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Fins ara s’ha evitat explicitar 
quants diners considera la Corpo-
ració que necessita per funcionar 
raonablement i no només a partir 
de mínims. 
Miri, l’avantprojecte de pressupost 
que havia plantejat la Corporació al 
setembre, austerament i comptant 
només l’imprescindible, preveia 251 
milions d’aportació pública. Al de-
sembre ens van comunicar que no 
podia ser i que es quedaria en 240 
milions. Davant d’aquesta situació, 
el que hem fet és internalitzar. L’efi-
ciència del 2010 al 2020 s’ha mul-
tiplicat per molt, fins al punt que 
crec que no hi ha cap persona dels 
2.300 treballadors que pugui dir 
que té mitja hora lliure. Però nosal-
tres hem de ser motor també de la 
indústria, així que cal incentivar el 
cinema i la producció de sèries. Si no 
invertim en producte audiovisual, 
la indústria d’aquest país morirà. 
Abans teníem tres sèries per tempo-
rada i en aquesta només n’haurem 
pogut tenir una. Amb aquests 240 
milions no en tenim prou. 

Què demanen? 
Diners per a la ficció. No només per 
afermar el lideratge: també per ofe-
rir obres de proximitat. La gent les 
identifica com a pròpies, aquestes 
sèries, perquè les té en català. Vo-
lem fer dues sèries més i cadascuna 
costa uns 2,6 milions. El contracte-
programa també permetria treba-
llar molt millor per al públic infan-
til. Si no treballem el big data per 
poder-los oferir els productes que 
ara mateix volen, i en les finestres 
que volen, quedarem a la cua. 

De fet, dels quatre canals infantils, 
el Super3 ja és l’últim. Al gener va 
quedar per darrere de Clan, Disney 
i Boing. 
Però tenim 500.000 socis actius del 
Club Super3 que hem d’aprofitar. I 
tenim productes propis boníssims 
en l’àmbit infantil, com el Manduka, 
el Mic o l’Info-K. Però hem deixat 
d’invertir en producció aliena, que 
suposa el 80% del contingut del ca-
nal. Estem donant producte d’alie-
na de fa deu anys i aquesta oferta els 
nens no la segueixen. Hem de tor-
nar a comprar aliena i traduir-la al 
català i fer que això no arribi només 
a la plataforma clàssica del canal Su-
per3, sinó també a YouTube i les no-
ves plataformes, amb formats més 
curts i immediats.  

Hi insisteixo: ¿i tot això quant suma? 
Nosaltres demanem 30 milions 
més, respecte als 251 que havíem 
pressupostat. Amb això tindríem 
recursos per fer ficció, per fer entre-
teniment, per als infantils, per al ca-
nal 33... Necessitem tenir més pre-
sència cultural. Per exemple, gra-
vant les obres de teatre que s’estan 
fent a Catalunya i seran patrimoni 
d’aquí deu anys. Si no les enregis-
trem nosaltres, no ho farà ningú. I 
això també ho ha de fer la Corpora-
ció. A més, tenim inversions atura-
des des de fa temps perquè, quan no 
tens diners, prioritzes continguts. 

Una de les prioritats és adaptar la 
Corporació al nou paradigma. Què 
caldria fer? 
Ja hem posat en el centre de la redac-
ció els mitjans digitals, en lloc de la te-
levisió. I, al final, quan fas aquest mo-
viment estàs plantejant un canvi es-
tructural perquè el centre de la deci-
sió ja és digital. Ja no és el telenotícies 
del migdia, o el del vespre. I aquest 
pas s’ha de fer en els altres àmbits, co-
mençant per l’infantil, per exemple. 

L’àrea de mitjans digitals, nòmines 
a part, només té 850.000 euros de 
pressupost en una casa de més de 
300 milions. Difícilment poden ser 
considerats el centre. 
Però, encara que no estiguin assig-
nats directament a mitjans digitals, 
hi ha diners d’enginyeria, o de màr-
queting, que formen part de la uni-
tat digital. Aquesta casa cada vega-
da és més transversal. 

Abans de dedicar-se a l’audiovisu-
al va dirigir l’Institut Català de les 
Dones. Com està la Corporació, en 
aquest aspecte? 
Estem elaborant des de recursos 
humans, i amb els comitès, el pla per 
a la igualtat. És una de les meves pri-
oritats, perquè no existia, i es fan re-
unions quinzenals per anar-hi 
avançant. Però no hi ha gender gap 
a la Corporació. Aquí un directiu i 
una directiva cobren el mateix. I un 
redactor i una redactora, també. 

¿I pel que fa a projecció professi-
onal o presència en pantalla? 
Crec que ho tenim bastant equili-
brat. ¿Es podria fer més? Segur. 
Anem coixos en algunes tertúlies, 
per exemple. També més presèn-
cia d’esport femení als informa-
tius, tot i que en això hem avançat. 
L’Esport3 fa una feina molt impor-
tant, en aquest sentit, amb el wa-
terpolo, l’handbol, l’hoquei, el fut-
bol... Al final, una sèrie com Les de 
l’hoquei té un punt d’aposta per la 
igualtat. 

Ara que parlava de l’Esport3, el ca-
nal té problemes per omplir la gra-
ella i aconsegueix una audiència 
residual. ¿Es planteja tancar-lo? 
En absolut. No podem permetre’ns 
perdre els valors de l’esport, com a 
servei públic. Hem de dotar el canal 
de més continguts, això sí. Però tan-
car-lo? No pas! Hem de mantenir tots 
els canals. De fet, soc partidària de re-
cuperar el canal cultural per poder fer 
un Super3/K3 infantil i juvenil. 

Acabem. Quin és el primer consell 
que li donarà al seu successor, 
quan la rellevin? 
Que s’ho agafi amb moltes ganes i 
s’estimi molt la casa, que la casa es 
fa estimar. 

¿Encara que aquest successor sigui 
Saül Gordillo, com semblava que 
havia de ser fa un any? 
No sé qui serà, perquè això ho deci-
deix el Parlament. Però sí: ho diré a 
qualsevol persona que entri en 
aquest despatx, evidentment.e

¿Es pot operar amb normalitat 
quan dels sis consellers només en 
queden quatre? 
Sí, perfectament. 

Aleshores, ¿que la nova llei aug-
menti el nombre de membres del 
consell fins a set no li sembla un 
despropòsit que només s’explica 
per qüestions partidistes i no de 
necessitats de gestió? 
Això ho haurà de preguntar als dipu-
tats del Parlament, que són els que 
han canviat la llei. Els quatre que som 
aquí treballem tot el dia i tirem la ca-
sa endavant. Treballem amb respon-
sabilitat perquè és l’empresa de co-
municació més important per a 
aquest país i perquè arribes a casa de 
tots els ciutadans de Catalunya. 

Diu que arriba a totes les cases. Pe-
rò una de les crítiques recurrents 
és que només arriba en realitat a 
una meitat concreta del país. 
Hi ha alguns polítics que al Parla-
ment ens acusen de no cuidar tot el 
ventall de sensibilitats ideològiques 
que pot haver-hi a Catalunya. Però 
és fals. Tenim tertulians de totes les 
opcions polítiques i quan el CAC fa 
un informe de pluralisme, qui dona 
més veus és sempre TV3 i Catalunya 
Ràdio. Aquesta crítica d’adoctrina-
ment i sectarisme és falsa. A més, 
per criticar TV3 deu ser que la mi-
ren, no? ¿O és que potser la criti-
quen només a partir d’un tuit? 

¿Hi ha forces polítiques que han 
jugat a l’estigmatització de TV3 i 
Catalunya Ràdio? 
Hi ha ciutadans d’aquest país que 
han jugat a això.  

¿Ciutadans amb majúscula o amb 
minúscula? 
Em refereixo a les persones [riu]. 
Persones que, volgudament, han in-
tentat estigmatitzar una televisió 
que és plural, i que no només fa in-
formatius. Intentem arribar i agra-
dar a tothom i ho demostren les da-
des. Com quan l’índex GFK ens 
puntua amb la millor nota de credi-
bilitat. I no és una empresa que et fa 
informes a mida perquè la pagues: 
és una firma internacional que ana-
litza totes les televisions. 

Està sent investigada pels anuncis 
de l’1-O. Vostè es va trobar aquest 
conflicte de manera sobrevinguda. 
¿Els va inserir per convenciment o 
per obediència? 
Aquest tema està sub iudice i m’hau-
rà de permetre que no hi entri. És 
l’únic tema del qual no puc parlar. 

Hi ha una derivada no judicial: la 
diferència de línies de defensa en-
tre vostè i un altre investigat: el di-
rector de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo. Això ha creat una situació 
extremadament incòmoda, perquè 
la va acusar de sotmetre’l a “pres-
sions intolerables”. 
Del tema judicial no en vull parlar. 

Però jo li pregunto, exclusivament, 
com afecta aquest fet la gestió 

d’aquesta casa. ¿Poden treballar 
amb normalitat després d’això? 
[Pausa.] Bé, és possible treballar 
amb normalitat. Les persones ens 
hem d’entendre. I una cosa és el que 
passi a nivell judicial i una altra co-
sa és aquesta casa, que ha de funcio-
nar. Més enllà de les estratègies que 
hagi aplicat o del que hagi explicat, 
Gordillo és el director de Catalunya 
Ràdio i ell dirigeix els continguts de 
l’emissora pública del país. Quan es-
tic d’acord amb el que fa l’hi dic, i 
quan no, també. 

Parlant de la capacitat de decidir 
els continguts, durant aquest man-
dat hem vist també com el director 
de Catalunya Ràdio es quedava 
sense poder fer dos dels fitxatges 
que havia anunciat: Albert Om i 
Cristina Puig. 
La capacitat hi és. Però amb un únic 
marge: el pressupost. Si jo tingués 
algun problema amb el nom de Cris-
tina Puig... ¿Cristina Puig estaria 
fent el FAQs? El que ha bloquejat el 
consell és el contracte. Ha prohibit 
la despesa perquè no estava consig-
nada. I amb l’Albert Om va passar el 
mateix. Se superava de molt el pres-
supost assignat per a aquesta fran-
ja. Nosaltres no podem fer dèficit. 

Però les partides extraordinàries 
es poden buscar. En aquell conflic-
te hi van pesar també la tensió en-
tre un consell de govern liderat per 
consellers proposats per JxCat i 
una direcció de Catalunya Ràdio 
proposada per ERC, a part de les 
qüestions personals. 
La Corporació no atura continguts 
per fastiguejar el director de la tele-
visió o la ràdio. I, al final, la respon-
sabilitat és meva, que en soc l’admi-
nistradora única. Soc qui signa. Si no 
hi ha els diners, no te’ls pots gastar. 
Tot s’intenta polititzar però hi ha 
menys política de la que es pensen. 
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“No hi ha cap 
persona dels 
2.300 
treballadors 
que pugui dir 
que té mitja 
hora lliure” 
 
“Hi ha qui  
ha jugat a 
estigmatitzar 
TV3 i 
Catalunya 
Ràdio” 
 
“Hem de 
dotar 
l’Esport3  
de més 
continguts. 
Però  
tancar-lo?  
No pas!”

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
ha guardonat amb el premi Pica d’Estats el 
periodista Daniel Romaní i el fotògraf Santi 
Iglesias per una sèrie de set reportatges publicats 

al diari ARA l’agost del 2019 que portaven per 
títol “Castells per la província de Lleida”. Els dos 
membres de l’ARA han rebut el premi, que ja 
compta amb 31 edicions, en la modalitat de 

premsa escrita d’informació general. Els 
reportatges recullen fets històrics, anècdotes i 
curiositats sobre les set fortaleses de la plana i 
del Prepirineu lleidatans que retraten.
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