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GEGANTS DELS CONTINGUTS

nària del Govern de 20,5 milions 
d’euros per la crisi sobrevinguda de 
l’IVA). La nota negativa la dona 
l’evolució publicitària, que ha baixat 
un 4,7% en l’últim any, en el qual la 
Generalitat no ha invertit com acos-
tuma, per l’aplicació del 155. En to-
tal, s’han obtingut 54,1 milions d’eu-
ros. “Com que hi ha un canvi de ten-
dència en el mercat publicitari, 
s’han obert vies d’inversió alterna-
tives. Hem triplicat, per exemple, 
l’entrada de diners per a ajuts a la 
producció. I hi ha una via encetada 
per a la venda de les sèries a les pla-
taformes. Així, hem establert rela-
ció amb Netflix i Movistar”. 

Nacho Martín Blanco, de Ciuta-
dans, va criticar que Llorach man-
tingués com a directors dels mitjans 
“dos imputats per desobediència i 
malversació”. L’afirmació va fer sal-
tar Sanchis: “Com sap vostè els càr-
recs? Perquè jo no els sé. No sé els 
fets que se m’imputen. Estic en es-
tat d’absoluta estupefacció”. El di-
putat va dir que ho havia deduït “pel 
sentit comú” i pel que havia llegit a 
la premsa, i li va recordar que feia un 
any que estava reprovat pel Parla-
ment. “No pensa dimitir?”. 

I la pregunta més sorprenent de la 
jornada la va formular la socialista Be-
atriz Silva, que va recriminar al direc-

La CCMA projectarà el judici al món 
amb continguts en anglès i castellà

Comuns i Podem demanen que la cobertura es concentri al 3/24 i no s’estengui per la graella de TV3
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TV3 i Catalunya Ràdio es bolcaran 
en el judici i l’apartat digital tindrà 
un elevat protagonisme. Ho va ex-
plicar ahir Saül Gordillo, durant la 
comissió de control parlamentària 
de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, com a responsa-
ble de la divisió online de l’ens. Una 
de les mesures anunciades és la tra-
ducció d’alguns dels continguts al 
castellà i l’anglès, en clau d’interna-
cionalització d’un judici considerat 
de màxima prioritat informativa 
pels responsables dels mitjans de la 
Generalitat. També hi haurà, com a 
format innovador, un resum diari 
de la jornada que els usuaris podran 
rebre al WhatsApp. 

Durant la sessió, es van poder 
comprovar les reserves del PSC i els 
comuns sobre la cobertura: els seus 
representants van coincidir en dema-
nar que el gruix del dia a dia es con-
centrés en el canal 3/24. “No enten-
dríem que es pretengui alterar exces-
sivament la programació de TV3”, va 
manifestar Marta Ribas, dels co-
muns. “Que a TV3 hi hagi informació, 
però que no s’escampi el judici per to-
ta la graella”, va secundar el socialis-
ta David Pérez. El director de TV3, Vi-
cent Sanchis, va explicar que la cober-
tura estarà guiada “pel criteri de neu-
tralitat” i que en el canal 3/24 hi 
haurà la part més informativa, men-
tre que la discussió i l’anàlisi es con-
centrarà sobretot a TV3.  

La presidenta de la CCMA va 
aprofitar la Comissió per presentar 
el resum econòmic de l’any. La Cor-
poració ha tancat l’any amb equili-
bri pressupostari, tot i haver de fer 
front a un pla de contenció de 39,5 
milions (que va ser pal·liat parcial-
ment amb una aportació extraordi-
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Saül Gordillo i Vicent Sanchis, directors de Catalunya Ràdio i TV3, respectivament, i Núria Llorach, presidenta de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, durant la sessió de control parlamentari d’ahir. PARLAMENT

tor de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, 
la cantada de nadales informal feta 
pels treballadors i en la qual es va can-
tar un text –amb la música del Fum, 
fum, fum– amb una lletra solidària 
amb els presos polítics. La diputada va 
assegurar, a més, que existia un vídeo 
on es podia veure cantar Gordillo, co-
sa que ell va negar vehementment. El 
directiu, a més, va recordar que es 
tractava d’un acte estrictament in-
tern, en el sentit que no es va emetre 
per cap canal de l’emissora, i que la di-
recció no n’era pas organitzadora. “Jo 
només els vaig acompanyar, per sa-
ludar el Nadal, amb una copa de cava 
i neules i torrons”.e

Retrets  
La imputació 
dels directors 
protagonitza 
un moment 
tens a la sala

por dels mercats al fet que s’estigui 
creant una bombolla amb la compa-
nyia, aquesta mateixa setmana es 
van anunciar increments de tarifes 
d’entre 1 i 2 dòlars que haurien de 
millorar l’entrada de diners per a 
aquest gegant dels continguts. La 
pressió de competidors com HBO o 
Hulu i els que han anunciat, com 
Disney, que volen entrar en el sec-
tor ha fet augmentar el pressupost 
de compres de la firma.e

milions de dòlars. La presentació de 
la dada va ser rebuda amb una 
baixada instantània del 2,8% en 
el preu de l’acció. S’interpre-
ta que aquesta reacció és la 
manera del mercat d’indicar 
que l’alta previsió de despesa 
prevista per la plataforma 
–12.000 milions només en 
continguts, part dels quals a 
partir de deute– no està en sinto-
nia amb la ràtio de creixement que 

mostren els últims resultats. Potser 
per això la companyia, que no 

acostuma a donar dades d’audi-
ència, va afanyar-se a explicar 
que el film Bird Box (a la imat-
ge), protagonitzat per Sandra 
Bullock, havia sigut vist per 80 
milions d’usuaris en només 

quatre setmanes. 
Netflix té 139 milions de cli-

ents, dels quals 1,53 milions viuen 
als Estats Units. Per tal de mitigar la 

Netflix va guanyar 8,8 milions 
d’usuaris l’últim quadrimestre, i ai-
xò suposa un 34% més que el mateix 
període de l’any anterior. Però els 
mercats no van reaccionar positiva-
ment a la presentació dels resultats 
econòmics d’aquests quatre mesos, 
durant els quals va facturar 4.100 
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La por a l’excessiu endeutament fa caure les accions de Netflix


