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Fitxer 01 

 

XII legislatura · tercer període · sèrie C · número *** 

 

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

Sessió 14, divendres 5 de juliol de 2019 

Presidència de l’I. Sr. David Mejía Ayra 

 

Sessió 14 de la CCMA 

La sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) s’obre a ***. Presideix David Mejía Ayra, acompanyat 

del vicepresident, Ruben Wagensberg Ramon, i del secretari Francesc Ten i Costa. 

Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora. 

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Carmen de Rivera i Pla, 

Ignacio Martín Blanco, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Sonia Sierra Infante, pel 

G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Antoni Morral i Berenguer, Eduard 

Pujol i Bonell i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i 

Martí, Adriana Delgado i Herreros, Jenn Díaz Ruiz i Raquel Sans Guerra, pel G. P. 

Republicà; David Pérez Ibáñez i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia 

Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i 

Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya. 

Assisteixen a aquesta sessió la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i 

Boladeras; el director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo 

Bernárdez, i el director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis i Llàcer. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals. 

2. Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als mitjans de 

comunicació públics (tram. 250-00709/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 279, 13; esmenes: BOPC 308, 10). 

3. Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya (tram. 250-00789/12). Grup Parlamentari Republicà, 

juntament amb 26 altres diputats del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 324, 28). 

El president 

Bon dia a tothom. Iniciem aquesta sessió de la Comissió de Control de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. Donar la benvinguda, com sempre, als 

compareixents, a tots els membres del públic, als diputats i diputades. 

Hi ha alguna substitució que s’hagi de dir a la mesa? 

Raquel Sans Guerra 

Nosaltres tenim diverses substitucions. El senyor José Rodríguez substitueix 

l’Adriana Delgado; qui més hi ha..., l’Ernest Maragall substituirà el Ruben 

Wagensberg i el Toni Castellà substituirà el Ferran Civit. 

El president 

Perfecte. Alguna substitució més? (Pausa.) Se’ns ha demanat per part del Grup de 

Junts per Catalunya posposar la pregunta número 3 al final de l’ordre, del punt 1, si 

no hi ha cap inconvenient per part dels altres grups parlamentaris. 

Doncs iniciarem la comissió amb el primer punt de l’ordre del dia, que és preguntes 

amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el contingut 

dels programes divulgatius i de reportatges 

323-00156/12 
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I començarem amb la primera pregunta, dirigida al director de Televisió de 

Catalunya, sobre el contingut dels programes divulgatius i de reportatges, i la formula 

el diputat Daniel Serrano, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula. 

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, presidente. Señor Sanchis, ¿qué tipo de criterios utilizan para determinar el 

contenido de los programas divulgativos y de reportaje? 

El president 

Senyor Sanchis, bon dia. Té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya (Vicent Sanchis i Llàcer) 

Gràcies, bon dia, president. Bon dia, senyor diputat. El criteri que solem aplicar és el 

criteri periodístic i d’interès general, i també el criteri de servei públic, les tres coses, 

bàsicament. 

El president 

Gràcies. Senyor Serrano, té la paraula. 

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, señor presidente. Le preguntaba esto, señor Sanchis, porque en base a lo 

que usted me acaba de exponer no acabo de ver dónde está el interés periodístico 

del programa 30 minuts que se emitió la semana pasada, y que llevaba por título 

«Llenguaferits». 

Le digo a usted lo mismo que le dije hace dos semanas al señor Bargalló cuando 

compareció en la Comissió d’Ensenyament: ¿qué problema tienen ustedes con la 

lengua que hablan los niños en el recreo? ¿Qué problema tienen? ¿Por qué insisten 

ustedes en señalar a los niños en razón de la lengua que hablan en el patio? ¿De 

verdad cree usted que en el siglo XXI es un problema para el catalán, una amenaza 

para el catalán, que los niños hablen en lengua española? ¿Soy yo una amenaza 

para el catalán por dirigirme a usted en lengua española en esta comisión?  

Señor Sanchis, hablando en serio, y no me estoy refiriendo evidentemente al 

supuesto experto que salió en ese programa anhelando que quería hablar en catalán 

con una tostadora, que como gag cómico está bien, pero que realmente lo que nos 

produce es un doble sentimiento entre vergüenza ajena y escándalo. 
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Ustedes ya han adoptado el propósito de que cada día la televisión pública catalana 

sea peor que el anterior en sectarismo. Es que incluso otro supuesto experto llego a 

afirmar que el catalán era residual por la lengua castellana que utilizaban los niños 

en el recreo, en su tiempo de ocio. ¿De verdad quieren interferir en el tiempo de ocio 

de los niños? ¿De verdad les molesta que los niños puedan expresarse en lengua 

española, insisto, en su tiempo de ocio?  

Es que es muy vergonzoso, señor Sanchis, la emisión de ese programa, porque no 

solamente no tiene un interés periodístico real, sino es que pretende un objetivo 

peor, que es señalar con el dedo al separatismo gobernante dónde debe producir su 

próximo hachazo a la libertad, en este caso el tiempo de ocio de los niños. ¿Se da 

cuenta, señor Sanchis, de que ese programa no tiene realmente ni un interés 

divulgativo ni periodístico?  

Yo le pido, por favor, que dejen en paz a los niños. Que estos criterios que utiliza 

usted para la emisión de ese tipo de programas no se rigen por los parámetros 

democráticos que debería guiar una televisión pública. Señor Sanchis, dejen a los 

niños en paz, aléjenlos de la pornografía separatista en la que está instalada TV3 y 

dejen que los niños sean eso, simplemente niños. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Moltes gràcies. Bé, com que avui parlarem una mica d’això... Quin interès té aquest 

programa? Per a vostè, cap, està claríssim. Però vostè no dirigeix la televisió ni té 

els criteris informatius ni res de tot això, i vostè segurament tampoc deu estar 

preocupat per si es parlava català a Perpinyà fa mig segle i ara no s’hi parla, o per 

si es parlava català en el Raval Roig d’Alacant i ara no es parla, o per les noves 

tecnologies, que van del GPS i que vostè ha caricaturitzat –no la persona que va 

parlar, sinó vostè, i alguna part també d’alguns periodistes i opinadors que fan 

sempre befa i burla de tot– amb una torradora. Segurament, si vostè sap de domòtica 

i de robòtica vostè acaba entrant a sa casa, va donant ordres i els electrodomèstics, 

avui en dia ja es pot fer també, o entra al seu cotxe i demana cap a on va, o agafa 

el mòbil i fa preguntes al mòbil i el mòbil li contesta, segurament vostè deu saber que 

això no es pot fer en català, que això per ara s’ha de fer en anglès, s’ha de fer en 
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castellà, s’ha de fer en llengües que vostè pot considerar que amb això ja n’hi ha 

prou, i se suposa que hi ha alguna gent que està una mica preocupada per això.  

Com està preocupat, i tampoc és una caricatura, i vostè ho caricaturitza, de quin és 

l’idioma d’ús habitual dels joves o dels nens, quan surten de l’aula i s’enfronten a 

l’oci o a l’entreteniment infantil o juvenil; com és també bastant interessant per a 

molta gent, per a vostè segurament no, l’ús de la llengua que se fa en les xarxes 

socials, com parlen els youtubers, com parla la gent que avui dia exerceix influència 

a través d’aquestes xarxes. Tot això és importantíssim per a la supervivència i per a 

la vitalitat d’una llengua en el segle XXI; vostè no té per què saber-ho, perquè vostè 

no és lingüista ni és sociòleg ni és sociolingüista, i nosaltres en canvi considerem 

que mereix l’atenció d’un programa informatiu.  

Que vostè pot riure’s de si en el Raval Roig se parla castellà i la gent que parla 

valencià siguen gent d’altíssima..., de molta edat ja, que és l’última generació, i que 

això s’està acabant i vostè s’ho pot passar bomba mirant això, d’acord, és la seua 

opció. La nostra, no; la nostra, com a periodistes i com a treballadors d’una televisió 

pública, és preocupar-nos per la salut de l’idioma propi del país, i deixar-nos 

ridiculitzar per aquells que contribueixen directament contínuament a que aquests 

llengua siga subordinada, no siga vehicular, siga apartada, etcètera. Entenc 

perfectament, senyor diputat, que per a vostè això no siga interessant, ho entenc 

perfectament, i vostè deu entendre perfectament que per a nosaltres ho és.  

«Deixen els xiquets en pau», diu vostè. Home, perdone, que jo sàpiga, i després ho 

veurem també, seguint els criteris del Síndic de Greuges s’aplica als nens en aquest 

programa i en tots uns criteris tan rigorosos i tan exhaustius que m’agradaria, que ja 

no diré les televisions privades –estos dies estic mirant en Netflix el cas Alcàsser i 

en alguns casos tampoc les teles han canviat tant, eh?– sinó les televisions 

públiques pogueren fer-ho tan bé. Ja m’agradaria que ho feren, de veritat, eh?, com 

ho fan els treballadors de TV3. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el balanç de 

la temporada pel que fa a informatius i programes de TV3 
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323-00157/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 

el balanç de la temporada pel que fa a informatius i programes de TV3, i la formula 

el diputat Francesc de Dalmases, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la 

paraula. 

Francesc de Dalmases i Thió 

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, Vicent Sanchis, director de TV3. Si fóssim 

en un país normalitzat econòmicament, políticament i socialment, doncs, ens tocaria 

fer una pregunta normal, que és que ens féssiu el balanç d’informatius i programes 

de la cadena pública, i faríeu una resposta normal, però a nosaltres ens agrada 

aquesta pregunta, que li fem igualment, emmarcar-la i no oblidar el context 

d’excepcionalitat democràtica en el que vivim, perquè quan vostè faci aquesta anàlisi 

haurem de tenir en compte que encara cuegen els efectes del cop de Montoro contra 

TV3, i quan vostè faci aquesta anàlisi per força haurà d’analitzar també l’impacte que 

ha tingut el judici farsa, i que quan vostè faci aquesta anàlisi, doncs, haurà d’incloure 

l’excepcionalitat democràtica de ser un mitjà públic en el qual s’ha reconegut que els 

comptes públics d’aquest país continuïn intervinguts pel Govern central. I quan faci 

aquesta anàlisi a més a més tindrem el que ja teníem sempre, que és aquestes 

inèrcies perverses d’actuar no amb una mà lligada a l’esquena sinó amb les dues 

mans i els dos peus, perquè sabem que en comptes de cooperació, doncs, hi han 

accions, per tant, retransmissions, sèries i mitjans en els quals TV3 pugui estar 

interessat, doncs, hi ha gent que hi està interessada que no els tingui, fins i tot quan 

no els volen, fins i tot quan no els volen estan interessats que no els tingui TV3.  

Per tant, en el marc d’aquesta absoluta excepcionalitat que vivim i que ha 

arrossegàvem de fa temps i que ara és més específica, efectivament, ens feu un 

balanç de la temporada de TV3 pel que fa a informatius i programes? 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor diputat. Evidentment, continua havent-hi un marc molt complicat, no 

només polític, que molt; no només polític, com vostè ha dit, i ha dit uns quants 
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indicadors que poden ser preocupants per segons qui, segons com, però no poden 

ser una alegria, i per segons qui poden ser una preocupació profundament 

democràtica, però, vaja, en aquest marc i en un altre marc, que és bastant més 

complicat, com, per exemple, amb quins recursos comptem, com es distribueixen 

aquests recursos, com podem fer televisió respecte a l’any passat, com responem a 

tots els reptes que suposa la nova manera de fer televisió i comunicació, les noves 

plataformes, la tendència que hi ha ara, per exemple, a mirar ficció en televisió i 

sèries i què suposa tot això; com ens enfrontem, també, moltes vegades a un tipus 

de programa que a alguns ens pot semblar absolutament, per dir-ho així, molt 

televisiu però molt poc sensat, i que a uns altres els sembla fantàstic, i de competir 

des d’una empresa pública, com a servei públic, amb tots els filtres que nosaltres 

tenim, contra una manera de fer televisió que implica l’ús exhaustiu de noves 

tecnologies i contra una manera de fer televisió que implica no tenir cap escrúpol, 

doncs, és dificilíssim.  

I encara així, i vostè ho ha dit, dins d’aquests contextos, que són complicats, i que, 

per cert, haurien d’estar, primer, no, perquè el primer és el que és, i ja anirem veient 

com va, però el segon, sí, el segon sí que implica una revisió contínua de com 

treballem i com hauríem de treballar. Doncs malgrat això, a mi m’apunten les xifres, 

i vostè ja les coneix més o menys, però, vaja, la quota mitjana de la temporada 

passada va ser del 14,3 per cent d’audiència, i, per tant, TV3 va mantindre l’índex 

quantitatiu, i també va mantindré l’índex qualitatiu, que hi ha gent que no ho vol 

veure, evidentment, que hi ha gent que diu que el CAC s’hauria..., com que el que 

diuen no els agrada, doncs encara que el CAC emana de la legislació d’aquest 

Parlament, doncs, això s’hauria d’abolir. Que hi ha gent que diu que si nosaltres 

contractem una empresa de sondejos i d’opinió social, aquesta empresa deu ser lo 

pitjor del món pel que els paguem, i fins i tot han arribat a dir que com nosaltres 

paguem Kantar, que és l’empresa que fa els mesuraments, doncs, que Kantar fa 

trampa, perquè nosaltres els paguem, com si no pagara també Antena 3 o pagara 

Telecinco o pagara Televisió Espanyola. És a dir, hi ha un interès continu amb 

aquestes xifres que ocupen tot el que són programes i tot el que són informatius, 

qualitativament i quantitativament, a menysvalorar-los, ridiculitzar-los, burlar-se’n, i 

hi ha un esforç continu perquè això siga així, que el fan tots els professionals, i això 

és així. 
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El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

A mi –acabe, president, té raó, per descomptat, té raó– m’agradaria fer una..., a 

determinada gent, eh? «Dejen tranquilos a los niños.» Doncs hi ha una gent que 

quan mira Televisió de Catalunya, evidentment, no ho dic per cap diputat... 

El president 

Senyor Sanchis, se li ha acabat el temps. 

El director de Televisió de Catalunya 

...–d’acord–, hi ha alguna gent que hauria deixar tranquils també els mitjans públics. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el temps 

dedicat a la denúncia d’una agressió d’una mestra a una alumna 

en una escola de Terrassa (Vallès Occidental) i el dedicat a 

desmentir la notícia 

323-00162/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre el temps dedicat a la denúncia 

d’una agressió d’una mestra a una alumna en una escola de Terrassa, i la formula 

la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, diputats, diputades, membres de la 

corporació. El pasado 18 de junio una alumna tuvo que ir de urgencias al salir del 

colegio, y de urgencias salió con un parte de lesiones, que se presentó una denuncia 

ante los Mossos. Supuestamente,  

 

Fitxer 02 
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esta menor fue agredida por su maestra al mostrarle la portada del álbum, que tenía 

una bandera española y un «viva España». Si esto se confirma se trata de un caso 

muy grave, y por eso fue noticia en gran parte de la prensa escrita y también en 

algunas televisiones nacionales.  

Un par de días después los servicios territoriales del Vallés Occidental emitieron un 

informe que concluía, i cito literalmente: «No se ha podido evidenciar 

fehacientemente maltrato físico.» Aun así, Educación ha abierto un expediente a la 

maestra por romper el dibujo y sacar a la niña al pasillo, y el asunto sigue adelante 

por vía judicial, porque evidentemente los padres se creen a su hija, que salió de 

urgencias con un parte médico.  

Dada la importancia que la mayoría de los medios dieron a la agresión que 

presuntamente sufrió esta niña a manos de su maestra, me gustaría saber…, dos 

preguntas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo dedicaron a esta noticia de la agresión, 

supuestamente a manos de la maestra, y en qué programas se le dedicó ese 

tiempo? 

Y la segunda pregunta: ¿cuánto tiempo dedicaron al desmentido que después hizo 

el Departamento de Educación?  

Gracias. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Moltes gràcies. Vostè, senyora diputada, utilitza el «presumptament» unes quantes 

vegades. Sap vostè que nosaltres fins i tot intentem evitar-lo, coneix el nostre llibre 

d’estil? Sap exactament què diu el llibre d’estil sobre com tractar les notícies, i 

sobretot quan es tracta també de notícies de menors o de presumptes delictes que 

no han estat comesos? Sap el rigor amb què nosaltres informem? Jo la conmine que 

es mire aquest llibre d’estil; si vol jo aquí tinc uns quants per passar-los ara, dels que 

li puc dir i que pugui llegir-li i que complim sempre. I després, quan faça la segona 

part si vol entrarem una mica més en com vam tractar això exactament. 
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Vostè em demana pel temps. Molt bé. Entre Els Matins, el 12-14, el TN migdia, el 

3/24 aranès, el Telenotícies vespre, quasi cinc minuts aquell dia aquesta notícia. 

(Veus de fons.) A les dues. 

El president 

Un moment, senyora Sierra. Ha acabat la seva intervenció? La primera intervenció? 

El director de Televisió de Catalunya 

No, no. Com que ella me pregunta això li diré que la pròxima vegada m’agradaria..., 

li ho diré, perquè ara m’ho diran, però li preguntaré que ja que fan preguntes que 

quasi gairebé sempre són, per dir-ho així, volàtils i moltes vegades són ambigües, 

que concrete més i li ho portaré per segons. Ara, no es preocupe, que mentre estem 

parlant per aquí ja m’ho comentaran per mòbil, segurament. 

El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Gràcies, senyor president. És que tinc aquí l’ordre del dia i està claríssim que són 

dues preguntes diferenciades, i està formulat claríssimament precisament perquè no 

pugui fer el que ha fet ara, que és barrejar els dos temps. Miri l’ordre del dia, perquè 

està formulada perfectíssimament. El que passa que no ho vol dir perquè no li van 

dedicar temps a la notícia, li van dedicar temps a desmentir la notícia. Això sí, vostè 

ha parlat «presuntas agresiones que no se han cometido». Això ho deu dir vostè, 

que sap més que els jutges, però és que això continua per via judicial. Perquè, hi 

insisteixo, tant la nena com els seus companys tenen una versió dels fets que hi ha 

un jutge que està investigant. 

Vamos a imaginar ahora que en lugar de la maestra llevar un lazo amarillo llevara 

un pin de la bandera española y la niña en lugar de haber dibujado una bandera 

española hubiera dibujado una estelada y hubiera escrito «Visca Catalunya lliure». 

¿Qué repercusión hubiera tenido eso en TV3? Pues hubiera ocupado un lugar 

destacado en los telediarios, posiblemente los hubiera abierto, sería una de las 

primeras noticias, y luego, pues hubieran invitado seguramente a Jordi Borràs i a 

Adam Majó a Els Matins i a Tot es mou para que pudieran valorar el auge de la 

ultraderecha, porque para ustedes todo lo que es una bandera española es 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
12 

ultraderecha. Y no me diga que lo han hecho para preservar la presunción de 

inocencia, porque cuando Jordi Borràs fue supuestamente agredido por un policía le 

dedicaron minutos y minutos y minutos, y allí se saltaron la presunción de 

inocencia… 

El president 

Senyora Sierra... 

Sonia Sierra Infante 

…de su libro de estilo. Bueno. Sí, sí, que da igual, porque es imposible que se acojan 

a la presunción de inocencia cuando es evidente que no lo han hecho. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

No entenc, senyora diputada –gràcies, president– com sempre fa el mateix i com 

sempre realment és capaç de tornar a insistir una vegada i una altra en les mateixes 

històries. Vostè, m’agradaria que agafara la meua intervenció i que miri si jo he dit 

«presumpta agressió que no es va cometre», com ha dit vostè que he dit. Sí, sí, però 

m’agradaria que ara, quan acabem, que es miri el vídeo a veure si jo he dit això 

exactament. I aleshores jo li dic una cosa, amb els criteris –sí, sí, faça-ho, per favor– 

que vostè parla li resultaria molt difícil passar els filtres que nosaltres posem a la 

informació, perquè vostè afirma que els altres diuen coses que no han dit. 

I, escolte, vostè m’està dient..., és que, clar, està parlant de «presumpte» tota 

l’estona i jo li estic dient que és una informació complicada, que és una informació 

que afecta una menor, que és una informació que no està clara. Vostè només ha dit, 

això li pot il·lustrar una mica del grau de periodisme que practica vostè, el que deia 

alguna part i jo li puc dir el que deia USTEC, el que deia el departament, el que 

deien..., si li puc dir exactament lo contrari, si li puc dir que la USTEC parlava de 

suposada història sobre presumptes maltractaments; si li puc dir, per exemple, que 

el Departament d’Ensenyament va dir que no es percebia cap motivació ideològica. 

Si vostè només que se queda a la part que li interessa, perquè ja ha arribat a una 

conclusió i això li permet fer l’extrapolació i pensar què passaria si aquesta persona 

agredida haguera esborrat o haguera posat una bandera estelada i la mestra 
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l’haguera agredit. Sap el que hauria passat? Doncs exactament igual que el que va 

passar.  

Bé, i vostè pot riure’s cada vegada que jo parle, i pot burlar-se cada vegada que jo 

parle, no sé si l’estatus de diputada li permet això. Jo no em burlo del que diu vostè, 

només que li dic que si aplicàrem els seus criteris la informació que nosaltres fem 

amb tot el rigor del món impediria que normalment la tàctica que vostè utilitza 

poguera servir per fer notícies. No anem més enllà... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

...del que et permet la llei, el nostre llibre d’estil i el nostre criteri periodístic, i no ho 

farem mai, en cap sentit ni en cap bàndol, senyora diputada. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament 

de la llengua a l’educació en el programa “Llenguaferits” 

323-00163/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre el tractament de la llengua a 

l’educació en el programa “Llenguaferits”, i la formula la diputada Sonia Sierra del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanchis, usted se burla de todo este 

Parlamento, porque hace mucho tiempo que esta reprobado, y aquí sigue, en su 

sillón, atornillado. 

Resulta evidente que los nacionalistas tienen una auténtica obsesión por las lenguas 

que se hablan en los patios de los colegios. Hace unos días Plataforma per la 

Llengua presentó un informe en el que se decía que solo el 14,6 por ciento de las 

conversaciones en el patio son en catalán. Como resulta alarmante pensar que se 

han dedicado a fiscalizar las lenguas que hablan los menores en el patio, la semana 
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pasada yo misma le pregunté al conseller de Educación cómo habían extraído esos 

datos, qué permisos tenían, y si los padres sabían que se había espiado a sus hijos 

durante el patio. El señor Bargalló dijo que no conocía este informe de Plataforma 

per la Llengua, pero sí que negó terminantemente, y ahí está el Diario de Sesiones, 

que en los patios se pudiera averiguar qué lenguas hablaban los niños, es que lo 

negó rotundamente. Sin embargo, días después, en TV3 vemos que, en la línea de 

Plataforma per la Llengua y ahora el resucitado grupo Koiné, que yo no creo que sea 

casualidad que todo esto se vea a la vez, mostrando esa obsesión de los 

nacionalistas por las lenguas habladas en los patios, promocionó su «Llenguaferits» 

–por cierto, con un lenguaje bastante belicista– diciendo «el catalán ha perdido la 

batalla en los patios de los colegios». Y en el programa se ve cómo TV3 ha grabado 

niños para ver qué lengua hablan en los patios, algo que el martes, aquí en esta 

misma sala, el señor Bargalló negó terminantemente que se pudiera hacer en 

Cataluña.  

Entonces mis preguntas son: ¿qué tipo de permisos tenían para grabar esas 

imágenes? Si tenían permiso del Departamento de Educación y el martes nos mintió 

aquí el señor Bargalló aquí en sede parlamentaria. 

Gracias. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Quan diu «nacionalistes», a qui se refereix? És que sembla que només hi ha uns 

nacionalistes. Vostè segurament només en deu veure uns, jo en veig molts, eh?, ara 

en veig d’anglesos, també aquests dies he vist nacionalistes..., he estat a Europa, 

en el Parlament Europeu, defensant cada u la seva nació. Perdone, i ho torne a 

repetir: quan diu «nacionalistes» –després si vol m’ho explica, perquè aleshores 

podré ser més explícit–, a quins nacionalistes... No, no, la pregunta concreta jo no 

l’entenc, i com que jo no l’entenc li puc demanar, si us plau, que m’aclareixi aquesta 

pregunta, a quins nacionalistes es refereix, i després li diré quins permisos vam 

demanar, i després si vol parlarem també trenta segons d’aquest programa. 

El president 
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Senyora Sierra. 

Sonia Sierra Infante 

Perdona, no quiero consumir mi tiempo; es que es una cuestión de orden, por favor. 

(Pausa.) Una cuestión de orden, por favor. 

El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Sí, es que creo que todavía no ha entendido en qué consiste su función. Su función 

consiste en que nosotros hacemos una sesión de control, no ustedes nos hacen una 

sesión de control a nosotros. Yo no tengo por qué contestar ni una sola de mis 

preguntas. Le he formulado dos preguntas clarísimas y esas son las que usted me 

tiene que contestar. 

Gracias. 

El director de Televisió de Catalunya 

Doncs la primera no l’he entès. (Veus de fons.)  

El president 

Senyora Sierra. 

Sonia Sierra Infante 

Sí, por una cuestión de orden, porque es muy clara. ¿Qué tipo de permiso tenían 

para grabar esas imágenes?, pregunta número 1. 

Pregunta número 2: ¿tenían el permiso de Educación?, cosa que negó 

terminantemente el señor Bargalló el martes aquí, con lo cual el señor Bargalló 

mintió en sede parlamentaria. 

El president 

Senyor Sanchis. 

El director de Televisió de Catalunya 

Estaria molt bé, senyor president, que se fera referència explícita a les preguntes i 

que no es feren preguntes o es divagara sobre conceptes que jo no entenc, que 

després no se’m volen aclarir, perquè em deixen en indefensió argumental.  
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Dit això, perdone, es van demanar els permisos que s’han de demanar sempre. Sap 

a qui s’han de demanar els permisos? Per un costat, a l’escola, i, per un altre costat, 

als pares dels alumnes, a tots, i nosaltres tenim 196 permisos de pares i tutors i de 

l’escola firmats. Per tant, el senyor Bargalló segurament, no sé si li va mentir o no li 

va mentir, m’imagine que no perquè ell parlava de què fa el seu departament, de 

com fiscalitza el seu departament, i el seu departament no fa res d’això. I nosaltres 

estàvem fent un documental, i d’acord amb totes les normes del llibre d’estil i amb 

totes les normes que ens regeixen habitualment vam demanar els permisos oportuns 

i els tenim tots, i quan vulga els hi ensenyem. 

El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Gracias. Pues el señor mintió en sede parlamentaria porque negó que esto se 

pudiera hacer aquí en Cataluña.  

En todo caso, el catalán no está en peligro; el único peligro que tiene el catalán son 

ustedes, el verdadero peligro son programas como el «Llenguaferits», que lo único 

que ha conseguido es que la defensa del catalán quede reducida a actos de 

«frikismo», como hablarle a una tostadora, o que Netflix es más peligroso para el 

catalán que el franquismo, porque eso es lo que ha quedado de su documental, y si 

no revisen todos los titulares.  

Los que de verdad hacen algo a favor del catalán son artistas como Miguel Poveda 

o como Rosalía cuando hacen sus canciones en catalán, eso es defender el catalán 

de verdad, y no convertirlo en una lengua de imposición como están haciendo los 

separatistas. Porque las lenguas tienen dos grandes enemigos, quienes las quieren 

imponer y quienes las quieren prohibir, y ustedes están ahí. Insisto, no creo que sea 

casualidad que salga a la vez el informe de Plataforma per la Llengua, su programa 

este de «Llenguaferits» más el renacer del manifiesto Koiné. Es evidente…  

El president 

Senyora Sierra... 

Sonia Sierra Infante 

… que es una campaña orquestada. 
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El president 

...se li ha acabat el temps. 

Sonia Sierra Infante 

Y sí, como pregunta: ¿a usted le parece normal que la gente hable su lengua 

materna en el patio… 

El president 

Se li ha acabat el temps, senyora Sierra. 

Sonia Sierra Infante 

…o le parece que eso es una anormalidad? 

Gracias. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

El que a mi em sembla normal o deixa de semblar-me normal no sé si és important. 

A vostè li sembla normal que en una ciutat com la meua, que és València, parlara 

català el 100 per cent o el 90 per cent de la població abans de 1940 i ara el 90 per 

cent de la població parla castellà. Segurament a vostè li deu semblar normal i a mi 

em pot semblar normal, però pot agradar-me o desagradar-me.  

Escolte, només una cosa, «això ha quedat del seu documental»; «això ha quedat 

del seu documental» per a la gent que el mira amb els ulls que el mira vostè, això és 

el que ha quedat.  

I si vostè em pregunta qui defensa el català, si TV3 o un artista, un altre, un actor, 

un cantant que l’utilitzen, supose que direm que tots. Ara, aquesta visió de defensar 

o de no defensar, nosaltres utilitzem el català amb normalitat, i la Rosalía i el senyor 

Poveda supose que quan canten alguna cançó també ho fan amb normalitat.  

I l’alteració no és qüestió nostra, eh?, l’alteració és qüestió d’uns altres, que sempre 

estan alterats. En canvi l’anàlisi i la informació sí que és una qüestió nostra, que és 

el que fem.  
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I torne a repetir-li que és absolutament grotesc que vostè ridiculitze l’expressió 

«mitjans tecnològics», «noves tecnologies» i el nou futur que s’obri amb una 

torradora. «Ho van fer tots els mitjans.» No, no, ho va fer l’ABC, només l’ABC. Sí, sí, 

que segurament deu ser el que llegeix vostè. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la missió de 

servei públic del programa “Llenguaferits” 

323-00164/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre la missió de servei públic del 

programa “Llenguaferits”, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Sí; bon dia, senyor Sanchis. La meva pregunta és ben clara, senyor Sanchis: vostè 

comprèn que per a un ciutadà de Catalunya que paga els seus impostos, amb nens 

en edat escolar, que tenen el castellà com a llengua materna, un documental com el 

30 minuts d’aquesta setmana, que presenta el fet de parlar castellà al pati de l’escola 

com la fi del món, presentant, per descomptat, el castellà com una llengua aliena a 

Catalunya, creu, és raonable que molts ciutadans de Catalunya se sentin ofesos i 

insultats per aquest documental? 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

No; no, no, no; no crec que ningú s’haja de sentir ofès per un documental que explica 

una sèrie de comportaments, d’hàbits socials i de maneres de fer que poden semblar 

normals als ulls de molta gent, però que expliquen, per dir-ho així, situacions que per 

a estudiosos, sociolingüístics, sociòlegs potser no són tan normals com per als 

altres.  

Només li diré una cosa, en aquest sentit: fa bastants anys parlava amb una sèrie de 

filòlegs de la Universitat del País Basc i em deien que els preocupava que l’eusquera 
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s’utilitzava a les ikastoles fins al vuit anys i que a partir dels vuit anys deixava de ser 

llengua d’ús habitual, de comunicació i de contacte habitual entre els alumnes, entre 

els nens bascos. Mostraven preocupació, moltíssima preocupació perquè en un 

moment determinat l’eusquera se substituïa pel castellà per tota una sèrie de 

tendències i una sèrie de mecanismes que ho feien així. Vostè n’estaria preocupat? 

No ho sé, no sé què opina vostè, senyor diputat. Jo? Jo em limite a explicar el que 

passa i el que crec que s’ha d’explicar perquè..., on hi ha una font de curiositat social 

o d’informació. Ja està. 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Bé; jo crec, senyor Sanchis, que és evident que TV3 s’ha convertit en una corretja 
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de transmissió del seu missatge, del missatge separatista. És una evidencia que des 

de fa temps alguns denunciem en aquesta comissió, però en tot cas el documental 

«Llenguaferits» del 30 minuts jo crec que és un dels exemples més pornogràfics 

d’aquesta utilització perversa dels mitjans públics. 

Vostès han convertit TV3 en una televisió sense parió en el nostre entorn democràtic, 

des del punt de vista de l’arrenglerament amb els postulats del Govern, en aquest 

cas del Govern autonòmic. Presentar el fet que els nens catalans parlin castellà al 

pati de l’escola em sembla realment una cosa absolutament inadmissible, intolerable 

en un marc democràtic com el nostre, i aquest documental jo crec que és el millor 

exemple del que per a vostès són els mitjans públics de Catalunya, que són un 

instrument al servei del seu projecte d’enginyeria social. 

El president Torra diu que parlar castellà a Catalunya no és normal; la portaveu del 

Govern, la senyora Budó, es nega a respondre preguntes en castellà, tot i ser el 

castellà la llengua majoritària dels ciutadans de Catalunya; l’exportaveu de Junts per 

Catalunya al Parlament, el senyor Albert Batet, diu que li fa mandra parlar castellà, i 

ara l’aparell d’agitació i propaganda fa una exhibició de victimisme i de nacionalisme 

identitari presentant el català com una llengua en perill d’extinció i el castellà, la 
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llengua materna, l’hi recordo, de la majoria dels catalans, com una llengua aliena a 

Catalunya. 

Miri, senyor Sanchis, un dels reclams fonamentals d’aquest documental va ser 

precisament dir que els catalans sempre canviem de llengua. Això, lògicament, 

implica una identificació exclusiva dels catalans amb els catalanoparlants, i 

òbviament exclou els castellanoparlant de la condició de catalans. Vostè, insisteixo 

en la pregunta que li feia al principi, no creu que és absolutament immoral el fet 

d’excloure una part tan important de la ciutadania de Catalunya per la llengua que 

parlen? És un exercici de nacionalisme identitari sense parió, i jo, ja li dic que aquest 

documental em sembla la prova fefaent que el procés és per a la majoria dels 

catalans, hi insisteixo, per a la majoria dels catalans, un autèntic malson entre kafkià 

i orwellià. Li pregunto si vostè estaria d’acord amb aquesta afirmació. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Amb perdó, eh?, però com pretén que jo estigui d’acord amb aquesta afirmació de 

vostè? Mire, si jo estiguera d’acord amb això que diu vostè em tiraria per la finestra. 

Vostè acaba de dir que som una corretja de transmissió del missatge separatista, 

que som pornografia, que som antidemòcrates, que som sectaris, que som enginyers 

socials, que som els aparadors d’una societat orwelliana del futur en la qual nosaltres 

voldríem controlar-ho tot –«nosaltres», que al final tampoc no sé qui som nosaltres–

, que si som immorals, etcètera. Vostè vol que jo estiga d’acord amb això?  

Doncs, no, seria un exercici de masoquisme i seria un exercici de distorsionar la 

realitat absolutament, perquè això és com em veu vostè, o com em veuen els seus 

companys diputats, i jo, perdone, si em vera així em dedicaria a una altra cosa, a 

plorar, em faria ermità o entraria en alguna secta satànica final de segle. 

Evidentment, no em veig així, senyor diputat –no em veig així–, i, evidentment, 

explicar la realitat no porta ni a reconduir-la ni a intentar alterar-la ni a res de tot això; 

explicar la realitat només és explicar-la, i si a vostè li semblen normals determinats 

tipus, comportaments lingüístics o socials, doncs està molt bé, passen, i si a vostè li 

sembla normal, i a la gent que veu aquest programa li semblen normals, a una altra 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
21 

cosa. Hauran entès com és la realitat i l’hauran interpretat com volen, que això és el 

que fa TV3.  

I si vostè em demana si el català és una llengua en perill d’extinció a Catalunya, li 

diré «sí», perquè Catalunya, perquè Perpinyà és Catalunya, ho diuen ells, ho han 

estat històricament i se senten catalans, i ja no el parlen, i la llengua..., i aquest 

programa comença a Perpinyà i acaba a Alacant, termes geogràfics que a vostè li 

deuen sonar, segurament, a cantons suïssos, però és així, sí, el català està en perill 

d’extinció a Catalunya, i a Perpinyà ja no es parla. I efectivament hi ha algunes 

tendències, algunes conductes i algunes maneres de fer que poden acabar 

comprometent-lo seriosament també en l’altra part de Catalunya. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la utilització 

d’expressions partidistes en els informatius de TV3 

323-00165/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre la utilització d’expressions 

partidistes en els informatius de TV3, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del 

Grup Parlamentari Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Miri, senyor Sanchis, en el programa Més 3/24, el dia 28 de juny, 

el presentador, Xavier Grasset, en una entrevista al professor de filosofia, Daniel 

Gamper, va establir una comparativa perversa entre la pretensió de controlar el 

llenguatge que caracteritzava el nazisme i la recent decisió de la Junta Electoral 

Central de prohibir l’ús d’expressions com ara «exiliats» o «presos polítics» perquè 

vulneren el principi de neutralitat, a banda de suposar una evident falta de respecte 

envers totes les persones que efectivament van patir o pateixen l’exili o són presos 

polítics en règims totalitaris.  

Per sort, a Catalunya hi ha encara professors amb consciència cívica i rigor que per 

respecte a la veritat donen una resposta que és absolutament plausible, que és que 

aquest professor, el senyor Daniel Gamper, li va contestar al senyor Grasset que a 

aquella pregunta s’havia de distingir clarament entre els dos termes de la comparació 
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que establia, que li semblaven dos termes que no eren comparables, perquè són 

dos mons absolutament incomparables, valgui la redundància.  

Vostè creu que aquella comparació que va establir el senyor Grasset en un programa 

informatiu de la televisió pública, que paguem entre tots els ciutadans de Catalunya, 

és assumible, és raonable, és normal que això passi en un entorn democràtic d’una 

televisió pública d’un estat democràtic com és Espanya? Perquè li recordo que TV3 

és una televisió espanyola. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies pel record, perquè me n’havia oblidat mentrestant, sap vostè? A veure, una 

altra vegada tornem a una certa caricaturització. El que s’estava debatent, supose 

que el que volia preguntar el periodista, que encara que vostès diuen que ha sigut 

concret en les preguntes abans vostè m’ha concretat quants minuts havia dedicat a 

una cosa i a l’altra la programació de TV3, sinó quants minuts s’havia dedicat a la 

programació, i ara la pregunta era absolutament una altra i no té res a veure amb 

això, perquè si parla d’expressions partidistes amb professionals de la casa jo he de 

saber de quin programa parlen; m’ho miraré. 

En tot cas, si convé parlar amb el senyor Grasset ho faré, perquè ho faig moltes 

vegades amb diferents professionals de la casa. I si em diu, i anant al fons de la 

qüestió, si la Junta Electoral Central pot prohibir expressions que vostè dirà que són 

democràtiques, espanyoles, etcètera, li diré «i tant que pot fer-ho», com hi ha gent 

que podem criticar-ho, nosaltres mateixos, el nostre Consell Professional, el nostre 

Comitè d’Empresa, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes 

de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya –espere, eh?, que continuem–, la 

Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, la branca espanyola de 

Reporters sense Fronteres, i, escolte, discrepar d’això, és terrible, és sectari, 

enginyeria social? 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 
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Miri, senyor Sanchis, acaba de fer vostè un seguit de sofismes que realment 

esparveren. La qüestió fonamental no és si vostè pot discrepar o no, si altres entitats 

poden discrepar, la qüestió fonamental és que en un estat democràtic de dret qui té 

la decisió sobre el que és legal o no o sobre el que és assumible dintre de l’espai 

públic són els jutges i tribunals de l’estat democràtic del qual estem parlant. Per tant, 

vostè pot tenir una opinió contrària al que diu el Tribunal Suprem o contrària al que 

diu la Junta Electoral però vostè, com a dirigent d’un ens públic, el que ha de fer és 

complir les resolucions dels tribunals. Senzillament és tan fàcil com això i s’estalviarà 

vostè problemes amb la justícia i el fet d’haver de retre comptes davant d’ella 

precisament per la seva falta de respecte pel que és un estat democràtic de dret. 

Jo li insisteixo en el que deia, jo crec que no és normal, i ho preguntaríem a la majoria 

dels ciutadans de Catalunya... De fet, la resposta d’aquest professor, Daniel 

Gamper, professor de filosofia, va ser realment una resposta que es va quedar molt 

«frapat» amb la pregunta del senyor Grasset quan li compara el que fa la Junta 

Electoral Central amb el que feien els nazis. Per a vostès això s’ha convertir en la 

normalitat de Catalunya perquè s’han acostumat a criminalitzar tot el que tingui a 

veure amb Espanya i amb les estructures polítiques d’Espanya. Ara, en un espai 

normal, democràtic, en un entorn raonable tot el que està fent TV3, o la majoria de 

les coses que està fent TV3, el «Llenguaferits» i altres programes com els que està 

fent TV3, no són en absolut normals, i, per tant, això jo crec que s’ha de denunciar 

aquí, i vostè pot dir el que vulgui, pot discrepar, però, en tot cas, és una cosa que és 

evident que és així. 

Fixi’s en la cara del... 

El president 

Senyor Martín Blanco... 

Ignacio Martín Blanco 

...senyor Daniel Gamper, d’aquest professor, la cara era... 

El president 

...se li ha acabat el temps. 

Ignacio Martín Blanco 

...de sorpresa, realment de dir..., de no donar crèdit al que estava... 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
24 

El president 

Se li ha acabat el temps. 

Ignacio Martín Blanco 

...dient el presentador. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor diputat, per dir-me sofista, estic encantat. No em feia tan intel·ligent 

ni tan capaç. Molt bé. L’entrevistat va poder respondre tranquil·lament? Se li va 

donar espai per parlar? Va poder rebatre fins i tot el to de la pregunta? Després va 

ser escarnit, li van tallar la veu, etcètera? És a dir, era una entrevista normal? Vostè 

m’ha dit que el to de la pregunta no li sembla adequat; jo no l’he sentida, la sentiré, 

ja li dic que després parlaré amb aquest senyor, depèn –amb aquest professional– 

del to de la pregunta, i ja està. I a partir d’aquí vostè treu, com sempre..., si jo soc un 

sofista vostè és un metonímic, o un sinecdòquic. Vull dir, clar, vostè sempre la part 

pel tot –sempre la part pel tot–, sempre, i amb perdó, eh?, perquè vostè treu la 

conclusió d’una pregunta respecte al nostre comportament general com a cadena 

televisiva, i el que puga fer un periodista en un segon determinat, en un directe, al 

que fem habitualment, i una torradora a la situació de la llengua catalana. Però si és 

que, això és sofisma o no és sofisma? Escolte, nosaltres vam complir les directrius 

que feia la Junta Electoral Central respecte a l’ús de determinades expressions, sí o 

no? Les vam complir mentre va durar el període electoral, que no..., les vam complir, 

les vam complir, i si va haver-hi –perdone– un parell d’anècdotes, ell mateix, la 

mateixa Junta Electoral Central, va dir que eren un parell d’anècdotes, i que 

normalment les complim, i que férem el favor de complir-les i que no hi haguera 

aquestes anècdotes. Però com tornem al sofisma i a la sinècdoque i a la metonímia, 

vostè agafa sempre la part, i se’n va cap al tot, sempre. Les vam complir, i ja està. 

Amb discrepància, nosaltres i molta gent... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 
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No em caldria una altra.  

Gràcies, president. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el 

balanç de la temporada pel que fa a informatius i programes de 

Catalunya Ràdio 

323-00160/12 

...dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre el balanç de la temporada pel que fa 

a informatius i programes de Catalunya Ràdio, i la formula el diputat Francesc Ten, 

del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Francesc Ten i Costa 

Moltes gràcies, president. Senyor Saül Gordillo, deixi’m fer-li arribar el nostre suport 

i acompanyament a Mònica Terribas en aquesta delicada situació que desitgem que 

ben aviat, millorant, es pugui resoldre. 

I, dit això, la pregunta la faré sense circumloquis ni li disfresso d’altres preguntes, 

com a vegades passa en aquesta comissió, el que diu l’encapçalament és el sentit 

just de la pregunta, si vostè ens pot fer una balanç de la programació de la temporada 

que hem fet, no només de la programació i de programes en general, però li 

demanaria també que faci esment dels informatius. I li demanaria no només una 

valoració quantitativa, de xifres i d’audiències, sinó que em faci també una valoració, 

com el senyor Sanchis deia abans, d’índex qualitatiu, que em parli de projectes, de 

programes que vostès van pensar, si han funcionat radiofònicament tal com voldrien, 

si els tornaria a programar, si són peces, doncs, que s’ajusten o no, si pot una mica 

aprofundir en aquest sentit. 

I també m’agradaria que faci esment del que el meu company Dalmases ha esmentat 

abans, és a dir, tenint en compte una mica la situació d’excepcionalitat política, 

també de recursos i econòmica, i si de tot això ens pot fer una mica de balanç 

d’aquesta temporada. 

Moltes gràcies. 
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El president 

Senyor Gordillo, bon dia. Té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals (Saül Gordillo Bernárdez) 

Gràcies, bon dia a tothom. Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs, em 

demana moltes coses i en tan poc temps serà difícil de dir, però a veure si intento 

satisfer el que em demana. Jo crec que Catalunya Ràdio, que ha tancat la segona 

millor temporada en reculats d’audiència de la seva història, la millor va ser l’anterior, 

tanca com dues temporades en les que ha estat a l’alçada de les circumstàncies, i 

des d’un punt de vista informatiu en aquesta temporada que ara estem acabant el 

que hem fet és aconseguir un model de graella líquida que quedés adaptada a les 

necessitats de l’actualitat. I per això crec que Catalunya Ràdio ha estat l’emissora 

que millor ha informat del judici que s’estava fent al Tribunal Suprem, s’ha adaptat 

molt bé a les necessitats de cobertura d’actualitat política, però també en els últims 

dies, amb situacions terribles, com les de l’incendi de la Ribera d’Ebre. 

El CAC diu que som el mitjà de ràdio més plural i més divers i més equilibrat en 

l’última campanya electoral de les espanyoles però també en altres períodes que ha 

analitzat recentment, això és qualitatiu. 

Numèricament, hem retallat 38.000 oients en l’últim any mòbil a l’emissora líder, i 

programes com El Matí de Catalunya Ràdio, que ha liderat la Mònica Terribas, ha 

retallat 66.000 oients al seu competidor directe, això són xifres. 

I la meva valoració és que Catalunya Ràdio ha recuperat el lideratge social. Crec 

que Catalunya Ràdio ha demostrat, amb tota la cobertura informativa i amb tota 

l’aposta d’aquesta temporada, que era la referència en contingut cultural. És un èxit 

que un programa de literatura com Ciutat Maragda aconsegueixi cinquanta mil oients 

quan altres emissores en aquella hora el cap de setmana estan oferint contingut 

d’esports, que és molt més competitiu. I cinquanta mil oients en literatura jo crec que 

és servei públic cent per cent. És un èxit, una aposta nova, com Un restaurant 

caníbal a Berlín, que parla de cultura gastronòmica, i la cultura i la gastronomia són 

dos eixos importants d’aquest país, i la ràdio pública ho recull amb un programa 

d’altíssima qualitat, com el que fa la Paula Molés. 

És un èxit el Revolució 4.0 de la Xantal Llavina, que ha fet el salt recentment a TV3 

i que ha donat veu durant molts anys, i que fa poc algú ara ha descobert pel fet de 
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que sortia per la televisió, a una realitat de nous projectes d’emprenedors i a una 

realitat econòmica important per al futur d’aquest país. 

Som líders en producció de contingut en podcast nadiu digital en català; ara que la 

gent es preocupa per les torradores nosaltres som molt sensibles al podcast en 

català 

 

Fitxer 04 

El president 

Senyor Gordillo... 

El director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals 

I amb això acabo. Crec que hem consolidat una proposta també inèdita, com el 

Popap, a la graella diària de Catalunya Ràdio. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

transmissió de la diada castellera de Sant Joan de Valls (Alt 

Camp) 

323-00171/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 

transmissió de la diada castellera de Sant Joan de Valls, i la formula la diputada 

Raquel Sans, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Senyor Gordillo, en primer lloc –vostè ara en feia referència–, 

deixi’m que feliciti els professionals de la casa, també als professionals de TV3, per 

la cobertura de l’incendi de la Ribera d’Ebre, realment efectuant el servei públic com 

a mitjans públics d’aquest país, per tant, d’aquí les nostres felicitacions. 

En aquesta mateixa comissió fa uns dies vostè anunciava l’aposta de l’emissora per 

les retransmissions castelleres, i la diada castellera de Sant Joan de Valls ha estat 

el tret de sortida d’aquestes retransmissions de les principals diades del país, unes 
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retransmissions liderades pel periodista especialista en castells, el company Carles 

Cortés, que és l’encarregat de dirigir un equip format per diversos experts en l'àmbit 

casteller. Catalunya Ràdio, doncs, ha fet una aposta pels castells i incorporar a la 

seva antena un nou espai, un nou producte, a banda de l’informatiu 3 rondes, amb 

més d’una dècada d’història, doncs, ara s’incorporen aquestes retransmissions. 

La nostra pregunta seria de valoració; un cop feta aquesta primera retransmissió, un 

cop, doncs, provat aquest nou producte, quina valoració en fan. 

El president 

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, doncs, la primera valoració és 

satisfactòria. Crec que la incorporació de Carles Cortés a Catalunya Ràdio, amb 

aquesta aposta pels castells, ha estat encertada, ho va demostrar el primer dia, però 

precisament la seva qualitat professional fa que s’hagi posat el llistó molt alt, i ja de 

la primera diada castellera, aquesta de Sant Joan a Valls, hagi tret ell i tot l’equip 

lliçons per com anar perfeccionant un model de transmissions que Catalunya Ràdio 

ha de crear i ha d’innovar en aquesta aposta, perquè fins ara era sorprenent que no 

formés part de la proposta de la ràdio pública, i també servei públic, o així ho 

entenem, que ha de ser aquesta aposta per les principals diades castelleres. 

La veritat és que la relació entre un contingut adreçat a un públic molt coneixedor 

del món casteller i un contingut més divulgatiu per a l’oient que no és tan entenedor 

i que no és tan expert, aquest equilibri, que no és fàcil, crec que es va aconseguir a 

Valls, i estic convençut que a les properes diades s’anirà traient suc d’aquest equilibri 

entre Carles Cortès i la gent del 3 rondes, que era l’equip que tradicionalment ho 

havia fet a la ràdio pública, però aquest segurament anava molt orientat al món 

casteller estricte i li faltava aquesta vocació de divulgació en un sentit més ampli. 

I després..., ara faré un link de dues coses que vostè ha esmentat, una periodista 

com la Coia Ballester, la delegada de Tarragona i Terres de l’Ebre, que està a peu 

de plaça, i que fa que la retransmissió sigui d’una intensitat radiofònica important, i 

que precisament va brillar fa poc també amb el tema dels incendis de la Ribera 

d’Ebre.  
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I Catalunya Ràdio té això, té professionals com la Coia Ballester, que són capaces 

de fer des d’esports, quan ho feia, fins ara els incendis de la Ribera d’Ebre, o estar 

a la plaça amb els castellers, mentre estan aixecant el castell o quan l’acaben de 

descarregar, i busca les reaccions, i en aquest sentit la ràdio pública també està 

innovant. 

I deixi’m dir-li que fruit de l’anunci que vam fer en el seu moment de les diades 

castelleres volem incorporar una diada més a les sis que vam anunciar inicialment, 

i si tot va com preveiem, farem la transmissió a la tardor de la diada dels Minyons de 

Terrassa, també. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les mesures 

per a fer atractius els continguts audiovisuals en català per al 

públic jove 

322-00125/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les 

mesures per a fer atractius els continguts audiovisuals en català per al públic jove, i 

la formula el diputat José Rodríguez, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Té la paraula. 

José Rodríguez Fernández 

Gràcies, president. Sembla que a aquesta comissió parlarem molt de llengua. Abans 

s’ha fet un comentari, i m’agradaria aprofitar-lo. Crec que el català deixi de ser 

llengua vehicular és una amenaça per a la pervivència de la llengua, i fer-la 

subsidiària del castellà, ens agradi o no. I aquí al Parlament portem uns anys que el 

català va retrocedint com a llengua vehicular. Ho dic per un comentari que un diputat 

del PP ha fet fa una estona, o sigui, parlar..., segons quins usos lingüístics poden 

ser amenaça per al català. 

Voldria entrar en el tema del documental «Llenguaferits», que s’ha marcat que la 

situació del català es troba en retrocés, en especial degut a les noves plataformes i 

formes digitals, i vull fer també un comentari. Resulta que molts se sorprenen que 
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un documental com el «LLenguaferits» hagi creat tanta inquietud en partits que tenen 

com un dels objectius principals de la seva política la substitució del català pel 

castellà, quan el documental els hi diu que en part estan tenint èxit.  

També la Plataforma per la Llengua va presentar un informe on demostrava que les 

persones que havien adquirit el català tenien més probabilitats de tenir feina. En això 

vull també fer un incís. A alguns grups, que el català desaparegui no els preocupa, 

segurament forma part de la seva construcció nacional espanyola, però resulta que 

aconseguir que el català pugui ser adquirit per nous parlants i sigui d’ús habitual 

també és una qüestió de justícia social i de garantir l’accés al món del treball i a 

mantenir oportunitats socials. Atacar el català és atacar l’ascensor social a 

Catalunya, els agradi o no, senyors diputats. 

Per aquest motiu trobo molt alarmants alguns comentaris que es fan en aquesta 

comissió, i en especial la situació que s’ha mostrat en «Llenguaferits». I li voldria 

preguntar: considerant que els mitjans de comunicació de la «corpo» han estat eines 

fonamentals per a la supervivència del català, com pensen continuar sent-ho davant 

dels canvis d’hàbits de consum de continguts audiovisuals per part dels joves, i què 

tenen previst per atreure aquest públic? 

El president 

Gràcies. Senyora presidenta, senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (Núria Llorach i Boladeras) 

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Senyor diputat, el tema de la llengua i 

de l’ús de la nostra llengua ens ocupa i ens preocupa, i ens ocupa i ens preocupa 

quan veiem que els canals més vistos per entretenir-se dels nostres joves, per 

exemple TV3 el veuen escassament un 5 per cent, quan em refereixo a edats d’entre 

setze i vint-i-quatre, i opten per veure l’entreteniment a Factoría de Ficción o 

Telecinco, i, per tant, opten per opcions en castellà, no així en altres franges d’edat, 

on la Televisió de Catalunya és el canal més vist per entretenir-se. Per tant, nosaltres 

hem de fer i hem de treballar, i el director del mitjà està treballant, per tenir 

programació atractiva per als nostres joves. 

Hem de treballar, estem treballant per fer que les nostres marques, tant TV3 com 

Catalunya Ràdio, no siguin associades només als mitjans tradicionals, el que hem 
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vist tota la vida, sinó que siguin absolutament transversals, amb una estratègia 

editorial específica per al món digital lligada a un fort posicionament també en xarxes 

socials. Gràcies a això TV3 és la televisió líder en internet a Catalunya, suma més 

de 3 milions d’usuaris únics, i Catalunya Ràdio suma gairebé 700.000 usuaris únics. 

Com a grup, la corporació en total té un abast de gairebé el 50 per cent dels 

internautes. 

Però ens preocupa i ens ocupa anar als joves, i què estan fent els mitjans com a 

nous continguts per al jovent. El Super3 ha estrenat aquesta temporada nous 

continguts de producció pròpia, com el programa de màgia Wowzzy Baboom!, que 

ha estat un èxit, i al setembre estrenarà una aposta que ha fet el director, que és 

important, que és Manduca, que és un programa de cuina presentat per una xef, per 

una noia que té dotze anys, que és la Paula Alós, que té més de 160.000 seguidors 

a Instagram, després de guanyar el Masterchef junior. 

Per tant, què estem fent? Utilitzar professionals que estan treballant i en contacte 

amb els joves perquè la llengua catalana també sigui una llengua vehicular per al 

jovent en el moment d’entretenir-se. La família del Super3 i les accions arreu del 

territori ens han donat un valor que cap altre contingut té, i ha sigut oferir als nens i 

nenes la proximitat. Aquest any, com saben, hem anat pel territori. L’InfoK, referència 

de qualitat, hi arriba a milers de nens i nenes a través del canal de televisió i del web 

i sobretot de l’app del Super3 que és molt important perquè són aquestes noves 

formes de consum que tenen els joves.  

Per a adolescents podem destacar l’estrena aquesta temporada del programa 

Adolescents iCat, que té molt bones xifres de seguiment a YouTube, i a més a més 

de la ràdio gràcies a que es fa simultàniament també la retransmissió per aquesta 

plataforma. 

Però realment hem de fer una aposta, i la redacció del nou contracte programa... 

El president 

Senyora Llorach... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 
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...és sens dubte l’oportunitat per redefinir com a mitjans públics els objectius i 

prioritzar-los cap a aquest sentit. 

Gràcies. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el 

menyspreu de TV3 a les institucions democràtiques de l’estat de 

dret 

323-00166/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre el menyspreu de TV3 a les 

institucions democràtiques de l’estat de dret, i la formula el diputat Nacho Martín 

Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. Bé, primer de tot, senyor Sanchis, vostè s’ha convertit en un 

autèntic mestre a convertir la categoria en anècdota. Vostè redueix tot el que és un 

seguit d’exemples, que jo crec que són prou concloents de la manera com TV3 

presenta la realitat de Catalunya i del conjunt d’Espanya, que demostren un 

menyspreu absolut cap a la resta d’Espanya, cap a la resta de ciutadans del nostre 

país, i en tot cas vostè, això, pretén desdramatitzar-ho dient que són anècdotes, que 

són episodis puntuals. 

Doncs miri, l’altre dia precisament, posats sobre la pista per un periodista que fa una 

molt bona tasca a Catalunya, vaig veure un menysteniment a l’exèrcit espanyol, una 

de les institucions fonamentals de qualsevol estat de dret, en un programa de TV3, 

i vaig veure que en els darrers mesos –segurament el nostre control té alguna 

esquerda, el nostre control parlamentari–, i hem vist que el menyspreu a l’exèrcit 

espanyol, també a la UME, també a aquells que han estat fonamentals per acabar 

amb l’incendi paorós de Ribera d’Ebre, és constant. Jo he vist programes de TV3, 

fent un recorregut aquests dies pel que han fet al FAQS i a altres programes de TV3, 

en els quals hi ha fins i tot taules rodones, amb dues persones que són absolutament 

monolítiques en el seu pensament, per carregar-se l’exercit espanyol i presentar 
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Espanya com un país antidemocràtic i l’exèrcit com la continuació de l’exèrcit 

franquista.  

Per tant, senyor Sanchis, vostè ara em dirà que tot això són anècdotes, i convertirà 

una vegada més la categoria en anècdota, però jo crec que és una categoria el fet 

que des de TV3 s’intenten demonitzar les institucions de l’estat de dret, del nostre 

estat de dret, que és Espanya. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

M’alegro de ser tan sinecdòquic com vostè, senyor diputat. Si us plau, em podria dir 

el nom del programa? Perquè m’està dient... –no, no, un moment, deixe que acabe–

, em diu el nom del programa, perquè em diu que en un programa es va menystenir 

i es va menysvalorar o es va ridiculitzar, i m’agradaria saber quin és aquest 

programa. 

El president 

Senyor Martín Blanco, té la paraula. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, president. De fet, són diversos, és constant. El FAQS, però en podríem fer 

un monogràfic sobre la manera com el FAQS planteja la qüestió de l’exèrcit. Hi ha 

un senyor que es diu Luis Gonzalo Segura, que està gairebé com a contertulià 

habitual del FAQS, i allà l’única cosa que fa és intentar presentar, hi insisteixo, 

l’exèrcit com la continuació de l’exèrcit franquista, sense cap mena d’oposició ni per 

part d’altres tertulians ni per part de la presentadora, per descomptat. 

Recentment, una de les grans estrelles, i més ben retribuïdes, de l’star system 

mediàtic català, el senyor Toni Soler, aprofitava per dir literalment que la UME, la 

Unitat Militar d’Emergències, ha fet espanyolisme amb la tragèdia de Ribera d’Ebre. 

Jo crec que realment per a una persona que treballa a TV3, i ja no insistirem encara 

més en la necessitat de ser molt més curosos amb qui es contracta i amb qui es 

deixa de contractar, que el fet que digui que es fa espanyolisme des de la UME, 

quan la UME jo crec que en cap cas ha fet cap mena d’exhibició de patriotisme per 

la seva acció, indispensable, que des d’aquí, des del Parlament de Catalunya, vull 
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agrair en nom del meu grup, i jo crec que hauria de ser en nom de tots els diputats, 

jo crec que aquesta manera de menystenir l’exèrcit és una cosa absolutament 

impresentable en un estat democràtic de dret. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies per la seva amabilitat, senyor diputat. Per tant, jo tinc aquí un contertulià del 

FAQS, ridiculitza l’exèrcit, sense que els altres contertulians en el programa, que, 

per cert, més probabilitat d’opinions demostra en les televisions públiques en aquest 

país, que diria vostè, i això és, per dir-ho així, el gran mal que fem. 

I, després, perquè un presentador, efectivament estrella de TV3, ha fet una 

declaració, i vostè no em diu ni tan sols on l’ha feta, i això és ja la gran demostració, 

per dir-ho així, de que en Televisió de Catalunya ens menysprea l’exèrcit. Doncs jo 

li diré una altra cosa: les xarxes socials –no crec que tinga temps, vostè– aquells 

dies van anar molt enceses en determinats sectors perquè TV3 netejava l’exèrcit i 

netejava la feina que feien els seus membres a Flix. És molt rar, eh?, perquè vostès 

sempre, hi vostè concretament només veu una part de la informació; és molt rar que 

aquell dia, per un costat, ens estigueren criticant profundament perquè netejàvem o 

blanquejàvem el paper de l’exèrcit a Catalunya, i després que vostè entre ara dos 

anècdotes dient que això és el que fa TV3. 

Hem parlat abans, i vostè m’ho ha dit, que jo era un sofista. Sap el que és sofisma? 

I també és una resposta a l’acusació que ha fet vostè, la pregunta, com l’ha plantejat 

vostè. «Sobre el desprecio de TV3 a las Instituciones democráticas en nuestro 

estado social y democrático de derecho cuya actuación es necesaria para el 

mantenimiento de una sociedad democrática.» És a dir, l’argumentació [#14.34] fas 

és que TV3 menysprea les institucions democràtiques; la conclusió interessada és 

que cal la intervenció de l’Estat per portar a la cleda a TV3, i això és un sofisma, 

senyor diputat. 

(Ignacio Martín Blanco demana per parlar.)  

El president 

Perquè demana la paraula? 
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Ignacio Martín Blanco 

Per contradiccions evidents. És que el que no podem... –perdó, si m’ho permet, eh?– 

fer és que jo li acabi de dir diversos exemples, que n’hi podria dir encara més, i que 

vostè digui que només n’he dit un, em diu el cas del Luis Gonzalo 

 

Fitxer 05 

Segura; no, és que n’hi ha més, li he parlat d’una cara a cara entre el Luis Gonzalo 

Segura i el senyor..., escolti, és una contradicció evident. Si li acabo de dir al senyor 

Sanchis, el munt d’episodis... 

El president 

Senyor Martín Blanco, segueixi amb la contradicció... 

Ignacio Martín Blanco 

Bé, li he posat un munt d’exemples en els quals és evident que a TV3 es menyspreen 

les institucions de l’Estat, i concretament... 

El president 

Queda clar. 

Ignacio Martín Blanco 

...l’exèrcit, per tant, no intenti... 

El president 

Queda clar. 

Ignacio Martín Blanco 

...tornar a dir que això és una anècdota. 

El president 

Senyor Martín Blanco... 

Ignacio Martín Blanco 

Desvirtua sempre la categoria i la converteix en anècdota. 

El president 
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Senyor Martín Blanco, queda clar. 

Ignacio Martín Blanco 

Disculpi, senyor president. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Només ha dit dos exemples. Un, d’un contertulià..., perdone, ho lamente, només ha 

dit dos exemples, i com sempre la part pel tot, un d’un contertulià, perquè els altres 

contertulians no li van contestar, i un altre d’un presentador d’un programa de TV3, 

i no ha dit on va fer aquella declaració. I no n’ha dit més. I a partir d’aquí, senyor 

diputat, jo crec que no estic contradient res, estic dient que vostè només n’ha posat 

dos exemples, i que són dos exemples minúsculs: un contertulià que no és contestat 

pels altres contertulians... A partir d’ara no només vostès... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

...han de dir com fem la informació nosaltres, sinó com també han de respondre els 

contertulians als altres contertulians. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la valoració 

relativa a objectivitat i pluralitat informativa atorgada en la darrera 

enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió 

323-00168/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre la valoració relativa a 

objectivitat i pluralitat informativa atorgada en la darrera enquesta del CEO, i la 

formula el diputat Toni Castellà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té 

la paraula. 

Antoni Castellà i Clavé 
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Sí; gràcies, president. Bon dia, director. Jo no venia a aquesta comissió des de la 

passada legislatura –avui faig una substitució–, i veig que hi han coses que no 

canvies, almenys hi han dues coses que no canvien: una, l’obsessió d’alguns grups 

parlamentaris de crear un relat fals i agressiu, i l’altre és la realitat empírica. Al final 

els diputats quan hem d’avaluar els mitjans públics, els instruments empírics són 

principals, i hi han coses que no canvien i, per tant, per a bo, i faig referència a 

l’última enquesta del CAC sobre consum i percepcions dels mitjans, dels quals tenim 

tres conclusions, crec que són molt rellevants, primera, que TV3 i conjuntament amb 

La Sexta són les úniques que aproven en termes d’objectivitat i pluralisme; el segon, 

que TV3 és el canal de televisió preferit per informar-se, per part de la població, i 

també preferit en l’entreteniment, i conseqüència probablement d’aquestes dades o 

aquests resultats és l’increment d’espectadors en aquests dos últims anys.  

Mantenir aquest nivell i aquesta qualitat en un entorn que és certament difícil, el nivell 

de competència, de continguts dels mitjans en general, la limitació que vostè té de 

recursos, però aquests dos elements, probablement, com aquell diria, són els que 

qualsevol ha de tenir a l’hora de competir. Però vostè en té un d’afegit, que és la 

campanya sistemàtica del nacionalisme espanyol identitari per desprestigiar els 

mitjans públics –en tenim un exemple en tota aquesta comissió–, i crec que fora bo 

que ens acostuméssim a analitzar la realitat només.  

Per tant, davant d’un entorn d’aquest tipus, aquells elements que vostè té, com 

qualsevol altre mitjà de comunicació, com a limitacions però afegit també una 

campanya sistemàtica de desprestigi per alguns sectors tant polítics com socials, els 

resultats, que són molt bons, d’aquesta última enquesta, quina és l’estratègia i quin 

és el capteniment per seguir-los mantenint en aquest sentit? 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor diputat. Gràcies perquè vostè acaba ara d’assenyalar una font 

d’informació, una font referencial, un referent, que s’utilitza moltes vegades en 

aquesta cambra justament en direcció contrària. L’enquesta no la va fer el CAC, tot 

i que la va encarregar el CAC, sinó que la va fer el CEO, el Centre d’Estudis d’Opinió, 

i en aquesta enquesta TV3 és el canal preferit per informar-se, ja que és l’opció del 
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32,9 dels enquestats, molt per damunt del segon canal situat, que és Antena 3, que 

trien l’11,1 per cent d’espectadors. TV3 també és la primera opció a l’hora 

d’entretenir-se per a un 12,8 per cent dels enquestats, per davant de Telecinco i per 

davant d’Antena 3. Televisió Espanyola està arribant en els últims temps a uns 

nivells en què moltes vegades sembla que no estiga competint en aquests nivells 

qualitatius i quantitatius, cosa que és de lamentar, però cosa que també és 

d’observar. 

En tot cas, també l’enquesta diu que ha augmentat el nombre d’espectadors en els 

últims anys, ja que un 22,9 per cent diuen que la veuen més. 

I pel que fa al grau d’objectivitat i pluralitat informativa, TV3 és la més valorada; de 

fet, només TV3 i La Sexta aproven. És molt difícil aprovar en una enquesta d’opinió, 

eh?, perquè quan a la gent li demanen quina valoració, per exemple, i em sap greu 

treure el tema aquí, però quan diuen quina valoració dones als teus líders polítics?, 

normalment aquell que aprova sap que costa, com costa tranquil·litzar, satisfer 

moltes vegades l’opinió pública, que és molt exigent. Doncs bé, La Sexta i TV3 en 

primer lloc aprovem això. 

Clar, això és el CEO, i, senyor diputat, només li puc agrair que traga aquesta 

enquesta aquí; si em demana què farem li diré que continuar igual, i també li diré 

que a mi m’agradaria, reprenent la història una vegada més de la sinècdoque, del 

tot per la part, que s’agafara tot, que quan el CEO fa un informe que és favorable i 

que valora el treball de TV3, que els mateixos diputats que agafen aquells informes 

del CEO que critiquen alguns punts que segurament són reprovables, també ho 

puguen dir amb tranquil·litat i amb calma si és possible. És curiós que alguns diputats 

mai utilitzen les dades favorables de Televisió de Catalunya i que hagen de ser uns 

altres els que ho contesten, i això també diu molt respecte a la utilització –i acabe– 

del terme «sofisma», efectivament. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les mesures 

per a millorar el tractament informatiu dels infants 

323-00170/12 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
39 

Passem a la següent pregunta, dirigida al president de Televisió de Catalunya, sobre 

les mesures per millorar el tractament informatiu dels infants, i la formula la diputada 

Jenn Díaz, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula. 

Jenn Díaz Ruiz 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Senyor Sanchis, el maig passat el Síndic de 

Greuges va publicar l’informe El tractament informatiu dels infants en els mitjans de 

comunicació, centrat en els casos que els infants són objecte d’atenció mediàtica 

perquè han estat víctimes de maltractament o es troben en situacions de 

vulnerabilitat especial. En aquests casos el síndic considera que els mitjans de 

comunicació tendeixen a estigmatitzar la infància i l’adolescència perquè la 

relacionen amb situacions de violència, marginalitat i conflicte. 

Un dels exemples que analitza l’informe és la minisèrie documental «Desemparats», 

del programa Sense ficció, de TV3, que va denunciar algunes irregularitats i 

presumptes conflictes d’interessos i malversació de fons públics relacionats amb el 

sistema de protecció. El síndic troba que el documental va ser positiu perquè va 

generar un interès en l’opinió pública en un àmbit molt desconegut i poc atractiu, 

com ara el sistema de protecció, però també avisa, a propòsit d’aquest documental, 

que els mitjans de comunicació en la seva funció de mitjà social i en qualsevol dels 

generes periodístics que utilitzi tinguin molt present l’interès superior de l’infant i el 

respecte al dolor, al rigor i la protecció de la intimitat de l’infant. En altres paraules, 

demana molta cura i respecte per les persones perquè allò que es vol explicar o 

denunciar no acabi tenint unes conseqüències que encara posin les coses més 

difícils als afectats. Sense posar en dubte que entre les funcions dels mitjans també 

hi ha explicar de manera crítica la tasca que fan els serveis de l’Administració en 

relació amb l’atenció i la protecció a la infància, voldríem saber quines mesures 

pensen prendre per millorar el tractament informatiu dels infants als mitjans de 

comunicació de la corporació en general i a TV3 en particular. 

Gràcies. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 
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Gràcies. Senyora diputada, nosaltres vam llegir no només amb curiositat sinó amb 

tot l’interès del món l’informe, perquè evidentment el tractament dels drets dels 

infants en els nostres informatius i en els nostres programes és una qüestió que ens 

preocupa a tots els nivells, i ja li explicaré què fem i com. Però també entenem que 

moltes vegades és una mica complicat, perquè tu has d’intentar informar, perquè tu 

has d’intentar donar-los la possibilitat de parlar i al mateix temps has d’estar amb un 

zel deu vegades superior que quan parles d’adults per assegurar-ne aquests drets. 

Per tant, és possible que en algun cas i en alguna situació, que intentem corregir 

sempre, hi haja alguna disfunció en aquest sentit. No volem deixar d’informar ni 

volem deixar de donar-los el protagonisme perquè puguen parlar, però al mateix 

temps també sabem que segons com i segons quina informació s’ha d’anar amb el 

màxim respecte i els màxims escrúpols per mirar com es donen. Bé, aquest és 

l’equilibri. 

Què fem? Bé, nosaltres tenim un informatiu, que és l’InfoK, que vostè coneix, en el 

qual se’ls explica l’actualitat i en el qual ells també parlen, i ha estat polèmic per a 

alguns sectors, ha estat, per dir-ho així, elogiat i premiat per moltíssims altres 

sectors, i segurament és un programa d’unes característiques que fa que algunes 

televisions públiques europees en facen com aquest, és un format arriscat i nosaltres 

entomem el risc. 

Què fem també? El llibre d’estil de la corporació marca molt bé com s’ha de produir 

la intervenció dels menors en qualsevol programa de TV3. Nosaltres no fem ús de 

la col·laboració d’infants si considerem que se’n poden derivar per exemple efectes 

negatius per a ell, no ho fem. I si els menors tenen menys de setze anys, un adult 

amb responsabilitat ha de ser present en el moment d’enregistrar una notícia, una 

intervenció, etcètera. Vull dir, el llibre d’estil és claríssim respecte a tot això i 

nosaltres el complim en tot moment. I ara que parlàvem del 30 minuts, doncs, 

evidentment, per poder tindre aquelles gravacions es va demanar permís a l’escola, 

es va demanar permís als pares, a tots els pares de l’escola, no només als que van 

parlar, i a més a més estaven presents en el moment de la gravació, i després se’ls 

va consultar sobre el moment de l’edició. 

I acabe. Juntament el CAC i la Fundació EduCaixa, nosaltres fem aquesta 

campanya, de la qual segurament vostè també deu tenir notícia, «A mi no 
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m’enganyen», que precisament és posar en valor la defensa dels drets dels nens i 

dels adolescents. 

El president 

Gràcies. En tot cas, ara les dues següents preguntes són sobre la mateixa qüestió; 

m’han demanat si les podem acumular. Si no hi ha cap inconvenient per part dels 

altres grups parlamentaris ho faríem així. (Pausa.) D’acord. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les 

condicions de treball de la secció d’esports 

323-00167/12 

Doncs passem a la pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les 

condicions de treball de la secció d’esports. Ho farem amb aquest cronòmetre, ja 

que no es pot fer dues vegades al mateix temps. Té la paraula la diputada Natàlia 

Sànchez, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Bon dia, moltes gràcies. El que li volem preguntar, senyor Sanchis, és sobre la 

problemàtica que ens trasllada el comitè d’empresa generada al departament 

d’esports arran del nou programa a la franja del migdia. A partir del setembre hi haurà 

un nou magazín diari a la franja matinal de dotze a dues; està previst que a aquest 

nou programa se li assignin equips d’explotació i artístics, de realització, producció, 

personal de plató, que actualment s’ocupen de l’emissió d’espais esportius en directe 

a la franja vespre-nit pel canal Esport3, ho coneix molt millor que jo, i, primer, 

destacar que celebrem que es reforci la programació en una franja tan important a 

la televisió pública, però li volem preguntar sobre quines conseqüències i com han 

previst aquest canvi per evitar pressió sobre la plantilla i sobre la qualitat de l’emissió 

de la programació també esportiva. 

Nosaltres entenem que el plantejament adoptat podria perjudicar la informació 

esportiva que s’emet a partir de les vuit del vespre. 

El president 

Senyora Ribas... 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la situació 

del Departament d’Esports 

323-00173/12 

...té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Sí; doncs, evidentment, sobre el mateix element des de l’acceptació, no només 

l’acceptació sinó la defensa que la Direcció de TV3 posi en marxa iniciatives per 

reforçar el lideratge en certes franges horàries. Però la sensació és que estem vestint 

un sant per desvestir-ne un altre, perquè això obligarà, sembla, a moure Esport club, 

que es feia de vuit a nou, a la franja de quatre a cinc, per tant, a poder quedar 

debilitades les retransmissions esportives en directe i, per tant, el que s’estava fent 

en aquest horari de vespre, i és una evidència més que és difícil si no impossible, 

que es continuï amb la lògica de fer més amb menys. Si no hi ha un reforç i un 

increment de plantilla i de pressupost no es poden seguir incrementant els directes 

a TV3, cosa que lamentem.  

I, per tant, li traslladem directament una petició o una pregunta: quines opcions reals 

existeixen de treballar per obtenir els recursos necessaris per fer les contractacions 

pertinents i el pressupost, per tant, pertinent perquè no calgui estar desvestint sants 

per poder seguir fent la feina que els pertoca, que és de seguir incrementant el 

lideratge. 

El president 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyores diputades. Crec que vostè ha utilitzat l’expressió que és 

l’expressió més vàlida de totes, és «fer més amb menys», i estem absolutament 

d’acord, segurament tots, que això és molt difícil i que al final acaba grinyolant o 

perjudicant algunes franges, alguns canals, etcètera, segur. Ara mateix, per 

exemple, nosaltres sabem que no som competitius els caps de setmana, sobretot a 

tot el que diuen el daytime, és a dir, la programació diària abans d’arribar a la de 

màxima audiència de la nit, perquè quasi tot són repeticions moltes vegades, 

sobretot des del 3/24. Per què passa això? Doncs segurament perquè no podem 
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contractar més gent, però això no depèn de la Direcció de Televisió de Catalunya, ni 

tampoc crec que del Consell de Govern, sinó que això depèn de les directrius de la 

mateixa Generalitat, que aprova aquest Parlament, i perquè tenim el mateix 

pressupost prorrogat que sempre 

 

Fitxer 06 

Alguns problemes afegits, per exemple, la publicitat baixa, i baixa menys en TV3, 

que és líder, que en les altres televisions, però baixa, a part que d’això podríem parlar 

molta estona. I després també augmenten despeses, per exemple salarials, que no 

es veuen en principi eixugades amb més pressupost, has de demanar aportacions 

extraordinàries perquè el pressupost és prorrogat. Total, que al final hem de fer allò 

que diuen «cambalaches», hem de fer..., sí. Per augmentar l’horari diari, l’audiència 

diària de TV3 hem de fer coses que no voldríem fer.  

Per exemple, hem reduït dràsticament la importància del canal 33, per exemple, que 

avui en dia jo crec que se salva amb una certa dignitat però que no té les funcions 

amb què va ser pensat. Per exemple, salvem com podem l’adquisició de 

programació aliena infantil, però competim amb televisions que tenen molts més 

recursos i que tanquen finestres per a Catalunya, i, per tant, això encara és més 

complicat. No produïm els programes infantils que voldríem. El 3/24 té un programa 

diari només en directe, i n’hauria de tindre dos o tres, i seria més potent, evidentment. 

I esports té dos canals diaris i totes les transmissions..., les transmissions no corren 

perill; un d’aquests programes s’ha ajustat en horari i l’altre s’ha canviat d’horari per 

poder fer aquest programa en TV3.  

El que els vull dir és que tot això s’ha fet amb una conversa contínua amb el consell 

professional, amb el comitè d’empresa, amb el consell de govern, la direcció, 

etcètera, i que estem tots discutint-ho contínuament, i al final arribem a la mateixa 

conclusió que ha arribat vostè, però podem arreglar el que podem arreglar, no 

podem anar més enllà. 

El president 

Senyora Sànchez, té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 
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Sí; bé, gràcies. És evident que la descripció dels fets, és evident que és compartida, 

hi ha una problemàtica pressupostària evident pel que fa a TV3, i aquí la qüestió de 

fons és per què TV3 no és capaç de tenir prou equip per cobrir una franja tan 

important com és la de dotze a dues, i així mateix per garantir que hi hagi 

programació pròpia i no una connexió del 3/24. Per tant, i més a la vista, és a dir, la 

problemàtica i l’anàlisi és la que és, la compartim, no hi ha prou pressupost, és quina 

és la perspectiva de futur, com resoldre aquesta situació.  

I, d’altra banda, el comitè d’empresa deia que sí que hi ha hagut una concertació 

sobre les decisions preses però aparentment no és així, perquè el comitè d’empresa 

està reivindicant que l’equip d’esports, i, per tant, la franja horària que ocupa i els 

programes que ocupen esports no quedin perjudicats, i que, per tant, hi insisteixo, i 

repeteixo les paraules, no desvestim un sant per vestir-ne un altre. I, per tant, quina 

és la perspectiva, afirmar i analitzar i fer una foto que és la que és?, no és la 

pregunta, sinó com ho hem d’abordar, i quina és la situació, les conseqüències que 

això derivarà, és a dir, es mantindrà aquesta decisió, no es canviarà, es modificarà, 

es contractarà més gent? 

El president 

Senyora Ribas, té la paraula. 

Marta Ribas Frías 

Sí; doncs en la mateixa línia, concretant, quina opció hi ha realment de que es tinguin 

els recursos per poder tenir les contractacions necessàries per no debilitar res, i si 

no hi ha d’haver aquests recursos ara, d’immediat, hi han de poder ser en un futur 

no massa llunya, el compromís, ens agradaria que hi hagués el compromís verbal 

avui, que aquesta decisió pot arribar a ser reversible. 

Perdoni’m, però com que crec que potser em queden uns segons, i avui hi ha hagut 

un debat que crec que és important que hi hagi un matís que no ha aparegut respecte 

al tema del documental «Lletraferits», una reflexió professional dels lingüistes sobre 

les amenaces que hi pot haver contra la nostra llengua, evidentment és més que 

licita, però el que no ens podem permetre és que la nostra televisió pública faci caure 

això en la balança cap al sentit de plantejar com a problema el que és una de les 

grans riqueses del nostre país, que és la diversitat lingüística. Això sí que és greu, 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
45 

si aquesta és la percepció que ha tingut la ciutadania d’un reportatge de la nostra 

televisió pública. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Perdó, president. Si vol, senyora diputada, molt breument, perquè si no... Mirem 

aquesta última observació que vostè em fa. És que si la percepció majoritària i 

popular, social, és que és un problema, jo em preocuparia. És evident que el retrocés 

del català i la no introducció del català en nous àmbits de comunicació, com per 

exemple les noves tecnologies, la domòtica, la robòtica, etcètera, pot arribar a ser 

un problema per a molta gent, i per a altra gent, no. Si vostè porta un GPS i el GPS 

el porta en castellà i per a vostè això no suposa cap problema, doncs cap problema. 

Si algú voldria portar un GPS o parlar amb el mòbil i que el mòbil li contestara en el 

seu idioma i ho veu com un problema, doncs clar que és un problema per a aquella 

persona. Per tant, no és que sigui un problema ni un atemptat contra la diversitat 

lingüística, senzillament és que es tracta d’espais de comunicació, espais de 

comunicació que afecten el català i que el perjudiquen, i jo crec que és així com 

nosaltres vam veure, vam intentar fer veure la realitat, no d’una altra manera. 

Respecte al programa –i ara sí, a les dues– de..., clar, és que hi ha un nivell de 

contradicció, evidentment. Si tu vols fer un programa nou i a més a més no tens els 

diners per externalitzar-ho del tot, i en contra del que diu alguna gent, algunes 

informacions, a nosaltres no ens agrada externalitzar res si podem fer-ho dins, i això 

en són testimonis el comitè d’empresa o qui vulga vostè, és a dir, se fa més producció 

interna en TV3 ara que s’ha fet mai, segurament. Si nosaltres ho intentem fer 

internament però arriba un moment en què no podem, doncs una part s’externalitza 

i l’altra part intentem dur-la endavant nosaltres. I si no podem perquè hem d’agafar 

altres mitjans, doncs evidentment això afecta en aquest moment un altre canal i un 

altre programa, segur que els afecta. Ens agradaria que no fora així? Clar. Ho estem 

treballant sense parar? Clar. Quines alternatives hi ha reals? La de més contractació, 

de fet ja es contracten tres persones noves, però com a substitucions, la de més 

contractació de més gent, ni ens ho permet el consell de govern, perquè no li ho 
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permet la Generalitat, i perquè aplica la normativa vigent de funció pública, la que 

determina la Generalitat. 

I si hi ha més recursos? Aquest és el compromís, i tant que el prenc, perquè ja l’he 

pres davant del Comitè d’Empresa i de la gent de la Direcció d’Esports de Televisió 

de Catalunya. Si hi ha més recursos i els podem dedicar a programació, això és una 

prioritat, aquest compromís existeix, aquí, allà i a tot arreu. I tant de bo que no 

haguérem de tocar res, i tant de bo que poguérem recuperar en el canal infantil i en 

el canal 33 els espais que s’han anat perdent per la contínua reducció, també 

d’ingressos, però sobretot de recursos perquè augmenten les despeses, s’ajornen i 

s’aproven els pressupostos i no hi ha més inversió. Que també és veritat que si 

vingueren després veurien què diuen alguns grups parlamentaris d’aquesta cambra, 

veuríem què dirien. Però, vaja, aquesta és la nostra intenció, segur, senyores 

diputades. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 

l’obtenció del premi Comunicació 2019 de l’Associació de 

Publicacions Periòdiques en Català 

323-00169/12 

...dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre l’obtenció del premi Comunicació 

2019 de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, i la formula la diputada 

Jenn Díaz, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula. 

Jenn Díaz Ruiz 

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. La setmana passada, dins la Nit de les 

Revistes i la Premsa en Català, els directors de TV3 i Catalunya Ràdio van rebre el 

Premi Comunicació 2019, atorgat per l’Associació de Publicacions Periòdiques en 

Català, per la denúncia de la repressió i la defensa dels mitjans públics. Segons 

l’entitat, Vicent Sanchis i Saül Gordillo són mereixedors del premi per la capacitat de 

gestionar els mitjans públics en el context de repressió i vulneració de drets que ha 

viscut Catalunya i les seves institucions en els últims anys, especialment aferrissat 

en el cas de la corporació. Aquest premi arriba a més enmig de la causa judicial del 
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Jutjat d’Instrucció Número 13 de Barcelona, que investiga la logística de l’1 d’octubre 

i que finalment ha descartat de processar-los a vostès per presumpta organització 

criminal juntament amb vint-i-vuit investigats més. Ens agradaria saber què significa 

per a vostès i per al conjunt de la corporació aquest reconeixement. 

El president 

Senyor Gordillo, té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, bé, en un primer moment, doncs, una 

certa satisfacció, no?, perquè sempre va bé recollir un premi, però tal com vam 

expressar tant el director de la televisió com jo en aquell acte de la nit de les revistes 

que organitza l’APPEC, doncs, més que un reconeixement a nosaltres és un 

reconeixement, i nosaltres així ho vam dedicar, als professionals de la corporació, 

als professionals de TV3 i de Catalunya Ràdio, que durant el temps d’aplicació del 

155, però fins i tot abans, i les seqüeles encara duren, va estar posada en qüestió la 

seva feina, i, per tant, doncs, que gràcies a ells s’ha mantingut la qualitat dels mitjans 

públics i que s’ha superat una situació que jo no vull parlar de repressió, però sí de 

pressió, de pressió afegida a la que ja té qualsevol mitjà de comunicació públic 

habitualment. 

Per nosaltres és un estímul per seguir treballant en aquesta direcció, i jo crec que el 

que això denota és que malgrat els intents de posar en qüestió i d’una certa 

campanya d’assetjament als mitjans públics catalans, la solidesa és molt 

inqüestionable, no?, no només pels índexs d’audiència sinó per tota la feina que fem 

i la rellevància que tenen els nostres mitjans.  

En el cas de Catalunya Ràdio, i així ho vaig explicar a la comissió del 155, que hi ha 

diputats que hi van assistir, doncs aquest premi té un element afegit que és el de 

l’agressió física, no?, perquè vam ser víctimes d’atacs en les nostres instal·lacions, 

i a més a més, en el cas de Mònica Terribas, fins i tot amb una certa persecució en 

les xarxes socials, i això ha estat documentat en un documental que es va fer en el 

seu moment i que posava de manifest el fet de que per ser dona i per ser periodista, 

i en el cas català, en el context polític que hem viscut i que encara dura, doncs, hi 

han un assetjament afegit, no? I, per tant, nosaltres més que un premi als directors 

en particular creiem que és un reconeixement a tota la gent que ha fet la seva feina 
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i que molts cops ho ha fet en una situació injusta, de poc reconeixement professional 

i d’una certa criminalització. I, per tant, és a ells a qui els dediquem aquest premi 

dels editors de revistes i digitals. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la previsió de 

tancament econòmic 

322-00123/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la previsió 

de tancament econòmic, i la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies, president. Avui s’ha recordat al senyor Sanchis que TV3 és una televisió 

espanyola, i es fa en contraposició a una realitat que a alguns no els agrada, el fet 

que sigui la televisió nacional de Catalunya, perquè precisament reflecteix aquesta 

realitat. Jo ja ho he dit moltes vegades en aquesta seu parlamentària, que no és que 

a alguns no els agradi TV3, és que no els agrada la realitat, i això llavors explica 

moltes coses, molts tons desqualificadors, moltes intencionalitats per aconseguir 

que TV3 deixi de ser el que és.  

Però perquè aquest model tingui continuïtat també és important la sostenibilitat 

econòmica. I en l’última comissió vostè, senyora Llorach, ens va exposar una mica 

els problemes de finançament de la corporació, ens parlava d’infradotació 

econòmica, que no es poden afrontar de forma competitiva tots els reptes actuals, i 

ens va anunciar la petició d’una aportació extraordinària a la Generalitat per afrontar 

tots aquests reptes.  

En espera de veure com es resol la situació en un context de pròrroga pressupostària 

de la Generalitat, li volem demanar sobre el tancament econòmica, ara que estem al 

final del primer semestre de l’actual exercici; volem saber com afronta la corporació 

el segon semestre i com pot afectar la nova arribada d’aquesta aportació 
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extraordinària que han demanat, o almenys, si en rep una part, com pot afectar això 

el tancament econòmic a final d’any. 

Senyora Llorach, quins són els escenaris que vostès plantegen en la seva previsió 

sobre això? 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, sí, tal com vaig explicar a la darrera 

compareixença en aquesta comissió, estem patint una situació de falta de 

finançament des de fa molts i molts mesos. Apuntava tres causes principals que 

recordo, bàsicament són tres les causes. Una és la caiguda d’ingressos publicitaris, 

que després m’hi podré esplaiar perquè hi ha una pregunta concreta sobre aquest 

tema, que la previsió de tancament és de 3,4 milions menys; una altra sobre 

l’increment de les despeses de personal, que és de 8,6 milions per a aquest any, i 

l’altra els canvis legals del tema de l’IVA, que és de 4,2 milions per a aquest any, tot 

s’ha de dir, perquè hem aconseguit tenir una prorrata més favorable en una 

negociació que hem fet amb hisenda, perquè fins l’any passat abastava uns 18 

milions de pressupost, per tant, aquí hi ha hagut una reducció important.  

La doble pròrroga pressupostària ha afectat molt la corporació, hem de mantenir el 

nivell de servei públic que oferim amb molts menys recursos. Per tant, a data d’avui, 

la suma d’aquells diners, que són 16,2 milions, a data d’avui encara no en tenim 

resposta. Sé que estan estudiant l’expedient per part del Govern i espero que 

aquesta resposta sigui favorable. El que sí sabem és que d’aquests 16,2 milions 

arribaran segur, ens ho han dit per escrit, tota la part que  

 

Fitxer 07 

és de personal. Per tant, malauradament, si no arriba la resta haurem d’actuar sobre 

partides de continguts una altra vegada, per valor de 7,4 milions, per compensar la 

manca de recursos. Per tant, què afectaria? Doncs afectaria la contractació de 

continguts per a la temporada de setembre a desembre, fins que arribés el proper 
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pressupost, perquè, evidentment, com a corporació tenim el compromís de tancar 

l’exercici sense dèficit pressupostari. Per tant, si ens arriben aquests diners tancarem 

sense dèficit pressupostari, però si no arriben també haurem de fer els esforços 

pertinents per tancar l’exercici sense dèficit pressupostari. 

I un tema que vaig apuntar a l’anterior compareixença però no sé si va quedar del 

tot clar, és que, pel que fa a la previsió sobre el compte de resultats, no el 

pressupostari, la previsió de tancament té una particularitat important per a aquest 

any 2019, que amb el benefici per l’import corresponent al retorn de la paga del 13 

tancarem amb un benefici de 3,3 milions. Com saben, hem tingut l’obligació legal 

d’aprovisionar el retorn de les pagues, i això ha fet que haguem de fer una reducció 

de capital social, que al llarg dels propers quatre anys s’anirà recuperant quan 

tinguem aquest pressupost. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la política 

retributiva de l’ens 

322-00124/12 

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre la política retributiva de l’ens, i la formula 

la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari Ciutadans. Té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Gracias, señor presidente. TV3 es la televisión autonómica más cara, la Generalitat 

le da 230 millones de subvención directa, y cuando Torra fue investido presidente la 

primera medida que tomó fue inyectar 20 millones extras a TV3, no destinó 20 

millones a mejorar ni la sanidad ni la educación ni los servicios sociales o a darle 

una solución a esos menores que duermen por las calles de Barcelona, no, no, 

directamente 20 milloncitos a TV3 que se suman a los 230 millones ordinarios, o 

sea, 250 millones en un año para engrasar la máquina de propaganda que es TV3. 

¿Y en qué se van esos millones? Hombre, pues en abogados no creo, porque en 

abril el señor Sanchis anunció una querella al señor Albert Rivera, estamos en julio 

y no nos ha llegado la querella, es decir, que no le pagan muy bien a sus abogados, 
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a no ser que es que el señor fuera de farol y no pensaran poner ninguna querella, 

bueno, querellas, que lo dijeron en plural. 

El dinero se va básicamente en sueldos. En 2018 TV3 se gastó 164 millones de 

euros en sueldos, eso quiere decir que gastaron en sueldos más que Atresmedia y 

Mediaset, o lo que es lo mismo, Antena 3 y La Sexta, por un lado, y Telecinco y 

Cuatro, por otro. Si tenemos en cuenta que son televisiones de ámbito nacional y 

TV3 es una televisión de ámbito autonómico, porque por mucho que quieran creer 

que es una televisión nacional, la realidad es que es una televisión autonómica, pero, 

vamos, si se creen que esto es una república o que el señor Puigdemont iba a venir 

a Cataluña o iba a ir a Estrasburgo, pues se pueden creer cualquier cosa, eso 

también es verdad. Pero la realidad es la que es, es una televisión autonómica que 

gasta más en sueldos que televisiones de ámbito nacional. 

¿Y quién se lleva la gran parte del pastel? Pues como siempre los altos cargos, once 

personas en la cúpula más veinticuatro directivos. Esto la convierte a usted, señora 

Llorach, por ejemplo, en una de las mujeres mejor pagadas de España, que vaya 

por delante que yo en lo personal me alegro muchísimo por usted, pero entienda 

que muchos catalanes están hartos ya de pagar una tele tan cara que además solo 

ven los separatistas.  

Así que mi pregunta es: ¿qué van a hacer para reducir los costes desmesurados de 

TV3? 

Gracias. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, vostè ha dit que el senyor president va 

injectar 20,4 milions, però sàpiga que no van anar per anar a pagar retribució de 

personal sinó per pagar els 20,4 milions que havíem de pagar de despesa d’IVA, per 

tant, l’aportació extraordinària va ser per un canvi de criteri en el tema de l’IVA. I 

vostè el que no pot fer és parlar de política retributiva de la corporació fent cas del 

que surt publicat a alguns diaris determinats. La política retributiva, que és la 
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pregunta que vostè em feia, de la corporació és resultat de la negociació col·lectiva 

i, per tant, ve marcada pel conveni col·lectiu. I més transparents que nosaltres no hi 

ha absolutament ningú, perquè totes les dades les té vostè penjades al portal de la 

transparència a la pàgina web de la corporació, i allà també pot consultar tot el que 

es pública de la relació de llocs de treball. 

I pel que fa al personal directiu, vostè m’està dient que soc la dirigent més ben 

pagada. Doncs miri, sàpiga que s’ha reduït dos terços l’import que es paga a la 

direcció d’aquesta casa perquè els costos salarials del director general i del president 

del consell sumaven el 2008 378.000 euros, càrrec que jo en aquests moments 

acumulo i que evidentment cobro dos terços d’aquesta xifra. Evidentment, és un 

càrrec molt ben pagat, igual que és la resta de càrrecs directius de la corporació. 

I vostè no pot fer-me trampes i comparar-me els salaris dels treballadors públics amb 

els dels treballadors, amb el compte de resultats d’Atresmedia i de Mediaset, perquè 

no és just comparar plantilles perquè la conclusió a la que vostè arriba és falsa. 

Aquestes companyies, per exemple, tenen pressupostos anuals de més de 1.000 

milions d’euros de despesa per encarregar produccions a fora de la corporació i que 

no fan internament. Per tant, com sempre, ho deia, és una barreja de tot, i una 

distorsió de la realitat tal com vostè planteja els temes. 

El president 

Senyora Sierra, té la paraula. 

Sonia Sierra Infante 

Sí; aun así sigue siendo una de las mujeres mejor pagadas de España, y vaya por 

delante mi enhorabuena. Y luego está el dineral que nos cuestan las 

externalizaciones, y ¿quién es el rey de llevárselo calentito? Pues Toni Soler y su 

productora, que se dedican a insultar sin tasa a los constitucionalistas previo pago 

de 6 millones de euros. Entonces yo pregunto: con un presupuesto de 230 millones 

de euros, 164 millones de euros en sueldos, y una plantilla de 2.500 personas, ¿de 

verdad tienen que externalizar y contratar a las productoras? ¿De verdad no pueden 

hacer el trabajo con sus amplias plantillas? Pero, claro, es que el procés es ante 

todo y sobre todo un modus vivendi y una manera de colocar a sus amiguetes. 

El president 
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Senyora Sierra... 

Sonia Sierra Infante 

Y no es casualidad –perdone, señor presidente– que los partidos separatistas, la 

enmienda que ha hecho en… 

El president 

...se li ha acabat el temps. 

Sonia Sierra Infante 

…la propuesta de resolución que veremos ahora es proteger a las productoras. 

Gracias. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, torna a distorsionar la realitat. Les 

despeses de producció externa associada de la corporació han passat de 53 milions 

el 2010 a 21,9 milions el 2018. Si amb això vostè diu que el que estem fent és ajudar 

les productores del procés, va molt equivocada. El que estem fent és contractar 

continguts en aquells espais que no tenim prou recursos interns per fer i que el 

director de televisió considera que s’han de fer amb productores externes. 

Drets esportius ha passat de 49 milions a 8 milions, miri si estem afavorint les 

productores del procés. I les coproduccions han passat de 16 milions a 4,1 milions. 

El que té la corporació és un ofec econòmic, no excedent de pressupost. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els ingressos 

per publicitat 

322-00127/12 
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...dirigida a la presidenta en funcions, sobre els ingressos per publicitat, i la formula 

la diputada Beatriz Silva, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Llorach. Según las cifras que la 

corporación ha pasado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

la televisión pública del País Vasco obtiene en estos momentos unos ingresos por 

publicidad un 50 por ciento superiores a los de TV3, 88 millones frente a 59 millones, 

con una audiencia un 50 inferior y un presupuesto que es la mitad de TV3. ¿Cómo 

se explica esto? 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. No, no, la televisió basca no té 88 milions d’ingressos 

publicitaris, no sé quina és la xifra, però això és el seu pressupost total, d’aportació 

pública i d’ingrés publicitari –sí, jo també he vist l’informe–, és el seu pressupost 

total. No, vostè està mirant el document, si no he vist malament, on s’explica la 

inversió del 6 per cent en producció, i el que sí que hi ha diferència és perquè al País 

Basc comptabilitzen absolutament tots els ingressos, tant els de publicitat com els 

d’aportació pública, per calcular el 6 per cent, i no és el mateix que apliquem aquí a 

Catalunya. 

El president 

Senyora Silva, té la paraula. 

Beatriz Silva Gallardo 

Okay, le agradezco su respuesta, pero me gustaría saber por qué se declaran 88 

millones aquí y, sin embargo, en la propia web de la corporación se dice que hay 

ingresos por 317 millones. Le pregunto esto porque en esta comisión continuamente, 

hoy, estamos hablando siempre de infradotación, de falta de financiación, pero 

cuando comparamos lo que cuesta la radiotelevisión pública catalana vemos 

realmente que es una cifra alta, o sea, es un tercio de lo que cuestan todas las 

televisiones autonómicas en cuanto a presupuesto, y en este Parlamento, al mismo 
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tiempo, en las comisiones cada día vemos que no hay dinero suficiente para 

financiar los servicios básicos: no hay médicos de atención primaria, no hay dinero 

para desplegar la renta garantizada de ciudadanía.  

Hace unos pocos días el Idescat dice que la cifra de pobreza ha batido récord en 

Cataluña hasta un 21,3 por ciento de la población, cosa que por cierto no abrió 

ningún informativo y hasta ahora no ha sido objeto de una pieza en profundidad de 

qué significa para ese 21 por ciento de catalanes y catalanas que viven bajo el nivel 

de la pobreza.  

Yo acabo de recibir un control de cumplimiento acerca de la malnutrición infantil en 

Cataluña, y no sabemos el número de niños y niñas que deberían recibir ayudas 

estas vacaciones para que puedan comer durante el verano, pero luego miro el 

portal de la transparencia y veo que el señor Xavier Grasset ha cobrado más de 

400.000 euros en tres años por presentar un programa que no es precisamente 

Newsnight, esto es portal de la transparencia. 

¿Cómo se justifican estos recursos? O sea, ¿no es posible racionalizar el gasto 

considerando las otras necesidades que hay en Cataluña y que también son 

urgentes? 

El president 

Senyora Llorach. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Disculpi, senyora diputada, però jo, la corporació 

gestionem el pressupost que aquest Parlament destina a la corporació pública, i jo..., 

la gestió que facin els departaments de la Generalitat dels recursos que tenen no és 

una competència d’aquesta vicepresidenta.  

El que sí que li puc facilitar... Vostè afirma que som la televisió més cara. No. Si 

vostè fa les comparacions per número de canals que tenim, tant per tele com de 

ràdio, número d’habitants que hi ha i fa la comparació amb renda per capita veurà 

que no, que no som la més cara, n’hi han d’altres molt més cares que la nostra. Per 

tant, ha barrejat moltes xifres. Jo si vol li passo tota la comparativa de totes les 
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televisions públiques de la FORTA, li facilitaré tota la informació perquè vegi que 

això no s’apunta tal com vostè diu.  

Em preocupen molts dels temes que vostè diu: la salut pública, el benestar social, 

els immigrants; però és una tasca que nosaltres, més enllà de sensibilitzar i que fem 

molts programes a la televisió sobre aquests aspectes, els recursos els distribueix 

aquest Parlament quan aprova els pressupostos, per tant, no és una competència 

d’aquesta corporació. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la gestió 

financera 

322-00128/12 

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre la gestió financera, i la formula el diputat 

David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Sí; moltes gràcies, senyor president. Que vagi per endavant l’agraïment a la senyora 

Llorach sobre la resposta del contracte programa que va donar la setmana passada 

al meu company. I més que fer-li una pregunta li demanaria una certa reflexió en tot 

el panorama que tenim en aquest moment, les televisions públiques en el nostre 

país. Efectivament, hi han diferents canals, diferents televisions, diferents nombres 

de treballadors, diferents emissores, pressupostos molt diferents, però analitzant 

una mica tot això, i amb la situació que vostè acaba de comentar d’ofec econòmic, 

segurament valdria la pena fer una petita reflexió de quins són els camins de futur. 

Ens preocupa molt l’increment que s’ha produït, lògicament, amb el conveni a la mà 

del 35 per cent des del 2012 de la partida de personal, ens preocupa molt que potser 

en un futur hi hagin altres prioritats que no siguin la televisió pública, i, per tant, en 

aquest panorama quina és la seva opinió i com vostè veu aquesta situació. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 
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La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Bé, vostè sap que la gestió financera de la corporació és 

d’una enorme enorme complexitat. Es diu que tenim massa diners i jo això ho posaria 

en dubte. La corporació ingressava el 2010, i d’això fa només nou anys, 334 milions 

d’aportació pública, ara en són 231. O ingressava en publicitat 100 milions i ara en 

són 54. Per tant, el que ha perdut la corporació és molta capacitat per desenvolupar 

feines que per llei tenim encarregades per aquest Parlament, per exemple, ser motor 

de la indústria audiovisual del nostre país. Abans la seva companya de grup 

ensenyava un informe on hi han xifres, i ens preocupa i n’hem estat parlant i hem 

mantingut una reunió aquesta setmana amb el director de la televisió i amb altres 

directius de la casa, perquè ens preocupa el compliment 

 

Fitxer 08 

que fem d’aquest 6 per cent, per què?, perquè no disposem de prou diners per poder 

fer aquesta inversió que ens requereix per ser motor de la indústria audiovisual del 

nostre país, per fer la inversió necessària en cinema, perquè és important que hi hagi 

cinema en català, per fer la inversió necessària en produccions que després poden 

saltar a plataformes com Netflix, Movistar o d’altres, i, per tant, la nostra llengua 

també és present en aquestes plataformes. 

Hem de tenir aquesta capacitat d’impuls, i què hem fet? Al final, aquesta reflexió que 

vostè em demana és el que la setmana passada vaig anunciar que vam començar 

a fer a la corporació –ja hi han hagut diverses reunions–, i és que hem creat una 

comissió per elaborar una proposta de contracte programa per als propers quatre 

anys, precisament no només perquè s’estableixi la provisió de fons necessaris, que 

això és imprescindible, sinó també per veure cap a on va el sector audiovisual –

abans hi havia una pregunta sobre joves. Per tant, hem de veure cap a on canalitzem 

els nostres esforços perquè el servei públic audiovisual del nostre país segueixi 

tenint lideratge i sent competent en el mercat que avui en dia tenim. 

El president 

Senyor Pérez, té la paraula. 
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David Pérez Ibáñez 

Sí; d’acord, eh?, senyora Llorach. La nostra preocupació, que jo crec que compartim 

amb vostès, és que volem fer una ràdio i una televisió públiques que siguin un mitjà 

de transmissió de la nostra cultura i de la nostra llengua pròpies, que siguin el símbol 

d’identitat de la nostra comunitat i que siguin un mitjà per al desenvolupament del 

sector audiovisual, sent a més a més una corporació pionera fent continguts de 

qualitat, plurals i objectius. No una corporació al servei de la causa independentista. 

Vostè sap que per mi en aquesta comissió les dues grans preocupacions han estat, 

primer, el contracte programa, i segon, que l’audiència tant de la ràdio com de la 

televisió públiques ha tingut una baixada brutal, enorme, pràcticament del 80 per 

cent d’aquelles persones que es podrien considerar no independentistes o 

anomenades també «constitucionalistes» o que no estan d’acord en la separació 

entre Catalunya i Espanya. A vostès sembla que això no els preocupa, i per nosaltres 

és molt rellevant –molt molt molt rellevant– que famílies en aquest país desconnectin 

TV3, perquè no els agrada, diguem-ne, el seu contingut, eh?, la seva lògica, perquè 

això representa també que hi han molts nens que deixen de veure TV3, i això també 

té conseqüències després, per exemple, en el pati del col·legi. 

El president 

Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, a nosaltres ens ocupa i ens preocupa tota 

la ciutadania de Catalunya; nosaltres volem i intentem tenir un servei públic que arribi 

absolutament a tothom. A vegades la gent desconnecta de nosaltres no pel que 

nosaltres oferim sinó per molts comentaris que fan alguns mitjans de comunicació. 

Jo crec que també vostès des de la seu parlamentària haurien d’ocupar-se i 

preocupar-se per protegir aquesta corporació pública, perquè al final és l’única opció 

en català, pràcticament –hi ha 8tv–, però pràcticament és l’única opció en català que 

té aquest país, Catalunya, i crec que tant el director del mitjà tele com el director de 

la ràdio treballen perquè aquesta televisió sigui plural, recollir totes les veus, les 

recollim, i serveixi a tots... 

El president 
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Senyora Llorach... 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

...a tots els ciutadans del nostre país. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els objectius 

del Consell Professional de Continguts i Programes 

d’Entreteniment i Culturals 

322-00126/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els 

objectius del Consell Professional de Continguts i Programes d’Entreteniment i 

Culturals, i la formula la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Té la paraula. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. Una prèvia. Amb la propaganda que alguns partits polítics fan 

dels mitjans públics d’aquest país és complicat, doncs, seguir guanyant audiències, 

per tant, feta aquesta prèvia, potser tots plegats hauríem de mirar quina 

responsabilitat en tenim. 

D’altra banda, un apunt. Parlar de sous en aquesta comissió, doncs, resulta 

preocupant, i més si algú coneix el sector audiovisual i coneix les condicions laborals 

dels periodistes, un sector molt en precari, barrejar empreses públiques i privades, 

doncs, resulta si més no preocupant, no? El sector hauria de tendir cap al conveni 

col·lectiu de la corporació i no a la inversa. 

Dit això, em centro en la pregunta. El passat 25 de juny va quedar constituït el 

Consell Professional de Programes i Continguts Culturals i d’Entreteniment de la 

corporació després de les eleccions celebrades el dia 12. El nou òrgan, conformat 

per tretze membres, neix amb la voluntat de representar el col·lectiu de treballadors 

d’aquestes àrees amb l’objectiu de vetllar per la garantia dels drets professionals 
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vinculats a la creació, la preproducció, la producció, l’emissió i difusió de continguts 

i també de les activitats de publicitat i màrqueting. El Consell Professional de 

Programes treballarà paral·lelament amb el Consell Professional d’Informatius, tal 

com va quedar establert en la redefinició de l’estatut de professionals dels mitjans 

de comunicació de la corporació, que es va aprovar a finals de l’any passat, i que és 

un text pioner en l'àmbit, perquè regula per primer cop una empresa audiovisual a 

Europa les garanties i els drets professionals, més enllà dels codis deontològics dels 

periodistes.  

Per tant, el que voldríem saber és quina valoració fan de tot aquest procés de creació 

d’aquest òrgan i quins són els objectius que s’han marcat i què esperen de la tasca 

que pugui fer aquest nou consell. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula. 

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Doncs realment estem molt orgullosos de la creació 

d’aquest organisme, i deixin-me aquí agrair la tasca que perquè tot això tirés 

endavant ha fet la companya del consell, Rita Marzoa, perquè realment és la que ha 

estat al darrere, ha impulsat i ha fet el seguiment de la creació d’aquest nou consell 

professional que ara ja, des del passat 12 de juny, treballa i té les ales per tirar 

endavant. La presidenta és Marta Prats, i realment això també em satisfà però també 

estem donant compliment a algunes resolucions que des d’aquest Parlament es feia, 

que calia fomentar i incorporar les aportacions dels professionals de la corporació 

en els criteris de programació. Per tant, donant compliment també a aquella resolució 

que es va fer a l’onzena legislatura hem creat aquest..., va haver-hi el compromís, 

em vaig comprometre en aquesta cambra a crear aquest consell professional.  

Amb diversos objectius, principalment. El principal és donar veu als col·lectius que 

vostè ha referenciat, veu davant de la direcció de la corporació, davant de la direcció 

dels mitjans, dels responsables de continguts, de programació i de les diferents 

àrees de producció de la casa; veu als organismes i col·lectius professionals del país 

i internacionalment, perquè, com vostè deia, és el primer referent que hi ha d’un 
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consell d’aquestes característiques en una corporació pública. Per tant, tenen 

empara aquests treballadors i esperem que sigui un exemple i ho puguin exportar a 

d’altres corporacions públiques. I també veu davant de les institucions, en aquest 

mateix Parlament, i veu davant de l’opinió pública. Per tant, és molt important per 

nosaltres la creació d’aquest consell. Pensem que podran fer bona feina, tant amb 

els continguts de ràdio com els de televisió com els de la resta de mitjans.  

I, per tant, dir aquí públicament l’enhorabona, l’enhorabona a les tretze persones que 

conformen aquest..., als tretze professionals de la casa que conformen aquest 

consell professional, i desitjar que serveixi per encara més seguir millorant aquests 

continguts que oferim de ràdio i de televisió públiques. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’audiència 

de TV3 

323-00158/12 

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre l’audiència de TV3, i la formula 

el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. Acabem de tenir els resultats d’audiència de TV3 del mes de juny, i l’hem 

de tornar a felicitar, senyor Sanchis. Una quota del 14,1 per cent d’audiència, TV3 

és líder per vint-i-tresè mes consecutiu, el millor més de juny des del 2009, lideratge 

en el daytime i en el prime time, TV3 és la més vista vint-i-sis dels trenta dies del 

mes, onze dels quinze programes del rànquing dels més vistos, informatius líders en 

totes les edicions, informatius líders en un rànquing de qualitat –8,6–, informatius 

líders en imparcialitat i credibilitat, magnífics resultats dels programes al voltant del 

judici als presos polítics catalans, i aquí hem d’incloure també els grans resultats del 

3/24, i, per acabar, 3 milions d’usuaris únics al portal de la corporació i 100 milions 

de reproduccions de vídeo des de l’inici de la temporada. 

Ja que les dades les acabo de donar jo, voldríem que vostè ens fes una valoració 

més qualitativa d’aquestes audiències i de les del conjunt de la temporada, amb 

encerts i errors, també. Un exemple concret en el qual vostè i jo hem discrepat en 
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aquesta comissió, com és el canvi de presentadora del programa Preguntes 

freqüents; penso que les audiències acumulades fins ara sembla que potser em 

donen més la raó a mi que a vostè, que el canvi potser no va ser del tot encertat. Bé, 

valgui això com exemple d’un resultat global positiu, però potser amb alguns punts 

que no ho són tant. I, en fi, més que les dades, que ja les sabem i que les acabo de 

donar, voldríem una mica les seves raons sobre aquests resultats. 

El president 

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Vostè les dades ja les coneix, 

com les coneix molta gent. També és veritat que hi ha gent que no els agraden, i 

també és veritat que hi ha gent que mai en la vida els reconeixerà, reconeixerà 

aquest liderat ni aquestes bones dades, està clar, hi ha gent que només busca 

problemes, contínuament, i després diuen que els problemes els generem els altres. 

Les audiències del mes de juny ja les té, són molt importants; més o menys continuen 

en una línia consecutiva, una línia de continuïtat respecte al que s’ha fet durant tot 

l’any. És veritat que hi han programes que van millor, programes que van pitjor, és 

veritat que hi ha espais que caldrà millorar, és veritat que n’hi ha que caldrà canviar, 

és veritat que alguna aposta no ha sortit bé i és veritat que n’hi ha algunes que són, 

vaja, molt agraïdes i molt agradables, per exemple el fet de que els dimarts a la nit 

el prime time nosaltres, TV3 faça un programa sobre documentals, que és el Sense 

ficció, i que tinga les xifres que té, de l’últim que hem fet fins al primer, això diu molt 

tant de l’aposta d’aquesta televisió pública com de l’audiència. 

I dit tot això, que segurament estaria bé que ho parlarem programa a programa i fins 

i tot també amb el FAQS, però evidentment no tindrem temps, la pregunta bàsica és: 

és important conservar aquestes xifres? És important conservar el liderat? Tant 

important com per dedicar-hi tants grans esforços? Una televisió pública ha de fer 

tan gran esforç per mantindre el liderat i per mantindre aquestes xifres? Jo crec que 

sí, i crec que sí perquè evidentment no estem només davant d’una televisió 

autonòmica o una televisió pública només, sinó que en el cas de Catalunya, agrade 

o no agrade, TV3 fa altres papers que moltíssima gent considerem que ha de fer. I 

també crec que si fallara aquest liderat o si fallaren aquestes audiències l’efecte 
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dominó que patiríem seria terrible, gairebé devastador, perquè aleshores veuríem 

com començaria a baixar la publicitat de veritat, encara més del que està baixant, i 

veuríem, sense més recursos, què hauríem de fer. Si el Govern estiguera disposat, 

en contra de l’opinió d’alguns polítics, a donar més recursos, d’acord. Però si no, 

estem parlant de 100 milions que han passat a ser-ne 55; perdre el liderat vol dir que 

això encara seria menys. 

He sentit moltes vegades parlar partits polítics de no és necessari que Televisió 

Espanyola siga líder, però ara que Televisió Espanyola està baixant realment en les 

audiències veig que els dirigents del Partit Popular són els primers preocupats per 

aquest liderat, i els primers que retrauen a Rosa María Mateo, que és 

l’administradora única, que no són líders ja i què està passant i que miren què és 

això. Doncs és molt fàcil: el que està passant és que la televisió privada està 

aconseguint unes xifres espectaculars amb uns programes que cada u podrà 

qualificar com vulga, però que en tot cas atrauen, per exemple a Catalunya, unes 

xifres tan tan tan assenyalades com el 28 o el 29 per cent... 

El president 

Senyor Sanchis... 

El director de Televisió de Catalunya 

... I aleshores –i acabe ja, president, perdone, és que ara sí que anava jo aquí...– és 

important buscar com rebatre i com contrarestar això? Sí, evidentment és important. 

Em deixa...? 

El president 

No, no té més temps. 

El director de Televisió de Catalunya 

Després li comentaré una cosa al senyor David Pérez sobre l’audiència de TV3. 

El president 

Passem a la següent pregunta... 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 

darrera onada de l’Estudi General de Mitjans 
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323-00161/12 

...dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la darrera onada de l’Estudi General 

de Mitjans, i la formula el diputat Eduard Pujol, del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Té la paraula. 

Eduard Pujol i Bonell 

Gràcies, president. Bon dia a tots i totes, senyor Gordillo... Parlaré de ràdio, em ve 

de gust, després de sentir el que hem escoltat fins ara en aquesta sessió; no parlaré 

ni de llengua ni de sofismes ni d’enginyeria social ni de manipulacions, oh, parlaré 

de ràdio. 

D’entrada, felicitar la cobertura informativa de Catalunya Ràdio al foc de Flix i de la 

Ribera d’Ebre, de les  
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Garrigues i del Segrià. 

Però, dit això, en una sessió anterior, que molt bé recorda el president de la comissió, 

el senyor Mejía, vaig necessitar tres minuts i una mica més per repassar la història 

de Catalunya Ràdio, del naixement el 83, la lideratge el 92, al desgavell i els errors 

comesos del 2004 al 2009, que van acabar amb el lideratge, que es van carregar el 

lideratge més sòlid que mai hi ha hagut en una ràdio a Catalunya. 

Abans, l’he escoltat que parlava d’èxit de la temporada, quan responia al diputat Ten. 

Abans de fer-li la pregunta, que també anirà sobre audiència, vull fer una reflexió 

sobre les dades que presentem. Quants aparells de ràdio hi ha en aquesta sala, ara 

mateix? I quants aparells de ràdio hi hauria hagut en aquesta sala l’any 2000, per 

exemple? Doncs, avui, tots portem una ràdio a sobre i, l’any 2000, doncs, la gent 

havien de ser molt, molt, molt, molt amants de la ràdio per portar una ràdio a sobre. 

Per tant, la digitalització, la tecnologia ha permès que, de manera exponencial, hagin 

crescut les situacions on es pot escoltar la radio i, per tant, també el número d’oients. 

Ho dic per relativitzar el volum d’oients quan parlem «anem creixent, anem creixent, 

anem creixent», alerta amb l’«anem creixent». Per què? Perquè, l’abril del 2009, 

quan Catalunya Ràdio va perdre el lideratge, RAC1 tenia 469.000 oients i, avui, en 
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té 862.000, 393.000 més. I Catalunya Ràdio, en aquell moment, en tenia 454 i, avui, 

efectivament, en té 622, però, en lloc de créixer 393.000 oients, n’ha crescut 168. 

Vaig al lideratge, que és el que m’interessa. 

El senyor Sanchis, director de la tele, ara mateix, deia que el lideratge és molt 

important i que s’ha de mantenir. Jo li pregunto: «Escolti’m, després de 28 EGM 

sense lideratge, hi ha un pla per recuperar el lideratge?» És bàsic, és essencial, els 

que estimem la ràdio nacional d’aquest país i que l’entenem com un mecanisme fort, 

de servei al país, necessitem recuperar aquest lideratge. 

Senyor Gordillo, estic convençut que té un pla i m’agradaria que m’ho confirmés, 

perquè haver de recuperar aquest lideratge és essencial. 

El president 

Gràcies, senyor Pujol, per adequar-se al temps en aquesta pregunta. 

Senyor Gordillo, té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor diputat. Es fa estrany que qui faci la pregunta sigui l’exdirector de 

RAC1 i, per tant, l’artífex del lideratge, en una bona etapa de RAC1, i per tant, puig 

aquesta conversa l’hauríem de tenir amb un altre format i lloc i seria més fructífera 

en termes professionals. 

A veure, nosaltres hem acabat la segona millor temporada de la història de 

Catalunya Ràdio i hem acabat, juntament amb aquesta, les dues millors temporades 

de la història de Catalunya Ràdio, en termes d’audiència. 

Ja ho vaig dir en una anterior sessió, al diputat David Pérez, que, efectivament, no 

érem líders i que no ho seríem a la curta, per les condicions econòmiques, 

pressupostàries i d’un context que se m’escapa i que no depèn només d’un director 

de Catalunya Ràdio i, en el meu cas, de mi encara menys. 

El pla és continuar apostant per la professionalitat, continuar adaptant la graella a 

l’interès de l’oient, continuar posant l’oient al centre de les nostres decisions i intentar 

que la comunió que es respira, com feia anys que no es respirava a Catalunya Ràdio, 

es mantingui. I aquesta ha estat una mica el nostre full de ruta, no té més misteri. 
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Fruit d’això, vostè deia: «Catalunya Ràdio va tancar el 2008-2009 amb el lideratge i 

va ser l’última temporada que va ser líder». En aquella època, Catalunya Ràdio tenia 

440.000 oients. La temporada 2017-2018, Catalunya Ràdio va aconseguir 672.000 

oients diaris i, aquesta que acabem de tancar, l’EGM 2018-2019, 656.000 oients 

diaris. Si comparem aquesta amb la de fa deu anys, que era l’última en què vam ser 

líders, Catalunya Ràdio ha guanyat 216.000 oients en deu anys. Això és millorar i 

ampliar el servei públic i ho ha estat amb menys pressupost i amb un context 

clarament difícil, perquè el company de la televisió i la vicepresidenta ho recorden 

permanentment, la situació econòmica, la situació que pateix la corporació, 

lògicament, afecta la ràdio. 

Per tant, hem millorat el servei públic amb aquest creixement, en aquest temps, tot i 

no ser líders i, amb el grup d’emissores, comptant les quatre emissores, tres quarts 

del mateix. El 2008-2009, 589.000 oients i, aquesta temporada que tanquem, 

728.000 oients. Per tant, en el conjunt de les emissores, tot  que iCat va estar molts 

anys sense FM, el creixement ha estat de 139.000 oients. Jo crec que una de les 

premisses que se’ns ha de demanar ha de ser la del servei públic i el servei públic 

es guanya tenint públic, en tenim més, i no renunciant a la qualitat, i jo crec que això 

no ho hem fet ni nosaltres ni els professionals de Catalunya Ràdio. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 

les dades d’audiència de la segona onada de l’Estudi General de 

Mitjans 

323-00172/12 

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les 

dades d’audiència i la formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamentari 

Socialista. Té la Paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Sí. L’últim estudi general... l’últim EGM diu que Catalunya Ràdio ha perdut 94.000 

oients. Diu que RAC1 n’ha baixat 5.000 i que la SER ha pujat 7.000 oients i que 

Catalunya Ràdio ha perdut 94.000 oients. 
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Quina valoració fa el senyor director de Catalunya Ràdio? 

El president 

Senyor Gordillo, té la paraula. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, ho he fet amb l’anterior i amb 

alguna altra intervenció prèvia. La valoració és positiva, però positiva, no m’ho tregui 

de context, en el context d’una onada d’EGM que ha anat malament a la ràdio 

generalista, en general, a tothom, perquè, com tothom sap, aquesta onada d’EGM, 

i això el senyor Eduard Pujol ens ho podria explicar també, no és de les millors de 

l’any; l’estacionalitat, en la mesura d’audiències de ràdio, és molt rellevant i aquesta 

onada és la que tothom en el sector donar per descomptat que és la més baixa o de 

les més baixes. 

I, efectivament, si comparem aquesta onada amb l’anterior, doncs, home, la foto no 

és bonica, és evident, però, si comparem aquesta amb la mateixa de l’any passat, 

home, el gràfic que publicava un diari amb els resultats de RAC1 i de Catalunya 

Ràdio mostrava tot de fletxes vermelles en una emissora i tot de fletxes verdes a la 

ràdio pública, per tant, si comparem aquest any amb l’anterior, la valoració és 

positiva. 

I és positiu, per exemple, que El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas, tot 

i les dificultats que, abans, també hem comentat, hagi retallat distàncies al seu 

competidor directe; és important que haguem retallat un 11 per cent amb RAC1, si 

agafem les onades d’aquest any amb les de l’any passat. Creiem que l’aposta del 

Catalunya migdia, que és l’informatiu líder a Catalunya, els resultats li donen la raó 

amb els resultats que ha aconseguit. Hem aconseguit, en aquesta mateixa onada, 

tot i no ser tan bona, el segon millor resultat a l’Estat de Gràcia, des que va marxar 

Toni Clapés de la ràdio pública. Hi ha programes que han millorat amb relació a 

l’anterior onada i que milloren molt amb relació a l’anterior, amb la de fa un any, i 

lògicament, si vostè em diu: «Hauria volgut treure més oients?» Sí, n’hauríem volgut 

més, però El matí de Catalunya Ràdio ha incrementat 21.000 oients i n’ha retallat 

66.000, que és un 28 per cent de l’audiència, al seu competidor directe al matí. 

El president 
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Senyor Pérez, té la paraula. 

David Pérez Ibáñez 

Bé, ja tenim el rei de la sinècdoque, o sigui, el rei que va a la part, a la part, a la part 

i s’oblida del tot, el tot. Li han dit fa un moment. Quants érem líders? Perquè vostè, 

quan va agafar aquest càrrec, va dir: «Començo a treballar perquè Catalunya Ràdio 

sigui líder.» I no ho som. 

El senyor Sanchis feia, un moment, una pregunta, que era una reflexió molt 

important: «És important l’esforç econòmic per mantenir el lideratge?» Jo li contesto: 

«Sí. És important mantenir aquest esforç.» Per continuar fent el que estem fent a 

Catalunya Ràdio i oblidar-nos del tot, que és ser plurals i ser líders, doncs, ja 

comencem tots a tenir dubtes. 

Miri, la reflexió que vostès fan davant d’un EGM que ha estat un desastre, és: «Som 

imparables.» I això és una tremenda preocupació. Sap per què, senyor Gordillo? 

Perquè li han fet una pregunta molt concreta: «Com vostè pensa recuperar el 

lideratge?» I no ha sigut capaç de dir ni una sola idea de què pensa fer, ni una. I 

continuen amb aquesta mena de discurs absolutament cofoi que: «Som els millors.» 

«Som imparables.» «Aquí no passa res.» «Hi ha un programa que ens va molt bé i 

hem recuperat no sé quant.» Escoltin, hem perdut 94.000 oients. 

I li torno a dir, i ho he dit abans a la senyora Llorach, sota el meu criteri, el fet que a 

Catalunya Ràdio hi hagi una part molt important de la població de Catalunya que l’ha 

deixat d’escoltar, és un element molt important. Hem d’anar al CEO, quan les coses 

van bé? Sí, vinga anem al CEO. Sap què diu el CEO de la ràdio? L’hi dic? És molt 

senzill, que la ràdio ha passat a ser la cinquena més escoltada per una part molt 

important de la població de Catalunya... 

El president 

Senyor Pérez. 

David Pérez Ibáñez 

...després de la SER, després de RAC1, després d’Onda Cero i després de Ràdio 

Nacional d’Espanya. Això és el que diu l’últim CEO. Això és el que diu l’últim CEO. 

Per tant, escolti’m, que s’han de fer moltes coses, té vostè raó, però comenci a 

treballar d’una vegada. 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
69 

El president 

Senyor Pérez, se li ha acabat el temps. 

Senyor Pérez. 

David Pérez Ibáñez 

Perdó. Disculpi, senyor president. 

El president 

Senyor Gordillo, té la paraula. 

Vint-i-cinc segons. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Doncs, amb vint-i-cinc segons, no li podré explicar el pla secret per recuperar el 

lideratge. 

Escolti, no parem de treballar. No parem de treballar. Miri vostè la cobertura de 

l’incendi, miri vostè com hem cobert el judici. Crec que el ciutadà que hagi escoltat 

Catalunya Ràdio durant aquest EGM i durant l’anterior, perquè les declaracions més 

potents van ser a l’anterior, s’ha de sentir molt orgullós de la ràdio pública que té i 

això vol dir que tota la casa, amb una casa que té unes certes inèrcies, s’ha mogut 

per adaptar la graella, per sortir, per fer programes allà on tocava i per alterar la 

graella. Alguns d’aquests programes s’han emès per internet, durant molts dies, 

perquè no podia coincidir amb el judici i hem prioritzat l’interès informatiu al servei 

públic i no la competitivitat a cegues. 

El president 

Senyor Gordillo. 

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Hem superat els 700.000 oients a internet només amb àudios, que això té un mèrit 

tremend... 

El president 

Senyor Gordillo, se li ha acabat el temps. 
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El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals 

Hi haurà més comissions, espero, després de l’agost. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la 

programació d’estiu de TV3 

323-00159/12 

Passem a l’última pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre la 

programació d’estiu de TV3, i la formula el diputat Toni Morral, del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Té la paraula. 

Antoni Morral i Berenguer 

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. De fet, estem en plena temporada 

d’estiu, una temporada... l’estiu és singular, diguem-ne, carregada de singularitats; 

de fet, els hàbits de les persones, doncs, es veuen fortament modificats; l’activitat 

acadèmica, doncs, també és aturada, tant per a l’ensenyament primari com el 

secundari, com la universitat; el dia és més llarg; l’activitat, diguem-ne, cultural, 

doncs, és força ampliada, diguem-ne, i per tant, la televisió es veu obligada també a 

ajustar la seva programació per ser competitivitat i atractiva en un context com 

aquest. 

Estem ja en aquesta temporada, diguem-ne, TV3 ja ha iniciat, òbviament, doncs, la 

temporada d’estiu. Segur que, amb les limitacions que inqüestionablement, doncs, 

té pel que fa al pressupost, les dificultats que suposa també la gestió dels recursos 

humans en una temporada com aquesta, per tant, doncs, la pregunta que li fem és, 

en les propostes que inicialment podien tenir, diguem-ne, la corporació de TV3 per 

fer una temporada d’estiu, doncs, competitiva i atractiva, i el que finalment, doncs, 

ens ofereix la temporada d’estiu, quines han estat, diguem-ne, aquelles coses que 

ens hagués agradat i que no hem pogut fer, eh? 

Quina és la valoració que fan, doncs, de la temporada que tenim en marxa? 
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I també si ens podria avançar, doncs, alguna informació respecte, doncs, a la 

temporada de tardor, quan s’acabi, diguem-ne, la temporada d’estiu. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. 

Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. La sensació és allò que deien antigament i que és un 

recurs molt bonic, agredolça, és a dir, per un costat, hem solucionat tota la graella 

de la tarda i del prime time de la nit i, per un altre costat, no hem arribat a solucionar 

bé la graella dels matins. Estem parlant del mes d’agost, bàsicament, eh?, perquè el 

mes de juliol tots els programes continuen. 

El mes d’agost acostuma a ser un mes de vacances i molt estrany, molt estrany, no, 

molt repetitiu, però molt diferent de la resta de l’any respecte a consum televisiu. Hi 

ha molt menys consum televisiu i quasi totes les televisions, privades o públiques,  
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baixen la guàrdia, però estem veient en els últims anys que hi ha una batalla entre 

els dos grans grups privats de televisions espanyoles i aquesta batalla suposo que, 

al mes d’agost, encara continuarà. Si mantenen Zoom i Supervivientes al mes 

d’agost, ja podem córrer, i amb perdó, eh? Em perdonarà vostè la reflexió. 

Als matins farem el que podrem i és poca cosa, és veritat, però, a partir del migdia, 

a partir del TN Comarques, la programació de TV3 a l’estiu serà potent, vull dir, hi 

ha, per exemple, dos programes que venen d’una crida que vam fer al Canal 33, que 

són Lokus day i Coolhunters, que estan molt bé, i que, per tant, els passarem per 

Televisió de Catalunya este estiu. 

L’àrea de nous formats ha treballat també bastants programes, Manual de 

supervivència, Tot anirà bé i Pròxima estació. 

Estrenem també Globus sonda i hi ha noves temporades de programes que han 

funcionat molt bé a TV3 i que, a més a més, continuaran després de l’estiu, el This 
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is art, el Joc de cartes, el Divan, per exemple, el Res és impossible... És a dir, 

curiosament... Ah, i hi havia molta gent que ens va demanar què passava amb Un 

poble francès, que és una sèrie que vam fer l’estiu passat, després del TN Migdia, 

com a substitut de la telenovel·la, vam dir que el que passa és que faltaven les dues 

últimes temporades, ara les emetrem de nou, juntament amb una sèrie britànica, que 

es diu Vera, que també és nova. 

Jo estic molt satisfet de la programació d’estiu, però, aleshores, ve la reflexió: 

«Doncs, igual no som líders el mes d’agost, perquè no sabem què faran els altres i 

perquè jo, l’altre dia, vaig proposar algú que comparés què costa un Supervivientes 

amb tota la programació d’estiu de TV3 i, com diu aquell: “Ahí lo dejo”.» Tot un 

programa, un programa només, amb tota la programació d’estiu de TV3. No sé què 

passarà, però, amb el que tenim, hem fet tot el que hem pogut i, vaja, esperem 

superar-ho amb una certa nota. Tant de bo, eh? 

El mes d’agost és molt complicat sempre per a TV3. Una part important de la seua 

audiència habitual se’n va a fora, és veritat també, com alguns caps de setmana o 

com els caps de setmana, i en tot cas, hem fet tot el que hem pogut. Que els deus 

ens acompanyin. 

Gràcies. 

El president 

Senyor Sanchis. 

Bé, moltes gràcies. 

En tot cas, suspenem la sessió per acomiadar els compareixents. Desitjar un bon 

estiu a la presidenta en funcions, al director de Televisió de Catalunya i al de 

Catalunya Ràdio. 

Suspenem la sessió i la reprenem amb dos minuts. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

El president 

Bé, reiniciem la sessió... 
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Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l'odi als 

mitjans de comunicació públics 

250-00709/12 

...amb el punt número 2 de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució sobre la 

difusió de discursos de l’odi als mitjans de comunicació públics, presentada pel Grup 

Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula, en aquest cas, la diputada Sonia Sierra, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Sonia Sierra Infante 

Muchas gracias, señor presidente. Los medios públicos de comunicación se 

caracterizan por que los pagan los ciudadanos de su bolsillo, con sus impuestos, y 

por ese motivo, todos los ciudadanos han de poder sentirse representados o, por lo 

menos, respetados por esos medios que pagan con sus impuestos. 

Es evidente que eso no es así en TV3 y la lista de las faltas de respeto es enorme y 

hemos traído, de forma reiterada, diferentes casos a esta misma sesión de control, 

voy a recordar alguno de los más sonados, por ejemplo, quemar la Constitución en 

directo; burlarse de Enric Millo por haber donado un riñón a su esposa, seguramente, 

el momento más repugnante que se ha visto nunca en una televisión española; tratar 

a las familias que piden bilingüismo en las aulas como redomados fachas; reproducir 

tuits en la pantalla que insultan a los constitucionalistas o, incluso, insultar en un 

programa al señor Jordi Cañas, sin que la conductora del programa hiciera nada, o 

presentar como machistas a mis compañeros Nacho Martín y Jordi Cañas en un 

supuesto documental, por el simple hecho de interrumpir en una tertulia, como 

hacemos todos de forma habitual. 

La verdad es que la lista es interminable y, por si todo esto fuera poco, tenemos los 

reiterados insultos a políticos constitucionalistas en las redes sociales por parte de 

trabajadores, colaboradores, contratados de TV3, como les quieran llamar, y en 

muchos casos, además, estos insultos son machistas y LGTBIfóbicos. 

No podemos quedarnos solo en la queja, nosotros los hemos traído, insisto, de forma 

reiterada a esta comisión, los hemos denunciado constantemente, pero hay que 

hacer algo más. No se puede contratar a las productoras ni a los colaboradores ni a 

los trabajadores de TV3 que se dedican a verter insultos machistas y homofóbicos, 
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o, en todo caso, no se puede tener la hipocresía de seguir contratando a estas 

personas y, luego, celebrar el 8 de marzo o el día del orgullo LGTBI. 

Por ese motivo, hemos traído esta propuesta de resolución, que lo que hace, 

precisamente, es decir que no se puede contratar en un ente público a personas que 

insultan y que, además, tienen el agravante que esos insultos son LGTBIfóbicos o 

machistas. 

Gracias. 

El president 

Gràcies. 

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Josep Riera, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Josep Riera i Font 

Gràcies. Més que per pronunciar-me sobre l’esmena, hauríem de llegir l’esmena, 

perquè tothom sàpiga quina era, perquè, fins aquest matí, que hem sigut aquí, tot i 

reiterades peticions sobre el portaveu de Ciutadans sobre si l’acceptaven o no, 

presentada, per cert, fa mesos, perquè la PR recordem que ve de fa uns mesos 

enrere, l’esmena estava presentada fa mesos i fins minuts abans de començar la 

sessió no hem sabut que no s’acceptava l’esmena. La llegiré al final. 

Al final, aquesta proposta de resolució és un tema que ja està resolt, perquè, 

pràcticament, són tot tuits d’una persona que ja va ser acomiadada de la productora 

on treballava. 

També hi ha, bé, manipulacions a les quals ja estem acostumats, com que el títol de 

la proposta de resolució diu: «Contra la difusió de discursos de l’odi als mitjans de 

comunicació públics.» Però resultat que tota l’exposició de motius són tuits, de 

Twitter, res que s’hagués dit directament en els mitjans de comunicació públics. 

També és simptomàtic que només se citin tuits d’insults en un sol sentit, tots 

condemnables, però, per exemple, tuits contra Jordi Cañas, condemnables, però, en 

canvi, cap del senyor Cañas insultant a tort i a dret com fa sovint, tant a Twitter com 

en altres intervencions. Jo crec que el dia que facin això, potser, seran una mica més 

creïbles en les seves denúncies. 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
75 

També em sembla oportú recordar que suposo que es devia fer d’una altra manera 

parlamentàriament més elegant, que la passada Comissió de la CAI, aquest 

dimecres, es van aprovar dos punts d’una proposta de resolució també del Grup de 

Ciutadans condemnant els atacs i agressions a periodistes, doncs, en aquest cas, hi 

havia esmenes, se’n va parlar i, al final, cadascú va votar el que creia, a partir de 

l’acceptació o no de les esmenes, però d’haver-ho treballat una mica més, no en 

aquest cas, en què se’ns ha ignorat absolutament, tot i les reiterades peticions de 

demanda que es pronunciessin sobre la nostra esmena conjunta amb Esquerra. 

Per tant, al final, ja està clar  
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i es porta aquí una proposta de resolució amb un contingut caducat ja, simplement, 

per poder mantenir aquest discurs partidista sobre aquesta qüestió. 

Llegiré la nostra esmena, perquè, bé, suposo que tothom en té coneixement, però 

crec que és oportú fer-ho i per acabar la meva intervenció. Deia, simplement: 

«Sol·licitar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no contractar persones 

que difonen un discurs de l’odi, especialment, contra les dones i les persones LGTBI, 

i rescindir el contracte de les que ho fan, d’acord amb el que preveu el Llibre d’estil 

de la corporació.» Aquesta és l’esmena que no se’ns ha acceptat i que hauria servit 

perquè, avui, aquí, doncs, tots plegats crec que podríem haver votat aquest contingut 

i hauríem quedat tots bé. 

No ha sigut així i, per tant, la nostra posició final serà que votarem que no i, al final, 

la veritat, vull dir, com que la funció que volien, més que aprovar això, era tornar a 

fer, una vegada més, aquest discurs partidista i ja l’han fet, i ens és igual això, però 

nosaltres votarem que no en aquesta proposta de resolució. 

El president 

Gràcies. 

Tindria la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari Republicà. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, president. En primer lloc, i per posar en context, voldria dir que vostès, en 

aquesta proposta de resolució, aprofiten per fer aquestes associacions d’idees que 
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tant els agraden i criminalitzen els mitjans públics del país per unes declaracions 

personals d’un col·laborador d’una productora que treballar per TV3, però vostès ho 

barregen tot i aprofiten per dir: «TV3 insulta.», quan saben que això és totalment 

fals. Per tant, la premissa número 1 és que es tracta d’unes declaracions individuals 

d’una persona que, en cap cas, poden ser atribuïdes de manera genèrica al mitjà. 

Però cal dir que, malgrat això, malgrat ser unes declaracions personals, la 

Corporació Catalana de Mitjans va condemnar aquests insults públicament, a través 

d’un comunicat, la senyora Llorach també ho ha fet en reiterades ocasions en 

aquesta mateixa comissió, i així mateix el responsable de la productora també va 

expressar públicament el seu malestar per aquests insults, que aprofito per reiterar, 

públicament, que nosaltres, doncs, no compartim en cap cas. 

Dit això, quines conseqüències van tenir aquestes piulades? Doncs, que el seu autor 

va ser apartat temporalment de la productora on treballava des de feia tretze anys i, 

si haguessin seguit repassant de manera tan minuciosa el compte de Twitter del 

senyor Albà, haurien vist que, en una piulada del mes d’abril, ell mateix assegurava 

que no tornaria al programa. Per tant, no entenem ben bé què és el que busquen en 

aquesta proposta de resolució. Què volen? No els sembla suficient que aquest 

senyor s’hagi quedat sense feina? No ho entenem. O potser sí que ho entenem, 

perquè el que demanen en el punt número 2 d’aquesta proposta de resolució no és 

només que s’acomiadi els treballadors que puguin fer aquest tipus de comentaris, 

de fet, la nostra esmena, com deia el diputat Riera, anava en aquesta línia, sinó que 

demanen a la corporació que rescindeixi el contracte amb aquelles productores que 

tinguin treballadors que facin aquest tipus de manifestacions. No serà que el que 

busquen és una manera d’acabar amb el programa Polònia i amb tot allò que tingui 

a veure amb la sàtira política? Ja hem vist que vostès això de la crítica no els agrada 

gaire i, de seguida que poden, intenten coartar la llibertat d’expressió, tant als 

informatius, censurant paraules i expressions com presos polítics i exili, com també 

als programes d’humor. 

Els convido que, si tenen temps aquest estiu i si no ho han fet, doncs, visitin alguna 

de les festes majors de Catalunya i aprofitin per veure algunes de les 

representacions de balls parlats que es fan a molts llocs i podran comprovar que la 

sàtira i que l’humor exagerat forma part, des de ja fa uns quants segles, de la nostra 

cultura. A la meva ciutat, a Tarragona, doncs, poden visitar Dames i vells, el Ball de 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
77 

diables, que se’n riuen del mort i de qui el vetlla i, segurament, aquest any ens tocarà 

a nosaltres, a l’alcalde republicà Pau Ricomà, doncs, perquè va amb el càrrec, no?, 

d’alguna manera, i això forma part de la llibertat d’expressió. 

Quan parlen d’insults, m’agradaria dir que tots en som víctimes, d’alguna manera, 

no?, i que, com els deia, això va amb el càrrec. I voldria posar-los l’exemple del 

nostre company Gabriel Rufián. Saben les autèntiques barbaritats que li arriben a 

dir? No només a les xarxes, eh?, sinó també als mitjans impresos, on, per cert, un 

dels fundadors del seu partit, el senyor Arcadi Espada, va arribar a escriure...i ara 

m’incomodarà molt el que vaig a llegir, però va arribar a escriure això: «A Rufián hay 

que contestarle en sede parlamentaria diciéndole “La polla, mariconazo, ¿cómo 

prefieres comérmela? ¿De un golpe o por tiempos?”, mientras uno va sonriéndose 

delicadamente en su cara». Realment, em fa vergonya, eh?, llegir això. Però saben 

quina va ser la resposta del senyor Rufián? Haguéssim pogut aprofitar per presentar 

propostes de resolució al Congrés, per convertir aquests insults del senyor Espada, 

que ell va fer a títol individual, en una arma política per atacar el seu partit, perquè, 

com que ell va ser-ne un dels fundadors, els podríem penjar a vostès aquest mort i 

dir que Ciudadanos insulta i que Ciudadanos no sé quantes coses més, seguint la 

seva tàctica política, però, no, el senyor Rufián va fer una piulada on deia: «Respeto 

la decisión de quienes presentaron diligencia» –perquè hi va haver alguna 

associació que va presentar diligències– «pero, para mí, ha de prevalecer su libertad 

de expresión. Espero que quede en nada. La homofobia se combate leyendo más a 

Shangay Lily y menos a Arcadi Espada». I saben què van fer vostès? Van 

condemnar aquests insults? Quan els va trucar la premsa, es van limitar a dir que 

no emeten valoracions sobre judicis de valor personals. Resulta que, en aquest cas, 

són judicis de valor personals i no cal condemnar-los. 

En fi, cadascú entén la política i la llibertat d’expressió com vol, però insisteixo que 

m’agradaria venir aquí a parlar de mitjans, de periodisme i no pas d’insults que pugui 

fer una persona a títol individual. Creiem, sincerament, que aquesta comissió, el 

sentit d’aquesta comissió hauria de ser un altre. 

Gràcies. 

El president 

Gràcies. 
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Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, el diputat David Pérez. 

David Pérez Ibáñez 

Sí. Per dir que si s’hagués acceptat l’esmena de Junts per Catalunya, haguéssim 

votat que sí. En qualsevol cas, votem que sí a la proposta de resolució. 

I jo no entraria que hi ha no sé qui que també diu insults i tot això, jo crec que no és 

l’exercici que hem de fer aquí. Aquí, hem de dir com volem que sigui la nostra ràdio 

i la nostra televisió pública i els podria posar moltíssims exemples del que fa la BBC 

quan passen coses d’aquestes, moltíssims, eh?, moltíssims, i la BBC, si m’ho 

permeten, no perdona. Quan hi ha un presentador, un treballador o un col·laborador 

d’una productora que fa bromes de mal gust –bromas de mal gusto–, directament, 

és suspès, inclús, el programa –inclús el programa–. Per tant, és veritat que a la 

BBC ningú li podrà dir mai que insulta, que vexa, que tracta de manera inadequada 

determinat col·lectiu, perquè és implacable i a mi m’agradaria també que la meva 

televisió, solament amb un dels exemples que hem dit, també hagués estat 

implacable; m’hagués agradat, eh?, perquè ho sento, però això no és humor. Ho 

sento molt, això no és humor. Es miri com es miri, això no és humor, ho sento molt, 

eh? Ho va dir la presidenta Llorach, ara ho ha tornat a dir la senyora Raquel Sans i 

ho sento molt, això no és humor i nosaltres no podem, si m’ho permeteu, blanquejar 

això com humor, no. Això són insults absolutament intolerables d’una persona que 

treballa a la nostra ràdio i a la nostra televisió. Ho sento molt. 

Per tant, senyor president, simplement, per anunciar que votarem favorablement a 

la proposta. 

El president 

Senyora Raquel Sans, per què em demana la paraula? 

Raquel Sans Guerra 

Per al·lusions. Jo no he dit que aquests tuits que apareixen aquí siguin humor, dic 

que són insults, els hem condemnat i el que he dit és que Ciutadans, en aquesta 

moció, barreja coses, precisament, per portar-nos aquí, perquè són tuits personals 

que, en cap cas, poden ser atribuïts al mitjà de comunicació ni tant sols a la 

productora. 

Gràcies. 
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El president 

Gràcies. 

Té la paraula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. 

Marta Ribas Frías 

Gràcies, president. Evidentment, són insults, absolutament injustificables i 

denunciables, a títol personal i a xarxes, no pas a través dels nostres mitjans de 

comunicació, però per part d’una persona que apareix, i en màxima audiència, als 

nostres mitjans de comunicació, a la televisió, per tant, que treballa per la televisió, 

encara que sigui via una productora. 

El cas concret del Toni Albà ja ha estat resolt, però ens serveix d’exemple del que 

no s’hauria de repetir. No pot ser que cap persona que treballi per la tele, directament 

o indirectament, estigui fent discursos d’odi i que això no tingui conseqüències. No 

s’ha de repetir, es va trigar massa que hi haguessin conseqüències, ja han existit, 

però es va trigar massa que hi hagués conseqüències. S’ha hagut de denunciar en 

diverses ocasions. 

I, en aquest sentit, estem d’acord en el primer punt d’aquesta proposta de resolució. 

També hauríem estat d’acord si s’hagués acceptat l’esmena de Junts per Catalunya 

i d’Esquerra, però estem d’acord, cal deixar clar que això no s’ha de repetir i, per 

tant, en el genèric amb què s’està parlant en aquest punt, no s’ha de contractar 

persones o se’ls ha de rescindir el contracte a aquelles que difonen un discurs d’odi, 

especialment, contra les dones o contra el col·lectiu LGTBI, evidentment. Això, 

aquesta cambra ho hauríem d’aprovar, amb aquest redactat o encara que fos amb 

un redactat, doncs, millorat o més tècnic que li afegia l’esmena de Junts per 

Catalunya i Esquerra. 

Respecte al segon punt, no estem d’acord amb el segon punt d’aquesta proposta de 

resolució, perquè el que creiem és que a les productores el que cal exigir-los és, 

precisament, que prenguin conseqüències contundents respecte de treballadors i 

treballadores que puguin fer aquest discurs d’odi, però això no ha de ser una 

rescissió del contracte d’una productora. Potser, si les coses no milloressin, ens ho 

hauríem de plantejar, però no creiem que sigui el punt en què haurien d’estar ara 



Sessió 14 / CCMA / 5 de juliol de 2019 

 

 
80 

mateix en el plantejament respecte als nostres mitjans de comunicació públics. Per 

tant, no aprovarem aquest segon punt. 

Sí, i amb tota la contundència, el primer i no entendrem que hi hagi grups que no el 

votin aquest primer punt, perquè el que estem dient és que es faci allò que, finalment, 

s’ha fet amb el senyor Toni Albà, si és que hi ha altres casos que es donessin a partir 

d’ara. 

El president 

Gràcies. 

Té la paraula la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup Parlamentari de la CUP - 

Crida Constituent. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Bé, proposta de resolució sobre la difusió de discursos d’odi als mitjans de 

comunicació públics. I, agafant el fil de la diputada Marta Ribas sobre els redactats, 

nosaltres no participarem again de tornar a posar a sobre la taula, barrejar qüestions 

i fer un ús partidista i tendenciós de la violència masclista, de la violència 

LGTBIfòbica, en aquest cas, la violència simbòlica, que condemnem i que 

representen aquests tuits o moltes altres accions que es duen a terme, i que es duen 

a terme als mitjans públics. 

Nosaltres no en participarem perquè, precisament, agafant el relat del redactat, el 

redactat i el context que es planteja és totalment una instrumentalització d’unes 

lluites que són imprescindibles en el nostre país i en el temps en què vivim. No ho 

fem pel redactat ni tampoc per l’emissor, l’emissor és Ciutadans, que, amb aquesta 

proposta de resolució, vol abanderar la lluita contra la violència masclista, vol 

abanderar la lluita contra la LGTBIfòbia i el que fa és, un dia, presenta una proposta 

d’aquestes característiques i, l’endemà i cada dia, pacta amb Vox, qui nega els drets 

de les dones a eradicar la violència masclista, qui nega el dret de les persones LGTBI 

a viure amb llibertat i amb plenitud de drets. 

L’emissor, el redactat –i seré contundent– són infames i fan vergonya, perquè no es 

pot presentar això un dia i fer una altra cosa l’endemà. 
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Evidentment, tota la contundència i la reprovació a Toni Albà per aquests comentaris 

i molts altres, en diferents perspectives, que, certament, són insultants, però això no 

serveix per condemnar i per situar la televisió pública en un lloc on no toca. 

D’altra banda, m’agradaria veure –i ja vaig acabant, president– condemnar, per 

exemple, el dia 1 de juliol, a Catalunya vespre, un programa de Catalunya Ràdio 

presentat per Martí Ferrero, es van donar situacions de violència masclista, pel que 

fa a l’ocupació de l’espai, pel que fa a escridassar a una periodista, Sara González, 

periodista del Nació Digital, en què tant l’ocupació de l’espai com la vehemència amb 

què parlava eren totalment intolerables i, a més a més, es parlava en el context del 

Parlament de les dones. Sí, estem en una societat estructuralment travessada pel 

patriarcat i els nostres mitjans públics no en són aliens tampoc. Ara bé, en aquesta 

instrumentalització que se està fent amb aquesta PR, nosaltres, simplement, no hi 

volem participar ni la volem aplaudir. 

I, pel que deia també, podríem amb redactat, evidentment, estar-hi d’acord, però la 

contextualització, l’emissor, el motiu i la forma tendenciosa amb què s’intenta utilitzar 

aquesta lluita, a banda dels aliats ultradretans i negadors de drets de ciutadans, ens 

fan tenir molt clarament que no podem donar suport a aquesta proposta. 

El president 

Gràcies. 

 

Fitxer 14ccma12 

Ara, per pronunciar-se sobre les esmenes presentades, té la paraula la senyora 

Sonia Sierra. 

Sonia Sierra Infante 

Gracias, señor presidente. A la señora Sànchez, le diría que se mire las noticias 

nacionales, porque, claro, ella, como se cree que vive en los países catalanes, pues, 

no ve las noticias del país en el que realmente vive, que es España, y no se entera 

de lo que está pasando en el tema de los pactos. Mire las noticias. 

A la señora Raquel Sans, mire, Arcadi Espada no ha sido nunca cargo de 

Ciudadanos, pero, es más, es que ni siquiera ha estado afiliado jamás a Ciudadanos, 

no ha estado afiliado, con lo cual, no tiene nada que ver con nuestro partido. Y, por 
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supuesto, lo que diga una persona que no es cargo público, pues, a nosotros nos 

puede gustar o no, pero no tenemos que manifestarnos públicamente sobre alguien 

que ni es de nuestro partido, ni se ha afiliado jamás, que nos pone verdes en infinidad 

de artículos y que tampoco los contestamos. Es decir, ustedes han tenido que ir a 

recurrir a un señor que en su vida ha estado afiliado a Ciudadanos para poder poner 

un ejemplo, porque, desde Ciudadanos, no pueden encontrar insultos. No es cierto 

lo que han dicho que el señor Jordi Cañas insulte y, además, el señor Jordi Cañas, 

hasta el 2 de julio, no tenía ningún cargo público. 

Después, he sentido auténtica vergüenza al volver a escuchar en este Parlamento 

comentarios supremacistas, que nos tratan como si no fuéramos catalanes, como si 

nos tuvieran que explicar en qué consiste la cultura de Cataluña y las fiestas 

mayores de Cataluña. Es como, cuando me dice a mí que es que no conozco la 

realidad de los colegios públicos catalanes, cuando he estudiado toda mi vida en 

colegios públicos catalanes y he dedicado gran parte de mi vida adulta a trabajar en 

colegios públicos catalanes. Ya está bien del supremacismo de los partidos 

separatistas. 

Y dice que nosotros mentimos cuando decimos que TV3 insulta. ¿Dónde está la 

querella? Porque el señor Sanchis dijo que era mentira que TV3 insultara, que nos 

iban a poner querellas… Eso fue en abril. Estamos esperando las querellas. ¿Dónde 

están? Si de verdad estamos insultando, si de verdad estamos insultando, querella. 

(Veus de fons.) 

El president 

Senyora Sierra. Senyora Sierra. 

Senyor Riera, si us plau. Li demano silenci. No té la paraula. 

Senyor Sierra, s’havia de pronunciar vostè sobre les esmenes. 

Sonia Sierra Infante 

Ahora voy. 

(Remor de veus.) 

El president 

Senyora, senyora... Després li donaré la paraula. 
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Senyora Sierra, segueixi. 

Sonia Sierra Infante 

Sí. Nosotros no podemos aceptar la enmienda porque, precisamente, lo que hace la 

enmienda es quitar del medio las productoras, justo por lo que decía antes, porque 

son los productoras del procés, porque es la manera de enchufar a sus amiguetes. 

Entonces, como no están dispuestos a tomar medidas contra las productoras, que 

es donde tenemos el problema, porque, hasta donde yo sé, todas las personas que 

han insultado son de productoras contratadas y es la excusa que ponen, no 

podemos aceptar la enmienda. 

Finalmente, aquí, se ha dicho de forma reiterada que ya está solucionado el 

problema del señor Toni Albà. Hasta dónde yo sé, no ha sido despedido, 

simplemente, ha sido congelada su colaboración. 

Y, finalmente, no es cierto que la señora Llorach haya condenado siempre al señor 

Toni Albà, porque, desde esa misma silla, dijo literalmente, y está en el Diario de 

sesiones, que «era bufón, que era un clown y que sus palabras se tomaban en clave 

de humor». 

Gracias. 

El president 

Senyora Sierra. 

Senyora Sànchez, per què em demanava la paraula? 

Natàlia Sànchez Dipp 

Per al·lusions i per contradiccions, si us plau. 

El president 

Té la paraula. 

Natàlia Sànchez Dipp 

I faig una prèvia, és per una qüestió d’ordre, president. Sí que demanaria... Agraïm 

la flexibilitat que mostra en aquest comissió, però, certament, la flexibilitat està una 

mica passada de voltes, en el sentit que, si ens hem de posicionar sobre les 

esmenes, intentem fer-ho. Tots i totes intentem colar una mica de discurs, quan 
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parlem en el torn d’esmenes, però, dic, la flexibilitat té uns límits i li preguem, 

president, que actuï amb aquests límits. 

D’altra banda, per al·lusions, certament, sabem perfectament que Ciutadans pacta 

amb Vox i que fan una mica el ridícul per Twitter. 

I una segona qüestió, també un emplaçament col·lectiu –i ja acabo–, que, certament, 

aquesta problemàtica que es planteja sobre com travessa els mitjans de 

comunicacions el patriarcat, s’hauria de tractar des d’aquesta cambra, aplicant 

protocols i reglaments que, realment, puguin ser efectius per gestionar aquestes 

qüestions. 

I, sí, senyora Sierra, miro les notícies i, ahir, veia com n’és de perillós banalitzar l’odi. 

El president 

Senyora Sànchez. 

Natàlia Sànchez Dipp 

Veia al Masnou com delictes d’odi s’estaven duent a terme per membres de Vox, a 

través del racisme institucional. Per tant, els prego, no banalitzin l’odi, no banalitzin 

el feixisme i no banalitzin el supremacisme. Ho fan cada dia i és molt perillós. 

Sonia Sierra Infante 

Per al·lusions directes i contradiccions. 

El president 

Trenta segons. 

Sonia Sierra Infante 

En primer lloc, Ciutadans no ha pactat amb Vox. 

(Rialles.) 

Segona... 

El president 

Els demano silenci, si us plau. 

Sonia Sierra Infante 
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Sí, ja sabem que és impossible demanar-los educació, amb la qual cosa, amb què 

demanem silenci, n’hi ha prou. 

El president 

Senyora Sierra, segueixi amb les al·lusions, que li queden vint segons. 

Sonia Sierra Infante 

Sí. I, després, el que realment fomenta l’odi és agafar martells, anar a les seus dels 

diferents partits, trencar-les a cops de martell, penjar els vídeos a Twitter o dedicar-

se a pintar amb esprai negre els miralles d’un autobús, provocant perill al centre de 

Barcelona. Això són vostès i, a més... 

El president 

Senyora Sierra. 

Senyora Sierra, se li ha acabat el temps. 

Senyora Sierra, se li ha acabat el temps. 

Senyor Riera. 

Josep Riera i Font 

Sí. No sé si per una qüestió d’ordre o contradiccions, o les dues coses, però només 

una petita precisió. 

Acabo de saber, en aquests moments, fa un minut, els motius pels quals no s’ha 

acceptat la nostra esmena, perquè ningú ens havia dit res absolutament fins ara, 

simplement que no l’acceptaven abans de començar al comissió, just abans de 

començar la comissió i, ara, hem sabut perquè. Si això és parlamentarisme, ja em 

diran què és. 

El president 

Passarem a la votació. 

Vots a favor de la proposta de resolució? 

Marta Ribas Frías 

Perdó. President. Sí. Votació separada. No ho he demanat explícitament, però... 

El president 
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D’acord. Sí, és veritat. 

Doncs, votaríem el punt 1 de la proposta de resolució, del punt 2 de l’ordre del dia. 

Vots a favor? 

9 vots a favor. 

Vots en contra? 

11 vots en contra. 

Abstencions? 

Cap n’hi ha. 

Queda rebutjat el punt 1 de la proposta de resolució. 

Votaríem el punt 2 de la proposta de resolució. 

Vots a favor? 

8 vots a favor. 

Vots en contra? 

12 vots en contra? 

Per tant, queda rebutjat el punt 2 de la proposta de resolució. 

Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d'una 

consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (retirada) 

250-00789/12 

Passaríem al tercer punt de l’ordre del dia, que és proposta de resolució sobre la 

petició de dimissió d’una consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i té la 

paraula la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari Republicà. 

Raquel Sans Guerra 

Sí. Aprofito per dir que retirem aquesta proposta de resolució, una proposta de 

resolució, però, que havíem presentat per un concepte de neutralitat que utilitzen 

sovint els companys de Ciutadans, la senyora Eva Pareda ha compaginat, ha seguit 

sent membre del Consell Audiovisual, després d’anar de número 4 a la llista de 

Manel Valls i de fer de portaveu de la campanya i en tertúlies de ràdio, un fet que, 

creiem, trenca amb la necessària neutralitat política exigida als consellers de l’òrgan 
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regulador audiovisual, que també acaba amb el prestigi d’aquesta institució, una 

institució que ells, per cert, ataquen, i sembla que, en aquesta ocasió, doncs, no els 

ha preocupat aquesta no-neutralitat del CAC. Per tant, doncs, retirem la proposta de 

resolució, que s’havia quedat en un calaix i que tenia sentit al mes d’abril, ara, 

segurament, ja no en té tant. 

El president 

D’acord. 

Doncs, senyor Pérez, per què em demana la paraula? 

David Pérez Ibáñez 

Sí. Atès que l’ha presentada, tinc dret a intervenir, si no m’equivoco. 

El president 

L’ha presentada, però la retirada. Ha fet una exposició de motius pels quals... 

David Pérez Ibáñez 

És igual. Pels que l’ha presentada. 

(Veus de fons.) 

Raquel Sans Guerra 

No. L’he retirat i he explicat els motius pels quals la retirava. 

David Pérez Ibáñez 

Bé. Senyor president, crec que tinc dret... Ella ha fet una intervenció, explicant els 

motius pels quals la retirava, crec que tinc dret a explicar, almenys, quin era el nostre 

posicionament. 

El president 

No, senyor Pérez. 

Ha fet l’explicació del perquè ha retirat la proposta de resolució i no s’ha excedit en 

el temps per poder-ho fer. 

David Pérez Ibáñez 
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Si em permet, senyor president, atès que ha explicat els motius de perquè l’ha 

retirada, crec que tinc dret a intervenir. Si vostè pensa que no, ja aclarirem en el 

Reglament el que diu. 

El president 

D’acord, senyor Pérez. 

Doncs, si és així, s’aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a... 

 


