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La 2 estrena ‘Mundo hacker’,  
un espai sobre ciberseguretat
La 2 s’endinsarà en l’univers de la ciberse-
guretat a través de Mundo hacker, un nou 
programa que s’estrena avui a les dotze del 
migdia. L’espai constarà de dotze episodis 
de mitja hora de durada que mostraran, de 
manera pràctica, els riscos als quals s’ex-
posen els internautes a l’hora de navegar 

per internet i utilitzar les noves tecnolo-
gies. La seguretat en els telèfons mòbils, la 
ciberdefensa, els nous CSI digitals i la pro-
tecció dels menors són algunes de les te-
màtiques que s’abordaran al programa, 
que estarà presentat per Antonio Ramos 
i Mónica Valle. MÈDIA

La Corporació demana  
26 milions més al Govern

CCMA, Brauli Duart, havia anunci-
at que la seva intenció era que les 
obres d’adequació de la redacció co-
mencessin aquest mateix any. 

La demanda no es retira 
Llorach també va ratificar que la 
CCMA no retirarà la demanda de 
set anys de presó contra el treballa-
dor de TV3 que l’any 2012 va filtrar, 

presumptament, documents amb 
informació confidencial sobre la 
plantilla. La presidenta en funcions 
va remarcar que això va suposar la 
comissió de “dos actes delictius ti-
pificats al Codi Penal: l’entrada il·le-
gal al correu electrònic des del qual 
es va fer la tramesa i la revelació de 
dades de caràcter personal de tots 
els professionals de la CCMA”. Els 
comitès d’empresa de TV3 i Catalu-
nya Ràdio –que han convocat atura-
des parcials per aquest motiu per al 
dia de Sant Jordi– van lliurar ahir al 
Parlament 1.300 firmes de suport al 
treballador acusat i exigeixen la re-
tirada de la demanda, un posiciona-
ment que van secundar la CUP i 
CSQP. Llorach, però, va recordar 
que, quan es va filtrar la informació, 
els treballadors ho van considerar 
un fet “extremadament greu”.  

D’altra banda, ahir també va 
comparèixer al Parlament el presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC), Roger Loppa-
cher, que va proposar que s’adaptin 
les funcions d’aquest organisme per 
garantir els drets audiovisuals dels 
menors també a internet.e

El director de TV3, Jaume Peral; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i la presidenta en 
funcions de la CCMA, Núria Llorach, van comparèixer ahir al Parlament. ACN

Llorach condiciona la fusió d’informatius a l’increment de l’aportació pública

La Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) ha demanat 
al Govern que incrementi en 26 mi-
lions d’euros la seva aportació anu-
al als mitjans públics, que el 2015 va 
ser de 225 milions. Segons la vice-
presidenta de la Corporació –i pre-
sidenta en funcions–, Núria Llo-
rach, aquest augment és “impres-
cindible” per no “traspassar línies 
vermelles que afectarien els contin-
guts i l’antena”. 

En la seva compareixença d’ahir 
davant la comissió parlamentària 
de control a la CCMA, Llorach va 
detallar que l’avantprojecte de pres-
supostos aprovat la setmana passa-
da pel consell de govern fixa en 337 
milions d’euros els recursos que ne-
cessita l’ens públic per al 2016. Això 
suposa un increment de gairebé 33 
milions respecte als 304,3 de què va 
disposar durant l’any passat. La ma-
jor part d’aquest increment hauria 
de sortir de l’aportació del Govern, 
i la resta està previst que s’obtingui 
a través d’altres fonts, principal-
ment la publicitat, que segons les 
previsions de la Corporació aquest 
any creixerà un 5% respecte dels 65 
milions pressupostats per al 2015. 

La CCMA subratlla que aquests 
ingressos extres servirien per 
afrontar les “despeses sobrevingu-
des” derivades de l’obligació de re-
tornar la retallada del 5% del sou 
que es va aplicar als treballadors en-
tre el 2013 i el 2015 i el pagament de 
la paga extra que els empleats pú-
blics van recuperar l’any passat. Tot 
i així, Llorach va deixar clar que, fins 
i tot en el cas que no s’obtinguin els 
26 milions que es demanen al Go-
vern, la paga extra i el retorn del 5% 
de sou estan garantits. En aquest 
cas, però, la presidenta en funcions 
de la CCMA adverteix que caldrà 
“seguir retallant” en inversions i en 
la compra de continguts. “El que fa-
rem durant el 2016 queda subjecte 
a tenir suficient aportació pressu-
postària –va subratllar–. Si anem a 
pressupostos prorrogats no podrem 
fer moltes de les coses que teníem 
previstes”, com ara seguir avançant 
en el procés de confluència de les re-
daccions d’informatius i d’esports 
de TV3 i Catalunya Ràdio en un únic 
espai. Al febrer, el president de la 
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IB3 es torna a 
veure a Catalunya 

després de tres 
anys d’absència

Xavi García i Àngela Alfaro 
presenten IB3 Notícies migdia. IB3

La televisió pública de les Illes Ba-
lears, IB3, es pot tornar a veure a Ca-
talunya des d’ahir al matí, quan es 
van iniciar les emissions al Principat 
d’IB3 Global, que ofereix la mateixa 
programació que IB3 amb l’excepció 
dels programes que l’ens públic de 
les Illes no pot emetre fora del seu 
territori perquè no en té els drets. 
Les emissions d’aquest canal es fan 
a través del múltiplex de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA), que també inclou TV3, 
el Super3/33, l’Esport3 i el 3/24. En 
alguns televisors, el canal s’ha sinto-
nitzat de manera automàtica, i en 
aquest cas no cal fer res per veure’l. 
Si no, s’ha de buscar manualment. 

D’aquesta manera s’ha recuperat 
la reciprocitat entre Catalunya i les 
Illes Balears, és a dir, l’emissió de les 
dues cadenes a tots dos territoris. 
Els televidents de les Illes van tor-
nar a rebre les emissions del 3/24 i 
el Super3/33 el desembre passat, 
uns mesos després que l’anterior 
govern illenc de José Ramón Bauzá 
les interrompés al març. Aquests ca-
nals es van unir a TV3CAT –l’equi-
valent a IB3 Global de la televisió 
catalana–, que sí que havia mantin-
gut la presència a l’arxipèlag. La re-
ciprocitat entre Catalunya i les Illes 
ja havia estat vigent des del 2009, 
quan es va signar un acord per fer-la 
possible, fins al novembre del 2012, 
quan IB3 va deixar d’enviar el seu 
senyal a Catalunya com a mesura 
d’estalvi. El president de la CCMA, 
Brauli Duart, ja havia anunciat fa 
unes setmanes que el retorn d’IB3 a 
Catalunya era imminent.e
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Suport de la direcció 
a Empar Moliner
“Empar Moliner té tot el suport 
d’aquesta direcció per seguir fent 
denúncia crítica amb tota la lliber-
tat d’expressió que ha de garantir 
la llei”. Així de contundent es va 
mostrar ahir Núria Llorach davant 
les crítiques dels diputats del PSC, 
PP i Ciutadans a la crema simula-
da de la Constitució que va fer Mo-
liner dilluns a Els matins. L’escrip-
tora també va rebre el suport del 
director de TV3, Jaume Peral, que 
va garantir que continuarà col·la-
borant al programa. 

Conflicte 
Els comitès 
van lliurar 
1.300 firmes 
de suport al 
treballador 
denunciat


