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jo em quedo a casa

La CCMA creu que perdrà 14,5 
milions d’euros pel coronavirus

Sessió de control tensa, amb retrets pel reportatge sobre Rosell

guda de la publicitat, cosa que –suma-
da a l’aturada dels rodatges pel virus– 
tindrà implicacions en la graella. I no 
serà només en l’arrencada de la se-
güent temporada, sinó que les afecta-
cions s’estendran com a mínim fins al 
primer trimestre del 2021. Segons ha 
pogut saber aquest diari, un dels pro-
grames que les patirà és Persona infil-
trada: s’havia d’estrenar ara al maig, 
però ha quedat posposada fins a la tar-
dor. També s’ha retardat l’inici de ro-
datge de Joc de cartes, que arribarà 
més tard del previst. 

En el cas de produccions internes,  
s’han ajornat alguns rodatges, com ara 
el dels programes Al cotxe, Els meus fills 
(la variació amb fills del programa Els 
meus pares, de Gemma Nierga), El su-
plent i Quan arribin els marcians. Tam-
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poc hi ha plans per reprendre la filma-
ció del serial de tarda, Com si fos ahir. 
Catalunya Ràdio també patirà econò-
micament pel covid-19. El director de 
l’emissora, Saül Gordillo, va explicar 
que el pla de reducció de despesa apro-
vat l’afecta en 350.000 euros. 

Cs vol eliminar la meitat de la CCMA 
Mentrestant Ciutadans va anunciar que 
demanaria la reducció del pressupost 
de la radiotelevisió pública catalana a la 
meitat per dedicar aquest estalvi a polí-
tiques derivades de la pandèmia. El 
2019 la CCMA va rebre una aportació 
del govern de 239 milions d’euros. Una 
reducció a 120 milions –gens previsible, 
tenint en compte l’aritmètica parla-
mentària actual– faria inviable l’estruc-
tura de l’ens, ja que només la plantilla de 

2.300 treballadors costa 170 milions 
d’euros, i caldria sumar-hi la compra de 
continguts externs i infraestructura i 
tecnologia. 

El caràcter virtual d’aquesta compa-
reixença no va evitar que es produïssin 
alguns moments de cos a cos. El docu-
mental sobre Sandro Rosell va centrar 
la part més polèmica de la sessió. La di-
putada Sonia Sierra, de Ciutadans, va 
acusar la direcció de censurar aquell 
treball (que es va emetre sense firmar 
perquè l’autor no va acceptar un parell 
de canvis que se li van fer). Segons va re-
cordar Sanchis, el consell professional 
d’informatius, que representa els peri-
odistes de la casa, va determinar que el 
periodista tenia dret a retirar el seu 
nom, però no va apreciar que hi hagués 
censura, ja que la tesi del treball no ha-
via quedat afectada. 

El fet que un dels fragments retirats 
fes referència a Mediapro i la seva rela-
ció amb el FIFAgate va fer que Sierra 
suggerís que la supressió l’havia instat 
Sanchis perquè havia sigut director de 
Barça TV. Ell va recordar que la part 
editorial de Barça TV estava sota el pa-
raigua directe del club i que la produc-
tora només s’encarregava de la tècnica, 
que Mediapro mai li ha pagat una sola 
nòmina i que, en tot cas, si cal parlar del 
FIFAgate s’ha de fer podent donar totes 
les versions. El moment més tens va ser 
quan Sanchis va etzibar a Sierra: “Si vos-
tè té tant d’encert periodístic per avalu-
ar les nostres peces com fent hipòtesis, 
dediqui’s a alguna altra cosa. No sé si a 
mi em reprovaran, però com a reporte-
ra aficionada, com a Tribulete, no és que 
l’haurien de reprovar, no, és que no 
l’haurien de deixar treballar enlloc”. La 
diputada dels comuns Marta Ribas va 
advertir a Sanchis que no era a Twitter 
i va preguntar pel criteri que s’havia 
aplicat per fer l’edició. 

Sanchis va recordar que hi ha una di-
recció corporativa d’esports que repor-
ta directament al consell de govern de 
l’ens, i no pas a ell com a director de 
TV3. I va explicar que l’edició en con-
cret s’havia instat des d’aquesta direc-
ció d’esports: “Jo puc decidir què s’emet 
i què no s’emet. Però no puc entrar, ni 
opinar ni editar cap contingut d’es-
ports”. I va dir que si volien que expli-
qués per què va decidir emetre’l ho fa-
rà en una altra compareixença. Amb tot, 
va voler desmarcar-se del reportatge. 
“Jo no l’hauria emès”, va dir, adduint 
que no compleix el llibre d’estil de TV3. 
I va apuntar al fet que es doni només la 
versió de Rosell sobre els fets com a mo-
tiu del seu distanciament de la peça.e

El covid ja ha girat una prime-
ra factura contra les arques 
de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA). La radiotelevisió 

pública ha estimat en un mínim de 14,5 
milions d’euros els diners que deixarà 
de percebre, com a conseqüència de la 
crisi publicitària que deixa la pandèmia. 
Ho ha explicat la presidenta en funcions 
de l’ens, Núria Llorach, en la comissió 
de control parlamentari de l’ens –la pri-
mera des del confinament– celebrada 
per via telemàtica ahir. La directiva, a 
més, va admetre que estava sent opti-
mista, de fet, ja que les previsions del 
Banc d’Espanya probablement obliga-
ran a revisar a la baixa les previsions. 

El director de TV3, Vicent Sanchis, 
va xifrar entre un 70% i un 80% la cai-

Núria Llorach, presidenta en funcions de la Corporació, en una imatge d’arxiu. MANOLO GARCÍA

El CAC critica els ‘TN’ per una notícia sobre maltractaments
ALBERT CASTELLVÍ ROCAEl Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya (CAC) considera 
que TV3 no va respectar la 
intimitat ni el dret a l’anoni-
mat d’una dona gran que ha-

via sigut víctima de maltractaments a la 
residència on vivia. En un acord adop-
tat per unanimitat, l’organisme critica 
els  Telenotícies per no haver ocultat la 
identitat de la víctima i, a més, haver 
utilitzat “elements d’espectacularitza-
ció” en el tractament de la notícia, eme-
sa el 16 de març tant en l’edició el mig-
dia com en la del vespre.  

La decisió del CAC fa referència al 
cas d’una dona de 81 anys, malalta 

d’Alzheimer i amb un grau de depen-
dència del 100%, que havia patit mal-
tractaments i abusos sexuals reiterats 
per part d’un cuidador i una cuidadora 
de la residència Mossèn Vidal i Aunós 
de Barcelona, on vivia. La peça emesa 
incloïa diversos fragments d’un vídeo 
enregistrat amb càmera oculta per la fa-
mília de la víctima, en el qual es veia 
com els cuidadors la maltractaven. 

El Consell, però, es queixa que “no 
s’utilitzen sistemes d’ocultació de la 
identitat”, de manera que és possible 

identificar la víctima. A més, la peça in-
cloïa també una “fotografia en primer 
pla de la víctima, amb un hematoma a 
l’ull” i diverses dades que permeten 
identificar-la i “exposen la seva identi-
tat”, com ara el lloc de residència, l’edat 
i la malaltia que pateix o la identitat de 
la seva filla, que també apareixia a la no-
tícia per explicar la seva versió dels fets. 
“La identificació de la persona que va 
patir els abusos sexuals i maltracta-
ments és clara i perfectament recognos-
cible”, denuncia el CAC, i afegeix que “la 

finalitat informativa de la notícia hau-
ria estat a bastament assolida, en la se-
va dimensió d’interès públic, emprant 
qualsevol dels sistemes d’ocultació de la 
identitat de la víctima”. 

Més enllà d’això, l’organisme criti-
ca que tant la imatge com el so de la no-
tícia inclouen elements d’espectacula-
rització, “especialment la reiteració i 
la durada, que resulten inadequades en 
el tractament dels fets violents”. Se-
gons l’informe del CAC, les imatges en-
registrades amb càmera oculta inclo-
uen diverses escenes de violència i 
d’altres que “exposen la vulnerabilitat 
de la víctima”.e


