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MITJANS PÚBLICS
departaments i empreses públi-
ques, inclosa la Corporació, a prin-
cipis d’agost. “Això ha agreujat la 
manca de finançament de la Corpo-
ració en dos àmbits: no estem fent 
les inversions necessàries i afecta 
greument els continguts que eme-
tem”, va assenyalar Llorach. Segons 
Sanchis, la pràctica totalitat 
d’aquesta tisorada, que puja a més 
de tres milions d’euros, s’ha aplicat 
a les “inversions tècniques i de man-
teniment”, perquè “era l’única co-
sa que no s’havia gastat”. “El resul-
tat és una precarietat tècnica. Últi-
mament hem tingut problemes”, va 
lamentar el director de TV3. 

Davant d’aquesta situació, Llo-
rach va advertir del risc d’una “des-
capitalització” de la CCMA i va po-
sar com a exemple la “falta de recur-
sos” que pateix el Super3, que s’ha 
vist sotmès a una “retallada dràsti-
ca d’ingressos”, la qual fa que la pro-
ducció aliena, que representa “el 
85% de la graella” del canal, quedi 
molt afectada. “Aquest és un canal 
estratègic per a la Corporació i per 
al país, per captar nous públics, pe-
rò fa molt de temps que no té el fi-
nançament necessari. Si no rever-
tim la situació correm el risc de ser 
residuals en aquest àmbit”, va aler-
tar Llorach. Sanchis hi va insistir: 
“Hi dediquem més diners que als al-
tres tres canals [33, Esport3 i 3/24], 
però la competència dels altres mit-
jans i els nostres propis recursos ens 
estan situant on ens estan situant, 
que pot ser la marginalitat”. Al se-
tembre, el Super3/33 va marcar el 
seu mínim històric d’audiència, 
amb un 0,6% de quota de pantalla.  

Sobre aquesta qüestió, el diputat 
del PSC David Pérez va apuntar una 
altra possible causa de la pèrdua 
d’audiència del Super3: segons ell, 
la “manca de pluralisme” de TV3 ha 
portat una part de la població cata-
lana a “desconnectar” d’aquesta ca-
dena i ha fet que “la seva infància 
deixi de veure el Super3”.  

Acostar-se a la mitjana europea 
Per corregir la manca de recursos, 
Llorach va apel·lar al Llibre blanc de 
l’audiovisual que va presentar el 
Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC) el gener del 2017 i que 
proposava incrementar el pressu-
post de la CCMA fins a equiparar-lo 
a la mitjana de les corporacions pú-
bliques europees. La presidenta en 
funcions va assenyalar que, de cara 
al 2020, l’aportació pública a la Cor-
poració passarà dels 231 milions 
dels últims anys a 251, un cop con-
solidada la partida extraordinària 
de 20,4 milions que l’ens públic va 
rebre el 2018. Això, diu, equivaldria 
a un cost de 33 euros per cada ciuta-
dà, mentre que la mitjana europea 
és d’uns 50 euros per càpita. Segons 
Llorach, el projecte de contracte 
programa per als pròxims quatre 
anys que prepara el consell de go-
vern va en aquesta línia. Si aquest 
desig es fes realitat, el pressupost 
anual de la Corporació se situaria al 
voltant dels 380 milions d’euros, 
uns 150 milions més que ara.e

“Tres forats negres” a la 
graella de TV3 del 2020

Núria Llorach admet que el Super3 “corre el risc de 
ser residual” per la manca de recursos de la CCMA

“Tres forats negres”. Així és com 
veu el director de TV3, Vicent San-
chis, la graella de la televisió públi-
ca per al segon, tercer i quart tri-
mestres del 2020. De moment, diu, 
la cadena només té continguts per 
omplir els tres primers mesos de 
l’any, un període que Sanchis veu 
“lleugerament sòlid” (a diferència 
del segon trimestre, que és “líquid”, 
i els dos últims, “gasosos”), tot i que, 
segons admet, encara hi ha una nit 
de la setmana en què la direcció de 
la cadena no sap “què posar-hi”. 
“S’admeten idees...”, va ironitzar 
Sanchis davant dels diputats que 
formen la comissió de control de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), on ahir va com-
parèixer acompanyat del director 
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, 
i de la presidenta en funcions de la 
Corporació, Núria Llorach.  

Sanchis va recordar també que, 
en els nou mesos que queden de la 
temporada actual, la cadena només 
té “una sèrie programada”, i ho va 
atribuir tot plegat a una “precarie-
tat que s’està fent crònica i que ara 
és molt aguda”. Llorach, per la seva 
banda, va posar xifres a la situació: 
va confirmar que la CCMA rebrà 
una aportació extraordinària del 
Govern de 10,8 milions d’euros (in-
ferior als 16,2 milions que havia de-
manat), amb la qual podrà fer front 
als 4,2 milions extres que ha de pa-
gar en concepte d’IVA a causa del 
canvi legal aprovat fa dos anys, i su-
fragarà també “una part” de l’incre-
ment de despeses de personal deri-
vat de l’anul·lació, per part de l’Au-
diència Nacional, de la retallada sa-
larial del 5% que s’havia aplicat 
durant el 2013. En canvi, la partida 
extraordinària no arribarà per pa-
gar els dos milions d’euros en què 
s’ha incrementat l’aportació a la Se-
guretat Social ni per cobrir la dava-
llada de 3,4 milions en els ingressos 
previstos per publicitat.  

A això cal afegir-hi, encara, la re-
tallada del 6% que la conselleria 
d’Economia va obligar a fer a tots els 
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Ciutadans recorre de nou a la Junta Electoral
Tres qüestions polèmiques

Queixa de Cs per l’1-O 
Llorach va anunciar ahir que la 
CCMA ja ha rebut “el primer re-
curs” de la precampanya del 10-
N. Es tracta d’una queixa que 
Ciutadans ha presentat a la Jun-
ta Electoral Provincial de Bar-
celona per la “falta d’objectivi-
tat” i la “flagrant vulneració del 
principi de neutralitat política” 
de la cobertura que van fer els 
informatius de TV3 i Catalunya 
Ràdio del segon aniversari de 
l’1-O. La CCMA tenia temps fins 
ahir per presentar al·legacions.

Martínez torna a la CCMA 
En Comú Podem i la CUP van 
qüestionar la “contractació” d’An-
dreu Martínez, fins dilluns direc-
tor general dels Mossos d’Esqua-
dra, en un moment en què “no s’es-
tan cobrint ni les baixes de mater-
nitat” per falta de diners. Martínez 
recupera el càrrec de director 
d’Estratègia i Recursos Humans de 
la CCMA que va ocupar del 2015 al 
2018, quan va marxar a Interior. 
Llorach va argumentar que estava 
en situació d’excedència forçosa i 
ara ha demanat la reincorporació.

Querelles contra Rivera 
La diputada de Ciutadans Sonia 
Sierra va acusar Sanchis d’haver 
“mentit” a l’abril quan va anun-
ciar a la comissió “diverses que-
relles” contra el president del 
seu partit, Albert Rivera, que no 
s’han materialitzat. “Esperi que 
acabi el temps de prescripció 
dels delictes que atribueixo al 
senyor Rivera i veurem si com-
pleixo o no”, va respondre San-
chis. Segons ell, els serveis jurí-
dics de la Corporació segueixen 
“estudiant” la qüestió. 

El thriller The blacklist estrena avui a 
Movistar+ la seva setena temporada. En 
aquesta ocasió, la sèrie protagonitzada per 
James Spader recupera el personatge de 

Katarina Rostova (Laila Robins), l’exespia 
del KGB i mare biològica de l’agent de l’FBI 
Elizabeth Keen. Segons el productor de la 
sèrie, John Eisendrath, l’aparició de la 

Katarina en aquesta temporada tindrà “un 
profund impacte en la Liz i en totes les 
seves creences”. La sèrie es podrà veure a 
Movistar Series. 

‘THE BLACKLIST’ 
TORNA A 
MOVISTAR+


