
10 LAVANGUARDIA V I U R E DIUMENGE, 26 JULIOL 2020

PANTALLES

TV3, elmirall borrós
deCatalunya

L’estat de la televisió pública catalana (1) La caiguda d’ingressos, una plantilla inamovible
i els grans canvis delmercat audiovisual posen enperill la cadena
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Encara que continuï mantenint
el lideratge, cada dia que passa el
futur de TV3 resulta més in
quietant. Inquietant per als seus
treballadors i per als seus admi
nistradors actuals, per als seus
proveïdors locals –el món audio
visual català– i, per descomptat,
per als seus habituals i sovint fe
rotges partidaris i detractors.
La televisió pública catalana,

que viu d’unes aportacions d’en
tre 230 o 245 milions d’euros
anuals del pressupost públic –la
suma final depèn dels ajuts ex
traordinaris al llargde cada exer
cici–, passa per unmalmoment, i
en són una mostra les polèmi
ques que han envoltat la institu
ció durant les últimes setmanes.
El mateix director de TV3, Vi

cent Sanchis, va suggerir fa uns
dies que podria eliminar de la
temporada que ve un dels seus
programes estrella, el satíric
Polònia, o una de les seves mar
ques de la casa, la sèrie de ficció
de la sobretaula –en aquest cas,
Com si fos ahir–, que no hi ha fal
tatmai.Nohihadiners!, exclama
Sanchis allà on va.
Per acabarho d’adobar, la

consellera de Cultura, Mariàn
gela Vilallonga, va invocar el
dimoni en persona –la llengua–
quan fa poc va opinar que a la
sèrie Drama, produïda per una
competidora, TVE, i un aliat, El
Terrat, i ara emesa per TV3, s’hi
parlava “massa castellà”. Més
enllà de les baralles polítiques, la
cadena pateix les conseqüències
de tenir una plantilla inamovible
–de l’entorn de 2.100 treballa
dors– i uns problemes de finan
çament eterns que s’agreugen
any rere any.
A tot això s’hi suma l’envelli

ment progressiu de la seva au
diència: la franja demés grans de
64 anys és la majoritària en les
televisions autonòmiques, i tam
bé afecta els canals no de pa
gament de TVE, Nova i Trece, i
en una proporció inferior Ante
na 3. Telecinco, Cuatro, La Sexta
i les de pagament són les que sal
ven més bé la corba de l’edat, se
gons un informe del sector. TV3
no és dins d’aquest grup.
El mirall de Catalunya es va

enterbolint. Els avantatges amb
què va néixer la televisió catala
na han anat minvant a mesura
que el públic canviava d’hàbits
(l’entreteniment s’ha diversificat
i només la informació marca la
diferència, com demostren els
bons índexs d’audiència de TV3
durant la crisi de la Covid19) i el
mercat televisiu s’adaptava a
nous formats.

Sense contracte programa

Encara que pugui resultar sor
prenent, avui dia és impossible

–del qual depèn– 230 milions
d’euros, als quals després, al llarg
de l’any, se’n van afegir 11més a fi
de quadrar balanços i resoldre
incidències. Cada any el Govern
es veu obligat a injectar diners
per sanejar els comptes.
Entre el 2006 i el 2009, amb el

govern tripartit, Televisió de
Catalunya va disposar d’un con
tracte programa que obligava les
dues parts però que limitava la
temptació dels governs succes
sius d’influir en una televisió
contínuament necessitada de
recursos. El contracte no es va
renovar amb el govern d’Artur
Mas, malgrat que tothom estava
convençut –i encaraho està–que
era un bon instrument.
Així doncs, TV3 queda a la

mercè de les vicissituds de la
política. Per exemple: ara Hi
senda li reclama l’IVA per les
aportacions del Govern. La de
manda ascendeix, entre impos
tos i interessos de demora, a
124,7 milions d’euros. Poc abans
de la pandèmia, el president
Quim Torra va demanar a Pedro
Sánchez la condonació d’aquesta
dinerada.

Publicitat a la baixa

Ambcontracte o sense, la Corpo
ració rep cada any la seva assig
nació. Una subvenció minvant

que el 2013 superava els 265 mi
lions d’euros i el 2019 es va fixar
en 230. De cara al 2020, el pro
jecte depressupostos de laGene
ralitat preveia destinar a la Cor
poració 240 milions.
Aquests diners seran, com

sempre, una aportació no fina
lista, és a dir, la mateixa direcció
de la Corporació decideix a pos
teriori en què i comels reparteix,
sota la tutela externade la comis
sió del Parlament –centrada gai
rebé obsessivament en el control
polític– i de la Sindicatura de
Comptes, els informes del qual ja
són antics abans que es publi
quin.
A l’aportació pública cal afe

girhi els ingressos propis de la
Corporació, en què, com passa
amb gairebé totes les altres co
ses, és impossible de separar què
correspon a TV3 i què a la resta
d’aquest organisme.
La CCMA estima que enguany

ingressarà 52,2 milions més per
publicitat i 5,8 per venda d’altres
productes. Aquests ingressos
també són minvants. En tres
exercicis, des del 2016, quan es
van liquidar 66,1 milions, fins al
2019, que se’n van facturar 57,9,
s’han perdut 8,2 milions. Una
caiguda notable a què no és alie
na la resta del mercat.
Fins i tot les lineals espanyoles

d’Atresmedia i Mediaset han pa

saber amb exactitud –la que es
pot exigir a qualsevol institució
pública– què costa als catalans la
seva cadena principal.
Això és així perquè des del

2013, després de la fusió de Te
levisió de Catalunya i Catalunya
Ràdio, els pressupostos de les
dues empreses es van unificar i
es gestionen a partir d’una única
societat anònima, la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovi

suals (CCMA), en què conviuen
cinc canals de televisió i quatre
de ràdio. La CCMA té, a més a
més, un 30% d’Intracatalònia,
que gestiona l’agència de notí
cies ACN i que també participa
en l’empresa TVC Multimèdia,
habitualment deficitària.
Segons les auditories que pu

blica al seu portal de transparèn
cia, el 2019 la CCMAva rebre del
Departament de Presidència

Quota anual de pantalla a Catalunya
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