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Fitxer 1 

 

XII legislatura · segon període · sèrie C · número *** 

 

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

Sessió 5, divendres 19 d’octubre de 2018 

Presidència de l’I. Sr. David Mejía Ayra 

 

Sessió 5 de la CCMA 

La sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) s’obre a ***. Presideix David Mejía Ayra, acompanyat 

del vicepresident, Ruben Wagensberg Ramon, i del secretari Francesc Ten i Costa. 

Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora. 

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Carmen de Rivera i Pla, 

Ignacio Martín Blanco, Lorena Roldán Suárez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de 

Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Antoni Morral i Berenguer, Eduard Pujol i 

Bonell i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Adriana Delgado i 

Herreros, Gerard Gómez del Moral i Fuster, David Rodríguez i González i Raquel 

Sans Guerra, pel G. P. Republicà; David Pérez Ibáñez i Beatriz Silva Gallardo, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Andrea Levy Soler, pel S. P. del Partit Popular 

de Catalunya. 

Assisteixen a aquesta sessió la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i 
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Boladeras; el director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo 

Bernárdez, i el director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis i Llàcer. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

Punt únic: Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals. 

El president 

Bé, bon dia a tothom. Iniciem la sessió de Control a la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals. 

(Veus de fons.) Sí, sí, si vols... (Pausa.)  

Bé, com deia, iniciem la sessió de control. Saludar als membres assistents a la 

comissió, el comitè d’empresa, consell de direcció, senyora Llorach, senyor Sanchis, 

senyor Gordillo. 

Si em permeten, m’agradaria fer una prèvia, en primer lloc, avui, que és el dia contra 

el càncer de mama, m’agradaria tenir un record especial per totes aquelles dones 

que han estat lluitat i que segueixen lluitant contra aquesta malaltia. Per tant, el 

record d’aquesta comissió per totes aquestes dones valentes que estan lluitant 

contra el càncer. 

Si hi ha alguna substitució a dir, per part dels diferents grups? 

(Josep Riera i Font demana per parlar.)  

Josep Riera i Font 

Sí, la diputada Anna Geli substitueix el diputat Eduard Pujol, per Junts per Catalunya. 

El president 

Gràcies. No sé si hi ha alguna altra substitució? És cert que hi ha dos portaveus de 

dos grups que vindran posteriorment, que tenen reunió de Mesa i arribaran una mica 

més tard.  

Per tant, sense més... Hi havia també propostes per agrupar les preguntes, la 22 i la 

23, que, en principi, els grups de Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem 

no tindrien problema per agrupar-les. I, en tot cas, estem a l’espera de que la 6 i la 

7, del Partit Socialista, també es poden agrupar, d’acord. 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris 

utilitzats per a establir els gentilicis de les persones que són 

notícia  

323-00046/12 

Doncs, aleshores, comencem amb les preguntes. La primera pregunta és al director 

de Televisió de Catalunya sobre els criteris utilitzats per a establir els gentilicis de 

les persones que són notícia, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Sí, bon dia, senyor Sanchis. Gràcies, president. TV3 té un problema ideològic o bé 

psicològic amb la paraula «Espanya» i amb el seu gentilici «espanyol». A TV3 hem 

vist coses tan estranyes com que una reportera, parlant d’una concentració, d’una 

manifestació en que hi havia pancartes en diferents idiomes, va dir que una de les 

pancartes estava escrita en idioma mexicà. Hem vist també com la parella espanyola 

dels jocs olímpics en els dobles tenis, que va guanyar l’or als jocs olímpics de Rio, 

que eren Rafa Nadal i Marc López, va ser anomenada la «parella catalano-balear» 

pels locutors d’esports de TV3. Per no recordar el dia cèlebre, en que TV3 va suprimir 

la paraula «Espanya» d’un episodi de Bugs Bunny. 

Per descomptat, no sentirem mai a TV3 que s’utilitzi alternativament, per exemple, 

en el cas de Pau Gasol, «el jugador espanyol» o «el pivot català», com passa a 

televisions a la resta d’Espanya. Sobretot tenint en compte que és una persona, 

concretament, Pau Gasol, que ha manifestat en més d’una ocasió el seu orgull de 

ser espanyol. No seria tan estrany que alternativament es digués «català i 

espanyol». 

En canvi, ves per on, últimament sí que hi ha hagut una excepció a aquesta norma, 

i em refereixo al següent titular anunciat a bombo i plateret a TV3. Suècia jutja un 

pediatre espanyol, acusat de violació i d’abusos sexuals a cinquanta-dos menors. 

Doncs, bé, resulta que el presumpte delinqüent és nascut a Barcelona i la seva 

última residència a Espanya va ser a Girona. I, en canvi, en aquest cas, sí que ens 

recorden que el presumpte delinqüent és espanyol. Convindrà amb mi, senyor 

Sanchis, que aquesta manera de fer servir els gentilicis és, si més no, curiosa. 
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La meva pregunta és si em podria precisar quin és el criteri que segueix TV3 a l’hora 

d’utilitzar els gentilicis i els toponímics, per tenir un criteri, més o menys, saber per 

on van les coses. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya (Vicent Sanchis i Llàcer) 

Gràcies, senyor president. El criteri està registrat, com tants i tants altres criteris, en 

allò que diuen «llibre d’estil», que no li recordaré perquè vostè se’l sap de memòria, 

me’l recorda contínuament, i per tant vol dir que no val la pena. Però, vaja, aquí 

s’explica, s’especifica, més o menys, com s’han d’utilitzar les coses. I és això.  

A partir d’aquí, hi ha algunes interpretacions que poden ser excessivament 

malèvoles o, fins i tot, aquella dita, en castellà, tan «xula», que diu: Cree el ladrón 

que todos son de su condición. Perquè resulta que és veritat que sí que hi ha mitjans 

que abusen dels gentilicis i que, per exemple, quan Javier de la Rosa tenia embolics 

judicials, sempre deien «el empresario catalán», i quan es mor Montserrat Caballé 

declaren i proclamen als quatre vents que s’ha mort «la soprano española». 

Vull dir... I fins i tot en clau interna, que no cal, perquè tothom sap que la Montserrat 

Caballé era espanyola, i per tant per què dir-ho d’aquesta manera i amb tant 

d’èmfasi, per dir-ho així.  

Jo crec que el problema el tenen, realment, en aquest sentit, el tenen els altres. En 

aquesta notícia que vostè diu que, mire, he intuït que podia anar per ahí la cosa, va 

passar una cosa molt curiosa, quan es va començar a donar, que no se sabia 

exactament de quin lloc era aquest senyor, i, finalment, es va saber que era de 

Girona. Però, en un primer moment, en un context europeu, com remarca el llibre 

d’estil, i per tant que s’ha de concretar aquella persona o aquell càrrec a quin gentilici 

els correspon, es va dir que era espanyol. I si s’haguera sabut que era de Girona, 

doncs s’hauria dit clarament que era català, i no passava res. 

Respecte a Bugs Bunny, que ja li he sentit dir això algunes vegades, li hem dit en 

moltes ocasiones, perquè la història és vella, que l’empresa de doblatge va utilitzar 

un criteri propi i que, després, nosaltres vam ser els primers sorpresos quan va 

aparèixer la història. Però jo crec que vostè a Bugs Bunny li ho hauria de preguntar: 
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«Què se sent, senyor Bugs Bunny?», i a partir d’aquí li establirem el gentilici 

corresponent, d’acord amb el criteri que vostè deia abans. 

El president 

Gràcies. Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Senyor Sanchis, el gentilici no era Bugs Bunny, sinó que era el rei d’Espanya, i 

vostès ometien la paraula «Espanya» per alguna estranya raó. És que és curiós, 

perquè sempre vostè m’acaba dient que són anècdotes. Però resulta que són 

anècdotes prou categòriques, són anècdotes que, al final, acaben conformant doncs 

un imaginari, que el que es pretén és deixar tot el que tingui a veure amb Espanya 

com una cosa fosca, com una cosa fins i tot delictiva. I per tant, jo crec que amb això 

hi ha la intenció claríssima.  

I amb el cas concret del pediatre detingut a Suècia, li recordo que a la mateixa pàgina 

web de TV3, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es parlava, en el 

titular clarament es deia «espanyol» i al cos de la notícia, per tant alguna indicació 

ja tenien, es parlava d’un home nascut a Barcelona i amb la seva última residència 

a Girona. Per tant la informació la donaven, però no la donaven al titular, que, a 

bombo i plateret, van anunciar en els telenotícies. 

Jo el que crec és que, des del punt de vista del rigor, home, situar o assenyalar la 

catalanitat de qualsevol persona, sempre que tingui un èxit, em sembla fantàstic... 

El president 

Senyor Blanco... 

Ignacio Martín Blanco 

...i no estaria de més que també es reconegués la seva espanyolitat. Però situar o 

assenyalar només la seva espanyolitat quan és per una cosa delictiva, em sembla, 

si més no, pervers. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  
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Home, ja té vostè dues anècdotes i això li permetrà, segurament, establir la 

categoria. Sempre estem igual. De totes maneres, supose, que el rei d’Espanya, en 

l’episodi de Bugs Bunny, devia fer de dolent. Perquè si feia de bo, millor dit, que feia 

de bo, perquè si fera de dolent no teníem perquè amagar el seu gentilici. Si en aquell 

episodi, aquell episodi era republicà, i el rei d’Espanya feia alguna maldat, nosaltres 

hauríem d’haver recalcat que era espanyol. L’únic problema és que això ho fan 

empreses de doblatge, torne a dir-li-ho. I l’únic problema és que, de vegades, fins i 

tot en algun text de notícia, després és ampliada, i ja s’explica una mica més la 

història. Però això no té res a veure amb el titular. 

El que sí li puc garantir, de tota manera, és que, normalment, la gent, la gent de TV3 

no participa d’aquesta malícia que vostè ens atribueix o els atribueix.  

I una cosa última, que ja aprofite per dir-ho. A mi m’agradaria, i això no sé si ho diu 

el llibre d’estil, que pel que fa als gentilicis, i ja que ho treu, quan es parla dels 

gentilicis provincials, no sé si el llibre d’estil diu que no són adequats, però a mi 

m’agradaria moltes vegades que en TV3, en lloc de dir que el Vila-real és un equip 

castellonenc, digueren que és un equip valencià. Però això són... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya  

...neures meves que aprofite ara mateix per compartir amb vostè, que segur que li 

preocupen també. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els insults i 

intents d’agressió a periodistes de TV3 durant la manifestació del 

12 d’octubre de 2018 a Barcelona i sobre els criteris de 

transmissió de manifestacions  

323-00050/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya sobre 

els insults i intents d’agressió a periodistes de TV3 durant la manifestació del 12 
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d’octubre, i la formula el diputat Jordi Dalmases, del Grup de Junts per Catalunya. 

Té la paraula. 

Francesc de Dalmases i Thió 

Gran respecte per sant Jordi, jo soc més de sant Francesc d’Assís. (Rialles.) 

Gràcies. 

Aprofito els primers segons de..., com acostuma a fer el nostre grup... No, no, 

president. Per tenir un record sentit per tots els presos, exiliats i represaliats. La 

nostra actuació en aquesta comissió no és per normalitzar aquesta situació, sinó que 

és per profund respecte a aquesta institució i, en aquest cas, també, als mitjans 

públics del nostre país. 

I, senyor Sanchis, ja hi tornem a ser. Manifestació unionistes, símbols ultres, 

violència verbal, violència física, insults, amenaces... Miri, això no és una opinió 

nostra. Hem buscat tres periodistes: Lorena Moreno, de Televisió Espanyola; Laura 

Arias, de BTV, i Elise Gazengel, de France 24, que totes elles van denunciar a Twitter 

haver estat testimonis o haver patit agressions i violència en la manifestació de la 

hispanitat.  

Què pensen fer? Perquè ara ja sabem que cada cop que hi ha manifestacions 

d’aquest signe, els professionals no només els de la seva casa, que en aquest cas 

van haver de ser escortats pels mossos d’esquadra, per poder-se’n sortir. Per cert, 

en presència de polítics de Vox i del PP a pocs metres, que no van fer, evidentment, 

res per dissuadir els manifestants d’aquestes agressions. 

Què pensen fer? Perquè ara ja sabem que quan hi ha manifestacions d’aquest signe, 

es poden produir aquest tipus d’agressions. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

Gràcies, senyor president. Ho hem explicat alguna vegada, és veritat que, per 

reiteració, el fenomen es pot convertir en preocupant, molt preocupant. Perquè una 

cosa és una anècdota puntual i una altra cosa fets que es reprodueixen 

sistemàticament i que no ens afecten a nosaltres, sinó a altres periodistes i altres 
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professionals de la premsa. Però, vaja, està clar que això demana i requereix, que 

és el que estem fent, algunes mesures importants de prevenció. 

D’entrada, alguns d’aquests grups el que han aconseguit, per desgràcia, i dic «per 

desgràcia» perquè això limita la llibertat d’expressió i d’informació, és que ja no hi 

anem.  

A la mateixa hora i en la mateixa ciutat, Barcelona, hi havia una altra concentració, 

que vam haver de cobrir per agències o per altres mitjans, perquè els treballadors 

de TV3 no hi volien anar. Una manifestació de marcat caràcter ultra, en aquest cas, 

i per tant, doncs, mire, podria arribar a passar això en altres casos. 

Tenim un mecanisme que, per cert, va funcionar l’altre dia, tant de protecció dels 

nostres equips, etcètera, etcètera, que ho he detallat en alguna altra ocasió, com, 

fins i tot, un protocol d’actuació amb els mossos d’esquadra, que sol funcionar. 

De totes maneres, ja ho he dit aquí, ho he dit moltes vegades, i jo ho demanaria una 

vegada més, que a l’hora..., dins del respecte màxim a la crítica a la qual vostès 

tenen dret i que tenen el deure de fer, a l’hora de referir-se o de proferir segons quins 

qualificatius, que tots mesurem una mica més el que fem. És a dir, no m’estranya 

que si es repeteix contínuament que TV3 és una màquina d’agitació i propaganda 

separatista o adoctrina, hi hagi gent que estigui disposada a corregir això a la seua 

manera. 

No dic que no es facin crítiques constructives o, fins i tot, crítiques una mica més 

enllà. El que dic és que s’ha de mirar cada u les seues paraules, contínuament 

repetides, els seus eslògans, les seues divises, que no acaben realment fent gairebé 

impossible, en segons quins ambients, practicar el noble exercici del periodisme, el 

qual tenim encomanat. 

El president 

Gràcies. És el torn de Francesc de Dalmases. 

Francesc de Dalmases i Thió 

Gràcies, president. Ja que hi som i ja que parlem de manifestacions, m’agradaria 

preguntar-li, concretament, quins són els criteris pel que fa a la cobertura i el 

seguiment de les manifestacions que fa TV3. 

El president 
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Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  

Com en gairebé tots els altres casos, importància social, impacte social, impacte en 

l’opinió pública, etcètera, etcètera. Els criteris que fan que una notícia sigui una 

notícia. Evidentment, una concentració de deu persones, a no ser que es 

produïsquen fets molt greus, d’entrada no és tan notícia com una manifestació de 

mig milió de persones. Apliquem criteris d’estricte, allò que en deien abans, l’ofici. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris 

utilitzats per a difondre informació sobre la retribució dels 

col·laboradors  

322-00032/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la corporació 

sobre els criteris utilitzats per a difondre informació sobre la retribució dels 

col·laboradors, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans.  

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Bé, primer de tot, condemnar, sumar-nos a la condemna que feia 

el diputat Dalmases contra les agressions a qualsevol periodista, per la ideologia 

que sigui, cap d’elles està justificada i nosaltres les condemnem de forma radical i 

absoluta, totes. Jo no crec que l’explicació es pugui buscar en alguna declaració que 

hagi fet algun polític, perquè sinó no s’explicarien les agressions en les 

manifestacions d’altre signe. Però, en tot cas, intentar buscar culpables és sempre 

molt rendible. 

Jo crec que, des d’aquest punt de vista, no crec que ningú pugui estar lliure de pecat 

i pugui dir que ha condemnat, de forma massiva i de forma absolutament... 
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Fitxer 02 

 

unànime totes les agressions. I nosaltres, crec que, des d’aquest punt de vista, hem 

estat bastant consistents. 

El que sí que –anant ja a la pregunta– vull parlar del criteri de difusió de les 

retribucions dels col·laboradors de TV3. A mi em va sobtar, perquè..., i això em va 

afectar personalment, perquè jo, com bé sabeu, he estat col·laborador de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i va sortir una notícia a Crónica Global 

en què es parlava que jo havia cobrat una determinada quantitat, que després jo, 

mirant-ho per curiositat, resultava que era menys de la meitat del que es deia en 

aquest portal de transparència.  

Es diu «portal de transparència», i jo entenc que nosaltres, com a ciutadans, hem 

d’exigir a les nostres institucions, als nostres organismes i a les nostres eines de 

retiment de comptes i de transparència, doncs, que efectivament siguin això, eines 

de transparència. Perquè si no, no acabo d’entendre per què la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals té un portal de transparència que al final el que fa és fer un 

portal de «mirar no gaire prim» o «mirar pel bruc gros», o fins i tot «portal a ojo de 

buen cubero».  

Si el que s’acaba fent és una estimació, a mi m’agradaria saber si de la mateixa 

manera que a un extertulià, o tertulià en aquell moment, no nacionalista, 

constitucionalista, se li atribueixen unes retribucions més del doble del que en realitat 

va cobrar, si es fa el mateix, diguem-ne, però en aquest cas la meitat, en el cas de 

col·laboradors o tertulians de caire separatista. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals  (Núria Llorach i Boladeras) 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, em permet fer una prèvia, abans del..., 

d’això, sent el dia del càncer? Només anunciar en aquesta cambra que la marató 



Sessió 5 / CCMA / 19 d’octubre de 2018 

 

 
12 

d’aquest any es dedica al càncer i que serà el dia 16 de desembre, i que, per tant, 

queden tots convidats a participar-hi –volia fer aquesta prèvia. 

Dit això, passaré a contestar la pregunta que em fa el senyor diputat. Com vostè 

sap, perquè llegeix, i llegeix el portal de la transparència, el que es publica en el 

portal de la transparència, en tots els contractes subscrits, és la informació de la data 

del contracte, el programa en el qual el tertulià o col·laborador prestarà els seus 

serveis i l’import estimat –i vostè sap que és estimat, perquè ho posa al portal i 

llegeix, i, per tant, sap que és estimat– de la retribució del tertulià per tota la durada 

del contracte.  

En el cas que a vostè l’ocupa, que hi havia un contracte seu penjat i amb l’import 

estimat per a tota la temporada, vostè al cap d’un mes va decidir que no vindria més 

al programa i, per tant, el que ha quedat publicat en el portal de la transparència és 

l’import estimat que hagués vostè cobrat si hagués anat durant tot l’any al programa 

en el qual tenia compromès anar-hi. 

I per què ho fem així? Perquè els contractes subjectes a la Llei de contractes del 

sector públic, que és el que serveix de marc de referència, diu que per als contractes 

de serveis l’import es determinarà tenint en compte quin serà l’import màxim.  

Per tant, no; el que vostè anomena tertulians independentistes, o separatistes, no 

cobren el doble, i vostè cobra la meitat, no. Absolutament tots els imports que es 

publiquen són estimatius i es facturen en funció de les vegades que es va de tertulià 

o de col·laborador. I al final l’import màxim que es cobra és l’import que està estipulat 

en el portal de la transparència. 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Bé; curiosament, de la informació que es va publicar en aquell diari, jo vaig poder 

parlar amb la periodista que va fer aquella informació i ningú més s’havia queixat 

que tingués un problema d’aquestes característiques. És curiós que justament a un 

tertulià que s’ha queixat tant de la falta de pluralitat de TV3 se l’imputin moltes més 

col·laboracions de les que en realitat ha fet a TV3 i a Catalunya Ràdio, és curiós. 
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I a més no era només el contracte de Catalunya Ràdio, sinó, també, la diferència era 

tan enorme que no només feia referència a aquell contracte que vostè diu.  

En tot cas, una estimació es pot corregir després d’un any passat. Jo crec que el 

més normal és que un portal de transparència ofereixi informació fidedigna perquè 

els ciutadans puguin saber on van a parar els cabals públics. És que si no, no té cap 

sentit que es digui «portal de la transparència», hi insisteixo, es podria dir «portal del 

buen cubero», o una altra cosa, però «portal de la transparència» crec que no és el 

nom més adient. 

El president 

Senyora Llorach. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals  

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, es diu «portal de la transparència» i la 

feina està ben feta. Com l’hi dic, la Llei de contractes del sector públic estipula que 

s’ha de fer així: posar l’import màxim del qual es beneficiarà aquell tertulià o 

col·laborador, que en el seu cas era de 4.700 euros, i només en va facturar cinc 

cents perquè vostè va deixar de venir al programa. 

Però si hagués seguint venint al programa l’import màxim que vostè hagués cobrat, 

que és el que posa al portal de la transparència –no diu què és el que va cobrar, sinó 

l’import màxim que vostè hagués cobrat–, hagués estat de 4.700 euros. 

No, no fem les coses por ojo de buen cubero, o no sé com vostè n’ha dit. Fem les 

coses ben fetes, i tal com diu la Llei de contractes de l’Estat que hem de fer. 

El president 

Gràcies.  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris 

emprats per a seleccionar les entrevistes als mitjans de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

322-00044/12 
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Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els criteris 

emprats per a seleccionar les entrevistes als mitjans de la corporació, i la formula la 

diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. En primer lloc, sumar-me a les 

condemnes als atacs a periodistes. Els periodistes han de poder fer la seva feina en 

llibertat. I també volia fer un sentit agraïment a la sanitat pública i al tractament que 

fa a les dones amb càncer. 

Bé, anem ja a la pregunta. Un compte de Twitter va dir que hi havia hagut una reunió 

del Junqueras a la Moncloa, i aquest compte es diu Aina Hiperventilada, d’una tal 

Aina Bajanades. Diguem-ne que l’usuari ja ens deixa clar que no és gaire seriosa la 

cosa. Però és que a més diu que és una paròdia, eh?, ho he posat en verd perquè 

es vegi, paròdia, en majúscules. Entenem que el que diu un compte que és una 

parodia no es pot prendre seriosament, crec que tothom ho entén. 

Però a Catalunya Ràdio no ho tenien gaire clar i llavors van decidir entrevistar un 

altre compte de Twitter anònim, en aquest cas Alerta Troll CAT, perquè els certifiqui 

que el que diu un compte que és una parodia efectivament és una paròdia. De fet, 

la conductora del programa va llegir tota la biografia, però casualment es va deixar 

de dir que això era una paròdia.  

La veritat és que només el relat dels fets ja és prou surrealista, però és que no tenen 

prou amb això, i aquest compte anònim es va dedicar a assenyalar a un ciutadà, que 

es dedica a donar la seva opinió a Twitter, i a més el va difamar dient que era un trol 

i un manipulador d’opinió. 

I després d’aquest assenyalament a un ciutadà que no té res a veure amb tota 

aquesta història, la presentadora del programa diu que aquest compte, Alerta Troll 

CAT, que en tot moment resta a l’anonimat la identitat de la persona que ho porta, 

diu que té tota la credibilitat del món. 

La meva pregunta és: per què s’entrevista un compte anònim de Twitter per certificar 

que el que un compte que diu que és una parodia explica evidentment no és cert? I 

per què es permet que a la ràdio pública s’assenyali un ciutadà que estava 

tranquil·lament a casa seva? Quins criteris fa servir la corporació per triar els seus 

entrevistats? 
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Gràcies. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, jo li puc contestar de forma genèrica 

quins són els criteris de selecció d’entrevistats dels mitjans, que són l’interès 

informatiu, tenint en compte criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència 

social, valor documental i servei públic. Això és el que diu el llibre d’estil, i això és el 

que fan els nostres professionals.  

Si vostè vol baixar al detall d’un programa concret, que jo ni tan sols he escoltat, li 

agrairé que pugui respondre al senyor Gordillo, el director de la ràdio, si té aquesta 

informació. 

El president 

Senyor Gordillo? 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació  

Catalana de Mitjans Audiovisuals  

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, doncs, els criteris per entrevistar una 

persona que havia d’explicar en un programa que té com a temàtica la de la xarxa, 

el fenomen dels trols a les xarxes socials, s’ajusta perfectament als criteris que ha 

comentat la vicepresidenta.  

I dir-li, perquè ho sàpiga, que la intenció del programa era explicar aquest fenomen 

complex dels perfils anònims o dels fakes o dels trols que actuen en l’entorn de les 

xarxes socials, que és un tema gens menor i gens anecdòtic, perquè com tots sabem 

afecta fins i tot a la bona qualitat de la democràcia i de la informació i dels mitjans de 

comunicació en un entorn complex com en el que vivim actualment. I el Popap 

precisament es dedica a explicar aquests fenòmens i aquests comportaments nous 

i no gens fàcils d’explicar. 

Què va succeir? Que en una entrevista que se li va fer a una persona que es dedica 

precisament a descobrir trols, aquesta persona, en l’entrevista, igual com en totes 
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les entrevistes els entrevistats expressen la seva opinió, va donar un nom d’un usuari 

de Twitter. Per garantir precisament que la versió d’aquest usuari de Twitter també 

sortís i contrastar-ho, el programa i la periodista, la Mariola Dinarès, s’hi va posar en 

contacte a través d’aquest usuari i se li va oferir sortir l’endemà en el programa per 

defensar-se i per donar la seva versió. 

Em consta –perquè des del primer dia vaig estar sobre aquest cas i sobre aquest 

tema, perquè és un fenomen nou, també, no és com entrevistar una persona que té 

un cap de premsa, una font d’informació institucionalitzada i ben organitzada, sinó 

que és una manera nova de recaptar la informació i de fer contacte amb aquesta 

gent–, es va intentar, però aquesta persona no va voler dir-hi la seva, però sí que es 

va dedicar a les xarxes a fer-se la víctima. 

Jo li he donat tot el suport a la Mariola i al Popap, perquè crec que no han fet 

malament la seva feina, i crec que precisament, quan la direcció va apostar per un 

programa com el Popap, assumia part dels riscos que això comportava. 

I suposo que vostè deu comprendre que la intenció de la ràdio pública en cap cas 

és afavorir que els trols trolegin, si és que això s’ha arribat a produir. 

El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Gràcies. La veritat és que no entenc que per servei públic s’entengui entrevistar una 

persona anònima que es dedica a assenyalar un ciutadà que està tranquil·lament a 

casa seva i que a més des d’aquí es digui que aquest ciutadà es dedica a fer-se la 

víctima. Jo entenc que el ciutadà estigui molt emprenyat. 

En tot cas, no és l’única entrevista qüestionable que es fa a la «corpo». Per exemple 

als Matins van entrevistar aquella noia que es va inventar que li havien trencat els 

dits un a un, quan tothom té clar que aquesta senyora és una mentidera.  

Al Preguntes Freqüents tenen certa afició a les entrevistes massatge a terroristes o 

a personatges si més no curiosos, com el que va venir aquest dissabte a reivindicar 

els països andalusos. 

De veritat això és vocació de servei públic? De veritat que les persones que trien per 

ser entrevistades són les més adients per a un servei públic? Permeti’m que ho dubti. 
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Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la pluralitat 

de les audiències dels mitjans de la Corporació 

322-00033/12 

El president 

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions sobre la pluralitat 

de les audiències dels mitjans de la Corporació, i la formula la diputada Sonia Sierra, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Moltes gràcies, senyor president. Segons el baròmetre d’opinió pública del CEO, el 

82 per cent dels votants d’Esquerra Republicana i el 77 per cent dels votants de 

Junts per Catalunya s’informen habitualment per TV3, a diferència dels votants de 

Ciutadans, que només el 9 per cent s’informen per aquesta via, o el 15 per cent de 

mitjana dels votants de partits constitucionalistes. 

Quins creu que són els motius pels quals els constitucionalistes catalans no tenen 

els mitjans públics catalans com a referència informativa? 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Com que vostè suposo que... –gràcies, senyor president–, senyora diputada, com 

que vostè suposo que les dades que em donen són les que apareixen al diari El 

Mundo el 24 d’octubre, sobre «Dime si ves la televisión pública y te diré a quién 

votas», el que m’he preparat és l’anàlisi de les dades del CEO, que en part diuen el 

que vostè diu, però en part diuen també moltes altres coses que vostè obvia, o que 

vostè no diu. Per tant, l’estadística, com vostè sap, no permet deduir causalitats, i, 

poden haver-hi associacions importants de dades. 
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Si obrim una mica més el focus i analitzem les dades i no ens centrem només en 

TV3, sinó en tots els mitjans, veiem que si tenim en compte la mateixa anàlisi del 

CEO que vostè m’està fent referència, però només hi incorporem una variable, que 

es diu «variable llengua», i també són diaris fets..., o mitjans de Catalunya, trobem 

els mateixos resultats. Per tant, la gent que mira TV3 i escolta Catalunya Ràdio 

també llegeix premsa escrita i feta a Catalunya i amb la variable llengua en el centre. 

Els votants de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP escullen informar-se a través 

de la ràdio en català en un 88,4 per cent dels casos; utilitzen RAC1, Catalunya Ràdio, 

RAC105 o Catalunya Informació. 

Escullen informar-se a través de diaris editats a Catalunya, com són La Vanguardia, 

l’Ara, El Periódico o El Punt Avui.  

La diferència és que TV3 està com a gairebé l’única cadena catalana de televisió 

que emet a Catalunya, en termes rellevants d’audiència; evidentment, hi han altres 

televisions en català, però no tenen audiència. 

Per tant, segurament el tema no és tant què fa TV3, sinó que TV3 és en català i feta 

a Catalunya. 

Aquestes són variables que condicionen la tria, segons les opcions de vot. Si 

ampliem també una mica més el focus, veurem que més del 80 per cent dels votants 

de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP acostumen a informar-se a través de 

mitjans en català o que s’editen i emeten a Catalunya. I en el cas de TV3 i Catalunya 

Ràdio l’audiència global no oblidem que ha crescut, no s’ha reduït, per tant, hem 

ampliat el nombre 

 

Fitxer 03 

 

d’oients o de persones que ens veuen. Però segons també aquest últim baròmetre 

del CEO, TV3 és la segona opció per informar-se els votants del PSC i del PP, i això 

vostè no ho ha dit. O és la primera opció dels votants d’en Comú Podem, i això 

tampoc ho ha tingut en compte vostè. 
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Sí, és la cinquena opció dels votants de Ciutadans. Perquè els votants de Ciutadans 

escullen Televisió Espanyola, Telecinco i Antena 3, i, pel que fa a les ràdios, escullen 

la Cope, Onda Cero o Ràdio Nacional d’Espanya. 

El president 

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Només dir que voler centrar l’anàlisi en TV3 pot donar una causalitat totalment 

deformada de la informació. 

El president 

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Moltes gràcies. La veritat és que no sé d’on s’ha tret que jo m’he llegit aquest article 

de El Mundo perquè ni sabia que existia. En tot cas, amb l’exposició de motius que 

ha fet sembla que és que els votants de Ciutadans no són catalanoparlants. Jo aniria 

amb compte amb aquest tipus d’afirmacions. 

La veritat és que la televisió pública catalana, TV3, i Catalunya Ràdio coincideixen 

en la concepció excloent i supremacista del president Torra, de Carme Forcadell, de 

Laura Borràs, i per a TV3 sembla que tots els que no som separatistes som sempre 

sospitosos de feixistes, de franquistes, de colons, només cal veure els rètols 

impresos que posen en les diferents tertúlies.  

O com ens va dir el molt ben pagat per vostès, senyor Toni Soler, els de Ciutadans 

no tenim vergonya. 

És per això que acaben donant sempre la imatge, doncs, que les manifestacions que 

fem estan «plagades» de persones d’ultradreta –fa una estona s’ha dit aquí també. 

La veritat és que molt greu que el 91 per cent dels votants del partit que ha guanyat 

les eleccions i que paguen TV3 i Catalunya Ràdio amb els seus impostos no 

s’informin per aquest canal. És molt greu que el 85 per cent dels votants 

constitucionalistes, que amb els seus impostos paguen TV3 i Catalunya Ràdio, no 

s’informin per aquest canal. 



Sessió 5 / CCMA / 19 d’octubre de 2018 

 

 
20 

I és molt greu que una persona que vol consumir mitjans en català, com vostè ha dit, 

s’hagi d’empassar continguts nacionalistes i s’hagi d’empassar els insults i la manca 

de respecte constants que trobem a TV3 i a Catalunya Ràdio. De fet, molts dels 

nostres votants em consta que ni tan sols tenen sintonitzada Catalunya Ràdio. 

Vostès han expulsat –[#02.22] i TV3– més de la meitat dels catalans dels mitjans 

públics de comunicació per aquesta constant manca de respecte, i per mostrar una 

imatge d’Espanya que no es correspon amb la realitat, no es correspon amb una de 

les millors democràcies del món, no es correspon amb tenir un dels tercers 

passaports millors de tot el món. Vostès s’entesten a fer una imatge distorsionada 

d’Espanya, casposa, feixista, franquista... 

El president 

Senyora Sierra... 

Sonia Sierra Infante 

...i, evidentment, els nostres votants han fugit de TV3. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Les següents preguntes, que són les preguntes 6 i 7, que s’agrupaven, se 

m’ha demanat si es poden passar al final de la comissió, si ningú té cap inconvenient. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el pluralisme 

dels mitjans de comunicació públics (retirada) 

322-00043/12 

Passaríem a la següent pregunta, que seria la pregunta número 8, que es retira de 

l’ordre del dia, és la pregunta del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, que no ha 

assistit i se’ns ha demanat que es retiri. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura 

de la manifestació de la Festa Nacional 

323-00047/12 
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I, per tant, passem a la pregunta número 9, dirigida al director de Televisió de 

Catalunya sobre la cobertura de la manifestació de la festa nacional, i la formula la 

diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Sanchis, vostè sap... –bé, ara no sé on és 

la imatge, és igual. Havia portat un cor tribandera, molt gran, que hi havia a la 

manifestació, i que a TV3 van dir... –(veus de fons), bé, és igual, després el mostro–

, sí, aquesta gran bandera a TV3 van dir que era una –cito textualment–: «Immensa 

bandera de Tabàrnia.» I la primera pregunta és: a què es deu aquesta manca de 

rigor? Perquè jo crec que tothom sap que el cor tribandera és de Ciutadans. 

Però no és l’únic que m’havia cridat l’atenció del seguiment de la manifestació de la 

festa nacional. I de les persones que trien per ser entrevistades, la primera és un 

turista suec, que passava per allà, i diu: «Som turistes i només busquem menjar i 

bon beure.» Estic convençuda que és el mateix que diria qualsevol turista suec a 

qualsevol manifestació de taxistes o de professors a Barcelona, París, Londres o 

Nova York. Llavors, no entenc quin valor informatiu té aquesta entrevista. 

Però és que encara hi ha una altra que crida més l’atenció, que és un senyor que ve 

d’Hispanoamèrica, i introdueixen l’entrevista dient: «D’altres, vinguts d’Amèrica, no 

entenen que es celebri la conquesta.» I l’entrevistat diu: «Fue muy sangrienta y muy 

duro para todos los pueblos de América.» Òbviament, aquest senyor té tot el dret a 

tenir aquest a opinió i, evidentment, em sembla bé que TV3 li doni veu a aquesta 

opinió. El problema no és aquest. El problema és que en aquella manifestació hi 

havia una vintena d’associacions hispanoamericanes que van participar, que van 

gaudir de la festa nacional. I no se’ls entrevista, i no posen aquestes imatges tan 

maques, que haguessin quedat fantàstiques al reportatge. 

Llavors, el problema..., la pregunta és: per què no diuen res d’aquestes vint 

associacions hispanoamericanes que van participar a la manifestació? Per què no 

es van mostrar aquestes imatges? I per què entrevisten turistes que passaven per 

allà i que no tenen cap interès en la manifestació, òbviament, però no entrevisten 

aquests catalans, d’origen hispanoamericà, que sí que estaven gaudint de la 

manifestació i que crec que, en aquest sentit, la seva opinió és més rellevant que no 

pas la d’un turista que passava per allà? 
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Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Una prèvia, i és que –perquè és important– no només calen condemnes a la 

violència contra els periodistes, sinó que a més a més s’ha d’actuar en 

conseqüència, i quan un és responsable d’una manifestació, una concentració, ha 

de garantir-los poder treballar com es diu, o com es reivindica. 

I, també, no se tracta de buscar culpables en això, tal com han dit vostès abans, sinó 

senzillament de demanar més responsabilitats a tothom, com fan vostès 

contínuament, i molt ben fet, respecte a nosaltres. 

I respecte als dies, als actes i a la transmissió de la Festa Nacional d’Espanya, 

nosaltres vam fer tres hores de transmissió, i vam entrevistar com a mínim unes 

trenta, quaranta persones que anaven sortint contínuament i parlant. I vostès, com 

solen fer, en aquest cas sempre d’una manera gairebé obsessiva, es fixen en un 

detall, en un parell de detalls.  

Per què vam entrevistar una persona que passava per allà? Doncs, mire, perquè 

s’entrevista bastanta gent, i tres hores de transmissió donen per a molt. Però 

entrevistàvem moltíssima, moltíssima gent. 

I m’agradaria que de tant en tant també es queden amb la gent que van dir coses 

positives, i que vam entrevistar-los i que van manifestar la seua alegria de participar, 

etcètera. 

Sobre per què no vam anar a entrevistar precisament aquells grups de gent 

llatinoamericana, hispanoamericana, que exhibien una sèrie de balls i de festejos 

propis i tal, bé, escolte, és que vostè vol fer la informació. Jo, no sé, no crec que els 

professionals, els periodistes que estaven allà els van fugir per alguna cosa. Potser 

és que hi havien seixanta mil o cent mil persones, que hi havia tanta gent que al final 

van anar agafant, i els senyors que ballaven i venien de països hispanoamericans, 

doncs, miri, o no passaven per allà o no, ells, se’n van adonar en aquell moment.  
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És continu l’interès que tenen vostès en dir a qui s’ha d’entrevistar i qui no s’ha 

d’entrevistar. I, per tant, en una altra vida poden dedicar-se vostès exactament a 

això, a fer de productor de televisió i de ràdio i dir què s’ha de fer en un programa. 

El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Gràcies, senyor president. Jo li agraeixo profundament que es preocupi per la meva 

vida professional. Jo soc professora, m’encanta ser professora, i quan deixi la 

política continuaré sent professora. En tot cas, nosaltres vam analitzar el 

Telenotícies perquè sembla que és el més rellevant dels programes informatius i on 

es pot demanar més rigor i més serietat que no pas a altre tipus de programes. 

Pel que fa a les agressions a periodistes, nosaltres vam patir... Ara fa dos dies que 

sortíem d’aquí i vam haver de sortir escortats i vam patir molt. Altres periodistes 

també, de diferents cadenes, de diferents mitjans, nacionals i internacionals. Mai a 

la vida se m’acudiria culpar ningú d’aquestes agressions a periodistes. El problema 

sempre és el mateix, que s’entesten a donar una imatge distorsionada d’Espanya. 

No poden entendre que algú pugui sentir-se partícip de la nostra cultura, i per això 

estan fugint els nostres votants dels seus mitjans. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Dona, jo no sé si la imatge que dona d’Espanya, també, en aquest cas vostè, és el 

tercer o quart passaport, no sé què ha dit que m’ha fet molt..., el cinquè passaport..., 

d’això... És un rànquing que desconeixia i que li agraesc moltíssim perquè em permet 

conèixer coses que no sé. 

El que sí que sé és que nosaltres no tenim aquestes obsessions que vostè diu. I el 

que sí que sé també és que si alguna cosa no vam fer bé el dia 12 d’octubre respecte 

a la fiesta nacional va ser no respectar el criteri de proporcionalitat, que em seria una 

mica llarg explicar, però si atenem als criteris de la guàrdia urbana, que em sembla 

un bon referent, van anar entre 65.000 i 100.000 persones, i en canvi, per exemple 
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l’Onze de Setembre es va parlar, la mateixa guàrdia urbana, d’1 milió de persones. 

Això vol dir que si nosaltres vam dedicar tres hores aquell dia a la Festa Nacional 

d’Espanya, hauríem d’haver dedicat vint-i-sis hores a l’Onze de Setembre; que si 

van anar a un acte cinc periodistes i a l’altre, set, el dia Onze de Setembre haurien 

d’haver anat setanta periodistes, amb el mateix criteri de proporcionalitat; i que si 

l’equip humà que va seguir els actes de la fiesta nacional van ser divuit persones i 

el de l’Onze de Setembre, quaranta-sis persones, el de l’Onze de Setembre hauria 

d’haver estat de 250 persones. 

Per una vegada a la vida m’hauria de reconèixer que el criteri de proporcionalitat 

informativa en aquest cas es va decantar a favor de la gent que, com vostè diu, 

nosaltres menyspreem contínuament. 

El president 

Gràcies.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els 

programes especials amb motiu de l'1 d'octubre de 2018 

323-00048/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 

els programes especials amb motiu de l’1 d’octubre de 2018, i la formula el diputat 

Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Sí; senyor Sanchis, el passat 1 d’octubre vam tenir una reedició dels espais de 

propaganda que havien fet l’any passat sobre l’1 d’octubre, amb la visió estrictament 

únicament i exclusivament dels partits separatistes, és a dir, fent el que sovint els 

diem d’aparell de propaganda dels partits separatistes. En cap cas es van plantejar 

qüestions que potser vostè deu considerar detalls però que crec que són prou 

importants dels fets que van passar l’1 d’octubre.  

Em podria citar vostè un únic espai informatiu, de TV3, en el qual s’informés que l'1 

d'octubre era un referèndum declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional i, 

per tant, il·legal?  
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Un únic espai en el qual em posessin les fotos de l’expresident Puigdemont fent-se 

fotos amb cinc resolucions del Tribunal Constitucional, i amb els seus corresponents 

advertiments, com si fossin Champions Leagues, i fotent-se del que deia el Tribunal 

Constitucional? 

Em podria dir vostè si es va esmentar en algun moment en algun espai informatiu 

de TV3 que el senyor Puigdemont va ser advertit per la Junta de Seguretat pocs dies 

abans de la celebració de l'1 d'octubre, per Mossos d'Esquadra, no només per Policia 

Nacional i Guardia Civil, sinó també per Mossos d'Esquadra, dels riscos que tenia la 

celebració d’aquell referèndum, i en canvi el senyor Puigdemont va decidir tirar 

endavant el seu projecte? 

Hi ha hagut algun esment en algun espai informatiu de TV3 a tots aquests fets que 

vostè pot potser considerar detalls? 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Quin percentatge de votants de Ciutadans que no veuen TV3, segons el CEO..., què 

era, el 90? De gent que no veu TV3, el 90? (Veus de fons.) El 93 per cent. Vostè 

està entre el 93 per cent, perquè si vostè vera TV3 –si vostè vera TV3– sabria que 

contínuament, contínuament en multitud d’informacions, de programes, etcètera, 

s’ha fet insistència una vegada... I ara li diré l’últim, que va ser ahir. I no sabia que 

em faria la pregunta, mire vostè. 

Infinitud de programes en els quals es diu que, efectivament, hi havia el requeriment 

del Tribunal Constitucional, que efectivament aquest referèndum havia estat declarat 

inconstitucional, que efectivament això implicava un risc, fins i tot un risc amb 

conseqüències penals greus.  

I, per exemple, ahir a la nit, en el 3/24, en l’entrevista que el periodista Xavier Grasset 

li va fer a l’actual candidat a l’Ajuntament de Badalona com a alcalde, el senyor 

Xavier García Albiol, el senyor Xavier García Albiol va tornar a dir una vegada més: 

«Això era anticonstitucional, a mi em sap molt greu que estiguin com estan, però li 

diré a vostè que més d’una vegada me vaig dirigir a ells i els vaig dir que això 

implicava un risc penal.» 



Sessió 5 / CCMA / 19 d’octubre de 2018 

 

 
26 

Ho hem dit tantes vegades que em fa l’efecte realment que vostè és d’aquesta part 

de la població, que no sé quina és i que crec que no és tan fàcil, però segur que n’hi 

han, i em sap molt greu que no es mirin mai els nostres informatius i els nostres 

programes. 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Bé; és obvi que, entre altres coses, per la meva feina miro TV3 i escolto Catalunya 

Ràdio. Li dic literalment el que va dir el documental Marcats per l'1 d'octubre: 

«Cossos i forces de seguretat de l’Estat enviats per evitar el referèndum.» Com si 

es tractés d’una decisió arbitrària d’un executiu. No, no, no. Els cossos i forces de 

seguretat que van anar a intentar evitar la celebració d’un acte il·legal ho van fer por 

ordre d’un jutge, per una ordre judicial. Per tant, dir que van ser enviats, com si fos 

una cosa gairebé, doncs, una arbitrarietat del executiu central que decidís així, al 

seu lliure albir, enviar cossos i forces de seguretat a intentar evitar la celebració 

d’aquest acte il·legal, home, jo crec que distorsiona si més no una mica la realitat. 

Estem parlant d’uns cossos i forces de seguretat actuant en qualitat de policia judicial 

que van anar a complir amb un mandat judicial. Es diu en els espais informatius de 

TV3 que aquests cossos complien un mandat judicial? Jo crec que no. 

I li vull fer una altra pregunta. Ja que són tan curosos amb les imatges que es van 

veure l'1 d'octubre de l’any passat, jo li pregunto: per a quan l’especial sobre la 

violència dels comandos separatistes el dia 1 d’octubre, quan van assaltar per força 

aquest Parlament? També tenen pensat fer un especial commemoratiu amb 

programació durant setmanes sobre el que va passar, l'1 d'octubre, fa quatre dies, 

l'1 d'octubre d’aquest any aquí al Parlament, on un grup de comandos separatistes, 

aquests als quals el president Torra anima a «apretar» o a estrènyer o a fer força 

contra els polítics que no estiguin d’acord amb la seva causa? Tenen pensat fer un 

especial sobre això, senyor Sanchis, l’any que ve, un especial commemoratiu? 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  
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Definició de la paraula «assaltar», que estaria molt bé, perquè realment em sorprèn 

que l’utilitzi. Però, bé, dins d’aquesta espècie de continua..., aquestes hipèrboles 

continues i aquestes exageracions no m’estranya. 

Mire, aquell dia vam informar més que a cap altre mitjà respecte a aquell intent, o 

respecte 

 

Fitxer 04 

 

a aquella concentració. I, per tant, si d’aquí a un any... Tampoc aquella concentració 

em sembla que, per la magnitud de l’impacte en l’opinió pública del que va passar, 

és comparable amb el que va passar l'1 d'octubre. Sí, vostè no vol comparar-ho. 

I respecte a la definició de que la policia actuava per ordre judicial, ho hem dit moltes 

vegades, però, mire, em queda un dubte que compartiré amb vostè, perquè 

m’agrada compartir dubtes amb vostès. Si complien una ordre judicial, punt número 

1: on hi havia l’ordre judicial en la policia que va anar al local de la CUP per aquells 

dies? Punt número 1: on hi havia aquella ordre judicial? 

I punt número 2: si aquella policia que va actuar contra els col·legis electorals el dia 

del referèndum prohibit pel Tribunal Constitucional ho feia seguint indicacions 

judicials, per què a la tarda no ho van fer? Quin jutge els va dir al matí que actuaren 

i després a la tarda els va dir que no ho feren? O va ser una decisió, com han dit tots 

els mitjans de comunicació, del Govern espanyol, que va parlar amb el delegat del 

seu..., amb el seu delegat a Catalunya i va prendre aquella decisió? 

Si només complien ordres judicials, per què van actuar d’una manera al matí i una 

manera a la tarda?  

Com que a vostè això del periodisme li agrada, li pose aquest repte i quan vulgui en 

parlem. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura 

informativa de l'acord per a destinar el 30% dels pisos nous a 

habitatge protegit 

323-00054/12 
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El president 

Passem a la següent pregunta, dirigida el director de Televisió de Catalunya, sobre 

la cobertura informativa de l’acord per destinar el 30 per cent dels pisos nous a 

habitatges protegits, i la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Sí; president, disculpi, però una qüestió prèvia a... Agendes complicades, tots 

aquests dies. Demanaria si és possible, i si a la presidenta en funcions li va bé, que 

les preguntes 22 i 23 sobre les trenta-cinc hores setmanals, que van agrupades amb 

la pregunta de Junts per Catalunya, les poguéssim avançar una mica, fer-la després 

d’aquesta que ara faré al director de TV3, perquè després hi ha un altre acte aquí en 

el Parlament en el qual hauria de ser i no voldria anar... 

El president 

Si en aquest cas el portaveu de Junts per Catalunya no té cap tipus d’inconvenient, 

i la presidenta en funcions tampoc... Doncs, ho faríem després d’aquesta pregunta. 

Marta Ribas Frías 

Gràcies. I disculpin haver-ho plantejat ara, però és que a l’inici de la sessió estàvem 

a la Mesa del Parlament amb uns diputats (l'oradora riu) i tampoc hem pogut ser-hi 

al principi. 

El president 

Aleshores, quan vulgui, pot començar. 

Marta Ribas Frías 

Gràcies. La pregunta. Doncs, bé, en aquest cas al director de TV3 li voldríem 

preguntar quina ha estat la cobertura que va fer TV3 de la notícia de l’aprovació per 

part l’Ajuntament de Barcelona d’una mesura que obliga les promocions d’habitatge 

a reservar un 30 per cent d’habitatge social, habitatge a preus assequibles, i quina 

opinió li mereix la cobertura que se’n va fer. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya  
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Gràcies, president. Gràcies, diputada. Com que vostè ha fet la pregunta explícita, 

m’he permès el luxe..., evidentment, el luxe, no, l’obligació de compartir-la i demanar-

ho a la gent responsables d’informatius, i concretament d’aquell dia. El que m’han 

comentat no m’ha semblat del tot, per dir-ho així, excessivament erroni en el seu 

plantejament. Efectivament, aquesta norma va ser aprovada aquell dia, 28 de 

setembre, però resulta que ja havia estat aprovada el mes de juny per comissió; allí 

ho va fer el Ple. 

I resulta també que aquell dia que va ser aprovada per comissió és el dia que se’n 

va fer més cas i més atenció perquè era novetat, perquè era notícia, de tal manera 

que va ser segon, tercer tema en el Telenotícies comarques, i el tercer tema també 

del Telenotícies vespre. I l’endemà també fins i tot Matins va fer entrevistes. 

Evidentment, després, quan es va aprovar pel Ple, es va insistir en que era important, 

així ho vam entendre, que se’n requeria això, perquè va trucar gent, concretament 

de la força política que vostè representa, i els vam dir que sí, que ja n’havíem parlat 

a bastament i que en parlem contínuament. 

Per tant, aquell dia, doncs, potser, podríem atribuir-ho, i en això podria donar-li la 

raó, a que com era hi ha una història coneguda i sabuda, de la qual ja s’havia 

informat bastant en el seu moment, doncs, vam entendre que formava part d’un 

tràmit més i potser no vam donar-li l’atenció que alguns de vostès ens van demanar, 

potser sí. 

El president 

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Gràcies, president. Bé, més que perquè ho demanem o no ho demanem, almenys 

la meva intervenció és per criteris informatius. Aquell dia en què es va aprovar per 

Ple, podem entendre que ja s’ha tractat abans i no hi ha l’element de novetat, però 

sí l’element d’aprovació. Aquell dia en què es va aprovar per Ple va ser portada el 

dia següent a un munt de diaris, va ser notícia principal en els informatius de 

Radiotelevisió Espanyola a nivell espanyol, amb declaracions de l’alcaldessa; a 

altres televisions privades també; i en canvi, TV3, si no ho tinc malentès, ho va tractar 

en un breu a Comarques. 
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Per criteris informatius estrictament. Sincerament, no s’entén; no s’entén perquè és 

una mesura que és important per a la capital de Catalunya, la ciutadania de la capital 

de Catalunya, però que ha acabat tenint repercussions, perquè ara són molts més 

ajuntaments els que s’estan sumant a aquesta mateixa mesura. És una mesura 

pionera, és una mesura polèmica i de confrontació entre drets, i crec que, 

sincerament, informativament, amb criteris estrictes del que hauria de ser la 

informació en un mitjà català, públic, com és TV3, doncs, no té cap explicació 

raonable que pel fet que ja s’hagués tractat quan es va treure en comissió no es 

tractés com a notícia important d’aquell dia també en l’informatiu de TV3 al setembre. 

És potser la més cridanera, però no és l’única. Tenim la sensació que hi ha 

informacions que apareixen de decisions polítiques que es prenen des de 

l’Ajuntament de Barcelona que són menystingudes informativament en els mitjans 

de la corporació, i especialment en els informatius de TV3. 

U d’octubre. Hi va haver durant tot el cap de setmana previ a l'1 d'octubre actes 

organitzats per l’Ajuntament de Barcelona, amb diversitat de veus, sobre reflexió 

respecte a l'1 d'octubre. No va aparèixer a TV3. En aquest cas no poden dir que és 

que ja s’havia parlat abans. Per què apareixen uns actes i no apareixen uns altres? 

Respecte a l'1 d'octubre, no li estic parlant d’un tema de les polítiques d’Ada Colau, 

o sigui, vaja, processisme absolut. 

Per tant, no ho entenem. La sensació ens va creixent. Crec que ja li havia fet una 

pregunta en aquest sentit la meva companya Jéssica Albiach a l’inici d’aquesta 

legislatura, i la sensació ens va creixent. I creiem que calia fer l’advertència, i que no 

vagi a més creixement que estan utilitzant TV3 també amb una voluntat potser 

electoralista, pensant en les municipals de cara a Barcelona. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. La nostra intenció no pot ser electoralista, perquè no ens 

presentem a eleccions. Potser aquesta intenció es pot adjudicar a aquells que s’hi 

presenten. 
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Jo continuo dient-li que el criteri d’haver dit en el seu moment una notícia que va ser 

important quan es va aprovar en comissió, que es donava per descomptat que 

s’aprovaria en Ple, pel suport dels grups municipals que hi havia, ja és jo crec una 

bona explicació. Si bé, de totes maneres entenc també que els mitjans que aquell 

mes de maig no ho van dir després, quan arribara el moment, el mes de juny..., 

perdó, no ho van dir, després, quan va arribar el moment en què es va aprovar 

definitivament en feren més..., o li dedicaren més interès. 

Si la preocupació és per les polítiques d’habitatge, li puc dir que en Televisió de 

Catalunya devem ser el mitjà del país i de l’Estat que més informació i més hores hi 

dedica, segur. I que té especialistes per fer-ho, programes per fer-ho, informatius, 

documentals, etcètera. 

Si la preocupació és sobre el seguiment respecte a l’alcaldessa de Barcelona i el 

seu equip, jo en això també els demanaria una mica més de rigor. I podem fer una 

cosa, que és minutatges sobre les vegades que hi ha informació, tant en el TN 

comarques, perquè Barcelona també entra en el tema comarques, com en els TNs 

d’informació ja general, minutatges, i després, també, entrevistes, amb membres de 

l’ajuntament i aparicions per pantalla. I amb aquests percentatges sí que podrem 

arribar a aquestes... Jo crec que no hi arribaríem a aquestes conclusions, però 

podem mirar-ho. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compromís 

de la Corporació per al compliment de les trenta-cinc hores 

setmanals dels treballadors dels mitjans públics 

322-00038/12 

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya. (Veus 

de fons.) Ai, sí. Fem la 23, com havíem acordat, conjuntament –sí, sí–, que són 

preguntes dirigides a la presidenta en funcions sobre el compromís de la corporació 

per al compliment de les trenta-cinc hores setmanals dels treballadors dels mitjans 
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públics, i en primer lloc la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari Junts 

per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. Molt senzillament, i passo la paraula a la Marta. Davant la possibilitat d’un 

conflicte laboral als mitjans de la corporació per l’aplicació de la setmana de trenta-

cinc hores, quin és el compromís del Consell de Govern de la Corporació respecte 

a aquesta qüestió per resoldre-la de la millor manera possible? 

El president 

Senyora Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Gràcies, president.  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la 

reivindicació del personal de la Corporació de recuperar les 

trenta-cinc hores de jornada laboral 

322-00039/12 

Bé, més concretant: quan retornaran la jornada de trenta-cinc hores setmanals al 

personal de la corporació i per què no ho han fet encara? 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, senyor diputat, intentaré donar 

resposta a les tres preguntes que m’han formulat, però permetin-me, abans d’arribar 

a la conclusió, fer una mica d’història de com va aquest tema.  

Dir-los que la voluntat de la direcció de la corporació i del consell de govern seria la 

de recuperar la jornada establerta en el conveni col·lectiu. Però, tal com hem explicat 

sempre públicament aquí a la comissió de control i en els comitès d’empresa de TV3, 

és imprescindible l’autorització de la Generalitat de Catalunya, i, per tant, sempre 
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hem traslladat als representants dels treballadors que calia aquesta autorització de 

la Generalitat de Catalunya per poder tornar a les trenta-cinc hores. 

Dit això, la Llei de pressupostos de l’Estat, publicada el 4 de juliol, diu que es manté 

la jornada general del sector públic en trenta-set hores i mitja, però que contempla 

la possibilitat que les administracions públiques que compleixin –i això és 

l’important– els requisits dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i 

regla de despesa en l’exercici pressupostari anterior –per tant, el 17– puguin 

autoritzar les seves entitats de dret públic o privat, entre els quals s’hi troba la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, establir altres jornades ordinàries de 

treball, d’acord? 

Això és el que diu la llei de 4 de juliol. 

Ja prèviament a la publicació d’aquesta llei, el 16 de maig, arran del segundo 

Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo, la 

corporació va fer la seva primera consulta a la Generalitat preguntant quina era la 

instrucció de cara al sector públic de recuperació d’aquestes trenta-cinc hores 

setmanals. La resposta va ser que calia esperar la Llei de pressupostos i veure com 

s’anava concretant tot. Com ja he dit, després va haver-hi la Llei de pressupostos, el 

4 de juliol, i es va tornar a demanar si es podien recuperar les trenta-cinc hores. 

El 19 de setembre vam tenir una reunió amb la Direcció General de Funció Pública 

i la subdirecció, la gent de recursos humans de la corporació, i ens van reiterar que 

el retorn a les trenta-cinc hores no es podia aplicar fins que es donés la corresponent 

autorització. Donat que en més d’una ocasió els representants dels treballadors ens 

deien que a ells els havien dit oralment que sí que es podia retornar a les trenta-cinc 

hores, vàrem fer la corresponent sol·licitud d’informe per escrit a la funció pública, 

bé, al departament de..., a través de Presidència, perquè com vostès saben 

nosaltres ens relacionem amb el Departament de Presidència, que és el 

departament d’adscripció pressupostària. 

El 4 d’octubre es va sol·licitar per escrit aquest informe, demanant si la a corporació 

i a les empreses que en depenen es podia procedir ja a l’aplicació immediata de la 

jornada laboral anterior, la de trenta-cinc hores, la que consta en el conveni. I més 

sabent que a hores d’ara tenim convocades vagues en horaris de màxima audiència 
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a TV3 per forçar precisament per part dels treballadors el retorn a aquestes trenta-

cinc hores setmanals. 

Doncs, bé, la resposta acaba d’arribar, ha arribat..., és d’ahir, vull dir, és recent, 

recent, i la resposta és que atès que la Generalitat de Catalunya no es troba inclosa 

en les administracions que hagin complert els esmentats objectius durant l’exercici 

pressupostari corresponent al 17, no és possible autoritzar la jornada de trenta-cinc 

hores setmanals per al personal de la corporació. 

Per tant, ho estic fent públic en aquests moments i aquí. Els meus companys de 

consell de govern tampoc ho sabien, ni els meus companys de consell de direcció. 

És la resposta que ha arribat de funció pública. I és precisament perquè hi ha una 

llei que diu que això no ho pots fer si no tenies l’estabilitat pressupostària el 2017. I 

com que la Generalitat de Catalunya no té l’estabilitat pressupostària el 2017 no es 

poden aplicar a les jornades de trenta-cinc hores. 

Jo espero que si durant el tancament del 2018 es fa possible aquesta estabilitat 

pressupostària es podrà passar a recuperar l’horari que els treballadors i 

treballadores de la corporació tenen establert en el seu conveni col·lectiu, que és el 

de trenta-cinc hores. Però en aquest moment no ho podem aplicar. 

El president 

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Bé; amb aquestes noves informacions de l’últim moment, clar, nosaltres, l’hi dic, 

teníem un cert dubte, ara encara més incrementat, respecte, doncs, a aquesta 

versió, no?, que hi havia d’informació, que no depèn en aquest cas..., hi havia 

elements diversos en el tema dels pressupostos, publicat al juliol, tant la cobertura 

del 100 per cent de les baixes, com la recuperació de retallades en sous, com també 

aquest element de les jornades. Aquest element concret no depenia de pressupostos 

ni de govern, segons el que teníem 

 

Fitxer 05 

teníem entès, sinó que es derivava a negociació entre sindicats i empresa, en cada 

cas. I en aquest cas, en del de la corporació, aquesta negociació ja s’ha donat, hi ha 
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un conveni signat darrerament en què es deia que es recuperarien aquestes trenta-

cinc hores, un cop desaparegués l’element legal que ho feia impossible, i aquest 

element legal va desaparèixer al ser publicat al juliol, doncs, que es retirava aquella 

retallada que es va fer el 2012 de condicions laborals dels treballadors i treballadores 

de les administracions públiques. 

Clar, aquesta, no?, aquesta frenada en aconseguir-ho, doncs, des del juliol fins ara, 

entenem que era una qüestió que simplement havia de ser entre empresa i comitès 

d’empresa, doncs, no l’enteníem i continuem sense entendre-la. 

Si és que es cert que per aquest «però», no?, de no compliment de la regla 

pressupostària del 2017, en el cas de tot allò que pengi de la Generalitat de 

Catalunya, no és possible, doncs, mirin, permetin-me aleshores fer una doble 

denúncia. Si és per qüestió del consell de govern de la corporació, vostès estan 

incomplint un conveni. Com que se suposa que la patronal som nosaltres, aquest 

Parlament de Catalunya, els reclamem que deixin d’incomplir un conveni laboral.  

I si és qüestió del Govern de la Generalitat, aprofito aquí també, tot i que ho estem 

dient en molts altres llocs, per reclamar que es deixin de mantenir unes retallades 

ara ja injustament i sense cap sentit, perquè la resta d’administracions públiques, 

després d’aquella publicació del juliol, han fet els deures, i en canvi el Govern de la 

Generalitat no els ha fet fins avui, que s’acaba de passar per Mesa un decret llei que 

diu es recuperaran, no?, algunes de les qüestions que estaven pendents i que 

estàvem reclamant des dels grups parlamentaris. 

Bé, amb aquestes novetats, no?, del que ha passat avui per Mesa, aquest matí, del 

que té vostè –presidenta, perdoni, eh?– d’informació per escrit del Govern, els 

instem a que ara sí ja, sigui qui sigui qui acabi sent el responsable, sigui Govern de 

la Generalitat o sigui consell de govern, ho activin ràpid, aquesta recuperació de les 

trenta-cinc hores, evitin un nou conflicte laboral que, com vostè ha dit, hi ha vagues 

anunciades per d’aquí a pocs dies, i aturin, doncs, l’incompliment, o d’un conveni 

laboral, per part del consell de govern de la «corpo», o d’una Llei de pressupostos 

per part del Govern de la Generalitat simplement per voluntats espúries de mantenir 

retallades injustament. 

El president 

Gràcies. Senyor Llorach. 
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La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com bé li he dit, la voluntat d’aquesta 

direcció és retornar les trenta-cinc hores, però els representants dels treballadors i 

treballadors sabien perfectament que estàvem sotmesos a la Llei de pressupostos 

de l’Estat, i que la llei deia exactament «compliment dels objectius d’estabilitat 

pressupostària, deute públic i regla de despesa», i que el canvi de trenta-set hores i 

mitja a trenta-cinc estava subjecte a aquesta norma. 

Per tant, estic ben segura que el dia que se superi aquest compliment dels objectius 

d’estabilitat, que espero que sigui durant aquest any 18, quan es tanqui l’exercici del 

2018, podrem retornar a la jornada de trenta-cinc hores, que, com vostè deia, tenen 

estipulada per conveni els treballadors i treballadores de la corporació, però que no 

es pot executar precisament en base a aquesta Llei de pressupostos. 

El president 

Gràcies.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la producció 

dels nous programes musicals 

323-00056/12 

Passem a la següent pregunta, que era la número 12, dirigida al director de Televisió 

de Catalunya, sobre la producció dels nous programes musicals, i la formula el 

diputat Rubèn Wagensberg, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la 

paraula. 

Rubèn Wagensberg i Ramon 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. A través dels mitjans de comunicació 

ens hem assabentat que Televisió de Catalunya està treballant en nous programes 

de caire musical per a les matinades de TV3 i del Canal 33, seguint una mica la idea 

dels que ja es van crear fa un temps i pels quals, per cert, es va rebre un premi 

Enderrock a la indústria musical. Concretament, sabem que s’han posat en marxa el 

programa La rumba i el folk a l’estudi, i que en aquest cas qui s’encarregarà d’aquest 

projecte és una productora musical diferent a la que ho havia fet fins ara.  
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En el seu moment, val a dir que els professionals del sector de la música es van 

queixar perquè qui es beneficiava d’aquest programa, i en concret i sobretot, no?, 

amb els drets musicals derivats de la seva emissió, era una sola productora, i, per 

tant, també els músics que aquesta contractava. 

I també es van qüestionar les diferents condicions laborals amb les quals aquests 

músics intervenien en aquestes gravacions. 

Voldríem saber quina és l’estratègia que s’està seguint per escollir les productores 

musicals que s’encarreguen d’aquestes produccions associades; quina és la 

incidència que té la CCMA sobre l’elecció dels músics participants i les condicions 

laborals d’aquests; com influeix dins la resta de programació musical dels canals de 

Televisió de Catalunya, ja que hi ha uns programes a les matinades dedicats a la 

difusió de la música; i, en aquest sentit, quina és l’estratègia que se segueix per 

promocionar la música, i en especial la música feta al nostre país, des de la CCMA. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. És una vella i continua reivindicació que intentem complir de la 

millor manera possible, de vegades amb més encert que unes altres. 

Atenent a la petició evidentment també d’aquests grups, empreses fonogràfiques, 

musicals, etcètera, hi han diferents programes, diferents formats que estan 

treballant-se i que estan a punt ja, gairebé, per dir-ho així, de començar a emetre’s. 

Hi ha per exemple un nou format de concerts, que està en fase de preproducció. Hi 

ha un nou format de difusió de videoclips, que és una demanda llargament també 

plantejada per les empreses fonogràfiques. Hi ha també la nova..., la producció 

externa Zona 9, que també..., que són els finalistes del concurs Zona 9 i que estem 

a punt també de començar a emetre. Hi ha Cel obert. Mire si li estic dient programes, 

eh? Hi ha el Tot jazz, etcètera. 

I hi ha una cosa que és important, perquè alguns d’aquests programes s’emeten pel 

Canal 33, i el que ens demanen moltes vegades el grups, els cantants, les 

productores és dir «col·loqueu la música en horari prime time en TV3», que és el 

que intentem. Hi ha algun programa, que en alguns altres aspectes no agrada a 
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segons quina gent, però que ha fet un esforç en aquest sentit, que és Preguntes 

Freqüents. I ara estem intentant-ho també fer per Tot es mou; en els telenotícies, hi 

ha una altra proposta per fer que en els telenotícies del 3/24 apareguen també 

videoclips d’una manera més important que estem fent. 

I en mig de tot això, efectivament, vostè ha dit, hi ha una història, que són aquests 

dos programes, un programa de rumba, un programa de folk, Folk a l’estudi, Rumba 

a l’estudi, que es va, per dir-ho així, adjudicar a una productora.  

Quin és el sistema de concurs públic? Com sempre. I, evidentment, dins d’aquest 

sistema de concurs públic, va ser la que va aconseguir millors condicions. 

Ah, però després vam tindre la «sorpresa», entre cometes, del que vostè comenta, 

que és que quan ells al seu torn van fer una convocatòria artística, perquè són ells 

per decidir quins grups i quins cantants, intèrprets, podien vindre a fer folk o a fer 

rumba, resulta que ho van fer en unes condicions que nosaltres no havíem pactat 

amb ells. I, per tant, hem denunciat aquestes condicions, hem parlat amb la 

productora; els candidats que s’hi han presentat, els participants, els han dit que els 

hem de comunicar els canvis i que això no ho faran com aquesta gent. 

No sé si no hem tingut sort, o no sé què ha passat, però evidentment ho estem 

corregint. El que sí que sé és que de tota manera, com que tot això ve d’una antiga 

història que era allò que coneixem com «la roda», no està mal repetir-ho una vegada 

més que aquest sistema i aquesta manera de treballar en Televisió de Catalunya no 

l’hem tinguda mai, que la roda afecta altres cadenes privades i públiques. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

cobertura del Concurs de Castells de Tarragona del 7 d'octubre 

de 2018 i els criteris per a la transmissió de trobades castelleres 

323-00052/12 

El president 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 

cobertura del concurs de castells de Tarragona del 7 d’octubre, i la formula el diputat 

Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 
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Gràcies. Vostè mateix, senyor Gordillo, felicitava en un tuït l’equip del Tres rondes i 

el de El Suplement per la cobertura informativa del Concurs de Castells de 

Tarragona del 6 i 7 passats. Certament, és un esdeveniment social i cultural de 

primera magnitud, com ho són també les principals trobades castelleres de la 

temporada, que han experimentat un creixement i una destacada projecció 

internacional en els últims anys. 

Això a més a més de la funció de cohesió i integració social que té implícit el 

moviment casteller, encara que segons qui en seu parlamentària en parli dient 

«”punyeteros” castells». 

I vaig a la pregunta: s’ha plantejat, senyor Gordillo que, a part de la continuïtat del 

programa setmanal Tres rondes, Catalunya Ràdio faci transmissions de les 

principals trobades castelleres? 

El president 

Gràcies, senyor Riera. Té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Doncs, efectivament, senyor diputat, vaig fer aquell tuït 

felicitant El Suplement i el Tres rondes i la gent d’informatius, la Neus Bonet, la Colla 

Ballester de la delegació de Tarragona i tots els professionals que van participar 

aquell dia, el Roger Escapa com a conductor d’aquell Suplement especial des de la 

Tarraco Arena de Tarragona, el Josep Almirall i el David Prats, del Tres rondes, i 

tota la gent de la casa, tots els tècnics, perquè és un esforç important, des d’un punt 

de vista tècnic, també, perquè em va semblar que El suplement feia o permetia que 

gent que no era experta en castells tingués la informació en temps real del concurs 

de Tarragona. Però a més a més ho feia d’una manera pedagògica per qui no en 

sabia, però alhora els experts de la casa, que fan la cobertura de tota la temporada 

castellera, ho van fer amb un nivell de precisió que també és interessant per als més 

especialistes, no?, per al oients que saben més d’això. 

És veritat, com vostè diu, que Catalunya Ràdio té aquest programa del Tres rondes 

setmanal, i que de cara a la propera temporada ens estem plantejant en part, 

després de l’èxit d’aquest format de El suplement, d’intentar capitalitzar encara més 

aquest fenomen social i cultural que és el fet casteller en el nostre país. 
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I, per tant, la ràdio pública s’està plantejant, igual que ho ha fet en el tema d’iCat i en 

l’àmbit cultural amb un sentit molt temàtic, intentar donar sortida a aquest món, que 

té un públic, però que a més a més, i només cal veure els diaris i les webs de mitjans 

internacionals de prestigi quan fan aquelles galeries de fotos, que tenen un impacte 

bastant important a nivell digital, doncs, cada cop susciten més interès més enllà del 

nostre país. 

I, per tant, prenem nota del que vostè pregunta, i sàpiga, doncs, que sí, que aquests 

inquietud la compartim de cara al futur. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 

respondre oralment en comissió sobre el finançament de 

l'emissora iCat i els seus plans de futur 

323-00053/12 

El president 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre el 

finançament de l’emissora iCat, i la formula el diputat Francesc Ten, del Grup 

Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, senyor president. Si em permet una prèvia, jo no acabo d’entendre, 

se’m fa difícil que es condemni la violència, com ha fet el Grup de Ciutadans, però 

després es tracti de mentidera una persona que justament ha rebut la violència 

policial el dia 1 d’octubre. 

Dit això, faré la pregunta al senyor Saül Gordillo. Senyor Saül Gordillo, sota la seva 

direcció, ja fa catorze mesos, es va poder reobrir iCat a l’FM, després de cinc anys 

d’un període, doncs, que només emetia a internet. Per tant, tenim ja un petit històric 

de tretze, catorze mesos que ens permetrien, doncs, analitzar, valorar, segmentar 

com ens ve l’audiència, quins gustos té, si més per les zones o més per internet. 

Però aquesta no és la pregunta, és una pregunta que em guardo per a un altre dia, 

perquè ho trobo molt interessant i m’interessa. 

Jo li volia parlar, li volia preguntar sobre el finançament d’aquesta operació, que va 

ser una operació que, si no tinc malentès, va tenir el suport del Departament de 

Cultura. Li volia preguntar, doncs, si de cara al 2019 aquesta emissió a l’FM esperem 
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o segur que està assegurada, i si de cara als plans de futur 2020 la dependència de 

suports externs serà encara necessària o si ja es podrà cobrir de forma autònoma a 

partir del propi finançament de la ràdio. 

El president 

Senyor Gordillo, té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals (Saül Gordillo Bernárdez) 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs, el suport que va donar 

l’Administració per ajudar el retorn d’iCat a l’FM està recollit en un acord entre l’ICEC, 

l’Institut Català de les Empreses Culturals, i la corporació, que va firmar la 

vicepresidenta, i que permetia una estabilitat en aquest suport per tres anys. Per 

tant, com a mínim aquests tres primers anys aquest suport està garantit. 

Dir-li que realment l’arrancada del retorn a l’FM s’ha fet amb un plantejament molt 

sostenible econòmicament, perquè sabíem que la millor manera de fer-li un favor a 

l’emissora cultural i musical del grup d’emissores de Catalunya Ràdio era fer-ho amb 

un plantejament molt auster, posant en valor la fórmula, els programes que ja 

existien i intentant que els programes temàtics que vam incorporar, doncs, fossin 

realment amb uns plantejaments econòmics sostenibles, i que un cop aquest acord 

de tres anys s’hagués de revisar, doncs, que no fos una càrrega important o que no 

fos un impediment. 

Crec que això ens dona una certa tranquil·litat. Nosaltres formem part del Pla integral 

de la música, del Pla integral de les arts visuals i del foment de la lectura. Tenim 

reunions periòdiques, precisament la setmana passada en vam fer una amb l’ICEC, 

per anar avaluant el compliment d’aquest acord i el grau de satisfacció que té l’ICEC, 

que permeti’m que li digui que és bastant elevat.  

No obstant això, sempre fan aportacions i propostes i peticions que estudiem. Estem 

estudiant algunes millores perquè a més a més no ens obliguem 

 

Fitxer 06 
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anem a fer els canvis només quan acaba la temporada sinó que ho fem de manera 

dinàmica. L’entorn digital està creixent amb el retorn de l’iCat a l’FM i, per tant, no 

només no ha canalitzat l’aplicació i la web sinó que ha ajudat a augmentar els 

consums.  

I permetin-me que li digui que també ens estem plantejant, tenim al cap de setmana 

un programa per nens que es diu iCat Kids i ens falta potser com assignatura 

pendent un programa per a gent jove i, per tant, un públic entremig entre els nens i 

els oients més convencionals d’iCat i que aquest projecte l’estem treballant. I espero 

que en una propera comissió de control també li puguem donar explicació d’això. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 

les novetats a la graella de l'emissora i les previsions en la 

commemoració del trenta-cinquè aniversari de la cadena 

323-00058/12 

...dirigida al director de Catalunya Ràdio sobre les novetats a la graella de l’emissora 

i les previsions en la commemoracions del trenta-cinquè aniversari de la cadena, i la 

formula la diputada Adriana Delgado del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Té la paraula.  

Adriana Delgado i Herreros 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Fa uns dies es van conèixer quines eren les 

noves apostes que acabaven configurat la graella de Catalunya Ràdio; es va 

conèixer la incorporació de nous professionals, alguns dels quals provinents de fora 

de la ràdio; la redistribució de programes de diferents àmbits i canals de l’emissora; 

el salt d’alguns programes de la graella digital a l’FM i també la programació d’alguns 

espais que l’emissora dedica a la commemoració dels trenta-cinc anys de Catalunya 

Ràdio i que ja es van explicar en el moment de presentar la programació estiuenca. 

Paral·lelament a això també el dimarts passat es va presentar a la web Dies de ràdio 

que recull el patrimoni d’aquests trenta-cinc anys d’història de Catalunya Ràdio i on 

hi haurà testimonis orals, audiovisuals i gràfics de la història de l’emissora.  
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Ara que ja hem encetat la temporada, ens agradaria saber, senyor Gordillo: com 

valora aquesta programació definitiva per aquest curs 2018-2019; com valora també 

la incorporació de nous professionals a la ràdio: si ens pot donar alguns detalls més 

del que podem trobar en aquesta pàgina web dedicada als trenta-cinc anys de la 

ràdio i en definitiva si ens pot fer una valoració global d’aquest inici de temporada. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Moltes gràcies, senyor president. Doncs, senyora diputada, la valoració de l’inici de 

la temporada és des d’un punt de vista del contingut i del resultat dels nostres 

professionals molt bo, perquè crec que El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica 

Terribas està marcant la pauta informativa en aquest país, els matins radiofònics de 

Catalunya. Crec que les cobertures que hem fet de les grans manifestacions i de tots 

els fets noticiables els estem cobrint bé i els estan cobrint bé els professionals 

d’informatius i de programes de Catalunya Ràdio, i que l’arrencada en termes de 

consolidació de la graella quan la vam canviar, doncs, és positiu. 

Ja veurem el que diu l’EGM perquè aquestes coses després tenen una traducció 

que és la que és i que com vostès saben nosaltres volem ser líders i volem competir 

però com que som una ràdio pública no ho fem tot per l’audiència, tenim una altra 

obligació. 

Com vostè deia, doncs, el 12 d’octubre vam estrenar la graella dels festius 

intersetmanals amb dues novetats. Una, la incorporació d’Albert Segura que és el 

realitzador del programa Solidaris com a presentador de El matí de Catalunya Ràdio 

dels festius intersetmanals. I, dos, en Joan Rufas, que des de fa molts pocs dies és 

el subdirector de l’Estat de Gràcia i que aquesta sí que és una incorporació, petit un 

reforç que hem pogut fer a l’inici de la temporada com a presentador de l’Estat de 

Gràcia amb els festius intersetmanals per donar continuïtat als dos grans programes 

diaris de l’emissora. Són talent jove i talent d’una llarga trajectòria, en el cas del 

Rufas, bastant potent que ens sembla que pot anar bé a Catalunya Ràdio.  
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I en aquests festius intersetmanals mantindrem una de les proves que ha sortit 

reeixida de la temporada d’estiu que és La fonda de Pep Nogué i mantenim 

lògicament també Interferències de la Montse Virgili que és una professional de la 

casa i que, a més a més, fa un programa –que tinc apuntat aquí– de cultura 

underground, eh? No sé si sobre això també hauríem de tenir un debat però, en tot 

cas, estaria bé que es valorés que com a mínim la voluntat de Catalunya Ràdio és 

que això també tingui cabuda a l’antena de la ràdio pública.  

I, com vostè deia, hem estrenat aquesta mateixa setmana la web de Dies de ràdio 

per posar en valor els trenta-cinc anys de l’emissora i on hi haurà fotografies, àudios, 

vídeos, textos i ple de material que ens faran arribar els oients i els professionals 

que al llarg d’aquests anys han participat de l’èxit de Catalunya Ràdio. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el concurs de 

presentació de projectes per al canal 33 i l'impuls de nous 

continguts per a aquest canal 

322-00041/12 

...dirigida a la presidenta en funcions sobre el concurs de presentació de projectes 

per al canal 33, i la formula la diputada Jenn Díaz del Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Té la paraula. 

Jenn Díaz Ruiz 

Gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. La reducció dels pressupostos de la 

corporació en els darrers anys i la fusió del canal 33 i Super3, l’1 d’octubre de 2012, 

van representar una reducció important de la producció de continguts destinats al 

canal 33 i, per tant, de l’oferta d’aquests continguts. Aqueta reducció ja fa sis anys 

que dura i és especialment dolorosa perquè el 33 és el canal destinat als públics 

més interessats en la cultura, la innovació, el coneixement i els debats que haurien 

de trobar-hi una alternativa a la producció generalista de TV3. 

Recentment vostès han anunciat un concurs de presentació de projectes per al canal 

33 amb l’objectiu de descobrir formats innovadors i nous professionals amb idees. Li 
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voldríem preguntar: quin pes tindrà aquesta iniciativa en l’impuls de nous continguts 

per al canal 33?  

I una altra qüestió, que també ens preocupa, és que en aquests moments el canal 

33 té més o menys la meitat de la quota de pantalla que tenia fa cinc anys. I, per 

tant, quines són les perspectives de futur d’aquest canal que porta trenta anys 

d’emissions. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, bé, vostè sap que el canal 33 sempre 

ha tingut vocació de caràcter cultural i divulgatiu. I el tema pressupostari, el perdre 

més d’un 33 per cent del pressupost públic va fer que hi haguessin dos canals 

bàsicament que perdessin molta inversió, un era el canal Super3 i l’altre el canal 

cultural. 

En aquest sentit estem intentant recuperar aquest temps, aquests sis anys, perquè 

s’han perdut sis anys, i hi han apostes importants tant pel que fa a programació 

infantil com pel que fa al canal 33. Com vostè diu, hi ha hagut aquesta primera 

convocatòria però, si a vostè li sembla bé, la idea va ser del director de la tele, la 

materialitzada amb la gent que porta el canal 33 i m’agradaria que fos ell el qui l’hi 

expliqués. 

El president 

Senyor Sanchis té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. En primer lloc, el mateix neguit i la mateixa preocupació ho 

compartesc amb la presidenta en funcions de la corporació. El canal 33 i el Super3 

van ser definits i concretats en moments que hi havia un altre pressupost, i el perill 

seriós, en els últims anys s’ha anat accentuant, que acaben sent canals desvirtuats 

i desfigurats perquè no hi ha pressupost per tirar-los endavant. És un tema greu 

sobre el qual he cridat l’atenció i ells també ho comparteixen així dins del Consell de 
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Govern de la Corporació i que no s’arreglarà amb aquesta mesura, que és una 

mesura pal·liativa, petita, comparada amb totes les hores de programació que té el 

33.  

Això ni mes ni menys és un concurs per buscar nous talents. Es va fer una crida, 

que es pot consultar perquè és pública, a professionals independents, nous creadors 

sobretot, titulats en graus de Comunicació Audiovisual, productores, sector 

audiovisual en general, buscant nous formats, nous programes. En concret serien 

cinquanta programes amb cinc productores, deu projectes per cada una d’aquestes 

i que efectivament intentarem que això impliqui un cert reviscolament.  

Estem esperançats amb aquesta crida però també direm una vegada i una altra que 

cal un replantejament seriós de tots els canals que tenim i dels nostres recursos, 

perquè si en TV3 no podem complir els objectius que ens posem per falta de 

recursos com podem, de pressupost, com podem anar més enllà amb altres canals 

que entren en altres plans. En fi, estem preocupats i anem salvant la situació com 

podem. 

El president 

Bé, ara sí. Passem a la següent pregunta... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la situació en 

què es troba actualment el contracte programa 

322-00034/12 

...dirigida a la presidenta en funcions sobre la situació en què es troba actualment el 

contracte programa i la formula el diputat David Pérez del Grup Parlamentari 

Socialista. Té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Moltes gràcies, senyor president. Senyora presidenta en funcions, contracte 

programa, eh? No faré referències a l’edat de ningú quan vam començar. Però, en 

tot cas, sí que fer una reflexió, tota la qüestió financera de la corporació depèn de la 

manca d’estabilitat financera i això repercuteix en molts temes. Dos exemples, si em 

permet en aquest nivell. A efectes d’ingressos, com va el tema de la publicitat? Les 

notícies que ens arriben a nosaltres ens preocupen moltíssim.  
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I quant a les despeses, a mi m’agradaria saber quin ha estat el cost de la cobertura 

dels Cims per la Llibertat, si ho té, eh?, si no ja ho farem per escrit. Però si ha pogut 

tenir ja aquesta informació li agriríem. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, començo pel contracte programa. El 

contracte programa imprescindible per la corporació, com vostè diu, perquè és molt 

important pel finançament. Per tant, és indispensable i urgent comptar amb un 

contracte programa. Vostès, la setmana passada en aquest Parlament, van aprovar 

les resolucions 90 i 92 que insta el Govern a aprovar urgentment aquest contacte 

programa, que això donaria estabilitat financera i viabilitat econòmica a la corporació. 

Si més no a quatre anys podríem establir el pressupost a quatre anys. 

Però també van aprovar mocions vinculades a reformes urgents a la legislació 

audiovisual, i a mi m’agradaria recordar en aquesta comissió que tenim un mandat 

marc que és d’on emana el contracte programa que va ser redactat el 2010 i que era 

vigent fins el 2016, i que podia estar prorrogat dos anys. I es va acabar el febrer del 

2018.  

Per tant, crec que amb els canvis importants que hi han hagut en matèria audiovisual 

en aquests darrers vuit anys, fora molt important per la redacció d’aquest nou 

contracte programa, que ha de servir per als propers quatre anys, que hi hagués 

aquest mandat marc que definís els canvis que hi ha hagut durant aquests darrers 

vuit anys pel que fa al tema audiovisual. 

Per tant, en aquí imprescindible. Crec que és una de les prioritats que haurien de 

tenir com a cambra. Però això ho decidiran vostès, fer aquest nou mandat marc que 

establís les prioritats essencials de servei públic que ha de complir aquesta 

corporació. 

Dit això, pel que fa al contracte programa aquí estem. I pel que fa a despeses de 

publicitat, sí. Realment... No despeses, a ingressos publicitaris. L’ingrés publicitari, 

la projecció que tenim a final d’any és que tinguem els mateixos ingressos que el 
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2017 aproximadament. Per tant, estem més o menys amb estabilitat pel que fa a 

l’any 2017, que si el comparem amb el 2016 va abaixar gairebé 12 milions.  

Per tant, l’ingrés pel que fa a publicitat dels mitjans públics de la corporació ha tingut 

una caiguda en els darrers deu anys impressionant. Pràcticament ha perdut, era de 

150 milions i ara estem sobre els 60, per tant, amb això li dic tot. Ha perdut 

pràcticament 90 milions d’ingressos pel que fa a publicitat. Però això no ha passat 

només a la corporació, ha passat a tots els mitjans de comunicació audiovisuals de 

l’Estat espanyol. 

I pel que fa a les despeses... –tinc temps encara? (Veus de fons.) Tinc la dada. Com 

que tinc una altra pregunta seva la hi dic després. 

El president 

Gràcies. Senyor Pérez té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Gràcies president. A veure el contracte programa, vostè em va contestar aquí que ja 

estava al calaix del Govern i que hi havia una proposta. No m’atabali. O sigui, no 

parli ara del programa marc i... És a dir, no donin ja més excuses. Això estava al 

Govern. Això el senyor, el vicepresident del Govern ja va dir que el tindríem aquí en 

una setmana. Això va dir-ho fa pràcticament deu anys. Per tant, no li donin més 

voltes, això és un compromís que vostès han de portar aquí. I la culpa no és d’aquest 

Parlament –la culpa no és d’aquest Parlament– es miri com es miri. 

Miri, quant a publicitat, no és cert, eh?, que tothom estigui patint el mateix. No és 

cert. Hi han cadenes que els hi va millor i d’altres cadenes que els hi va pitjor. I 

nosaltres som dels que ens va pitjor, d’acord? Sí, nosaltres som dels que... Jo no 

em crec aquestes dades que nosaltres estarem aproximadament 

 

Fitxer 07 

 

com va anar el 2017. Nosaltres vam pressupostar ja molt per sota i crec que encara 

avui, en execució, estem per sota del que hi havia pressupostat. 
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Però en qualsevol cas, senyora Llorach, cregui’m, vostès van fer uns canvis en 

matèria de publicitat a la corporació, van ajuntar tots els recursos tant de ràdio com 

de tele. Van fer uns canvis estratègics que no han funcionat. Es miri com es miri no 

han funcionat. Uns canvis quant a l’estructura i uns canvis quant a la política 

comercial. No és culpa de tothom; no és culpa del mercat; no és culpa de les 

audiències, no.  

Nosaltres també tenim en aquest tema, com en d’altres, una part quota de 

responsabilitat de que alguna cosa vostè, senyora Llorach, cregui’m, vostès tot no 

han fet perfecte sobretot en matèria de publicitat. 

El president 

Gràcies.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la diversitat 

de temàtiques informatives en el darrer informe de pluralitat del 

Consell de l'Audiovisual de Catalunya 

323-00051/12 

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya sobre la 

diversitat de temàtiques informatives i la formula el diputat Josep Riera del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. En l’informe del CAC sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió 

i la ràdio, que n’hem parlat sovint aquí, a part de demostrar-se que TV3 és la televisió 

més plural hi ha altres dades interessants que també trenquen relats interessats. 

Contra el relat dels que diuen que TV3 només parla del procés també hi trobem 

dades. 

I precisament són dades que també contradiuen els que repeteixen un altre mantra 

com és que el procés serveix només per tapar la corrupció. Parlem d’aquestes 

dades. Els casos de corrupció segons l’informe han ocupat el 5,7 per cent del temps 

en els informatius de TV3. Els sembla una xifra baixa? Doncs comparem-la amb el 

temps que hi ha dedicat Televisió Espanyola, un 0, 4 per cent. 
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Parlem de quins casos de corrupció, són aquests dels quals ha parlat TV3: de vuit 

casos diferents, set a RAC 1, cinc a Catalunya Ràdio, quatre a 8TV, un a Televisió 

Espanyola. Quins són aquests vuit casos dels quals s’ha informat a TV3: el cas 

Cifuentes, el cas Gürtel, el cas Bárcenas, el cas Palau, els màsters de Pablo Casado, 

el cas Púnica, el cas Fira de València, el cas ERE de la Junta d’Andalusia. Quin és 

l’únic del qual ha parlat Televisió Espanyola? Només el cas Palau, els altres no 

existeixen. 

Exposat això, i en més detall ho tenim a l’informe, per què creu, senyor Sanchis, que 

es continuen fent discursos contra TV3 basats en falses realitats?  

El president 

Gràcies. El senyor Sanchis té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. Home, vostè, posa la pilota perquè jo faça un gol per l’escaire. 

Doncs perquè hi ha gent... –ara, ara hi ha algun diputat que ha tret el nas del mòbil, 

ara anem bé. Jo crec sincerament perquè hi ha gent que confon els seus desitjos i 

la seua estratègia amb la realitat. 

I, hi ha una cosa que és greu amb això, i és que si no m’equivoque el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, que és exemplar i bastant insòlit en tot el panorama 

espanyol, és una instància emanada també d’aquest Parlament. I, per tant, jo crec 

que un cert respecte se’ls ha de tindre quan ni així funciona es diu i si hi ha errors 

es denuncien. Però gairebé tots els seus informes sempre s’aproven de manera 

majoritària, fins i tot unànime, i és veritat que hi ha alguns vots particulars en algunes 

decisions però no són majoritàries, no són majoritaris aquests vots particulars. 

Per tant, lo que li vull dir és que a mi em sembla que és una instància que fa, crec 

jo, que fa bé la seua feina i moltes vegades la seua feina moltes vegades és tocar-

nos el crostó i no deixar-nos fer moltes coses que no ens deixen fer i que nosaltres 

en un principi confonem o fins i tot els demanem consulta. 

Aleshores crec que abans de repetir una vegada i una altra –i una altra, i una altra, i 

una altra– les mateixes acusacions està bé fer cas també de les instàncies que 

emanen d’aquest Parlament i de veure què diuen. I una vegada –i una altra, i una 

altra, i una altra– aquestes instàncies parlen de pluralitat i de TV3 com a bandera de 
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pluralitat. I si aleshores això no els agrada, doncs, bé, algun defecte tindrà aquesta 

instància quan s’equivoque d’una manera tan contumaç.  

I jo crec que no, jo crec que senzillament hi ha gent que té una idea en el cap, això 

és així, etcètera. Només li diré, per acabar, que després no és estrany, igual se 

retroalimenten les dues idees o és el gos que es mossega la cua però, clar, si algú 

et diu a tu, en aquest cas a Televisió de Catalunya, que és una maquinària d’agitació 

de propaganda, que és horrible, que és esbiaixada, que és adoctrinadora i la 

instància principal que en depèn, que ha de controlar tot això al Parlament diu que 

no, passa alguna cosa.  

I després aquest no pot dir que una part important del seu electorat no mira TV3. No 

mira TV3 perquè aquesta part de l’electoral, com passa en molts partits polítics, 

prenen com a referència aquest partit i no el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

I aleshores si primer et tallen la cama després com et poden dir que siguis el primer 

en la cursa; si primer et diuen que ets una màquina horrible de segregació d’ideals 

estranys després com diuen que no et miren la gent que em vota a mi. És una mica 

rar. 

El president 

Passem a la següent pregunta...  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l'informe del 

Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació al compliment 

de les missions de servei públic dels mitjans de la Corporació 

322-00037/12 

...dirigida a la presidenta en funcions sobre l’informe del Consell Audiovisual de 

Catalunya amb relació al compliment de les missions del servei públic i la formula el 

diputat Josep Riera del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. Aquest sí que és l’últim informe, aquesta pregunta. El CAC ha aprovat per 

amplíssima majoria, és veritat, amb 1 vot particular, aquest mes d’octubre, l’informe 

amb relació amb el compliment de les missions específiques de servei públic dels 

mitjans de la corporació. No és estrany, jo crec que és lògic més aviat que en el 
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període de l’informe, l’any 2017, el tema que ha rebut més atenció hagi estat les 

relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol. 

Però TV3 i Catalunya Ràdio no són mitjans monotemàtics. Probablement ho són 

més alguns mitjans espanyols que parlen més de Catalunya que fins i tot els 

mateixos mitjans catalans. Encara que de vegades sigui per bé i tot, no?  

TV3 i Catalunya Ràdio van continuar mantenint, però, un elevat percentatge 

informatiu de la crònica internacional, com diu l’informe, i dels esdeveniments 

culturals, cosa de la qual ens felicitem evidentment. Però en el compliment de servei 

públic hi ha més espais que es recullen en l’informe, per exemple, pel que fa a la 

presència de dones es recull que s’ha millorat però que queda molt d’espai de millora 

encara en aquest aspecte i una cosa semblant passa amb la diversitat religiosa i en 

la visibilització del col·lectiu LGTBI.  

Com valora, senyora Llorach, el compliment en els mitjans de la corporació dels 

requisits de servei públic? 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, no puc fer més que valorar-ho 

positivament. Com vostè ha dit, l’informe ha estat aprovat amb 1 vot en contra 

només, 5 vots a favor, cosa que ha passat menys a l’any 2015. Del 2012 al 2017 

aquests informes de servei públic que elabora l’autoritat de regulació audiovisual, el 

CAC, que com saben és un organisme estatutari, es van aprovar el 2012 i el 2013 

per unanimitat; el 14, el 16 i el 17 amb 5 vots a favor i 1 abstenció; en el cas del 2015 

va haver-hi 3 vots en contra i 3 a favor. Per tant, és un informe tècnic, que fan els 

tècnics del CAC i que analitzen la llei, missió per missió de servei públic i diuen com 

hem avançat i que ens falta per avançar. 

Vostè ha dit que hi han llocs on ens cal millorar. I sí, quan analitzen, per exemple, el 

tema de la presència i la representació de les dones encara ens queda, estem molt 

millor que altres però el fet d’estar millor que altres no vol dir que ho fem bé del tot. 

I, per tant, són aspectes que cal millorar i que cal revisar i corregir, si cal. Però ens 
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congratulem de que quan analitzen, per exemple, el ventall d’agrupacions polítiques 

que participen en els nostres debats i tertúlies que s’organitzen en els nostres 

mitjans, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, els dos mitjans analitzats que més 

representants tenen són precisament TV3 i Catalunya Ràdio. 

Per tant, surt absolutament tothom que té vinculació parlamentària i moltes forces 

que no tenen vinculació parlamentària també estan representades. Per tant, 

valoració molt positiva d’aquest informe que un cop l’any fa el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya i que asseguren aquest compliment de les missions de 

servei públic que tenim encomanades per aquest Parlament. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els plans per 

a revertir la situació del canal Super3 

323-00055/12 

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya sobre 

els plans per revertir las situació del canal Super3 i la formula el diputat Gerard 

Gómez del Moral del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula. 

Gerard Gómez del Moral i Fuster 

Gràcies, president. Senyor Sanchis, el canal Super3 per a nosaltres és una prioritat 

número u. Com a país, com a servei públic, com a televisió, cal recordar que és l’únic 

canal destinat al públic infantil que ho fa en la nostra llengua, la llengua catalana. 

Per tant, per a nosaltres és una prioritat i és una preocupació la situació actual que 

crec que compartim, a més vostè ja n’ha parlat en una pregunta anterior i que 

probablement compartim amb tots els membres de la sala atès que fins i tot hi ha 

qui mira el Bugs Bunny, no?, per veure què diu o què deixa de dir. Per tant, entenc 

que és un anhel compartit per tothom que el canal Super3 realment ha de millorar. 

La pregunta que feia abans la meva companya Díaz, no?, sobre el 33, és veritat que 

l’1 d’octubre de fa sis anys es van fusionar i van perdre la meitat de l’audiència des 

d’aquell moment i partir d’aquí hi ha hagut una davallada constant. Però en canvi, 

per exemple, amb relació exactament al mateix que és el Super3 la Festa dels 

Súpers ja és un èxit brutal, no?, de país. I em sembla que hi ha un cert nerviosisme 
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fins i tot en aquest any per veure si hi ha prou entrades, o no, etcètera. Però hem 

vist com s’ha consolidat, no?, dintre del marc, diguéssim, mental de tots els infants 

del nostre país. I, per tant, doncs, demostra que sí que hi ha interès en aquest 

aspecte i sí que hi ha, doncs, aquest públic que malauradament després no es 

reflecteix en aquestes audiències. 

Per tant, li voldríem fer tres preguntes, totes vinculades òbviament, no vull abusar de 

la seva bona fe, però, primer: quin pla tenen vostès per revertir la situació del Super3. 

I ho dic amb relació també a una entrevista recent que vostè va fer en la qual parlava, 

si no ho dic malament, de 2 a 4 milions extres justament per poder aprofundir i tenir 

més continguts, poder comprar més continguts.  

La segona, que aquesta potser respon més a un desig que no a una pregunta: si hi 

ha voluntat de tornar a tenir el Super3 com un canal exclusiu, diguéssim i, per tant, 

redissenyar les freqüències de la televisió. I, per tant, poder recuperar el desig de 

tornar a tenir un canal sencer de programació infantil. 

I la tercera, si vol, sobre la Festa dels Súpers, i quina previsió tenen de cara el 27 

d’octubre. Que a més a més aquest any, enguany, no?, es canvia una mica el format, 

serà territorialitzada. I, per tant, també suposo amb la voluntat d’aproximar més 

públic des d’una òptica territorial i no només centrant-ho a Montjuïc, no?, o en aquest 

cas a la ciutat de Barcelona. 

Gràcies. 

El president 

Senyor Sanchis té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. M’interessa tant el tema i em preocupa tant que crec que 

desbordaria, si ho plantejara com m’agradaria fer-ho de manera exhaustiva, 

desbordaria el temps que ens concedeix per això el senyor president i em tornaria a 

cridar l’atenció. Estan canviant moltes coses des que es va dissenyar el Super3 

sobretot en els últims anys, que per a nosaltres també és una prioritat a tots els 

nivells. Estan canviant, per exemple, els hàbits, els costums, la cultura, les 

tendències en què la gent més jove consumeix televisió.  
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Només li donaré una dada, el passat mes d’agost els canals infantils van caure tos 

en general, van perdre el 50 per cent d’audiència respecte a l’agost de l’any passat. 

I això vol dir que una gent que nosaltres ens pensàvem que es mantindrien fidels a 

les televisions convencionals, ara se la miren bàsicament per tablets i per portàtils, 

no per mòbils però sí per portàtils.  

I això vol dir que això ens ha de fer canviar moltíssim l’estratègia: quins productes 

fem, com els produïm, amb qui els emetem, amb quins suports, de quines maneres. 

És una discussió que tenim contínuament però n’hi ha una que no s’ha de discutir 

que és que efectivament hem anat reduint les aportacions. Preocupats per la 

importància de TV3 els altres canals, que per cert depenen, en tot cas en la definició 

com a canals, depenen de decisions del Consell de Govern de la Corporació i no del 

director o de la direcció de TV3, doncs, han anat perdent, és veritat, juntament amb 

tot això empenta. 

Clar, ara hem fet un guany de cara a l’any que ve, un esforç, que és dir: 2, 4, 3, 4, 

no ho sé quants seran, milions que estan adjudicats inicialment per TV3, enguany 

ho estaven, l’any que ve aniran al Super3. Però això no arregla el problema. El 

problema el tenim de definició, d’objectius, d’anàlisi de la realitat, de moure el model 

fins a poder aconseguir situar-nos en la realitat i després evidentment també de 

recursos al principi o al final de tot plegat. 

Hi donem voltes però ara hem sabut trobar un pedaç que és aquest però tenim 

d’altres idees, eh? Hi ha una possibilitat de recuperar el canal, per exemple, com a 

tal infantil, en plataformes de pagament, Movistar o altres plataformes. Però això 

requereix una sèrie de condicionants que ens demanen, a part del debat en el consell 

de govern, que ara mateix són complicats. Però en això estem. 

I la idea 
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evidentment, com vostès, que això és el graner, que la gent d’aquesta edat és la que 

mirarà la televisió en un futur. I la gent que mirarà TV3 en un futur, o tots els suports 

en què siguem capaços nosaltres d’emetre programació, ara estan mirant el Super3. 
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Per l’altre costat, la festa, que s’ha canviat de format, sempre és una prova de que 

el fenomen depassa la pantalla evidentment. 

(Ignacio Martín Blanco demana per parlar.)  

Ignacio Martín Blanco 

Sí; president, per una qüestió d’ordre. Jo volia comentar que... 

El president 

Té la paraula. Trenta segons. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies. Volia comentar que aquesta és la comissió de control als mitjans de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no és una comissió de control a 

Ciutadans, que per molt que haguem guanyat les eleccions això encara no és el 

control a Ciutadans.  

I les solucions, algunes em semblen raonables però és que d’altres són directament 

interpretacions del que s’ha dit que són perverses. Per tant, jo crec que això no és 

just. 

I després clar... 

El president 

No es interpel·lació... No és interpel·lació. Queda clar el que ha exposat. (El 

president retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.) 

És cert que demanaria als Grup Parlamentari que es cenyissin en els seus torns de 

paraula a fer la sessió de control als membres de la corporació, que d’això es tracta 

aquesta comissió. I em baso també en el Reglament, en l’article 233 i 88 del 

Reglament per tal que es cenyeixin tots vostès al que diu el Reglament. 

Senyor Gómez del Moral, per què demana la paraula? 

Gerard Gómez del Moral i Fuster 

Per la mateixa qüestió. Per la mateixa qüestió d’ordre. 

El president 

Trenta segons. 

Gerard Gómez del Moral i Fuster 
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Sí, president. És que ens trobem així en cada comissió i a l’última comissió els 

portaveus vàrem estar parlant. Hi ha algú que crec que té intenció o ganes d’intentar 

polemitzar amb un altre grup parlamentari o amb una majoria parlamentària, és igual, 

no?  

Aquí, escolti’m, s’ha aguantat que han dit «comandos separatistas, asalto al 

Parlament, los terroristas», el no se què. I ningú ha contestat de res. Fins i tot amb 

dades que són mentida però ara no entrarem a fer això. 

Jo crec que Bugs Bunny té relació amb el canal Super3 que és on es va emetre i, 

per tant, intentar fer una polèmica d’això. Jo ja sé que hi ha algú que només viu de 

polèmiques, que només viu de la confrontació però, si us plau, fem la comissió que 

és el que toca, no s’incompleix cap article del Reglament i siguem una mica madurs 

tots plegats i fem les preguntes que a cadascú ens correspon. 

El president 

Senyor Gómez del Moral, vostè sap que aquesta presidència és flexible amb els 

diferents torns de paraules però evidentment hi ha segons quines coses que són 

al·lusions absolutament directes i que no són directament com l’exemple que vostè 

ha posat. I ho sap també perfectament. Per tant, el que els hi estic demanant és que 

es cenyeixen al Reglament i que dintre d’aquesta flexibilitat que estem tenint al llarg 

de totes les comissions de la corporació, doncs, intentem portar el debat a bon cau. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el 

balanç de la col·laboració de Catalunya Música amb la Unió 

Europea de Radiodifusió 

323-00057/12 

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Catalunya Ràdio sobre el balanç 

de col·laboració de Catalunya Música i la formula la diputada Jenn Díaz del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Jenn Díaz Ruiz 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. No fa gaire es van complir cinquanta 

anys d’intercanvis de concerts internacionals de música entre totes les emissores 

associades a la Unió Europea de Radiodifusió, UER, a través del grup Euroradio. En 

aquests moments els intercanvis d’aquest grup sumen uns quatre mil espectacles 
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d’alta qualitat cada any, inclosos esdeveniments en directe, concerts, òpera, jazz i 

festivals. Cada setmana milions d’oients segueixen actuacions musicals de les 

principals sales de concerts d’Europa i de tots els gèneres, des del hip-hop i el folk 

fins a l’òpera i la música simfònica.  

Les sales de concerts i la música que es fa a Catalunya també són presents en 

aquests intercanvis perquè aviat farà deu anys que la corporació va entrar a formar 

part del grup Euroradio com a participant autoritzat a través de Catalunya Música. 

La condició de participant autoritzat vol dir que la corporació no és membre de la 

UER però que els socis d’aquesta organització l’han acceptat en els intercanvis de 

concerts internacionals de música. I el més interessant de tot és que es tracta de 

l’únic cas a tot Europa perquè tots els altres participants del grup Euroradio són 

membres actius de la UER. 

Més enllà de constatar aquesta circumstància, voldríem preguntar-li sobre dues 

qüestions. La primera, quin balanç fa d’aquesta col·laboració amb la UER. I, la 

segona, quantes d’hores d’emissió de Catalunya Música provenen dels intercanvis 

del grup Euroradio. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, doncs, la valoració d’aquests deu anys 

de pertinença a la UER com a membre aprovat és molt positiva i com a resultat 

Catalunya Música ha apujat fins als 11,7 milions d’oients potencials a Europa gràcies 

a aquesta acció exterior.  

Crec que hi ha molta gent que no ho sap però Catalunya Música és una estructura 

d’estat clau en la internacionalització de la cultura catalana gràcies a aquest acord 

amb la UER. Durant aquesta etapa Catalunya Música ha apostat per la transmissió 

de concerts lligada a la seva política d’enregistraments i al vincle estratègic amb la 

UER. El paper de l’emissora en aquest sentit respon als objectius de promoció, 

difusió i coneixement del patrimoni musical català i universal, la promoció de nous 
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talents i actua com a motor dinamitzador i prescriptor reflex de la vida musical del 

país oberta al món i a la cultura.  

La Unió Europea de Radiodifusió ofereix cada temporada als noranta-dos membres 

i associats una àmplia programació diària de concerts en directe i en diferit a través 

d’aquesta gran xarxa d’emissores de ràdio públiques de la qual Catalunya Música 

forma part des de l’any 2009. Com a membre d’aquesta gran plataforma de 

cooperació i d’intercanvi de continguts, l’emissora de música clàssica de Catalunya 

Ràdio emet concerts de primer ordre europeu i mundial i situa les produccions 

pròpies a escala internacional.  

Els costos de producció interna i els derivats de la contractació amb la UER, així com 

els elevats costos associats al pagament de drets, són un topall a l’hora d’importar i 

exportar concerts. I és cert que la limitació pressupostària que hem patit els últims 

anys no afavoreix. Tot i així amb aquestes limitacions considerem estratègica 

aquesta activitat ja que no només ens ofereix la possibilitat de programar concerts 

internacionals de primer nivell sinó que també constitueix una plataforma molt potent 

de difusió al món de la música produïda a Catalunya pels músics, intèrprets i 

compositors. 

Un altre aspecte a millorar, en aquest cas de «tipus polític», entre cometes, seria 

aconseguir un règim més ampli de pertinença a la UER com a membre de ple dret, 

active member, no supeditat a les limitacions imposades a l’acord actual que 

restringeixen certs usos derivats del dret d’exclusivitat o de primera emissió afavorint 

l’emissora pública estatal Ràdio Nacional d’Espanya.  

El 2017, Catalunya Música, que compta amb el suport de l’Obra Social «la Caixa», 

va ser una de les emissores públiques més actives en la difusió de concerts a través 

de la UER, amb un total de seixanta-vuit concerts, que van tenir 574 peticions. Cada 

concert ofert per Catalunya Música va obtenir una mitjana de 8,4 peticions per cada 

transmissió. Una ràtio que situa la nostra emissora en un nivell similar a ràdios 

públiques com la finlandesa, amb 10,2; la francesa amb 9,9; la britànica BBC amb 

8,9 o la sueca amb 6,3, i molt per sobre de la irlandesa amb 4,6 o de la mateixa 

espanyola amb 4. 

Les transmissions –i amb això acabo, senyor president– més sol·licitades han estat 

durant l’any anterior el Festival internacional de música Pau Casals del Vendrell; el 
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festival de Torroella de Montgrí, l’Auditori de Barcelona; el Palau de la Música, el 

Gran Teatre del Liceu i el Primavera Sound. 

M’he passat molt?  

El president 

Una mica. (Rialles.)  

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Doncs portava quatre folis més. (Rialles.) 

El president 

Ja ho he vist, ja.  

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la negociació 

del conveni dels treballadors de l'Agència Catalana de Notícies 

322-00040/12 

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre la 

negociació del conveni dels treballadors de l’Agència Catalana de Notícies i la 

formula la diputada Natàlia Sànchez del Subgrup Parlamentari de la CUP. Te la 

paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Bé, bon dia a tots i a totes. Treballadors dels mitjans públics presents també, bon 

dia. Bé, de forma breu. La pregunta, com diu el títol, és per traslladar-li la nostra 

preocupació sobre la situació en la que es troben els treballadors de l’Agència 

Catalana de Notícies que el 2010, com bé sabrà, es va fer, es va arribar a un acord 

de conveni però que malauradament en el marc de les retallades això va quedar en 

un calaix al Departament d’Economia i que actualment els treballadors de l’Agència 

Catalana de Notícies es troben de forma veritablement injusta en el marc del conveni 

d’oficines i despatxos.  

I atès que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals participa en un 30 per cent 

de l’Agència Catalana de Notícies, ens agradaria saber quina informació té; com 
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valora la situació, que ens consta, de discrepàncies entre el comitè i la direcció de 

l’agència. I, bé, intentar traslladar-li la nostra preocupació.  

El president 

Senyora Llorach té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, en tant que presidenta de la corporació 

participem, com vostè sap, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb un 

30 per cent de l’accionariat d’Intracatalònia. I amb ànim de donar-li la resposta més 

precisa i acurada possible em vaig adreçar a en Marc Colomer, el director, perquè 

m’expliqués quina era la situació.  

Tot i que nosaltres tenim tres membres en aquest consell d’administració, que són 

la consellera Rita Marzoa i els dos directors que m’acompanyen aquí a la 

compareixença, són temes que no han tractat en el consell d’administració 

d’Intracatalònia i, per tant, requeria de la informació del director, que si li sembla li 

adreçaré.  

Em diu: «Benvolgudes diputades, com saben l’Agència Catalana de Notícies no 

forma part de la corporació sinó que la corporació participa de l’accionariat 

d’Intracatalònia en un 30 per cent. L’actual equip directiu de l’ACN, en etapa iniciada 

a l’abril del 16, es va proposar, entre els eixos prioritaris del mandat encomanat, 

dotar l’organització d’un nou conveni col·lectiu. Aquesta havia estat una reclamació 

reiterada del consell d’administració i de la direcció de l’agència en diverses etapes 

a més de ser una demanda de les mateixes treballadores i treballadors. L’actual 

direcció ha entomat amb determinació ferma aquest encàrrec també per pròpia 

convicció en entendre que és una autèntica anomalia que Intracatalònia, dinou anys 

després de la seva fundació, no disposi d’un marc de relacions laborals consensuat 

amb els treballadors i treballadores. 

»Durant tot aquest temps l’agència s’ha regit pel conveni d’oficines i despatxos, com 

vostè deia, que no dona respostes en molts casos a les particularitats d’una redacció 

periodística. És per aquest motiu que aquest 18, gairebé deu anys després del fracàs 

del primer intent negociador ferm, la direcció de l’ACN a iniciativa pròpia ha 

comunicat a la Direcció de Funció Pública de la Generalitat la constitució formal de 
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la mesa i l’inici de converses amb el comitè de treballadors i treballadores per dotar 

l’ACN del conveni col·lectiu propi. 

»Les negociacions per explorar els punts d’acord i desacord i per superar-los estan 

en marxa amb els representants dels treballadors i treballadores amb la finalitat de 

trobar un equilibri satisfactori i viable, tant per la part social com per l’empresarial.  

»Com a director de l’ACN, amb aquest encàrrec i convicció, i amb la màxima voluntat 

de transparència, resto a la més absoluta disposició de tots els grups parlamentaris 

de la cambra legislativa catalana per tal d’informar-los amb tot el detall d’aquesta 

negociació, convençut que aquest ha de ser l’intent definitiu per arribar a un conveni 

col·lectiu.» 

En tractar-se d’una negociació en curs entendrà que no entri en valoracions que en 

tot cas correspondrien al consell d’administració d’Intracatalònia i no pas a aquesta 

vicepresidència de la corporació. 

El president 

Gràcies. Senyora Sànchez té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Bé, disculpi, senyora Llorach, però no ha contestat re, cap de les preguntes. Bé, no 

ha contestat quina és la posició, com a mínim com la part que els hi toca, aquests 

tres representants. Ens preocupa que no tinguin més informació sobre això i tot el 

que ha dit, de fet la gran majoria, ja li he dit jo en la meva primera intervenció.  

Per tant, els hi fem un prec de que aprofundeixin perquè, a dia d’avui, deia també 

«la viabilitat». Imagino que és per qüestions pressupostàries però és que a dia d’avui 

el que sabem i la informació que tenim és que la direcció de l’empresa el que ha fet 

és una negativa a clàusules que, per exemple, no costen ni un duro.  

Per exemple, en la proposta que van enviar al comitè d’empresa a la direcció s’han 

esborrat de forma directa i s’han taxat en vermell a més de forma molt clara qüestions 

com la regulació de l’assetjament moral sexual per raó de gènere; qüestions 

concretes com que les periodistes i professionals embarassades puguin informar 

sobre la situació i les dificultats de treball que hi ha o moltes altres coses que tenen 

a veure, més enllà de les qüestions salarials. Que això correspon evidentment a una 

qüestió de negociació, i tot plegat, sinó que la situació, i ens consta, és d’una 
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crispació important, d’una negativa de la direcció a asseure’s i a parlar de qüestions 

fonamentals.  

I demanem i li fem un prec avui que per la part que li toca, per aquest 30 per cent 

que és públic i que, per tant, avui també ens toca parlar-ne, es prioritzi aquesta 

situació i es deixi de menystenir també els drets dels treballadors.  

És que, hi insisteixo, ha dit tot de coses i a mi m’agradaria, si potser en la propera 

sessió en podrem parlar amb més profunditat, que ens donin l’opinió de la part de la 

corporació que toca en aquest sentit. 

I acabo. I nosaltres ho fem amb una mirada llarga també perquè entenem que 

l’Agència Catalana de Notícies hauria de ser un espai integrat cent per cent en el 

que entem la xarxa i els mitjans públics d’aquest país, no? I, per tant, també amb 

aquesta mirada llarga, ens preocupa aquesta situació que veiem que és realment 

injusta i preocupant el desconeixement que hi ha des de la governança de la 

«corpo». 

El president 

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l'estratègia 

de promoció de Catalunya Ràdio a la televisió 

322-00042/12 

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre l’estratègia 

de promoció de Catalunya Ràdio a la televisió i la formula el diputat Gerard Gómez 

del Moral del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula 

Gerard Gómez del Moral i Fuster 

Moltes gràcies, president. Senyora Llorach, aquesta temporada, i seguint de fet la 

tendència dels últims anys, TV3 ha tornat a optar per fitxar diversos professionals 

radiofònics amb unes trajectòries absolutament consolidades i grans professionals, 

que tenim la sort de tenir com a país. I que conformen, diguéssim, el 
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...del que serà la futura, diguéssim..., o d’aquesta, vaja, no, de la present temporada, 

no? Professionals que majoritàriament provenen de la principal ràdio privada del 

nostre país, i els quals, hi insisteixo, em semblen unes excel·lents apostes com a 

programes per a la televisió. 

Dit això, però, és veritat que els professionals de Catalunya Ràdio no tenen tanta 

projecció en els mitjà televisiu de la corporació, i això, doncs, podria portar a una 

posició de desavantatge competitiu a nivell de promoció. 

Vostès saben com es mesuren, també, les audiències a nivell radiofònic i, per tant..., 

amb l’EGM, i com pot facilitar o no una determinada presència. I, per tant, sembla, 

doncs, que, des del punt de vista corporatiu, com a corporació, el que s’hauria de 

promocionar probablement són tots, també, els professionals de la casa. Tots. Els 

que no són de la casa, per descomptat, també; però també els que són pròpiament 

de la casa. 

Per tant, sí que ens agradaria saber, senyora Llorach, quina és l’estratègia global 

que vostès segueixen per promocionar els diferents professionals de la casa en els 

diferents mitjans de la corporació, i, per tant, poder saber una mica quina és la 

manera de treball conjunta, no?, entre els diferents mitjans i les diferents plataformes 

de la corporació. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, pel que fa als continguts de televisió i de 

ràdio, n’estic ben segura, que els dos directors dels mitjans en parlen a bastament, 

i les propostes que al final de contractació el consell de govern aprova són les 

propostes que ens eleven els dos directors dels mitjans. Però, evidentment, un mitjà 

cuida l’altre i l’altre cuida l’un. Per tant, Catalunya Ràdio cuida i promociona els 

programes de TV3 i de la resta de canals de Televisió de Catalunya, i Televisió de 

Catalunya, TV3, cuida els mitjans de ràdio i els professionals que hi treballen. I tenim 
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col·laboracions habituals amb realitzadors de Catalunya Ràdio, com pot ser, per 

exemple, èxits de televisió, com són l’APM, que després han passat a la ràdio, o El 

club de la mitjanit, o L’ofici de viure, o El divan, etcètera, n’hi han molts. 

Hi ha una manera importantíssima de promocionar Catalunya Ràdio des de Televisió 

de Catalunya, que és l’estratègia de promoció que se n’ha fet. Cada vegada es fan 

més espots genèrics de Catalunya Ràdio, que van vinculats, sobretot, a quan hi ha 

les enquestes de l’EGM, i espots dels programes que siguin novetats i que, a 

demanda del director del mitjà, es fan a Televisió de Catalunya. I una de les coses 

que crec que ha tingut més èxit de cara a la promoció dels programes de Catalunya 

Ràdio des de Televisió de Catalunya ha sigut els molinets de programes, que els 

hem situat precisament en llocs clau de moments clau de màxima audiència de 

Televisió de Catalunya, que són al voltant dels informatius i en el prime time dels 

informatius, que és quan precisament s’anuncia qui s’entrevista demà a El matí de 

Catalunya Ràdio, o la resta de programes que hi han a Catalunya Ràdio. 

Per tant, sinergies entre Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, més que mai; 

més que mai, perquè és una sola empresa, Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, i és imprescindible que sigui així. Ara, l’star system del nostre país és 

el que és, i, per tant, els professionals que treballen són els que són. I nosaltres, com 

a consell de govern, el que fem és recollir les propostes que els dos directors dels 

mitjans ens adrecen i les autoritzem. 

El president 

Senyor Gómez del Moral, té la paraula. 

Gerard Gómez del Moral i Fuster 

Sí, gràcies. M’agrada sentir aquesta reflexió final, senyora Llorach, perquè justament 

és això, no?: el que cal és treballar conjuntament. I perquè té efectes en tota la casa, 

no? Les millors audiències d’El suplement van ser quan el senyor Ustrell estava en 

antena. Quan ha tingut grans audiències, també, el Catalunya migdia, per exemple, 

és perquè també una col·laboradora i la que condueix, diguéssim, la segona hora, 

doncs, probablement també apareix en pantalla, no? 

Per tant, jo crec que, com vostè deia, efectivament, s’ha de treballar amb unes 

sinergies compartides, perquè això reverteix en millors audiències. I ho dic, perquè 
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millors audiències, a més a més, a priori, també reverteixen en més ingressos 

publicitaris. Tampoc en una situació, doncs, diguéssim, d’una davallada tan gran 

com la que vostè ha recordat abans a nivell publicitari no podem estar de braços 

caiguts, i, per tant, tot el que es faci com a cadena per millorar les audiències i, per 

tant, per millorar també aquest factor de publicitat, serà un gran pas. 

Gràcies, president, que no sé si m’he excedit gaire. 

El president 

Gràcies. 

Passem, doncs, a les dues últimes preguntes, que són les que hem deixat per al 

final i que estan agrupades, dirigides a la presidenta en funcions, sobre el pluralisme 

a Catalunya Ràdio i a TV3, i la formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamentari 

Socialista. Té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Sí; moltes gràcies, senyor president. Efectivament, es parlava abans de l’informe de 

pluralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya que també diu, aquest informe 

de l’audiovisual, que no hi ha pluralisme; les entrevistes, que es fan a entitats 

vinculades al debat polític en tots els mitjans de la CCMA, i les entrevistes realitzades 

a entitats no independentistes són pràcticament residuals. 

Jo..., sí que m’agradaria, quan parlem de pluralitat..., li posaré dos exemples pels 

quals nosaltres pensem que la cosa pot millorar. Miri, aquest dissabte, el programa 

de referència de l’actualitat informativa a Catalunya, que és el Preguntes freqüents, 

no va haver-hi cap referència a la possible crisi de govern, o a la possible crisi 

parlamentària que s’havia produït entre Esquerra i Junts per Catalunya, i del que es 

va parlar era de les eleccions a Andalusia.  

Bé, no passa res, no parlem dels temes d’aquí, parlem de les eleccions a Andalusia. 

Molt bé. I per parlar de les eleccions a Andalusia –i no agafarem un criteri de 

proporcionalitat, no?, de representació..., o no sé si es va fer així– es va agafar per 

parlar una persona de l’Assemblea Nacional d’Andalusia, que en el mateix programa 

li pregunten que quantes persones té en aquesta assemblea, i diu: «Bé, entre quatre 

i quinze o vint persones, som.» I aquesta persona parla, entre altres coses, que, bé, 

que l’Estat espanyol s’ha apropiat de la cultura andalusa, «inclús ens ha arrabassat 
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la paella, que és una cosa tan nostrada. Però nosaltres el que volem fer és arribar..., 

l’Andalusia nord, per agafar una part de Múrcia, i també agafar una part de Portugal. 

I la culpa de tot és del PSOE, que ha practicat el genocidi cultural.» 

D’acord. No n’hi havia un altre per parlar de les eleccions d’Andalusia? Del PP, de 

Ciutadans, del PSOE, d’en Comú Podem... No n’hi havia un altre, que havien de 

parlar amb aquesta persona que diu que en la seva associació hi han quatre 

persones, perquè a Andalusia no es pot pagar una quota de cinc euros perquè 

tothom és molt pobre? Aquest és el xip que hem de donar d’Andalusia? 

Miri, li posaré un altre tema –i se n’ha parlat, ja, fa un moment–: l’electorat que veu 

la tele, efectivament, de Ciutadans, del Partit Socialista, en Comú Podem i el PP, 

cada vegada som menys que veiem TV3. Vostè em deia, fa un moment: «Home, 

però vostès el que han de fer és obrir el focus.» Obrim el focus. Què passava, fa deu 

anys? Jo l’hi dic: que la primera televisió per a la gent de Ciutadans era TV3, i per a 

la gent del PP era TV3. Sí, l’hi dic, miri: al PSC, el 45 per cent veien TV3; a Ciutadans 

era el 14 per cent, i el 3 per cent veia Televisió Espanyola; i al Partit Popular, la 

primera televisió era TV3. Fa deu anys. Però ara això ja no és així. Inclús a aquest 

partit, inclús al PSC, la primera televisió és Televisió Espanyola, i després TV3. Clar, 

jo he escoltat avui: «Clar, és que com vostès ens critiquen tant, el seu electorat se’n 

va.» Això s’ha dit aquí, eh? vostè comparteix això de que com nosaltres aquí fem la 

nostra feina de criticar TV3, la conclusió és que l’electorat d’aquests partits se’n van 

a una altra cadena? Vostè això ho comparteix? Ho comparteix, això? Espero que 

no, senyora Llorach. 

S’està perdent audiència per part d’una part de la societat catalana. La fractura en 

dos d’aquesta societat és evident. I TV3 també està jugant, en aquest sentit, un 

paper, facilitant aquesta fractura social. quin és el seu capteniment, senyora Llorach? 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, em permet deu segons per contestar-li el 

que abans m’ha quedat pendent? 
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Pel que fa als canvis estratègics del tema de la publicitat, sàpiga que, a nivell d’Estat 

espanyol, el mes de setembre, per exemple, ha baixat la publicitat a la ràdio un 8 per 

cent, i en el cas nostre, a Catalunya, només un 3 per cent, gràcies a la venda 

conjunta que es fa, al paquet ràdio i televisió conjuntament. Per tant, ho hauríem 

d’analitzar. Si vol, dediquem una sessió a analitzar tot el procés comercial de la 

corporació, perquè crec que estratègicament ens està funcionant. 

I després m’havia demanat el cost del Cims. S’ha fet tot amb recursos propis. I 

només es van llogar tres drons, que aproximadament són 1.500 euros. Per tant, això 

va ser el cost. 

Vostè m’ha parlat d’un programa, que és FAQS, com si fos un programa informatiu. 

I és un programa d’entreteniment. A mi el que m’agradaria és que quan parlem 

d’informació, dels informatius de televisió i de ràdio, que segurament ho podrien fer 

amb molta més propietat els directors dels mitjans que jo mateixa, parléssim dels 

informatius. Jo no sé quina informació han donat els informatius d’aquest cap de 

setmana referent a les eleccions d’Andalusia. Ara no l’hi puc dir. I quina informació 

han donat, per exemple, del que vostè deia de la crisi que hi havia entre Junts per 

Catalunya i Esquerra Republicana. N’estic segura, que se n’ha donat, a bastament, 

cobertura, tant en els informatius de Catalunya Ràdio com en els informatius de TV3. 

Perquè bàsicament els professionals dels dos mitjans informen de tot el que passa 

a Catalunya i a la resta de l’Estat i a tot el món, perquè tenim delegacions territorials 

a París, a Brussel·les. I, per tant, allà on hi ha la notícia hi són els nostres 

professionals. 

Vostè ha fet referència a una frase concreta que va dir en seu parlamentària el 

director, i que, mentre vostè la deia, ell m’anava dient: «Jo no vaig dir exactament 

això.» en tot cas, que li rebati ell la frase concreta. 

Jo crec que la corporació..., estic convençuda –no «crec», no, n’estic convençuda– 

que la corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no provoca fractura social al 

nostre país; ans al contrari, el que és la corporació reflecteix exactament el que està 

passant en els nostres carrers i en el nostre país des de la seva creació, des de fa 

trenta-cinc anys que es va crear la corporació. Per tant, no estic d’acord amb 

l’afirmació que vostè fa, que els mitjans nostres, Televisió de Catalunya i Catalunya 

Ràdio, el que estan fent és una fractura del nostre país. No és així i ho dic amb 

convicció. Jo crec que hi ha molts altres elements que són els que provoquen 
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aquesta fractura, i que l’únic que fa la televisió i la ràdio pública del país és reflectir 

en els seus informatius el que passa en el nostre país. 

Si vol, li passo la paraula al director de la televisió, perquè la frase aquella que..., si 

el president m’ho permet. 

El president 

Sí, li queda un minut i mig en total, vull dir. Si vol passar-li la pregunta... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

És que ell diu que no era... 

El director de Televisió de Catalunya 

És que, senyor diputat... President. És que..., no me malinterprete, perquè de 

vegades ja n’hi ha prou, eh? Jo sempre he dit, una vegada i una altra, que qualsevol 

crítica no és que no me siga necessària, sinó que és obligada. I que vostès estan 

ací per criticar tan honestament com puguen la feina que fem; nosaltres, per 

respondre aquestes crítiques, tan bonament com puguem. Que em diga que, com 

que es critica, això dona peu... Ho he dit quan vostè no hi era, aquest matí –

precisament vostè no hi era en aquell moment–, i ho he dit d’una altra manera. He 

dit: «Una cosa és criticar, i una altra cosa és definir etiquetes o divises o consignes 

que es van repetint una vegada i una altra, i que et destrossen absolutament la 

imatge, o bé de les persones o bé de les institucions; més enllà de les crítiques 

necessàries. I, per tant, només li demane que faça el favor de no interpretar-me 

d’aquesta manera. I si utilitza una frase extreta de context, encara menys. 

El president 

Senyor Pérez, té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Sí. Primer de tot, sí que hi era aquí. Però vostè deu estar avui una mica..., com 

sempre. Estava aquí quan vostè ho ha dit. Quan vostè ho ha dit... Com la gent de 

Ciutadans diu que Catalunya Ràdio fan no-sé-què i no-sé-què-més, el seu electorat 

els fa cas i deixen de veure. Ho ha dit pràcticament literal –literal. És a dir, quan fem 

aquí la nostra crítica, la conseqüència és que la gent deixa de veure TV3, no? És 
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aquesta? (Pausa.) És aquesta? (Pausa.) No, clar, jo trec..., bé, jo trec aquesta 

conclusió. Que vostè no volia dir... 

 

Fitxer 10 

 

...això? D’acord. Però vostè ho ha dit. I la conclusió és aquesta, d’acord? –i la 

conclusió és aquesta. I estava aquí quan vostè ho ha dit. Estava aquí present quan 

vostè ho ha dit, eh?, no s’inventi les coses. 

Què és el Preguntes freqüents? És un programa d’entreteniment? És un programa 

d’actualitat informativa, senyora Llorach? Vostè és la presidenta en funcions. És un 

programa d’actualitat informativa. Que hi han qüestions d’entreteniment? Sí. Però no 

és un programa d’entreteniment exclusivament. Es parla de l’actualitat informativa. I 

en aquest tema jo li demano rigor. Li demano rigor, senyora Llorach. Perquè en 

aquest país molta gent s’està apuntant a l’excursió de que a Andalusia la gent és 

pobra, els nens de deu anys... 

El president 

Senyor Pérez... 

David Pérez Ibáñez 

...són com en un altre país –sí–, tenen una... 

El president 

...se li ha acabat el temps. 

David Pérez Ibáñez 

I em sap molt de greu que la meva televisió pública s’apunti també a aquesta 

excursió –a aquesta excursió– de que no té res a veure amb la realitat... 

El president 

Senyor Pérez... 

David Pérez Ibáñez 

..del que està passant a Andalusia, que és tan digna... 

El president 
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...se li ha acabat el temps. 

David Pérez Ibáñez 

...com la que passa en aquest país. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, jo crec que els nostres mitjans públics –

n’estic segura– no s’apunten a aquesta excursió que vostè diu. Jo crec que els 

nostres mitjans públics informen amb rigor, i que, com li he dit, FAQS és un programa 

que sí que té actualitat, però a on informem del que passa és en els informatius, al 

TN migdia i al TN vespre i al TN comarques i al 3/24 les rodes del 3/24 tot el dia. 

Per tant, no pateixi, no ens apuntem a aquesta excursió que diu que la gent 

d’Andalusia és pobra, perquè vostè sap perfectament que els nostres professionals 

això mai ho farien, perquè això seria distorsionar la realitat. 

(El director de Televisió de Catalunya demana per parlar.) 

El president 

Vol parlar? 

El director de Televisió de Catalunya 

Quan jo ho he dit, vostè no hi era. I quan després he dit una interpretació, vostè sí 

que hi era. 

I només una cosa molt ràpida per acabar. Fa deu anys no sé l’electorat que tenien 

vostès, però em sembla que era bastant més alt que el que tenen ara. I potser 

aquesta part de l’electorat no és que no miren TV3, és possible que no els voten a 

vostès. 

El president 

Per què demana la paraula? 

David Pérez Ibáñez 
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Sí, per una contradicció evident: que aquest senyor encara no sap el que és el 

percentatge. Jo estic parlant de percentatges, no de vots absoluts. Si vol, parlem 

també de dades absolutes de la gent que ha fet l’enquesta, però en percentatges és 

igual el nombre de vots; simplement no se n’assabenta. 

El president 

Gràcies. 

Si no hi ha cap més qüestió, aixequem la sessió. 

La sessió s’aixeca a... 

 

 


