que han fet que hi 

hagués motius perquè hi hagués tensió. I això és normal. La conflictivitat ve dels 
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problemes, no? Quan hi ha problemes hi ha conflictivitat. I a partir d’aquí també és 

el motor per resoldre’s, no? Jo penso que llavors el que hem de fer és això, no? 

Però cadascú des de la seva responsabilitat, jo crec que s’ha fet bé la feina en 

aquests últims mesos. Que es pot fer millor? Sí, però jo crec que amb la complicació 

de cada una de les parts s’ha fet bastant bé. 

Coincidim plenament que cal un contracte-programa perquè és un bona eina per 

donar estabilitat als mitjans, segur, i fins i tot també perquè el consell de govern de 

la corporació també treballi més còmodament. 

Per tant treballarem per culminar la feina que ja s’ha fet i que ja s’ha recordat aquí 

que ve de molt enrere, perquè acabi bé i es faci bé. 

Sobre la renovació del consell de govern, aquí els demanarem confiança, nosaltres 

des d’aquest grup. Hi ha hagut molts esdeveniments transcendentals en el país en 

els últims temps perquè, ja ho he dit abans, s’entengui que estiguem en una situació, 

diguem-ne, irregular en els òrgans de la corporació, amb mandats caducats, amb 

falta d’elements per obtenir una millor governança. Però els demanem confiança 

perquè la nostra intenció és fer-ho bé, ho volem fer bé, i així ja els ho vam traslladar 

en aquell moment en que ens vam veure. 

Mirin, els cinc membres d’aquesta comissió som nous en el Parlament, i aquesta 

feina correspon fer-la al Parlament, i nosaltres la part que ens toca, no? Nosaltres 

no portem ni motxilles de governamentalització ni de partidisme, eh? I la nostra 

intenció de fer la renovació i tota la feina que hem de fer és fent-ho en el compliment 

de les lleis i dels consensos que ja es van treballar en la passada legislatura en la 

ponència conjunta. 

Volem que tinguin continuïtat aquests acords, i per tant hem de treballar per la 

renovació i la reforma de les lleis a partir d’aquests acords que ja es van assolir en 

la ponència conjunta. 

Sobre la reforma de les lleis, és això exactament el que els volia dir, que som nous 

però no donarem per malaguanyada la feina que s’ha fet a partir d’aquí. 

Per tant, acabo, espero que en aquest camí de voler el millor pels mitjans públics 

catalans ens hi trobem, ens hi trobarem, però no només serà una feina proactiva, 

sinó que haurà de ser també reactiva perquè, i els consensos no seran fàcils, perquè, 



Sessió 3 / CCMA / 6 de juliol de 2018 

 

 
26 

també diguem-ho, hi ha grups en aquest parlament que volen la televisió tancada o 

que la volen reprimida o que volen carregar-se el model. És a dir, per tant els 

consensos amplis, sí, però fàcils tampoc no ho seran. 

El president 

Gràcies. Ara tindrien un torn de rèplica per un temps màxim de deu minuts. 

Roser Mercadé Tondo 

Deu de cada un. 

El president 

No, entre els dos. 

Roser Mercadé Tondo 

Doncs si m’avises als cinc. 

El president 

Sí, i tant. Té la paraula, senyora Mercadé. 

Roser Mercadé Tondo 

A veure, moltíssimes coses i ganes de dir-les totes i no podré, eh?, perquè... Però, 

a veure, dades, i cadascú que entomi la seva part de les coses que han dit. 

Al sector audiovisual, 11.000 treballadors, en el sector audiovisual català, públic i 

privat. Dada, eh? Dada que surt del cluster de l’audiovisual, suposo que és veritat, 

d’allà l’hem agafat, eh?  

Perquè sempre ens va estranyar tanta gent treballant en el sector audiovisual però, 

clar, s’ha d’entendre també que és un sector una mica rar perquè hi ha molt petit 

emprenedor que va d’autònom i en realitat treballa per projectes, etcètera, eh?, però 

així és. 

El llibre blanc de l’audiovisual explica perfectament com és de necessari un bon 

finançament de la corporació per donar estímul en aquest sector perquè, encara que 

és veritat que, jo hi estic d’acord, tots estem d’acord amb què s’ha de diversificar la 

font d’estímul del sector audiovisual, home, la corporació és allà on va a parar molta 

d’aquesta producció en català, eh?, que fem, que fem al país, no? Llavors això és 
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important. I si parlem àmpliament, millor. I si parlem també de Balears, del País 

Valencià, millor, no? Però la idea és aquesta, la potència del sector audiovisual. 

No em vull oblidar i no m’oblidaré –que abans me n’he oblidat– de fer un mini apunt 

de l’Agència Catalana de Notícies. És una agència pública i té un sistema 

completament anòmal de designació de directius. I, a més a més, estan en una 

patètica situació de negociació de conveni, dependent dels convenis del sector de 

Oficinas y despachos. Estan en una negociació que no es resol, empantanada. 

Hauríeu de parlar amb ells, com a responsables polítics, no?, d’una part pública, que 

és l’Agència Catalana de Notícies, amb una precarietat important. Val la pena que 

enfoqueu també aquest problema. 

I, dit això, continuo amb unes quantes coses. A veure, no estem d’acord amb que hi 

hagi un repartiment de cadires entès com una partidització. I amb això no volem dir 

que la política sigui dolenta o bona. No, no, la política és necessària. El que diem és 

que per la credibilitat dels mitjans públics i per desvincular-ho d’aquest concepte que 

es té d’intervenció i patrimonialització val la pena fer l’esforç de buscar consensos 

de professionals reconeguts del país, que no és tan difícil.  

Fins i tot en algun moment de molt de bloqueig vam fer la broma, que va més enllà 

de ser una broma, de que si volen vostès els farem una llista i trillin, no?, la llista. 

Vull dir una amplíssima llista de gent, «reconeixible» i qualificada, per poder ser 

conseller d’una corporació de mitjans, eh? De veritat que ho dèiem així, una mica en 

broma, però dient: «No pot ser que no es puguem d’acord en determinades 

persones». 

Evidentment que volem deixar d’estar al centre d’aquella posició, ser la diana 

d’aquelles posicions que ens volen tancar o disminuir. I per això vam anar a parlar 

un amb un, inclús amb el PP, que avui no hi torna a ser, però també hi vam parlar, 

aconseguir parlar amb un diputat del PP que sí que ens va rebre i que sí que va 

entendre el de l’IVA i que sí que..., etcètera. I, bé, ens va entendre i sabia de què 

parlàvem, eh? Vull dir que ja és alguna cosa. 

També vam parlar amb els diputats de Ciutadans. I sobre els temes tècnics i 

institucionals, jo diria que la nostra... 
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Fitxer 15 

...posició va quedar clara, i la d’ells és pròpia, però van afirmar i jo vull repetir-ho, 

perquè ens interessa, ens interessa molt..., van afirmar que no tenen intenció de 

tancar TV3 i jo m’ho vull creure, no? 

Aleshores, ens ho creiem i volem apostar perquè hi hagi una normalització, la 

desitgem, individualment, políticament, socialment, com a persones, més enllà dels 

sindicalistes; més enllà de que siguem els treballadors d’uns mitjans concrets. Això 

ho desitgem, però té uns altres camins. Els mitjans públics han de tenir la força, la 

potència i l’estabilitat que fa molts anys que no tenim. Amb relació a la defensa de 

l’antic Consell de Govern, home..., mira, hi ha una part que hauria estat d’aturar #el 

superar-la.# És a dir, sabem que el conflicte que vam tenir durant uns anys, estava 

situat en les tensions pressupostàries, de retallades, d’acord?, però hi ha un altre 

tipus de conflicte, que no té cap mena de justificació. Entre ells, no entenem, no 

entendrem mai, perquè van voler privatitzar comercial. 

No entenem perquè van tancar canals i emissores que, a més a més, van quedar en 

desús, aquells espais, i van ser ocupats..., perquè amb la llei de la física, aquesta, 

de que tot el que buides ho omple algú altre, van quedar ocupats per altres ofertes 

en castellà, a més a més, no?, vull dir que, estupend, però que és que nosaltres 

tenim una obligació, que és la d’estimular i mantenir un espai català de comunicació. 

Llavors, allò va quedar..., no ho entenem, perquè van prendre aquella decisió? 

A més a més, van fer una cosa que..., sabeu que va tenir..., quan ja ningú volia tornar 

a pensar en les crisi econòmiques i laborals, ens vam trobar amb una crisi 

sorprenent, demanaven set anys de presó per un company. I aquí, ja no ens vam 

poder tornar a fer amics de cap manera, no?, perquè..., d’una cosa que havia passat 

feia molt de temps, en el passat..., incapacitat de diàleg: quan vam tenir la por al cos, 

amb el 155, i sabeu tots que vam reaccionar, els treballadors, tots a una, eh?, quan 

vam tenir tanta por, vam demanar a aquest Consell de Govern, presidit en aquell 

moment en funcions, per Núria Llorach, parlar. 

Ahir, recordava els mails..., els recordava als companys, els mails, desestimant la 

trobada, en una situació d’emergència..., com voleu que ens entenguem, amb l’antic 

Consell de Govern és impossible. I no parlo de cada conseller, parlo de la institució, 

perquè a més, la institució ha estat molt personalitzada i hem tingut molts problemes 
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d’aquests tipus. Com que estem segurs que això tan greu no tornarà a ser, ens 

encanten moltes de les coses que hem sentit. És a dir, que es treballarà perquè hi 

hagi un consens, es treballarà per no..., perquè hi hagi un nomenament que no ens 

faci tornar a viure coses com les que descrivia el Xavier Bosch avui, no? De que les 

tensions entre els partits fan que les..., ens fan perdre credibilitat. 

I em sembla que ja he esgotat els..., bé, hi havien més coses, eh?, però ja parlarem, 

perquè crec que és bàsic, és indispensable. 

Marc Olivé Romero 

Jo no tinc la capacitat de síntesi de la Roser. Intentaré respondre una mica el que..., 

(Veus de fons.) sí clar..., del que heu dit cada grup. Primer que res, agrair-vos a tots, 

doncs, la vostra solidaritat amb el..., per dir-ho d’alguna manera...., o la vostra 

comprensió de la nostra situació i que..., haig de dir que me’n vaig bastant optimista, 

perquè veig que, almenys aquests mínims que demanem, de consens i de majories, 

l’elecció del Consell..., estan força..., crec que força compartides entre tots els grups. 

Per tant, crec que ens hem de felicitar. 

Del que han dit els representants diputats de Ciutadans i PSC..., bé, el senyor David 

Pérez pot ser que hagi tingut un lapsus llegint, perquè no estic molt acostumat a això 

i estava intentant resumir, però no volia relacionar qualitat i audiència. En tot cas, a 

la ràdio fem molts continguts que no busquen per a res l’audiència. Al contrari, no 

tindria cap mena de sentit, en una ràdio comercial. I, entre altres coses..., emissores 

com iCat fm o Catalunya Música, de les quals estem molt orgullosos. O sigui, que 

no era això..., em disculpa (l’orador riu) si ho ha volgut dir jo rectifico. 

Llavors..., crec que han compartit una mica l’argument, amb la Carmen de Rivera, 

de Ciutadans, de..., clar, creu que òbviament s’han de..., la senyora Carmen de 

Rivera crec que es referia a que cal concretar on s’han de dirigir les inversions i què 

és el que..., més important, el que menys, simplement, per un sentit d’estalviar 

pressupost públic, no?, del que s’hagi de gastar en els mitjans de comunicació, 

òbviament això ho ha de decidir el Parlament. 

El senyor David Pérez crec que parl..., bé, la frase era: «Hem de decidir quant costen 

els mitjans públics.» Evidentment, això ho ha de decidir el Parlament, el que passa 

és que..., el que sí que hem de consensuar és fins on arriba el control del Parlament. 

Òbviament, els diners són de la societat i els han de gestionar vostès, però crec que 
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tothom estarà d’acord, almenys en concepte, de que no hauria de passar d’aquí. I 

després, ja, garantir un pressupost amb un contracte-programa acordat entre tots. 

Del que ha dit la Marta Ribas, de Catalunya en Comú..., també agrair-li, també, el 

suport i solidaritat que ha tingut sempre amb nosaltres, igual que ho ha mostrat la 

Natàlia Sànchez i abans..., l’anterior representant de les CUP. També li agraeixo que 

hagi fet referència als problemes que hem tingut, tots basats en el tema 

pressupostari, de presència en el territori, que entenc que si són sensible en això 

podrem avançar-hi. Què més? Bé..., vaig una mica més de pressa..., llavors, 

respecte al que ha dit el Gerard Gómez del Moral, d’Esquerra Republicana, li agraïm 

que reconegui que som uns mitjans infrafinançats respecte a Europa. També és 

veritat que potser l’economia al sud dels Pirineus no és tan boiant com a la resta del 

continent, però entenent això, i la seva sensibilitat, jo crec que ens hem de donar per 

contents, que hagi parlat del rejoveniment de la plantilla, que és molt important, però 

al final és un problema que rau al mateix lloc. 

I del representant..., del Josep Riera, de Junts per Cat, sí que és veritat que abans 

he parlat de la pressió que hem patit a la ràdio, sí que..., òbviament s’ha de tenir en 

compte aquells moments d’intervenció en què crec que els comitès vam tancar files 

tots, junt amb la direcció i crec que es va actuar d’aquella manera, tot i que hàgim 

tingut molts conflictes, últimament. Sí que és veritat que..., quan hi ha problemes 

pressupostaris i la direcció, legítimament, decideix prendre unes mesures que 

afecten la plantilla, hi haurà tensió, evidentment. Això no pot ser d’una altra manera. 

El que vull repetir, del que ha dit abans a l’escrit, és que, a aquestes tensions no s’hi 

haurien de sumar la lluita política o les diferents sensibilitats polítiques s’haurien de 

quedar en una..., les tensions que hi poden haver en qualsevol empresa, quan es 

prenen mesures respecte a la plantilla..., i les tensions que hi hagués amb els 

representants dels treballadors. 

Últimament..., ah!, i per acabar, vull parlar, també, de l’ACN, reivindicar tot el que ha 

dit la Roser, crec que és un problema que haurien de resoldre, la situació dels 

companys treballadors de l’ACN, perquè al final, és una empresa de gran participació 

pública, i amb molts continguts que estem fent, a Catalunya Ràdio, els estem 

comprant directament a l’ACN i creiem que no haurien de tenir unes condicions 

laborals diferents de les que tenim els treballadors dels mitjans públics, per aquest 

motiu. A mi em..., crec que fan una molt bona feina, ens ha servit, també és veritat, 
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perquè per culpa de problemes econòmics, no hem pogut arribar allà on no podíem 

i crec que la feina la fan bé i que mereixen tenir una..., almenys un conveni col·lectiu, 

o un marc regulador laboral, que sigui digne de la feina. Ja està. 

Roser Mercadé Tondo 

I jo només volia donar una dada i prou, eh? És urgent un pla de renovació de la 

plantilla, vincul..., fet a través de plans de jubilació parcial i contractes de relleu. Ara, 

els actuals acords d’ocupació permeten que els empreses públiques puguin fer plans 

de jubilació parcial, vinculats a contractes de relleu. La dada: des de 2007, fins al 

2022, 445 persones hauran complert seixanta-un anys. És molta gent de la plantilla, 

hem de poder abordar aquest tema, perquè..., la televisió, la producció audiovisual, 

eh?, la televisió i la ràdio la fan, t’ho miris com t’ho miris, la fan persones, no hi ha 

altre..., les fan persones, a dintre, fora, on vulgueu, però la fan persones, i això..., 

necessitem ja un interlocutor. 

El president 

Moltes gràcies. En tot cas, si algun grup parlamentari vol fer una petita intervenció, 

de dos minuts? No?, senyor Pérez? 

David Pérez Ibáñez 

Simplement un minut, rapidíssimament..., la radiotelevisió pública tenia un deute 

acumulat d’un milió d’euros, que va haver de... (veus de fons) un milió d’euros..., un 

milió, exactament un milió quaranta i..., un milió..., perdó, mil milions d’euros 

(Rialles.) Mil milions d’euros, eh? I a aquest deute, s’hi va haver de fer front, des del 

Govern tripartit, eh? 

De vegades, quan pensem qui vol carregar-se la ràdio i la televisió pública, pensem 

que de vegades..., una manera de rebentar-la és aquesta. Miri, actualment, hi han 

dos models, en tot el món, en tot el planeta, només hi ha dos models. O una ràdio 

governamentalitzada, o una ràdio que depengui del Parlament. Nosaltres, TV3, els 

mitjans públics de la ràdio i televisió pública de Catalunya, van decidir, per una ràdio 

que depengui del Parlament i no del Govern. I vam ser pioners, i després de 

nosaltres, van venir la resta de televisions autonòmiques, fins i tot Ràdiotelevisió 

Espanyola. Aquest model de dependre del Parlament, amb aquesta Comissió de 

Control, en què tothom..., tots els partits poguessin estar en els mecanismes de 

vigilància, control i supervisió, és un model d’èxit. 
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I si algun partit no vol estar, que no estigui, però jo penso que aquest és el model 

d’èxit. El contrari, és que depenguin del Govern, i jo crec que aquest no és el nostre 

model. 

El president 

Senyora Sànchez, té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Per aclarir-li..., és que jo aquí sí que vull ser-hi, eh?, a la Comissió, per descomptat, 

i al Parlament, per això em vaig presentar amb una candidatura i la gent..., poca, 

però ens va votar. I llavors, nosaltres considerem que l’espai de governança i els 

òrgans de Govern de la Corporació, no han de respondre a les quotes de partit, a 

les aliances circumstancials..., perquè això és molt perillós. I perquè els treballadors 

són els que es queden sempre, i els partits van canviant. I quan parlen, per exemple, 

de la necessitat d’un contracte-programa, amb dotacions pressupostàries que vagin 

més enllà de les anualitats d’uns pressupostos, precisament estem parlant d’aquesta 

inseguretat i la fragilitat en la governança i en la plantificació a llarg termini. 

Quan, cada quatre anys es canvien aquests espais per..., o cada quatre anys o no 

es canvien, perquè aquí tampoc es queda en situacions interines, que depenen dels 

partits, estem perjudicant la independència, la professionalitat i al final, el futur dels 

mitjans públics. Que el futur dels mitjans públics és de la ciutadania. Per tant, no dels 

partits, i jo sé que vostè ha dit..., Pérez té molt d’interès en tenir una cadira en la 

governança de la televisió. 

El president 

Gràcies. Algun grup parlamentari vol?... 

David Pérez Ibáñez 

Hi ha hagut una al·lusió..., jo no he fet cap al·lusió, jo no he fet cap al·lusió a ningú. 

Hi ha hagut una..., (veus de fons.) Jo no he fet cap al·lusió a ningú, a ningú, eh? Hi 

ha hagut una al·lusió directa. 

El president 

Trenta segons... 

David Pérez Ibáñez 
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Jo tinc tant d’interès de tenir un espai amb els mecanismes de control i gestió que jo 

estigui o que estigui representant al meu partit, com que estiguis tu, exactament el 

mateix. Que estigui tothom..., t’ho torno a dir, eh? (Remor de veus.)  

El president 

Senyor Pérez..., ja se li ha acabat. Molt... 

Josep Riera i Font 

Em sap greu que entrem en aquest tipus de debat, perquè avui el protagonista era 

el Comitè i em penso que la última paraula o..., que ens hauríem de quedar és amb 

això, sinó amb debats, no?, amb debats polítics. Llavors, parlen de politització, o 

de..., de governamentalització, i resulta que fem debats polítics... 

El president 

En tot cas, senyor Riera..., gràcies per la seva compareixença. Malgrat d’aquest últim 

torn, crec que en aquesta Comissió podem arribar a grans consensos, així ho hem 

demostrat, també, en la passada legislatura, quan ens hem reunit els diferents grups 

parlamentaris amb vostès. I aquest serà l’objectiu d’aquesta Presidència, d’aquesta 

Comissió. 

Bon dia a tothom, s’aixeca la sessió. 

La sessió s'aixeca a... 
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