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TV3

Un mitjà públic
El director de TV3, Vicent
Sanchis, entrevistant Quim
Torra al mes d’octubre

L ’AMENAÇA

El director de TV3 va
suggerir que liquidarà
alguns programes per
falta de recursos

ESTABIL ITAT FINANCERA

Mas no va renovar
el contracte programa
del canal, que en
garantia l’autonomia

NEGOCIACIONS

CadaanyelGovernha
d’injectardinersextres
perquadrarelscomptes
delessevesemissores

CORONAVIRUS

Per pal∙liar el descens
de publicitat es faran
servir 15milions
dels fons Covid19

TELEVISIÓ CATALANA

Ésl’úniccanal
autonòmicque,ambun
18%, lidera l’audiència
a lasevacomunitat

LA COMPARACIÓ

ElGovern basc aporta
135milions a la seva
televisió i aconsegueix
una audiència d’un 11%

Ungovern en precari
]Ja fadosanysque l’actual
comitèdegovernde laCorpo
racióCatalanadeMitjans
Audiovisualshaexhaurit el
mandat,però ladificultatper
arribaraunacordsobre la
sevarenovaciódinsde lacoa
liciódeGovern i tambéambla
restadegrupshaajornatmés
d’unavegadaels intentsde
posaraldia lacúpulad’aques
taempresa.De fet,NúriaLlo
rach, l’actualpresidentaen
funcions, va serdesignada
secretàriageneral el 2012, fa
vuit anys, juntamentamb
BrauliDuart, quevaocupar la
presidència finsqueel2016va
dimitirpermotiusdesalut.
Llorachelvareemplaçar lla
vorsa lapresidència, finsque

Duartva tornarperunsmesos
al càrrecel2018.Amitjans
d’aquell any,Duartvacanviar
de feina ivaassumir la secre
tariageneraldelDepartament
d’Interior, cosaquevasigni
ficar la tornadadeLlorach
comapresidentaen funcions.
Aquellmateixanyva tenir lloc
elprimer intent seriósde
designarunanovacúpuladels
mitjanspúblicscatalans, en
quèvanparticiparJxCat,
ERC,Ciutadans i elPSC.El
pacteesva trencaraúltima
hora.
El2019, elmateixGovernva
promoureuncanvien la llei
queregula laCorporacióper
modificarelmecanisme
d’elecciódelpresident.Mal

gratque lapropostavaconci
tarunconsiderableconsens
perquèrectificava lareforma
queel2012vanpactarCiU i
PP, l’acordperrenovar la
cúpulade laCorporaciócon
tinuapendent i ambtota se
guretathi continuarà finsque
hihaginoveseleccions.Men
trestant, elsdesacordsal si
de l’empresapública,que
tambésónel reflexdelsdifí
cils equilibrisdinsdelmateix
Govern,nohancessat.L’últim
capítol esvadesencadenar
aquesta setmanaquanNúria
Llorachvaposarenqüestió
lacontinuïtatde l’actualdi
rectordeCatalunyaRàdio,
SaülGordillo,desprésde la
dimissiódeMònicaTerribas.

Una plantilla en qüestió
]El personal és una de les
batalles de futur de la cadena.
Tot i que fa poc temps uns 600
treballadors deTV3 ja van
passar per unERO, l’envelli
ment de la plantilla és una
realitat. “Quan vaig entrar a
TV3 tenia 23 anys i elsmés
grans en tenien 50. Avui en
tinc 48 i soc dels joves”, ex
plica demanera anònima
un reporter d’informatius.
“Des del 2015 proposemun
pla de renovació –explica la
presidenta del comitè d’em
presa, RoserMercadé– i des
del 2011 aquí no hi entra ni
una agulla. Vamproposar
un pla perquè elsmés grans
de 60 anys s’acullin a una
jubilació d’un 50%de jornada
i que l’altre 50% sigui ocupada
per gent jove. Però la direcció
no respon”.
La despesamés rellevant als
comptes de la Corporació és la
de personal, que, amboscil∙la
cions segons els anys, ha anat
creixent. En qualsevol empre
sa del sector –i amb tots els
indicadorsminvants– això és,
comamínim,molt singular.
Ara bé, saber del cert quantes
persones treballen aTV3 i
quant costen és tan complicat
comesbrinarne el pressu
post. A laCCMA justifiquen
la dificultat de separar qui
treballa i per a què al fet que
“no es pot separar el personal
d’un canal, ja que lamajoria
de les àrees són corporatives
i donen servei a tot el grup”.
Fonts del comitè d’empresa de
TV3 xifren el nombre de tre
balladors fixos en uns 2.100.
La Corporació assegura que
“la plantilla mitjana de la
CCMA va ser de 2.298 tre
balladors el 2019”. Més o

menys la mateixa que un dels
dos grans grups televisius,
Atresmedia, i més queMe
diaset. Tots dos produeixen
per a tota Espanya. El primer
grup té Antena 3 i La Sexta
com a canals televisius, la
ràdio Onda Cero i Nova i
Neox, on emet productes
adquirits. Mediaset inclou
Telecinco, Cuatro, Factoría
de Ficción, Energy, Divinity,
Boing i BeMad.

Si el 2013 la CCMA destinava
155milions d’euros a sous,
aquest any en preveu gastar
164. El 2018 fins i tot van ser
més, 180milions. No es tracta
d’un increment, expliquen
fonts de la Corporació, sinó
que entre el 2018 i el 2022 es
compensa “el retorn de les
pagues extraordinàries”.
Amb les dades disponibles es
pot deduir quemés d’un 50%
del pressupost de la CCMA
es gasta en personal i que
entorn d’un 86% d’aquesta
despesa correspon a la plan
tilla de la televisió catalana.
Al Govern el preocupen
aquestes magnituds. “Els
nousmodels exigeixen altres
plantejaments. Tenimmolta
gent que arriba al final de la
seva carrera professional i
els ho hem d’agrair, però ens
cal talent jove”, assegura el
representant d’ERC a la co
missió del Parlament dedica
da a la CCMA, Sergi Sabrià.
Pep Riera, de JxC, suggereix
analitzar “si el cost d’una
plantilla que no és petita
permet assumirmés produc
ció o si s’ha d’encarregar
fora”. La portaveu dels co
muns,Marta Ribas, ha de
fensat enmés d’una ocasió
una flexibilització com la que
proposa el comitè d’empresa.
“La plantilla està envellida
i necessita canvis, però no
pensem que estigui sobredi
mensionada”, opina Natàlia
Sànchez, de la CUP. Altres
grups, en canvi, creuen que
el futur de TV3 passa per
un reinici en profunditat.
En aquest punt, l’experiència
d’algunes cadenes autonò
miques no ha estat precisa
ment feliç.

*Milions d’euros

2015 164,5

La plantilla de
la CCMA costa
cada any...*

2016 164,1
2017 160,9
2018 180,7
2019 172,6

de la CCMA, en què s’anuncien
els concursos d’adquisicions de
béns i on també hi ha un repo
sitori en què s’anoten nominal
ment les despeses –des de les
grans produccions i proveïments
contractats amb productores
fins a les minutes dels tertu
lians– però no els contractes en
si mateixos, com sí que fan altres
portals de l’administració catala

na. En el cas de la televisió públi
ca, la transparència és molt im
portant perquè, per la seva natu
ralesa mateixa, part de les
produccions de televisió escapen
a la mecànica de la contractació
pública.
Només els contractes amb les

productores externes de TV3, en
què consten alguns dels progra
mes de més èxit i sovint també

els més discutits políticament
–que es negocien a partir d’ofer
tes rebudes de les productores–,
el 2019 van superar els 40 mi
lions. Altre cop, es tracta d’una
xifra que va a la baixa.

Lideratge autonòmic

Amb tot, el cert és que malgrat
els laments de la direcció actual,

la televisió catalana és la que té
més pressupost de les del seu gè
nere, les cadenes autonòmiques.
Per ferse’n una idea: la televi

sió pública basca, EiTB, amb vo
cació nacional, com la catalana,
té un pressupost de més de 145
milions d’euros, dels quals 135
els aporta l’administració. Acon
segueix una quota de pantalla
(2019) d’un 11%, molt per sota
del 18% que TV3 va obtenir l’any
2019. D’altra banda, l’andalusa
Canal Sur, amb una audiència
potencial superior, té un pres
supost de 150 milions, dels quals
140 els aporta la Junta, i aconse
gueix una quota de pantalla de
tot just un 8%.
El que és objectivament cert és

que només la televisió catalana
aconsegueix superar la resta de
cadenes d’àmbit estatal a la seva
comunitat. TV3 es manté com a
líder a Catalunya, per bé que, en
realitat, la suma de la resta de
canals –d’abast estatal, majori
tàriament– superen de llarg la
quota de pantalla de l’emissora
catalana. És a dir, en realitat,
malgrat tot, hi ha més catalans
que consumeixen televisions es
panyoles. Si la batalla era aques
ta, està perduda. Si no ho era,
caldrà començar a pensar comes
lliura la següent, la de la super
vivència en un futur cada cop
més complex.c

tit baixes substantives els últims
anys, i això sense tenir en comp
te la caiguda provocada per la
crisi del coronavirus, que l’ana
lista de publicitat Arce Media ja
calculava al maig, per al conjunt
de les televisions, en un 48,5%.

Fons sense fons

Arribats a aquest punt, ja és evi
dent que la direcció de TV3 hau
rà de tornar a trepitjar els despat
xos del Govern permirar de qua
drar el pressupost.
La negociació ja està enmarxa.

El dia 15, a la comissió d’Eco
nomia del Parlament, Pere Ara
gonès va informar que es desti
naran 15milions d’euros del fons
Covid19 a cobrir el descens de
publicitat de la cadena. Dos dies
després, el 17, la presidenta en
funcions de laCCMA,Núria Llo
rach, va xifrar en 13,7 milions les
pèrdues causades per la pan
dèmia. Per Llorach, la cadena és
creditora d’aquests nous fons,
atès que és un servei essencial.
El Departament de Cultura

també obrirà el portatalonaris.
Aquest mateix mes ha compro
mès sis milions per contractar
produccions. No és la primera
vegada. El 2019, la direcció gene
ral de Política Lingüística ja va
aportar 73.000 euros per a la
segona temporada deKatalonski,
un programa en què un islandès
que parla català, Halldor Mar,
passeja arreu del món. La pro
ducció té el suport de l’Institut
Ramon Llull i el Departament
d’Afers i Relacions Institucionals
i Exteriors i Transparència. Al fi
nal tots són donants de TV3.

Les productores externes

L’eina principal per esbrinar en
què i com es gasten els diners a
TV3 és el portal de transparència

Treballadors 2.395*

Les dimensions
de la Corporació

*Aquesta plantilla inclou TV3
i la resta de canals i Catalunya
Ràdio i les seves emissores.

En comparació:*
Atresmedia en té............ 2.567
Mediaset en té ................1.551

*Els dos grups tenen diversos
canals de televisió i ràdio que
emeten per a tot Espanya


