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iran diferents programes temàtics i 
especialitzats en disciplines com el 
cinema o les sèries televisives. 

La marca iCat va néixer el 2006 
com a substituta de Catalunya 
Cultura, una ràdio que no va tro-
bar el seu encaix amb l’audiència. 
Al cap de sis anys –l’octubre del 
2012 –, la CCMA va decidir suspen-
dre la seva presència a la FM addu-

int motius econòmics: s’estalviava 
així vora 800.000 euros, entre el 
cost de transportar el senyal i els 
programes que es van suprimir. 
Com que la graella s’ha pogut re-
forçar en els últims temps, la tor-
nada a la FM costarà només uns 
400.000 euros addicionals, part 
dels quals assumirà el departa-
ment de Cultura.e 

El retorn d’iCat a la FM:  
més música i programes infantils

L’emissora cultural dedicarà les nits de la graella a diferents programes temàtics

COMISSIÓ DE CONTROL

El retrobament d’iCat amb les ones 
hertzianes no serà només l’obertura 
d’una nova finestra per a l’emissora 
cultural de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
Més enllà de recuperar les emissions 
en FM, es vol remodelar la graella i 
potenciar l’oferta de continguts, tal 
com va explicar ahir Saül Gordillo, 
director de l’emissora, a la comissió 
de control del Parlament als mitjans 
públics de la Generalitat. 

Conscients que iCat pot ser una 
porta d’entrada per als més joves a 
l’oferta radiofònica de Catalunya 
Ràdio, a partir del setembre es de-
dicaran les franges matinals dels 
caps de setmana a una programa-
ció infantil, encara per determi-
nar. La idea és que els fills que vi-
atgen amb els seus pares en cotxe 
puguin escoltar-la i introduir-se 
en el món de la ràdio. 

35% de música en català 
Un altre objectiu és posar l’emisso-
ra al servei de la normalització de la 
música en català. En aquest sentit, 
hi ha la voluntat de pujar la ràtio de 
temes cantats en català a iCat fins 
a situar-lo en el 35%. La llei de l’au-
diovisual catalana fixa un mínim del 
25% d’emissió de música en català, 
però això només afecta les emisso-
res d’abast autonòmic. No es trac-
ta només de fer més música, sinó 
també d’obrir-ne els estils. “Volem 
mostrar també la diversitat de la 
música que es fa a Catalunya”, va ex-
plicar Gordillo. 

Pel que fa a la graella, el canvi més 
notable serà a la nit, ja que s’introdu-
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Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, va explicar els canvis que hi haurà a iCat 
durant la sessió de control parlamentari a la Corporació celebrada ahir. ACN

Estils 
“Volem 
mostrar la 
diversitat de 
la música feta 
a Catalunya”

Un ciutadà nord-americà 
ha demandat l’empresa 
Bose per haver atemp-
tat contra la seva inti-
mitat. Segons Kyle Zak, 

el fabricant d’equips d’àudio no no-
més acumula l’historial de totes les 
cançons i podcasts que l’usuari es-
colta amb els seus auriculars sense 
fils, sinó que també ven aquestes da-
des a tercers, com l’intermediari de 
dades massives Segment.io, que les 
fa servir amb finalitats publicitàries.  

Aquest rastreig es porta a terme 
amb l’aplicació mòbil Bose Con-

Els teus auriculars també t’espien
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nect vinculada als auriculars de la 
marca –en el cas del demandant, 
uns QuietComfort 35, però també 
altres models–. Aquesta aplicació, 
necessària per configurar funcions 
avançades com la reducció de so-
roll ambient o les actualitzacions 
de software, requereix que l’usua-
ri indiqui el seu nom, la seva adre-
ça de correu i el número de sèrie 
dels auriculars, de manera que cre-
uant les dades es pot elaborar un 
perfil detallat dels interessos per-
sonals: la teva música preferida diu 
coses de tu, però els podcasts que 

escoltes poden revelar aspectes 
polítics, mèdics o fins i tot sexuals.  

Avís 
El cas és que la lletra menuda de les 
aplicacions mòbils de Bose –tam-
bé n’hi ha una per als altaveus do-
mèstics sense fils SoundTouch 
com el que tinc a la cuina de casa– 
ja avisen que l’empresa rebrà da-
des de l’ús que fem dels aparells, 
inclosa fins i tot la ubicació geogrà-
fica. Però diu que ho fa “per habi-
litar el funcionament i manteni-
ment correctes del dispositiu”, 

sense revelar en cap moment que 
aquesta informació podrà ser ve-
nuda a tercers. De moment Bose 
no ha donat cap explicació sobre el 
tema. Però és paradoxal que els au-
riculars que ens posem precisa-
ment per aïllar-nos de l’exterior i 
per estalviar als que ens envolten 
les nostres dèries sonores, acabin 
deixant al descobert els nostres 
hàbits a través d’una aplicació més 
connectada del que voldríem, i de 
la qual no podem prescindir si vo-
lem gaudir de les funcions per les 
quals vam triar l’aparell.e

El debat 
parlamentari
●  Xut endavant 
La sessió no va servir per aclarir 
com assumirà el consell de go-
vern de la CCMA la reprovació 
del director de TV3, Vicent San-
chis, instada per una moció de 
CSQP aprovada el mes passat 
amb el suport dels grups de 
l’oposició. La vicepresidenta de 
la Corporació, Núria Llorach, va 
recordar que s’ha demanat una 
reunió amb els presidents dels 
grups parlamentaris per veure 
com es pot “conjugar” l’esperit 
de la moció amb l’autonomia 
amb la qual, també fruit d’una 
decisió del Parlament, funciona 
el consell de govern. Sanchis va 
ironitzar dient que “quan es fan 
certes reprovacions no s’està se-
guint la llei”, així que se sentia 
“estupefacte i reprovat”. Llo-
rach no va aclarir tampoc si 
pensava dimitir, tal com se 
sol·licitava en el punt segon de 
la moció. 
●  Defensa de Terribas  
El diputat Fernando de Páramo 
(Cs) va acusar Mònica Terribas 
de saltar-se el llibre d’estil de la 
CCMA per haver intervingut en 
l’acte de suport a Carme Forca-
dell. Gordillo va replicar que ai-
xò no era així, ja que la periodis-
ta no és plantilla de l’emissora. 
“I no hi ha incompatibilitat que 
un presentador presenti un acte 
públic, que era transversal i que 
comptava amb les principals au-
toritats del país”.


