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la sessió s’obre a les quatre de la tarda i deu minuts. 
Presideix la Sra. Mieras i Barceló, acompanyada de les 
secretàries en funcions, Sra. Miranda i torres i Sra. Alòs 
lòpez. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Ortega i 
Alemany i Sra. Renom i Vallbona, pel G. P. de convergèn-
cia i Unió; Sra. Arcarons i Oferil, Sr. Balcells Gené, Sra. 
Bosch i codolà i Sr. casajuana i Pladellorens, pel G. P. 
Socialistes - ciutadans pel canvi; Sra. Roca i Perich, pel 
G. P. d’esquerra Republicana de catalunya; Sra. Mejías 
Sánchez, pel G. P. del Partit Popular de catalunya, i  
Sra. civit Illa, pel G. P. d’Iniciativa per catalunya Verds - 
esquerra Unida i Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el president de consell 
de l’Audiovisual de catalunya, Sr. Ramon Font Bové, el 
conseller i coordinador de la comissió de continguts Sr. 
Rafel Jorba i castellví i la consellera Sra. dolors comas 
d’Argemir i cendra.

ORdRe del dIA de lA cOnVOcAtÒRIA

Punt únic: compareixença del president del consell de 
l’Audiovisual de catalunya i de Rafel Jorba i castellví, 
conseller i coordinador de la comissió de continguts  
del consell, davant la comissió sobre els drets de les do-
nes per a, respectivament, explicar l’informe del consell 
sobre la violència de gènere i els mitjans de comunicació 
i informar sobre la presència de les dones als mitjans de 
comunicació de la corporació catalana de Mitjans Au- 
diovisuals (tram. 357-00292/08). comissió sobre els 
drets de les dones. compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Comencem la sessió.

Compareixença 
del president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya i de Rafel Jorba i Castellví, conse-
ller i coordinador de la Comissió de Contin- 
guts del Consell, per a, respectivament, ex-
plicar l’informe del consell sobre la violèn-
cia de gènere i els mitjans de comunicació 
i informar sobre la presència de les dones 
als mitjans de comunicació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
357-00292/08)

El primer punt de l’ordre del dia és la compareixença 
del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
i el senyor Rafel Jorba i Castellví, conseller i coordi-
nador de la Comissió de Continguts del consell, davant 
d’aquesta comissió. Donar la benvinguda, també, a la 
senyora Dolors Comas d’Argemir, consellera, i al se-
nyor Rafel Jorba i Castellví –que també s’havia dema-
nat la seva compareixença– i als seus acompanyants, els 
consellers Santiago Ramentol Massana, la consellera 
Elisenda Malaret García i el conseller Esteve Orriols 
Sendra, que també ens acompanyen en aquesta sessió. 
Benvinguts.

Com que vam demanar..., eren dues compareixences, 
doncs, el Reglament marca mitja hora per a cada una. Si 
els sembla, els donaríem un temps màxim d’una hora i, 
llavors, faríem la intervenció cada un dels grups.

Doncs, té la paraula el senyor Ramon Font Bové, pre-
sident.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (Sr. Ramon Font Bové)

Gràcies, senyora presidenta... (La Sra. Ortega i Ale-
many demana per parlar.)

La presidenta

Perdó, perdó...

La Sra. Ortega i Alemany

Perdó, presidenta, substanciarem, per tant, les dues con-
juntament?

La presidenta

En principi, sí, per anar més bé.

La Sra. Ortega i Alemany

D’acord, correcte –correcte.

La presidenta

Llavors, en tot cas, doncs, podem donar deu minuts 
a cada grup, i després un altre torn d’intervencions. 
Per això vam demanar les compareixences juntes, per  
ser més pràctics.

La Sra. Ortega i Alemany

Correcte, gràcies.

El president del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya 

Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, senyo-
res diputades, consellers i conselleres del CAC, tornem 
avui al Parlament de Catalunya per donar compte de les 
nostres activitats, en aquest cas davant de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, i per presentar l’informe 
que ha fet el Consell de l’Audiovisual de Catalunya  
sobre la violència de gènere i els mitjans de comunica-
ció i també per informar sobre la presència de les dones 
als diferents mitjans de comunicació de casa nostra.

Aquesta és una compareixença especial, senyora pre-
sidenta, es produeix a instàncies del Parlament en una 
comissió que no és la que habitualment fa el seguiment 
de les activitats de la nostra institució, que és la Comis-
sió de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Respecte d’aquest important assumpte que ens porta 
avui aquí, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sempre ha demostrat, no ara, sinó ja des de fa alguns 
anys, una especial sensibilitat, conscients que són els 
seus membres de l’impacte dels mitjans de comunicació 
en la construcció d’un imaginari que acaba tenint con-
seqüències en la vida quotidiana i encara massa sovint 
en notícies molt tràgiques. 
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Deixi’m, senyora presidenta, que manifesti en nom del 
consell el nostre compromís, ferm compromís, de donar 
compliment als textos legals que emfatitzen la necessi-
tat d’una intervenció pública clara i contundent que per-
meti garantir l’autèntica igualtat entre homes i dones i 
el respecte més absolut pels drets de tothom.

Si li sembla, i amb el seu permís, senyora presidenta, a 
mi m’agradaria que el nostre temps l’ocupessin, l’utilit-
zessin el conseller Rafel Jorba i la consellera Dolors 
Comas; el conseller en la seva qualitat de responsable 
de continguts i la consellera com a ponent de gène- 
re dins d’aquesta comissió. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor president. Quin dels dos vol...? (Pausa.) 
Doncs, té la paraula el senyor Rafel Jorba i Castellví.

El conseller i coordinador de la Comissió de Con-
tinguts del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
Sr. Rafel Jorba Castellví

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, senyo-
res diputades, senyors diputats. Jo, molt breument, no-
més per emmarcar aquests estudis en les tasques del 
consell, perquè té sentit fer-ho.

L’any 2007, en els informes mensuals de pluralisme 
que fèiem vam introduir dues novetats. Una, en aquests 
informes mensuals de pluralisme polític, analitzar els 
aspectes qualitatius d’aquest pluralisme polític, que ja 
n’hem parlat d’altres vegades en una altra comissió i 
que alguns de vostès coneixen molt bé. I, d’altra banda, 
es va introduir l’anàlisi del que anomenem «els altres 
pluralismes» –els altres pluralismes– i que és fixat per 
la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, a 
l’article 115, és a dir, el pluralisme social, el pluralis-
me cultural, el pluralisme religiós, i també l’equilibri 
territorial, és a dir, seria el pluralisme al territori de 
Catalunya. 

Llavors, en base al treball consolidat dels serveis del 
consell que es va iniciar l’any 2002, l’any 2007, i a 
partir d’aquesta catalogació mensual dels informes de 
pluralisme polític –a partir d’aquesta catalogació men-
sual–, hem pogut fer l’anàlisi dels altres pluralismes.

El primer informe va ser sobre el pluralisme territorial, 
és a dir, l’equilibri territorial, que es va lliurar a aquest 
Parlament i que vostès coneixen, on es constatava bàsi-
cament dues coses: que els pobles petits sortien poc, des 
del punt de vista quantitatiu, i que quan sortien, des del 
punt de vista qualitatiu, ho feien en aquells temes més 
lligats a fets i gent, a medi ambient, entès el medi am- 
bient amb una visió restrictiva, com era incendis fo-
restals i sequeres, etcètera. És a dir, hi havia una do-
ble penalització dels municipis de menys de cinc mil 
habitants, que representen gairebé el 10 per cent de la 
població de Catalunya, que eren penalitzats des del punt 
de vista quantitatiu i des del punt de vista qualitatiu.

El segon informe va ser sobre el pluralisme social.  
I després vénen els altres dos informes que vostès te-
nen davant, que és l’informe sobre el tractament de les 

informacions de la violència domèstica en els telein-
formatius i l’informe sobre la presència de les dones a 
la informació. 

Aquests informes van ser objecte també d’una valo-
ració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, és a 
dir, vostès tenen l’informe elaborat pels serveis tècnics, 
que és molt exhaustiu, perquè, ho repeteixo, parteix de 
la catalogació diària dels informatius, i després la va-
loració feta pel ple del consell al voltant d’aquests dos 
informes.

Un cop contextualitzat això, i no..., ja no m’allargo més, 
perquè la persona que va ser ponent d’aquesta valoració 
aprovada pel ple del consell va ser la Dolors Comas, 
que és ponent de gènere, i aprofito per dir també que 
el ponent adjunt de gènere, el senyor Esteve Orriols, 
ens acompanya i també treballa amb la Dolors aquestes 
qüestions.

Moltes gràcies, i quan vostè vulgui.

La presidenta

Gràcies. Doncs, té la paraula la senyora Dolors Comas 
d’Argemir.

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades, se-
nyors diputats, consellers, consellera del Consell de 
l’Audiovisual, i també altres persones del consell que 
ens acompanyen, també algun periodista... Penso que és 
molt oportuna aquesta compareixença i té sentit haver 
agrupat els dos informes, perquè això ens permet expo-
sar, més enllà dels informes, les actuacions que com a 
Consell de l’Audiovisual estem duent a terme de cara 
no sols a conèixer quina és la representació que els mit-
jans de comunicació fan de les dones, sinó també com 
millorar aquestes representacions. Per tant, estem fent 
tota una sèrie d’actuacions, algunes de les quals estem 
iniciant ara, i que serà també oportú presentar.

En aquest sentit, dir-los que va ser l’any 2004 que 
comença a introduir-se la variable de sexe en tots els 
informes que fa el Consell de l’Audiovisual, eh? Dic 
«2004», sembla que estigui molt lluny i està molt a 
prop. Però sí que això té el valor, des del punt de vista 
de coneixement, que als diferents informes no només 
els de pluralisme polític, sinó, com ha assenyalat el con-
seller Rafel Jorba, als diferents informes sectorials de 
pluralisme de caràcter territorial, el que vindrà ara so-
bre la immigració, se’n farà un sobre l’esport, aquests 
concrets sobre la presència de dones, en tots ells, que 
són temes delimitats específicament, els diferents tipus 
de pluralisme, es pot veure també com apareix la di-
mensió, la variable de gènere, bé, en l’organització de 
la informació i, per tant, la presència que els homes i 
les dones tenen en aquestes, podríem dir-ne, temàtiques 
més generals. Per tant, primera qüestió, la introducció 
de la variable sexe, que és present a tots els informes.

En segon lloc, ara presentarem, en primer lloc, l’infor-
me referent al tractament informatiu de la violència de 
gènere. Aquí cal dir que el valor, un dels valors impor-
tants que té l’informe del 2007 és que se’n va fer un 
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altre el 2004 i un altre el 2002. Per tant, hi ha uns prece-
dents que permeten veure unes tendències, a més a més 
del volum d’informació, que és molt important.

Per tant, aquesta és una altra qüestió, és a dir, s’es-
tan fent informes que en la mesura que es repeteixen 
després, en diferents anys de distància, permeten veure 
tendències, eh?, i insisteixo que és important.

Una altra qüestió que volia assenyalar és que l’any 2007, 
i es va concretar l’any 2008, el Consell de l’Audiovi-
sual va encarregar a Sílvia Cóppulo un estudi sobre la 
paritat de gènere a la ràdio i la televisió públiques, que 
va tenir com a objecte analitzar TV3 i Catalunya Ràdio, 
però la diferència dels altres informes és que en aquest 
cas era tota la programació, tots els continguts, també 
els publicitaris, per veure també la presència d’homes, 
dones, també a les plantilles, també en els càrrecs de co-
mandament, etcètera –està penjat a la web del consell. 
Com que avui no és objecte específic d’aquesta com-
pareixença, doncs, no en parlarem, o en podem parlar, 
si volen vostès, però en tot cas va ser encomanat també 
per tenir un millor coneixement.

Després hi ha l’altre informe que presentarem, la pre-
sència de dones als mitjans de comunicació, en aquest 
cas són les televisions el que analitzem, que també en 
tenim un de previ de l’any 2002 que també permet com-
parar unes comparacions limitades, perquè no es va fer 
de la mateixa manera, amb la qual cosa hi han dades 
que són comparables i altres que no ho són.

Però en tot cas el que volem és anar..., per dir-ho així, 
com que s’han anat normalitzant aquests informes, 
s’han anat cada vegada fent millor des del punt de vis-
ta tècnic –i vull aprofitar per assenyalar la competència 
dels analistes i del personal tècnic del consell que ha dut 
a terme aquests informes–, cada vegada podrem comp-
tar amb més i millor informació al respecte. 

A més a més d’això, hi ha algunes actuacions que es 
planteja el consell fer, però permetin que els les pre-
senti després de cada informe, perquè aquestes actua- 
cions una té a veure amb l’actualització de les reco-
manacions –que no ho he dit abans, eh?, una altra de 
les coses que es va fer va ser unes recomanacions so-
bre el tractament informatiu de la violència de gènere. 
I aquestes recomanacions que es van fer l’any 2004, 
conjuntament amb el Col·legi de Periodistes, l’Institut 
Català de la Dona, el Consell de la Informació de Cata-
lunya, han servit també com un element per veure, per 
poder analitzar la qualitat de la informació. 

I, per tant, com que són dos informes separats, després 
de cadascun d’ells els explicaré, a partir d’algunes de 
les conclusions d’aquests informes, per què hem arri-
bat com a consell a la conclusió que, a més a més de 
fer aquests informes –que ja és important, eh?, perquè 
serveixen per tenir diagnòstics i, per tant, aquests di-
agnòstics permeten actuar i, a vostès, senyors diputats 
i diputades, treure les seves conclusions amb relació 
a allò que els competeix– doncs, a part d’aquests in-
formes, també com a consell, a partir del que el marc 
legal estableix, ens hem plantejat també fer algunes ac-
tuacions més enllà d’aquests informes, que explicaré 
després. 

Comencem, per tant, amb el de violència, tenint en 
compte que seguiré el relat del que són les valoracions 
fetes pel Consell de l’Audiovisual, aprovades pel con-
sell. L’informe, vostès el tenen, els el vam enviar, i avui 
hem repartit les valoracions, perquè una mica el que 
seguiré és..., una mica el que anirem és comentant, a tra-
vés de les valoracions que d’alguna manera resumeixen 
els aspectes bàsics que apareixen als informes, doncs, 
amb algunes de les dades més rellevants, per poder-los 
recordar les conclusions que treu aquest informe.

Dir que es va fer el tractament d’informacions sobre 
violència domèstica i de gènere. Vull dir, per si algú em 
preguntés després, que quan ja estava fet l’informe, tot 
just llavors es va aprovar en aquest Parlament la Llei 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
Per tant, no vam utilitzar aquesta terminologia perquè 
en aquell moment encara no estava vigent legalment. Sí 
que puc dir que en altres informes que fem en el futur 
haurem de canviar la perspectiva d’aquest informe per 
incloure totes les dimensions de violència masclista i 
no només la que s’indica aquí de violència domèsti-
ca. Per tant, no afecta només les dones, en aquest cas, 
però es va fer també en aquest informe una valoració 
de com s’havien aplicat les recomanacions, eh?, sobre 
el tractament informatiu de la violència de gènere, es-
pecíficament en un dels períodes, justament, d’anàlisi 
d’aquest informe.

Els informatius analitzats corresponen als d’aquestes 
televisions. Per què aquests i no altres? Per una raó: 
perquè aquests informes que fem sectorials deriven de 
la base de dades a partir de la qual s’han fet prèvia-
ment els informes de pluralisme polític. Per tant, no és  
que els fem expressament; no els fem expressament, 
sinó que és una reelaboració diferent de dades que ja 
estan en poder del consell, que el seu buidatge ja ha 
implicat molta feina, i, per tant, el que es fa en aquest 
cas és aprofitar aquestes dades per donar una mirada i 
una anàlisi diferent. (L’oradora estossega.) Em sembla 
que hauré de beure aigua, perquè...

I una de les primeres conclusions és que l’atenció infor-
mativa es manté. Recordin vostès que una de les lluites 
va ser que la violència contra les dones, la violència 
de gènere –ara, per no utilitzar més terminologies– fos 
objecte no d’un tractament anecdòtic en el marc de les 
cròniques de successos, sinó que fos reconegut com un 
fet estructural. I això diguéssim que té la seva evolució 
en el nostre país –i que ara no és objecte de comentar-
ho–, té la seva expressió en el fet que es manté..., és a 
dir, hi ha una atenció informativa important.

Cal dir, a l’hora també de comparar les dades, que la 
quantitat de temps que es dedica en aquesta informa-
ció entre les diferents televisions analitzades és molt 
diferent. Per tant, comparar els quaranta-cinc minuts 
vint-i-tres segons que utilitza TV3 amb els quatre mi-
nuts, vint-i-vuit segons, de Localia fa que, lògicament, 
ni tan sols des del punt de vista relatiu sigui massa com-
parable. 

Per tant, això ja ho veurem després amb els diferents as-
pectes temàtics relacionats amb això. Però des del punt 
de vista del temps total el que representa –ho tenen en 
aquesta altra columna–, en tot cas, manteniment d’aten-
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ció informativa. Això també ho hem vist a l’informe, en 
el fet que apareixen com a titulars moltes vegades de 
notícies, i no només com a segones o terceres notícies 
dins dels informatius.

Si veiem l’evolució, allò que dèiem, tendències, hi ha 
una tendència a aquest manteniment de l’actualitat in-
formativa, amb una forta pujada l’any 2004. Per què? 
Perquè el 2004 va ser l’any que es va aprovar la Llei 
integral al Congrés dels Diputats contra la violència de 
gènere, i això va generar, lògicament, molta informació 
al respecte, amb relació a l’aprovació d’aquesta llei.

Un altre dels elements que constatem és que, si s’hi 
fixen, en aquesta gràfica –torno a insistir-hi, Localia és 
una mica excepcional, diferent, hi ha molt poc temps 
d’informació–, es dedica més temps, aquest 2007, 
aquest últim trimestre del 2007 analitzat, a l’anàlisi 
d’altres temes; al dir «altres temes» volem dir tot el que 
és les actuacions judicials, polítiques, la sensibilitza-
ció –després ho veurem una mica més detallat–, perquè 
aquí la qüestió està: quant temps es destina a informar 
específicament sobre les agressions. Perquè en les va-
loracions del consell hem considerat que només infor-
mar sobre el fet de l’agressió és caure en l’anècdota i, 
per tant, si es vol passar, diguéssim, a entendre què ha 
passat des del punt de vista estructural i no només con-
juntural, cal fer referència a dimensions més àmplies  
i no només al fet específic de l’agressió. 

Per tant, diguéssim, és una dada que destaco, que posada 
en relació amb aquesta altra gràfica, aquí ja veiem tam-
bé les tendències, any 2002, any 2004 i l’any 2007, en 
diferents colors –el 2007 és la tercera barra en blanc–, 
com disminueix la presència de la informació sobre les 
agressions i augmenta, en canvi, la informació sobre  
la crònica judicial, sobre l’activitat dels actors polítics, 
no podem dir el mateix dels programes de sensibilitza-
ció, tampoc del Dia Internacional de les Dones o el de-
bat ideològic, però sí que és important, fixem-nos, que 
–i això ho valorem com una millora de la forma d’infor-
mar– que es parli no només de les agressions, sinó què 
s’està fent des de l’àmbit judicial, des de l’àmbit polític, 
per combatre aquest problema i per intentar posar fi a 
aquesta qüestió. Per tant, hi ha una tendència clara a la 
disminució de l’anècdota i tendència a incrementar les 
actuacions amb relació a aquest fet.

Una expressió d’això, també, és que, si comparem en 
les notícies els actors polítics –actors, actores polítics– 
enfront dels actors i actores no polítics en les notícies 
que apareixen –entenem com a actors polítics incorpo-
rant-hi a dins també tot l’àmbit judicial–, això es corres-
pon també que hi ha més presència, o una presència més 
important a TV3, a Televisió de Catalunya, a Barcelona 
Televisió, 8tv, doncs, no, però més presència dels actors 
polítics respecte als actors no polítics. I serien els actors 
no polítics les persones directament afectades, o allò 
tan freqüent que apareixen en les notícies els testimo-
nis oculars o ocasionals que... –oculars no acostumen 
a ser–, els testimonis ocasionals que opinen sobre fets 
que de vegades no han vist.

Tornem al mateix: hi ha una tendència a una major aten-
ció informativa sobre l’activitat política i judicial entorn 
de la violència domèstica si veiem les tendències, i com 

apareixen els actors polítics i no polítics. I aquí ja no 
hi hem posat Localia, perquè té molt poca significació; 
hem posat TV3, Televisió Espanyola a Catalunya, 8tv i 
Barcelona Televisió. I veuran com, si es mira la colum-
na de l’any 2002, 2004, 2007, i sobretot comparem la 
del 2007 respecte a la del 2002, en tots els casos, excep-
te a 8tv, la presència dels actors polítics, per tant, de les 
actuacions que s’estan fent per combatre la violència, 
passa a ser superior a la informació sobre les agressions,  
que en canvi el 2002 en tots els casos superava; bé, 
excepte a Barcelona Televisió.

Una qüestió que fa..., que és objecte de reflexió. Les 
notícies que tenen a veure amb la violència de gènere 
tenen una presència important de dones, i podríem dir, 
és lògic, és normal, perquè són les afectades. Però si 
comparem com apareixen les dones a les notícies sobre 
violència de gènere, un 61,1 per cent de les persones 
que apareixen, del temps de paraula –mesurem molt no 
per aparicions, sinó per temps de paraula, com es fa en 
els informes de pluralisme polític–, i ho comparem amb 
quina és la mitjana del temps de paraula de les dones en 
el conjunt de les notícies, fixem-nos que és..., que no hi 
ha una proporció. 

És a dir que el temps de paraula en el conjunt de les no-
tícies per part de les dones és baix, és un 22 per cent, un 
22,1 per cent, mentre que la presència de les dones, el 
temps de paraula de les dones a les notícies de violència 
és molt alt, és del 61,1 per cent. 

La reflexió és que, d’alguna manera, el fet d’haver acon-
seguit que aquests temes siguin notícia des del punt de 
vista de reflexió estructural i no de crònica de successos 
i que, per tant això, sigui un element de sensibilització, 
si no va acompanyat per una més i millor presència de 
les dones en el conjunt de la informació, resulta que, 
per dir-ho així, la presència de les dones és molt vic-
timitzada, és a dir, s’apareix molt més com a víctimes 
que en l’exercici de diferents activitats en la vida social, 
política, econòmica, cultural, etcètera. 

És una reflexió que fem, a tenir en compte, perquè en el 
seu moment, des de l’àmbit periodístic, també es pugui 
veure que, per tant, no es tracta de deixar d’informar, 
sinó que es tracta d’incrementar, és a dir, que aquesta 
informació no cobreixi la quota de dones –ara per dir-
ho així molt ràpidament–, i es tracta que la presència de 
les dones amb les seves activitats i aportacions i expe-
riències a la societat estigui més i millor representada. 
Fixin-se que en el cas dels homes és a la inversa. Els 
homes, com a temps de paraula a les notícies, tenen una 
presència forta, un 77,9 per cent.

I finalment, el que vam fer és una valoració de les re-
comanacions, prenent-les com a referent, per valorar la 
qualitat informativa. I, en aquest sentit, què hem vist? 
Que algunes de les recomanacions, aquelles que es van 
aprovar en el seu moment l’any 2004, es segueixen, 
però unes altres, no. 

Quines es segueixen? Doncs, en aquests moments, en 
cap de les televisions analitzades apareixen imatges 
de víctimes sense el seu consentiment. Sí que poden 
aparèixer imatges de víctimes, per exemple, al període 
analitzat, hi ha dues dones que surten, però precisament 



Sèrie c - núm. 600 dIARI de SeSSIOnS del PARlAMent de cAtAlUnYA 30 de juny de 2009

7

SeSSIó núM. 24 cOMISSIó SOBRe elS dRetS de leS dOneS

per dir que han denunciat, que animen a fer-ho. Per tant, 
no el cas d’imatges que no hagin tingut aquest consen-
timent previ. Per tant, correcte. 

No ens apareixen, tampoc... Cal dir una cosa que no he 
dit al començament: són teleinformatius. Si haguéssim 
analitzat tertúlies i alguns magazins potser haurien sortit 
altres coses, eh? Però en aquests casos, en els informa-
tius, que es va amb molta més cura, no apareixen adjec-
tivacions justificadores de l’agressió, allò de: «Oh, que 
ella sortia molt», o que... Bé, és igual. És a dir, que d’al-
guna manera, ella havia d’haver fet alguna cosa que mo- 
tivés les reaccions d’ell; no ho hem trobat. 

També, per altra banda, cada vegada es recorre més a 
persones expertes per explicar què ha passat. I això, 
en el cas de TV3 hi està molt present, i ens sembla un 
element important a tenir en compte, perquè és el que 
permet explicar el fenomen més enllà del cas concret. 
I, per altra banda, també hem vist que es va fent un 
seguiment dels casos, és a dir, de les informacions, de 
com acaben. És a dir, això també s’ha trobat, cosa que 
també permet fer el seguiment del que s’està fent a ni-
vell polític, a nivell judicial, a nivell policial, de cara, 
diguéssim, a aquestes qüestions.

Què és el que..., continua havent-hi problemes? Sem-
pre prenem com a referència les recomanacions. De 
vegades continuen apareixent dades o imatges –al dir 
«imatges» no personals, però potser la porta de la casa, 
la bústia de la casa–, és a dir, dades que permeten identi-
ficar les persones afectades o els seus familiars directes. 
Continua fent-se ús de recursos espectacularitzadors; 
per tant, doncs, d’imatges del crim, de... Bé, especta-
cularitzadors, no ho qualifico, ja està dit. 

Per altra banda continua fent-se esment de la naciona-
litat sovint de les víctimes o dels agressors, quan sovint 
això no té rellevància per als casos que s’està tractant. 
I continua havent-hi alguns enfocaments anecdòtics de 
la notícia. És a dir, bàsicament el recurs a la utilització 
de testimonis que no han vist res, que no poden aportar 
res, i que diuen..., bé, que no diuen res que pugui apor-
tar dades per entendre la situació. 

Per tant, podríem dir que hem vist una millora en les 
informacions, i així ho hem valorat, però que conti-
nua havent-hi alguns problemes. I, en això, dir que, en 
aquests moments, en les actuacions que els anunciava 
que havíem començat a fer, hem començat a fer un pro-
cés per procedir a l’actualització de les recomanacions 
per al tractament informatiu de la violència de gènere. 

No ho estem fent sols com a consell, perquè no ho 
hem de fer sols, com a consell, ni tindria sentit que 
fos així. És a dir, s’ha iniciat el procés en què con-
juntament amb l’Institut Català de les Dones, amb el 
Col·legi de Periodistes, l’Ajuntament de Barcelona,  
el Consell de la Informació de Catalunya, han comen-
çat a participar..., alguna persona vinculada al Depar-
tament d’Interior... Bé, ara me’n deixaré, perquè s’ha 
començat a fer un procés que no s’ha..., és a dir, s’ha co- 
mençat, per acabar fent un procés participatiu amb els 
mitjans de comunicació de cara a fer una actualització 
d’aquestes recomanacions. 

Per què? –i hem arribat a la mateixa conclusió al fer 
aquesta proposta d’actualització de les recomanacions. 
Per què? Perquè encara que algunes recomanacions es 
segueixen, i altres no tant, és una manera de reobrir el 
debat, és una manera de reobrir la reflexió, de reobrir-
la en els mitjans, i fer-ho amb ocasió, justament, que 
el canvi del marc legislatiu ens proporciona l’ocasió de 
fer aquesta revisió. 

Posteriorment a aquestes recomanacions avui vigents 
es va aprovar l’any 2004, a finals de l’any 2004, la Llei 
integral de violència de gènere, i sobretot, i de manera 
molt significativa per a aquest tipus de situacions, es va 
aprovar al Parlament de Catalunya la Llei del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, que incorpora 
dimensions més àmplies que la violència en el marc 
de les relacions de parella. I, per tant, aquest canvi del 
marc legislatiu ens dóna els elements per propiciar una 
nova reflexió participativa, per poder fer aquesta actua-
lització de les recomanacions. 

Estem en fase inicial, tan inicial, senyors i senyores 
diputades, que encara això no es coneix, eh?, més que 
les poques persones que ens hem començat a reunir per 
poder tirar endavant aquest procés i que tindrà lloc, la 
seva realització, després de l’estiu. I per tant, doncs, du-
rant la tardor sí que ja potser se’n sentirà a parlar més, 
perquè ja posarem en marxa els mecanismes perquè  
es pugui fer aquesta actualització de les recomanacions. 
Per tant, hem iniciat els treballs, i és una línia que estem 
seguint en aquest sentit.

I ara, passem a l’altra, sense dilació –aprofitaré per beu-
re aigua. (Pausa.)

I aquest és l’altre informe que avui comentem, el de la 
presència de les dones en els informatius de televisió. Té 
com a objecte d’anàlisi l’octubre - desembre del 2008,  
i les televisions analitzades són aquestes, els infor-
matius, i els dic el mateix que en el altre cas: per què 
aquests i no altres? Perquè són els que aquell trimestre, 
en les anàlisis de pluralisme polític, s’havien seleccio-
nat aquestes televisions. I, per tant, són les que se n’ha 
extret la informació pertinent.

Abans de passar a les dades de l’informe, els vull des-
tacar una qüestió que jo crec que, bé, és pertinent en 
l’informe anterior, però és molt més pertinent encara 
en aquest, que és que la metodologia utilitzada pel con-
sell, que permet veure unes coses sí i altres no, no fem 
anàlisi de discurs, per exemple, però, en canvi, parla 
de quina és la presència de les dones, permet unes con-
clusions força valuoses des del punt de vista del gran 
volum d’informació analitzada –pensin que això està a 
les valoracions, ja està a l’informe. 

S’han analitzat 11.440 inserts, que corresponen a 376 
hores d’emissió, que corresponen al seu torn a 654 te-
leinformatius, és un volum de dades molt gran, que 
fins i tot en el marc universitari, on es fa investigació, 
és difícil poder utilitzar tantes dades. I sobretot, allò 
que és més important i que dóna un valor diferent a les 
dades del consell respecte a estudis que es fan sobre 
aquests temes, és tenir coneixement sobre el temps de 
paraula. 
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Vostès, que han analitzat sovint els informes de plura-
lisme polític i saben que no n’hi ha prou d’aparèixer, 
sinó quant temps la mateixa persona protagonista de la 
notícia utilitza per poder parlar, és a dir, quins són els 
talls de veu que surten, doncs..., aquí, a l’informe de la 
presència de les dones, no només sabem quantes dones 
surten a les notícies, sinó quan surten, quin temps par-
len. I dels homes, també ho sabem. 

Per tant, això és un tipus d’informació que de vegades, 
quan hem presentat aquestes dades a universitats, en 
altres àmbits, tothom es queda, de dir, bé, és que, clar, 
això és un tipus d’informació que, si no és amb la tèc-
nica i amb el tipus de personal que té el consell, que ha 
estat pensat inicialment per als informes de pluralisme, 
no es té en altres estudis equivalents, eh? –i ho dic per 
donar valor justament a aquestes dades.

Anirem comentant aquests punts, que són els que apa-
reixen de manera resumida, doncs, són els que aparei-
xen en les valoracions. Per tant, primer element que cal 
destacar, hi ha una presència escassa de les dones en 
els informatius. Després veurem que aquesta presència 
escassa està per sota de la presència real, és a dir, ara 
de moment només destaquem que les dones apareixen 
menys que els homes, en nombre d’inserts i en temps 
de paraula. Aquí tenen les dues informacions. 

Per tant, amb aparició i amb temps de paraula. Que ha 
millorat una mica la situació respecte a l’any 2004. Per 
tant, també, amb més presència de dones en inserts i en 
temps de paraula, també. 

Alguns aspectes rellevants de com apareix aquesta 
presència. Hi han alguns casos que les persones que 
apareixen a les notícies estan sense identificar. Són 
aquells casos que es considera que és poc rellevant allò 
que diuen, i, per tant, no té importància com es diuen. 
En aquests casos és més freqüent que apareguin dones 
sense identificar que homes, que apareixen amb menys 
freqüència. Estem aleshores sempre en temps de pa-
raula. Per què? Perquè les dones apareixen més com 
a testimonis ocasionals que com a experts o expertes a 
l’hora de les notícies. 

Una altra dada molt rellevant. És a dir, hi ha notícies, 
moltes, que apareixen homes sols; més de la meitat. 
Hi ha notícies que apareixen dones soles; molt poque-
tes, un 8,7 per cent. Estem en temps de notícia, també, 
en temps de paraula. La resta és que apareixen en una 
mateixa notícia homes i dones, que poden estar parlant 
primer un, després l’altre, etcètera. Però és una altra 
dada rellevant en què l’escassa presència no només es 
mesura, allò, per les intervencions, pel nombre d’inter-
vencions, sinó per com es donen.

Una altra de les conclusions és que els àmbits temàtics 
estan descompensats en la presència d’homes i dones. 
En primer lloc, en el cas de la política, els homes aparei-
xen més com a polítics que les dones. És a dir, és el que 
apareix aquí. En el cas de les dones, el temps de paraula 
les situa majoritàriament a les notícies de societat, que 
si veuen el formatget aquest tan fragmentat, doncs, és 
el que ocupa més, un 35,8 per cent, seguit d’economia 
i negocis i d’art i cultura, i la resta de notícies, doncs, 
ja està molt fragmentat: conflictes socials, crònica in-

ternacional, medi ambient, fins i tot educació, etcètera 
–està molt fragmentat. Per tant, per dir-ho així, les do-
nes apareixen com molt concentrades en uns àmbits i 
molt poc presents en altres. 

Si aleshores, això, comparem el temps de paraula dels 
homes i de les dones per temes, pel que en diem «des-
criptors temàtics», aquí veuen la diferència. En tots els 
casos el temps de paraula de les dones és inferior al 
dels homes. Destaquen especialment per poc, eh?, els 
que estan marcats: treball, economia i negocis, esports, 
crònica política. I on hi ha més presència de dones en 
temps de paraula és en l’àmbit de la sanitat.

Aquí, aquest gràfic –no sé si es veu bé, aquesta tela 
d’aranya. És a dir, clar, una de les coses que es té en 
compte és quina actualitat informativa hi havia en 
aquells moments. L’últim trimestre del 2008 hi havia 
les eleccions als Estats Units, la cimera del G-20, les 
protestes contra el procés de Bolonya, l’explosió de gas 
a Gavà... És a dir, hi havia notícies de l’àmbit polític, 
notícies de l’àmbit no polític, on la paraula de les dones 
és sempre inferior en tots els casos que la dels homes.

I en els casos en què està una mica més present és en 
els atemptats islamistes a Bombai –perquè s’hi va veure 
afectada Esperanza Aguirre–, en el cas de les informa-
cions al període prenadalenc, perquè és això, digués-
sim. Mentre que, ara diguem-ho d’una altra manera, a 
les notícies aquelles que es consideren com a notícies 
dures, relacionades amb política i economia, bàsica-
ment, en aquests casos el temps de paraula dels homes 
és predominant.

Bé, en l’àmbit polític, diem, hi ha una doble subrepre-
sentació de les dones. Per què? No només perquè surten 
menys, és a dir, hi ha escassa presència, sinó perquè el 
temps de paraula és molt inferior. La veritat és que va 
sortir una dada que desconeixíem, i que ens va sorpren-
dre en el seu moment, i és que, com a mitjana –estem 
amb mitjanes; després lògicament hi ha diferències–,  
el temps de paraula mitjà dels homes polítics duplica el 
temps de paraula mitjà de les dones polítiques. 

Clar, quan es tracta... És a dir, fixin-se que, en tot cas, 
el temps de paraula de les dones, en total, és un 15,5 
per cent el que ocupa; el dels homes, un 80,45 per cent. 
Però com que homes n’hi ha més, doncs, aleshores..., 
i parlen més, doncs, aleshores es dóna aquesta propor-
ció. Quan es planteja això, explicacions? Després ho 
veurem. Evidentment, hi han dos tipus d’explicacions. 
Una, que si els màxims càrrecs de responsabilitat són 
d’homes és lògic que mereixin més atenció informativa, 
eh? I aquest fet explica una part d’aquestes dades. 

Però després veurem un altre quadre en què, si des-
comptem, si traiem el temps de paraula utilitzat pel pre-
sident del Govern espanyol, pel president del Govern de  
la Generalitat, pels alcaldes respectius i, per tant, dei-
xem el conjunt dels que estarien en igualtat de circum-
stàncies, continua havent-hi desproporció. És a dir, les 
dones apareixen no només menys, sinó amb menys 
temps de paraula, que són dues coses a assenyalar. 

Les dones polítiques que apareixen més en aquest in-
forme són les que tenen en el quadre, tenint en compte 
que sobretot hi ha quatre d’elles que, per dir-ho així, 
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concentren el 25 per cent de les intervencions, el primer 
quartil. En el cas dels homes, aquesta proporció és una 
mica..., no és tan forta, està una mica més repartit. El 
primer quartil l’ocupen set homes. 

Per tant, per dir-ho així, les dones que apareixen són 
poques i són les que parlen més, d’alguna manera. Aquí 
tenen la relació, que algunes de les persones que apa-
reixen... Recordem que hi ha Ajuntament de Barcelona, 
que hi ha la televisió local de Badalona, eh?, per tant, hi 
ha algunes persones d’aquestes institucions. 

Si veiem com ha evolucionat el temps de paraula de 
les dones polítiques de l’any 2004 al 2008, veiem que 
l’evolució –perquè aquí està per mesos, és a dir, s’ha fet 
del 2004 al 2008, i aquestes variacions corresponen a 
mes per mes, això està tret dels informes de pluralisme 
polític–, veiem que la tendència és a un increment de  
la presència de les dones en els àmbits institucionals 
–després parlarem dels partits polítics. Per tant, al dir 
«els àmbits institucionals» volem dir tots: governs, po-
der judicial, etcètera, tots els àmbits institucionals, lleu-
gera tendència, de dos punts, pràcticament. 

I on s’ha produït més una tendència, un increment –es 
partia de més a baix, eh?, també– és en el cas dels par-
tits polítics. A què es motiva, això? Doncs, a dos factors 
bàsicament. És a dir, que hi ha dos partits, un és Inicia-
tiva per Catalunya, que té com a portaveu una dona, 
i l’altre Esquerra Republicana, que també, i un altre 
factor, que el Partit Popular de Catalunya té una dona 
com a presidenta. I això, per tant, dóna més presència 
de dones en temps de paraula. Per tant, conseqüència: 
és a dir, lògicament, tenir càrrecs rellevants es tradueix 
també en més presència en els informatius.

En l’àmbit social, hi ha poca diversitat en la represen-
tació de les dones i forta presència de representacions 
estereotipades. El temps de paraula de les dones en 
l’àmbit social –que entenem en sentit ampli, eh?, al 
dir «en l’àmbit social» aquí hi ha tot el que no és polí-
tic, per dir-ho així– és una mica superior al de l’àmbit 
polític. Hem posat també una relació de les persones, 
de les dones que apareixen més en l’àmbit social, si 
s’hi fixen les aparicions en aquest cas són molt més 
fragmentades, molt més petites, molt més curtes, molt 
més de persones, en alguns casos, desconegudes, per-
què tenen a veure amb aquesta categoria «altres», que 
ara comentarem.

I en el cas del temps de paraula de les dones per dife-
rents aspectes de les dimensions socials, aquí el que 
destaca és que l’agrupació que més presència de dones 
té és la residual, és la que es diu «altres», que és la d’ac-
tores ocasionals i que, per tant, no es poden classificar 
en les categories establertes, que són les altres que hi 
apareixen, com és, doncs, actors culturals, món associa-
tiu, economia, persones expertes, etcètera. 

Per tant, això és un indicador justament també que en 
el cas de les dones la seva presència molt sovint està 
associada amb, bé, activitats, o aspectes que estan co-
mentant, que tenen poc prestigi o poc poder o poca 
importància.

Distribució del temps de paraula entre homes i dones 
en els diferents àmbits socials, on destaquem aquí que 

aquells àmbits on, amb relació als homes, les dones 
tenen més temps de paraula són: el sanitari, l’educatiu 
i el personal. Per tant, fixem-nos que això enllaça..., el 
sanitari i l’educatiu són àmbits on la presència de les 
dones és molt important, però en el terreny personal, 
aleshores, és un altre àmbit on el tipus d’aparicions, 
el tipus de fets que s’expliquen són fets puntuals, són 
fets, diguéssim, de poca rellevància o transcendència 
a nivell social.

Però una cosa important, jo crec que, bé, en aquest qua-
dre i en el següent: en l’àmbit sanitari, la presència de 
les dones és molt important. És molt important en la 
societat, després ho veurem, en nombre de metgesses, 
de farmacèutiques, d’infermeres, etcètera. En tot cas, ja 
hem vist que dintre dels diferents àmbits socials és un 
dels que té més temps de paraula. Ara, fixin-se aquí vos-
tès que les dones en l’àmbit sanitari tenen més temps de 
paraula com a receptores de serveis sanitaris que com 
a prestadores de serveis sanitaris, com a professionals 
dels serveis sanitaris, malgrat la forta presència, hi in-
sisteixo, de professionals en l’àmbit sanitari. 

Per tant, és un element també a reflexionar, perquè això 
dóna una imatge de les dones com a dependents, com 
a usuàries, com que són les que gasten, com que són 
les que necessiten, com que són les que requereixen 
protecció, com que..., bé. 

I en l’àmbit educatiu passa el mateix: apareixen més do- 
nes com a estudiants que com a ensenyants –més dones 
com a estudiants que com a ensenyants–, malgrat que 
en el marc de l’ensenyament està molt ple, és molt forta 
la presència de les dones.

(Adreçant-se a la presidenta.) Com anem de temps?

La presidenta

No, no, bé, bé; anem bé. Tretze minuts, però amb les 
notícies que ens estàs explicant jo crec que pots emprar 
el temps que calgui. 

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

D’acord. Bé, no, ja estem acabant, eh? Ja estem acabant 
–estem acabant.

Aleshores, anem a l’àmbit aquell personal, a l’àmbit 
personal aquell que vèiem, que és on la presència, el 
temps de paraula de les dones és més important, en 
quins àmbits. És a dir, com es tradueix això. És a dir, 
com a persona afectada per un succés, com a familiar 
de, és el que apareix més... És a dir, un dels aspectes 
que surt a l’estudi és que, quan es tracta d’esmentar la 
relació familiar d’algú, això es fa amb més freqüència 
en el cas de les dones que en el cas dels homes, això 
apareix als estudis, i aquí apareix de forma molt cla-
ra, com a persona consumidora, com a persona usuària 
dels serveis públics. Per tant, fixin-se quins són aquells 
aspectes on la presència de les dones apareix en aquest 
cas per sobre dels homes en algun cas.

I l’altra dimensió, el que dèiem abans, no només la pre-
sència de les dones és inferior a la dels homes, és el 
que hem anat veient fins ara, sinó que és inferior a la 
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seva presència real en cadascun dels àmbits que hem 
esmentat. Això ho posem en l’informe. El temps de 
paraula de les dones polítiques és d’un 15,5 per cent. 
La presència en els governs, doncs, és el que apareix 
aquí; en els parlaments, vostès ho saben, al conjunt  
de l’Administració local; en tots els casos, el temps de 
paraula de les dones està per sota.

Si restem... Ara farem allò que els deia abans. És a dir, 
si considerem els diferents executius, i traiem..., veiem 
quina és la composició de les dones en cada un d’aquests 
executius, i aleshores veiem quin és el temps de pa- 
raula, que és la... –és que no sé si ho veuen; és a dir, és 
la tercera columna–, el temps de paraula de les dones 
amb relació als executius sempre és per sota. Però si 
traiem el temps de paraula que correspon als presidents 
o als alcaldes i, per tant, de dir, bé, les persones que 
representen la institució i, per tant, és lògic que tinguin 
més atenció informativa, aleshores, fixem-nos que tam-
bé, aleshores, el temps de paraula de les dones, excepte 
en l’executiu, excepte en el Govern de Catalunya, està 
per sota. 

Per exemple, el cas del Govern espanyol, la composició 
és paritària, i el temps de paraula de les dones, restant el 
president del Govern, el José Luis Rodríguez Zapatero, 
queda en un 31,9 per cent, tenint en compte que la por-
taveu és una dona, i que estava la primera del rànquing 
en les intervencions de les dones. A l’Ajuntament de 
Barcelona passa el mateix, a l’Ajuntament de Badalona 
passa el mateix.

El mateix passa en els diferents àmbits que hem dit 
socials. Si miren el concepte de l’informe, que, bé, es 
correspon, diguéssim, amb quins són els ítems que ens 
apareixen en les dades estadístiques, quin és el temps de 
la paraula, hem posat temps de paraula que ens apareix 
en l’informe, i dades de la societat. És a dir, persones 
treballadores: hi ha un 45 per cent de persones treballa-
dores, assalariades, que són dones; que ens apareguin 
en temps de paraula, un 41 per cent. Metgesses –allò 
que dèiem abans– n’hi ha un 43,6 per cent; temps de 
paraula: un 21 per cent. Les infermeres és on s’inverteix 
això, eh? Les infermeres, que són un 83 per cent, quan 
es busca algú d’infermeria, es busquen dones sempre. 
En el cas de farmacèutiques, està per sota. En el cas de 
l’ensenyament, diguéssim, no universitari, està per sota. 
En el cas de l’ensenyament universitari, encara més per 
sota. I així successivament, en tots els casos la presència 
de les dones en temps de paraula està per sota de la seva 
presència real a la societat.

Per tant, quins són els factors que influeixen en aques-
tes dimensions? N’hem apuntat dos. Uns són factors 
de tipus cultural, el que en diem «les concepcions de 
gènere». És a dir, què és el que la societat atribueix a 
allò que fan les dones i el que fan els homes, quin va-
lor se’ls atorga. I en aquest sentit, les concepcions de 
gènere presents a la nostra societat continuen, d’alguna 
manera, atorgant menys valor a allò que fan les dones. 
I aquest seria un dels elements. 

I un altre factor, que és que els mitjans de comunicació 
també reprodueixen les desigualtats presents en la so-
cietat. Dit d’una altra manera: si hi hagués més dones 
en els partits, en els governs, amb càrrecs de més im-

portància, doncs, això també es traduiria en una major 
presència de dones. Però ja hem vist que no és l’únic 
element. Els factors aquests, culturals, la construcció 
social del gènere, com en diem, també hi pesen. Per 
tant, aquestes dues dimensions són les que també in-
cloem en les valoracions, les dues.

I per acabar dir que en això també estem fent coses. És 
a dir, pensem que estem parlant dels mitjans; els mit-
jans no els hem de culpabilitzar de fer millor o pitjor les 
coses, jo crec que fan el que poden. I en aquest sentit, 
potser, el que cal fer és millorar la formació, la sensibi-
lització dels responsables dels mitjans i de les persones 
treballadores en els mitjans, les dues coses. 

I, en aquest sentit, també els anuncio un procés, que 
també està en fase embrionària, però que ja s’està co-
mençant a posar fil a l’agulla, de fer un procés que du-
rarà dos anys, ja els ho dic, que té com a producte final 
l’elaboració de material formatiu de cara a aconseguir 
una millor representació de les dones en els mitjans 
de comunicació, que li direm «Gènere i mitjans de co-
municació. Eines per visualitzar les aportacions de les 
dones».

No ho farem sols, com a Consell de l’Audiovisual, tam-
poc. Ja hem començat a parlar, i a començar a establir 
uns acords que, hi insisteixo, són molt embrionaris en-
cara, amb l’Institut Català de les Dones i amb el Col·legi 
de Periodistes, amb els quals arrencarem un procés que 
serà participatiu, que es funcionarà en forma de tallers 
que es distribuiran en el conjunt del territori perquè 
hi tinguin accés els mitjans locals, i que a partir dels 
debats i del material que s’aporti, perquè les mateixes 
persones que hi participin hauran d’aportar material per 
comentar, per valorar, per veure com es podria fer..., és 
a dir, com aportar la perspectiva de gènere en el treball 
que es fa en els mitjans. 

Aleshores, a partir d’aquest procés, d’aquests tallers, 
sorgirà aquest material formatiu que, al mateix temps, 
serà útil a les universitats, serà útil en els mateixos  
mitjans, i que en aquest sentit serà un procés molt  
similar al que es va fer en el seu moment –i no sé si el 
coneixen–, que és el que el Consell de l’Audiovisual 
va decidir traduir al català, que són les «Eines per a 
la diversitat», que això s’ha fet per al tractament de la 
informació amb relació a la immigració existent en els 
nostres països, que es va fer un procés similar a nivell 
de diferents televisions de la Unió Europea, que ha re-
sultat un material excel·lent, que com a Consell de l’Au-
diovisual estem difonent entre operadors de televisió i 
de ràdio i a les universitats, i que un material, un procés 
similar seria el que faríem a Catalunya per fer aquest 
material formatiu de cara als mitjans de comunicació i 
a les universitats. 

I per què fem això? Doncs, perquè vostès ens ho han 
manat, en la Llei del dret de les dones a eradicar la vio-
lència de gènere. Hi ha un dels apartats de la llei que 
diu que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya haurà 
de promoure convenis i acords de regulació, o coregu-
lació, per poder fer un millor tractament de la violència 
masclista i de les representacions de les dones. 
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Per tant, tant l’actualització de les recomanacions com 
aquest procés per fer aquest material formatiu entenem 
que són processos de coregulació, perquè no els farem 
des d’una taula de despatx del consell, sinó que els farem 
a partir, diguéssim, de la relació i col·laboració amb els 
mitjans de comunicació, que són, lògicament, els princi-
pals destinataris i afectats per aquestes actuacions.

I dit això, ja acabo la intervenció.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Dolors Comas i d’Argemir. Si 
els sembla, doncs, ara donaríem deu minuts a cada un 
dels grups. No cal fer descans, suposo, per preparar-se  
les preguntes. I, llavors, sí que pregaria que delimi-
téssim molt bé un tema de l’altre, més que res perquè 
després, quan hagin de contestar, també facilitar-ho, i 
crec que així ens estalviaríem temps i donaríem més 
agilitat al debat. Gràcies.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, la il·lustre senyora Joana Ortega i Alemany.

La Sra. Ortega i Alemany

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair al president i 
als membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
que avui hagin acceptat venir a aquesta compareixença, 
en aquesta comissió.

Jo crec que és important, sobretot, el fet que ho fem en 
aquesta comissió, i que a més a més ens han presentat 
dos informes, jo diria, molt seriosos i sobretot d’un ri-
gor espectacular. Vostès saben, a més a més, que des 
d’aquest grup que represento tenim una cura especial 
per tot el tema, pel que fa al pluralisme, no únicament 
al pluralisme polític, sinó també al pluralisme territo-
rial, social. 

Jo, en aquest sentit, volia posar de manifest que l’any 2003  
vaig demanar, en una entrevista que vaig tenir amb el 
president del CAC, aleshores el senyor Codina, i que 
d’alguna manera posa de manifest aquesta sensibilitat 
que sempre ha tingut el CAC envers els temes d’igualtat 
d’oportunitats, i especialment en els temes de violèn-
cia...; li vaig demanar que incorporés la variable de gè-
nere en els informes que es feien de pluralisme polític.

Jo crec que va ser una decisió encertada, ràpidament 
el consell va dir que a més a més ho considerava im-
prescindible i es va posar mans a la feina. I crec que és 
realment important, perquè posa de manifest una sèrie 
de..., una radiografia que avui hem vist molt clarament; 
la senyora Comas ens ho ha explicat, jo diria, molt grà-
ficament, no?

A veure, jo en trauria una conclusió general. Primer, 
les dones estem infrarepresentades en els mitjans de 
comunicació –no estic passant cap responsabilitat als 
mitjans de comunicació, ull, eh?, és una reflexió que 
faig. Per tant, tenim aquesta invisibilitat a la qual des 
de fa temps les dones estem sotmeses. 

En aquest sentit, també dir que segueixen perpetuats una 
sèrie d’estereotips, un paper molt passiu de la dona, enca-

ra, un paper de la dona encara com a complement. I des- 
prés que quan la dona està present en els mitjans de 
comunicació, és més quan està sobrerepresentada és 
quan és víctima, o quan és un element no ubicat en cap 
descripció.

Per tant, jo em quedo amb aquesta reflexió, perquè crec 
que l’anàlisi conjunta dels dos informes ens pot donar 
aquesta radiografia, que jo crec que a nivell polític ens 
dóna molt que pensar. És cert que hem evolucionat en 
el tema de l’oportunitat, de la igualtat d’oportunitats, i 
també en el tema de la violència hem avançat molt, però 
crec que queda un gran camí a recórrer. 

Jo sobretot em preocupava pel que fa referència a la 
visibilitat de les dones en els mitjans, no tant potser 
aquells aspectes més de caire polític, que és una res-
ponsabilitat de les persones que estem aquí i dels nos- 
tres partits polítics, que és cert que les estructures po-
lítiques encara avui en dia, tot i que s’ha avançat molt, 
estan..., al capdavant hi han homes. I, per tant, aquesta 
és una feina que hem d’anar construint. 

Em preocupa aquesta invisibilitat del talent femení en 
altres sectors. Ara vèiem unes dades que són supergrà-
fiques, no? Em sembla que posava que el 73, el 73,8 
per cent de farmacèutics són dones; en canvi la visibi-
litat no arribava a un 27 o a un 30. Per tant, una des-
compensació increïble, amb la qual cosa és cert també  
que hi ha una valoració menys important de la tas- 
ca que fem les dones. 

I, en aquest sentit, reivindicar, jo crec que ens manca..., 
sobretot encara posar aquest gran talent femení que té 
Catalunya..., poder-li donar la visibilitat que es mereix. 
I tot i que avui només hem analitzat estereotips, la se-
nyora Comas feia referència a l’estudi que va elaborar 
la senyora Cóppulo, i allà també ens posava de manifest 
que de dones en antena, poques; les dones estaven més 
en la rereguarda. 

Per tant, jo crec que tot el conjunt d’elements ens han 
de posar, sobretot als actors polítics i a les actores po-
lítiques, un senyal d’alarma que hem de corregir. Com 
vostè ha dit, avui analitzàvem informatius, no hem ana-
litzat, per exemple, debats. Però en debats encara hi 
ha una diferència increïble i una manca de presència 
femenina que posa de manifest tota aquesta feina que 
encara tenim per endavant. 

Per tant, jo m’he quedat amb aquest paper passiu de la 
dona, a vegades, vostè ho deia molt clarament, recep-
tora de serveis que no prestadora, tenim un 51 per cent 
de la població que és femenina, doncs, sembla que el 
seu paper sigui un paper molt passiu, un paper molt de 
prestadora, i també, encara, malauradament molt es- 
tereotipat, jo crec que en aquest sentit també s’ha d’in-
cidir que a través dels mitjans de comunicació fugir de 
tots aquells elements estereotipats, o que acaben donant 
una imatge de la dona que no és real, però que acaben 
fent mal.

Per tant, en aquest sentit, jo diria que vostè ens ha encès 
avui una alarma, un senyal d’alarma, que hem de seguir 
treballant, però que ha posat aquest informe les coses 
en el seu just lloc.
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Pel que fa al tema de la violència, jo veig que hem avan-
çat molt. I en aquest sentit jo crec que hi ha hagut un gran 
avanç, sobretot pel que fa a la sensibilització dels pe- 
riodistes i també de la gent que està al capdavant dels 
mitjans. Però la contribució a més a més que els mitjans 
de comunicació poden fer a la lluita contra la violència, 
contra els maltractaments, és molta, i és molt gran. I en 
aquest sentit jo crec que cal seguir avançant, perquè, 
de fet, els mitjans de comunicació, especialment la te-
levisió, també són un instrument de confrontació de 
l’opinió pública i, per tant, actuen com a transmissors 
de valors, i també d’estereotips, i de vegades d’estere-
otips sexistes, no? 

Llavors, també, des dels mitjans de comunicació s’hi 
pot lluitar en contra. Vostè abans ho deia d’una manera 
molt clara: a vegades el fet de posar un adjectiu o de 
posar una imatge determinada en una crònica pot fer va-
riar perfectament i pot victimitzar molt més la víctima, 
o inclús amb la utilització del llenguatge, pot donar una 
manca de respecte, també, cap a la víctima. 

Per tant, jo crec que en aquest sentit és cert que s’ha 
avançat molt, però jo crec que encara tenim també molt 
camí per recórrer. De fet estem parlant d’un tema que 
és la violació dels drets humans, no? I, per tant, en 
aquest sentit, jo crec que cada crònica que es fa, doncs...  
–i estic convençuda que així es fa–, però hauria de por-
tar, també, el llacet blanc implícit en la mateixa crò-
nica. 

Per tant, en aquest sentit, donar-li sobretot el paper que 
li correspon al mitjà de comunicació, també com un 
element de mobilització social. Afortunadament aquesta 
xacra social ha passat de ser de l’àmbit privat a l’àmbit 
públic, i en aquest sentit també els mitjans de comuni-
cació hi han ajudat molt. 

Però, bé, jo també, en aquest sentit, veig que vostè ex-
plicava alguns elements que s’han millorat, jo crec que 
encara queda molt per millorar, no?, vull dir, encara 
veiem aquelles notícies en què apareix l’agressor a ve-
gades tapat, o que se li dóna tot l’anonimat, i, per tant, 
pot quedar impune, mentre que la persona víctima apa-
reix a vegades a cara descoberta –no tant potser als in-
formatius, en això té raó vostè, potser és més en segons 
quins programes i segons quins magazins. És veritat, 
això, que en els informatius, en aquest sentit, s’és molt 
rigorós, i si no hi ha el permís de la víctima –cosa que 
em sembla totalment indispensable– no es produeix. 

Però a vegades ho veiem en aquestes cròniques potser 
més de magazins en què es veu aquesta impunitat en 
què queda la pobra veïna, la pobra víctima, que queda 
totalment a l’abast de qualsevol comentari. 

També a vegades jo crec que estem parlant no d’una..., 
quan parlem de violència de gènere i quan parlem a més 
de la mort d’una dona, no estem parlant d’una..., estem 
parlant d’un assassinat i estem parlant d’un crim. I, per 
tant, jo també crec que en aquest sentit s’ha evolucionat, 
perquè moltes vegades sentíem aquelles cròniques que 
deien: «No, ha estat un atac de gelosia, un crim passio-
nal.» No, no: ha estat un crim sense cap justificació. 
Jo crec que és important, en aquest sentit, que s’hagi 

evolucionat i que realment, doncs, les coses es puguin 
dir pel seu nom. 

Com també crec que és important, i crec que aquí en-
cara tenim una assignatura pendent, que és que quan 
es fan aquestes cròniques explicant el succés, que es 
pugui acabar la crònica donant certa informació en el 
sentit de dir: «Escolta, hi ha mesures per sortir-se’n, hi 
ha moltes dones que se n’han sortit.» Ho dic perquè 
moltes vegades aquestes cròniques que veiem una dona 
que pateix violència pot ser que perfectament digui: 
«Doncs, jo no denuncio perquè si denuncio ja veig que 
en aquesta l’han matada, o tenia una ordre d’allunya-
ment i l’han matada.» 

Vull dir que tot allò que ajudi des dels mitjans de co-
municació... Ja sé que és una extrafunció dels mitjans 
de comunicació, no?, però tots aquells elements que 
ajudin realment a pal·liar i a dir: «Escolti, hi ha quan-
titat de mesures; el 70 per cent de les dones, o el 90 
per cent» –bé, no sé si s’han de donar tants per cent, 
no?– «de les dones que denuncien se’n surten.» Gene-
ralment, doncs, hi han molts mecanismes a l’abast de 
les dones perquè puguin... (Pausa.) Se m’ha acabat el 
temps, presidenta? (Pausa.) Acabo molt ràpidament. 
Doncs, si podem afegir aquesta petita conclusió final, 
jo crec que pot ajudar molt també que moltes dones 
puguin sortir d’aquest atzucac.

I, per acabar, únicament, crec que ens hem de quedar 
amb aquesta doble reflexió, de la manca de la visibilitat 
de les dones, amb tots aquells aspectes positius, i a més 
a més, jo crec que en aquest sentit, en la Comissió de 
Control de la «Corpo» també valdrà la pena fer alguna 
reflexió, molt en positiu, de com fer evident el talent 
femení. 

I després, últimament, els vull tornar a agrair, primer, 
la seva predisposició, després el rigor de l’informe que  
han explicat, i especialment, doncs, vostès saben que no- 
saltres som curosos i som sobretot molt exigents en 
la cura d’aquests informes, doncs, agrair-los-ho d’una 
manera molt cordial.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula la il·lustre 
senyora Pia Bosch i Codolà.

La Sra. Bosch i Codolà

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, per part del 
nostre grup, també agrair moltíssim la compareixença 
avui del president i del conseller i de la consellera del 
CAC, que ens han presentat aquests informes.

Nosaltres compartim el que vostès han dit, que és una 
compareixença molt oportuna. Per part del nostre grup 
hi ha un interès des de sempre, potser en el lloc allà on 
l’expressem més clarament és en la Comissió de Con-
trol dels Mitjans Audiovisuals, de la corporació, eh?, 
però realment per a nosaltres aquesta qüestió, la qüestió 
de com els mitjans de comunicació reflecteixen o par-
len dels homes i de les dones és una qüestió central pel 
que fa a la construcció d’una societat més igualitària. 
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Ens ho deia en l’inici del seu parlament el president: 
es tracta de..., des dels mitjans de comunicació, s’es-
tà construint un imaginari col·lectiu. Alguns mitjans de 
comunicació en volem ser més conscients que d’altres, 
però realment és això el que s’està fent. Vivim, ho han 
dit els sociòlegs, en una societat del coneixement, i els 
mitjans de comunicació són un agent socialitzador de 
primer ordre. I, per tant, els missatges que ens envien, el 
seu poder d’influència és enorme en aquesta construcció 
social de la realitat quotidiana. 

I hem discutit més d’una vegada amb els responsables 
de la corporació catalana si els mitjans són només un 
reflex de la societat; nosaltres sostenim que no són no-
més un reflex de la societat, sinó que són constructors 
d’un imaginari col·lectiu i que, per tant, com a tals tenen 
una responsabilitat molt important. Els mitjans públics, 
per descomptat, importantíssima, però tots els mitjans 
tenen una responsabilitat, de la qual és molt important 
ser conscients. 

Per tant, moltes gràcies per la seva compareixença 
d’avui; moltes gràcies també per aquesta publicitat que 
han donat en aquests informes, que els hem vist reflec-
tits en els mitjans de comunicació també en aquestes 
darreres setmanes, i, per tant, per la presència públi-
ca i per l’espai informatiu que han ocupat aquests dos 
temes, també en els nostres mitjans de comunicació. 
Ens sembla molt rellevant, ens sembla molt important 
que se’n parli, perquè augmentar la consciència sobre 
aquest tema és un avenç, per descomptat.

Sap greu que siguem tan poc originals en els mitjans 
d’aquest país, no?, perquè les dades que vostès ens 
han donat són unes dades que s’assemblen molt a les  
dades de què ja disposem, amb les quals nosaltres hem 
treballat normalment quan preparem això, les nostres 
compareixences i les nostres anàlisis. Les dades del pro-
jecte de monitoratge global de la UNESCO, que són 
les dades que tenen una visió, diguem-ne, més global, 
no s’allunyen massa d’aquest 30/70 que vostès ens co-
mentaven.

Desgraciadament som poc originals, ens diferenciem 
poc, i desgraciadament aquests percentatges són molt 
constants en tots els estudis de què disposem, tant a ni-
vell mundial, com a nivell europeu, com a nivell de l’Es-
tat espanyol, com a nivell català, els que teníem de la  
contribució de l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya, que són qui ha col·laborat en les darre- 
res dècades en aquest projecte de monitoratge global 
des de Catalunya.

Per tant, hi ha unes constants que, desgraciadament, 
anem constatant que es van reproduint en els diferents 
informes. Aquestes constants..., el fet que siguin cons-
tants no ens ha de desanimar de lluitar contra aquesta 
realitat, ans al contrari, però sí que també val la pena 
contextualitzar i tenir present que, malgrat el molt que 
s’ha avançat, tenim unes grans dificultats per avançar 
més enllà del que estem ara, perquè aquests informes de 
la UNESCO que tenen ara ja una seqüència de deu anys 
constaten una evolució, diguem-ho així, tímida, eh?, una 
evolució que costa molt, que és difícil, i, per tant, doncs, 
tot allò que es pugui fer i allò que s’està fent des del 
CAC, jo crec, s’ha de reconèixer la importància que té. 

N’hem de parlar, és molt important que avui dediquem 
tota aquesta tarda a parlar d’aquest tema en aquesta co-
missió, és molt important que en parlem arreu, perquè 
realment..., ho va dir la conferència de Beijing, va dir 
l’any 95 que «els mitjans de comunicació són una de les 
dotze àrees d’especial interès per aconseguir la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes al món».

Jo no sé si del 95 cap a aquí el fet de viure en una so-
cietat cada vegada més global i en què els mitjans de 
comunicació tenen un poder creixent no faria que fos 
ja no una de les dotze, sinó poder una de les set o vuit 
més rellevants, però, en tot cas, constatem que des de 
Beijing cap aquí hem avançat, però costa, eh? 

I, per tant, tot aquest esforç del CAC i aquesta voluntat 
de no només analitzar, sinó també treballar conjunta-
ment amb els mitjans em sembla que l’hem de reconèi-
xer, l’hem de valorar i els hem d’encoratjar a continuar 
en aquesta línia, no? Realment, ens sembla, per part del 
nostre grup, que anar més enllà de l’anàlisi i començar 
un treball conjunt és la manera realment d’aconseguir 
avenços.

No sé si seria possible i no sé si és demanar molt, i no 
sé si això ho arribarem a veure algun dia, que també po-
guéssim tenir informació sobre quin impacte té aquest 
reflex dels mitjans de comunicació sobre les audiències.  
Vull dir, si tinguéssim una comparativa i sabéssim en un 
tema al qual són tan sensibles els mitjans com les au-
diències i, per tant, els resultats comercials, diguem-ho 
així, de les seves produccions..., si amb una producció 
que reflecteix millor la societat i, per tant, reflecteix 
millor la igualtat entre homes i dones hi ha una modi-
ficació o una avaluació de les audiències, tenir infor-
mació sobre aquest tema potser també seria una cosa 
rellevant. 

No sé si això és demanar molt o no, però potser a ve-
gades tots som sensibles al que som i els mitjans de 
comunicació finalment són empreses que també han  
de mirar molt els seus resultats –és lògic, això ningú 
ho troba malament. I, per tant, doncs, potser que po- 
guéssim avançar a tenir dades també sobre aquesta 
qüestió seria un tema que potser tindria el seu interès.

Una altra qüestió que nosaltres els voldríem demanar és 
si podríem anar més enllà de l’anàlisi dels informatius. 
La construcció d’imaginaris no es fa només des dels 
informatius; és més, hi ha una part de la població, per 
exemple, la població infantil, però no només, eh?, que 
consumeix mitjans de comunicació que no són infor-
matius. No sé si tenen..., segurament que sí, perquè en 
l’informe que ens han comentat de la Sílvia Cóppulo, 
que també va comparèixer en aquesta comissió, alguna 
informació ens va donar sobre aquest tema, però pot-
ser també seria interessant que un altre dia poguessin 
tornar a comparèixer o donar-nos informació sobre la 
programació que no són els informatius, sobre la ficció 
i sobre la producció adreçada al públic infantil. 

Perquè no són dades del CAC, però sí, per exemple, 
algunes dades que nosaltres hem pogut obtenir, unes da-
des que tenen l’interès de ser una mica difícils de trobar: 
estudiant quinze pel·lícules infantils, les de més audièn-
cia a Catalunya, de l’any 2001 al 2003, els personatges 
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que sortien femenins eren un 30 per cent i d’aquests un 
26 per cent eren personatges secundaris, un 19 per cent 
eren mares esgarriacries o víctimes, un 17 per cent eren 
noies trofeu, un 12 per cent eren ajudants de l’heroi, 
un 10 per cent eren malvades oponents de l’heroi i un  
8 per cent eren ajudants de l’oponent i un 8 per cent 
eren heroïnes. (L’oradora riu.) No és el meu vocabulari, 
és el vocabulari que utilitza l’autor de l’estudi, Palència, 
en un estudi de l’any 2006. 

Ho dic perquè costa trobar estudis sobre aquests temes, 
però quan en trobem són estudis que tenen resultats que 
són realment preocupants, no? Si busquem estudis sobre 
el reflex de l’esport femení als mitjans de comunicació, 
no cal ni que els digui què diuen aquests estudis. 

Per tant, jo crec que, per l’interès que poden tenir, si el 
CAC en algun moment es planteja, o bé directament o 
bé a través de la convocatòria d’algun, en fi..., d’alguna 
possibilitat de recerca externa, tenir més dades sobre 
aquells àmbits de la producció informativa, de la pro-
ducció dels mitjans de comunicació que no són els infor-
matius, segurament també ens donarà dades molt inte- 
ressants i que ens permetran també anar ampliant una 
mica el focus i anar veient això que dèiem abans com 
estem fent la construcció dels imaginaris col·lectius... 
(Pausa.) Se m’ha acabat el temps? (Pausa.) Senyora 
presidenta, si em permet dos segons més, eh?...

Només, per acabar, dir-los això, doncs, aquests precs 
que els feia, si poden continuar amb la seva tasca i am-
pliar el seu focus. La pregunta seria per què només els 
informatius i per què només aquestes televisions, doncs, 
és una pregunta implícita en això que els anava dient, 
i després aquest suggeriment de si en l’ampliació del 
focus, doncs, volen fer-ho no només en la seva recerca 
pròpia, sinó en la recerca que puguin fer d’altres, però 
que segur que estimular recerca en aquest sentit és inte-
ressant per a tots nosaltres a l’hora de treballar.

M’han quedat els temes de violència, em sap greu, però 
segur que tindrem ocasió després, a través de les seves 
respostes a la resta de grups, de poder tenir també la 
seva opinió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputada. Pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula la  
il·lustre senyora Maria Mercè Roca i Perich.

La Sra. Roca i Perich

Moltes gràcies, presidenta. Benvinguts també tots en 
nom del meu grup parlamentari. I, bé, vostès ens han 
donat unes dades objectives sobre una realitat que nos-
altres intuíem, eh?, intuíem més o menys que la pre-
sència de les dones en els informatius i el tractament 
de la violència, més o menys, tenia aquests paràmetres, 
però vostès ens han donat unes dades excel·lents i molt 
entenedores.

Ens sembla més favorable el primer informe, el de la vi-
olència, que no pas el segon, perquè creiem que la ma- 
nera de tractar la violència masclista en els informatius 

ha canviat i s’ha transcendit de l’anècdota per anar a al-
tres temes més importants, i això, doncs, penso que farà 
també canviar la percepció de la violència i la manera 
com la gent l’entén. 

En canvi, pel que fa al segon informe, el de la presència 
de les dones, doncs, ja ho han dit les meves companyes 
que m’han precedit, fa una mica la sensació que sempre 
som allà mateix. I això és poc encoratjador, perquè nosal- 
tres estem intentant fer canviar la societat, que sigui més 
justa, i els mitjans de comunicació són una gran eina per 
canviar aquesta societat i han de servir de mirall per a 
les noves generacions.

Llavors, és molt difícil que persones joves tinguin mi-
ralls variats i plurals, perquè els miralls que surten sem-
pre són els mateixos. És a dir, si surten poques dones 
científiques en els mitjans de comunicació, doncs, és 
molt difícil que nenes, joves, s’engresquin per ser el 
dia de demà una gran dona científica. 

I, per tant, no només per la injustícia que es comet en 
les dones, que no són presents, sinó de cara a les ge-
neracions que han de venir al darrere nostre, doncs, és 
molt important que poguéssim fer aquest canvi, tot i que 
entenem que és difícil –és molt difícil–, perquè fa molt 
de temps que estem parlant d’això i, realment, no deu 
ser fàcil quan es van repetint els mateixos esquemes.

Pel que fa a la violència, bé, vostè ha parlat de proble-
mes, ha parlat d’imatges que permeten encara identi-
ficar les víctimes, d’espectacles o de tòpics, i, és clar, 
quan hi ha una peça d’aquestes sempre hi ha un profes-
sional, una persona professional al darrera que ha fet 
aquesta peça; jo penso que aquí s’hi ha d’incidir.

Vostè ja ha parlat del paper que juguen els professionals, 
que son excel·lents professionals, però és tranquil·lit-
zador sentir-li dir que s’han de formar aquests profes-
sionals i que s’han de sensibilitzar encara més. És una 
feina importantíssima que s’adonin que aquella peça es 
pot fer exactament igual, donant la mateixa informació, 
traient-hi, però, aquesta part més groga, diguéssim, del 
que podria ser la notícia. Primer de tot n’han de ser 
conscients, eh?, conscients que es queden amb l’anèc-
dota i després intentar ser millors professionals encara 
fent-ho d’aquesta altra manera.

Vostè ha parlat al començament de les televisions amb 
les quals s’havia fet aquests dos informes i Localia sem-
pre l’ha deixat de banda. M’agradaria saber per què, 
perquè Localia és l’ens que agrupa les televisions locals. 
(Veus de fons.) No? (La Sra. Dolors Comas d’Argemir i 
Cendra diu: «Ja li ho explicaré.») Perquè, jo deia, tots 
els crims de violència domèstica o les agressions passen 
en algun lloc, no?, per tant, s’han de tractar, passen en 
algun poble o en un altre, i no entenia per què vostè ho 
ha deixat tan de banda –ja m’ho explicarà.

I després, simplement, que estem molt contents de les 
eines que vostè ha dit que es tiraran endavant per visua-
litzar les aportacions de les dones. I, una mica en el sen-
tit que ha dit la meva companya del Grup Socialistes, 
preguntar si en aquesta anàlisi de presència de les dones 
hi han noies joves, perquè crec que potser no surten 
dones, doncs, no ho sé, metgesses, o no en surten prou, 
però a l’hora de la veritat, de parlar o de preguntar als 
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nois i les noies sobre, per exemple, els seus costums se-
xuals, sobre els seus estudis, sobre la relació que tenen 
amb les drogues o la manera de divertir-se, m’agradaria 
saber si vostès també han estudiat si es pregunta més als 
nois o si es pregunta més a les noies, o al contrari. 

I encara podríem baixar una mica l’edat, i jo sé que 
moltes vegades es fan preguntes a nens quan, per exem-
ple, surten de la festa del Club Super3 o, per exemple, 
entren al camp del Barça, i m’agradaria també si vos- 
tès tenen alguna idea de si es pregunta més, són pregun-
tats més, els donen més temps de paraula als nens que a 
les nenes. Si fos així, en fi, seria, evidentment, una cosa 
que hauríem d’arreglar ràpidament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputada. Pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre se-
nyora Carina Mejías Sánchez.

La Sra. Mejías Sánchez

Moltes gràcies, senyora presidenta. També en nom del 
meu grup parlamentari volia agrair, tant al president 
del Consell de l’Audiovisual com als consellers que 
l’acompanyen, la seva presència aquí aquesta tarda i 
molt especialment a la exdiputada senyora Comas, ac-
tualment consellera del Consell de l’Audiovisual, que 
ens ha presentat aquests dos informes.

Miri, li haig de dir que nosaltres hem estat en ocasions molt 
exigents amb la feina del Consell de l’Audiovisual, pe- 
rò en aquest cas em vull donar el goig de felicitar-los 
per la feina feta, per diverses raons. Primer perquè crec 
que vostè avui ha posat en dades –en dades– i en paper 
aquell contingut de reflexions que tota dona amb un 
cert esperit crític s’ha fet mentre contempla els mitjans 
de comunicació, en els dos informes, tant en el de vio-
lència de gènere com en el de la representació de les 
dones als mitjans de comunicació. I, per tant, crec que 
és important, o potser alguna de les dades a la vista de 
les cares que feia la presidenta de la comissió, sobretot 
en el segon informe, potser algunes dades han sigut 
tan importants i tan «frapants» que ens haurien de fer 
reflexionar. 

Per què? Perquè, home, estem parlant d’una cosa molt 
important, no? En aquests moments els mitjans de co-
municació estan considerats com el quart poder i tenen 
una influència, un àmbit d’influència en la societat im-
portantíssim, i, per tant, tot el que surt en els mitjans 
de comunicació té un reflex a la societat i hauria de ser 
exactament a la inversa. És a dir, la societat hauria de 
tenir un reflex en els mitjans de comunicació que pels 
informes que vostè ens ha presentat no és així.

Per tant, crec que l’han encertada primer per l’anàlisi, 
després per l’avaluació que han fet de la situació, però 
també crec que ha estat molt important que vostès ma-
teixos s’hagin posat com a objectiu plantejar-ne solu-
cions. Jo crec que aquestes són les coses que veritable-
ment donen resposta a aquestes inquietuds que moltes 
vegades ens plantegem totes les dones que pertanyem 
a aquesta comissió i totes les dones que estem o que 

estan al capdavant d’organitzacions que veuen aquestes 
situacions com injustes. 

Per tant, jo sí que em voldria referir al primer informe 
en una qüestió molt concreta. Vostè diu, per exemple, 
que ens hem trobat amb situacions d’enorme victimitza-
ció, jo sí que penso que en molts casos el tractament que 
es fa de la violència de gènere és d’una enorme victimit-
zació, i, per tant, ens encotillen en un determinat sector 
i que, a més a més, jo crec que hauríem d’anar avan-
çant precisament perquè el tractament d’aquests fets tan 
execrables comencin a fer-los veritablement experts i 
deixin de ser, en molts casos, o es faci un tractament, en 
molts casos, molt espectacular de la situació. 

Jo crec que és molt important avançar en la incorporació 
dels experts a l’anàlisi d’aquestes situacions per tal de 
donar-hi una visió que no sigui tan frívola o tan especta-
cularitzant com la que s’està donant en molts mitjans de 
comunicació, que moltes vegades freguen la frivolitat 
i la morbositat. I, per tant, crec que és molt important 
aquesta dada que vostè deia o aquesta anàlisi que vostè 
feia que hem d’anar incorporant la visió dels experts.

Per que? Perquè jo crec que això també afegeix valor 
a la situació. És a dir, sabem que aquesta situació es 
produeix, que hi ha situacions lamentables, però sabem 
que darrere hi ha tot un col·lectiu d’experts de diversos 
àmbits i de diversos sectors que estan treballant per fer 
alguna cosa per evitar-ho, o moltes coses per evitar-ho. 
I, a més a més, dóna també el toc que es fa un tracta-
ment rigorós de les coses, no? 

I, per tant, crec que és molt important continuar sensibi-
litzant totes les parts implicades perquè es vagin afegint 
a aquesta major presència en el mitjans de comunicació 
i no a un tractament tan frívol.

Per altra banda, respecte a l’altre informe sobre la pre-
sència de les dones en els mitjans de comunicació, en 
què hem vist que hi ha una escassíssima presència de 
dones, que està molt descompensada, que estem sempre 
vinculades a sectors molt estereotipats i que estem molt 
per sota de la presència real que tenim a la societat i que, 
a més a més, tampoc se’ns dóna la possibilitat d’ex- 
pressar tot el talent femení que s’està desenvolupant a 
la societat i que, per tant, crec que seria molt important 
anar-lo incorporant, jo, sincerament, penso que aquí en-
cara queda molta cosa per fer –molta cosa per fer. 

M’ha sobtat molt el tema..., bé, no sé si m’ha sobtat 
o no, perquè vistes les dades que vostè ha presentat, 
doncs, el tema que estem sempre en àmbits socials, en 
temes sanitaris, educatius o personals... Jo recordo que, 
per exemple, fa molts anys en aquesta mateixa comissió 
vam tenir la presència de la rectora d’una universitat, 
que era una dona enginyera química, que va venir per tal  
d’explicar-nos un programa que estaven fent per acon-
seguir que les noies estudiessin carreres vinculades a 
sectors molt masculinitzats, no? I, per tant, jo crec que 
aquell era un programa que va posar com a mínim les 
bases. 

Recordo que va ser una cosa que em va impactar molt, 
perquè deia que hi havia moltíssima dificultat en el fet 
que les noies s’incorporessin a aquestes carreres tan tèc-
niques, perquè no les veien com amb prou sensibilitat, 
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i que, en canvi, hi havia determinades carreres, com les 
carreres vinculades al sector sanitari o al sector educa-
tiu, que sí que estaven molt demandades per les noies. 
Jo crec que ara aquesta situació es veu reflectida en els 
mitjans de comunicació. 

Però sí que m’agradaria que, si pot, m’aclarís un tema, 
i és, per exemple –i aquesta sí que és una qüestió que 
també m’afecta personalment–, però l’àmbit de la justí-
cia, el món de la justícia ha patit una feminització enor-
me en els últims deu anys i, per tant, crec que moltes 
vegades aquest tractament jurídic que es fa de les coses 
m’agradaria saber si també reflecteix aquesta feminitza-
ció que s’ha produït en el món de la justícia.

I, per últim, dir o agafar el fil del que ha dit la senyora 
Pia Bosch, que jo crec que ha obert la caixa dels trons. 
Miri, està molt bé que vostès analitzin els informatius 
de totes les televisions públiques, però nosaltres, o com 
a mínim a mi em preocupa molt la influència que tenen 
els mitjans de comunicació en els joves i sobretot en els 
infants, i molt especialment en la franja de l’adolescent, 
que passa moltes hores mirant sèries de televisió, reality 
shows, pel·lícules; o també el tema dels videojocs, que 
jo crec que des del punt de vista social ens ha de preo-
cupar molt, malgrat que en els últims anys també s’ha 
avançat en la millora de la senyalització d’aquests jocs 
que no són adequats per als menors, no? 

Però, sovint en aquestes sèries, en aquests realities, en 
aquestes pel·lícules que els joves estan mirant contínua-
ment i que a més segueixen amb un cert fervor, i que, 
a més a més, col·leccionen fotografies i altres coses, 
es malmet la imatge de les dones, hi ha un tractament 
molt frívol de les dones, i sobretot en molts casos hi ha 
una..., jo diria que una imatge..., o es malmet inclús la 
seva dignitat. 

I, per tant, crec que si aconsegueixen avançar en els te-
mes dels informatius jo crec que després, tal com ha dit 
la senyora Bosch, hauríem de posar el focus en el tema 
de les sèries, les pel·lícules i altres per tal que aquest 
informe que ella ha llegit comenci també a modificar 
les seves variables.

Dit això, jo com a conclusions diria que, en primer lloc, 
hem de normalitzar les aportacions de les dones, m’ha 
semblat un tema molt interessant, jo crec que no ens 
hem d’encotillar en temes sanitaris, educatius o cultu-
rals, sinó que jo crec que el talent femení està en aquests 
moments incorporat a moltíssims sectors socials i que, 
per tant, hem de normalitzar aquestes aportacions i 
aconseguir que els mitjans de comunicació ho facin.

Curiosament, la senyora Sílvia Cóppulo, que va elabo-
rar aquest informe, va ser una de les impulsores d’un 
programa que estava equilibrat en gènere, que es deia 
Amb ulls de dona, que havia tingut ocasió de participar-
hi en alguna ocasió, i que llastimosament ha desapare-
gut de la programació. Per tant, hauríem d’encoratjar 
també els mitjans de comunicació que també fossin sen-
sibles a evitar que aquests programes desapareguin o a 
sensibilitzar-los perquè els programes que organitzen 
o que programen siguin més paritaris i més equilibrats 
en gènere.

Després és evident que la presència de les dones en 
llocs de decisió les fa més visibles. Per tant, aquí ens 
queda una altra feina també a les diputades que estem 
en aquest cantó d’aconseguir que les dones tinguin més 
possibilitats d’accés a llocs de decisió, perquè és evident 
que aquella dona que té una quota de poder té una quota 
de visibilitat més àmplia i, per tant, un àmbit d’influèn-
cia més gran, i en això hem de continuar avançant.

Per altra banda, només un comentari petit. Encoratgem 
Localia que faci la feina, jo crec que s’hauria de posar 
les piles –i perdonin el terme col·loquial, però se les 
hauria de posar. I, per últim, que quan acabin aquesta 
feina no la deixin de la mà d’altres sectors de progra-
mació, que jo crec que sí que tenen un fort impacte i 
una forta influència en sectors socials molt importants, 
com són els infants i els joves, en els quals hem de 
continuar treballant.

Moltes gràcies.

La presidenta 

Gràcies, il·lustre diputada. Pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, té la paraula la il·lustre senyora Mercè Civit.

La Sra. Civit Illa

Gràcies, senyora presidenta. Bé, en nom del meu grup 
parlamentari, també agrair a tota la gent del CAC que 
estan aquí presentar-nos aquest informe. Són uns in-
formes molt interessants i que una miqueta crec que ja 
s’ha dit, no?, vull dir que són coses que diem i repetim, 
però que realment tindre-les en dades i documentades 
és allò, que encara impacten més, però que han de ser 
instruments sobretot per donar a conèixer quina realitat 
tenim, però també després per poder intervenir-hi i per 
poder-la canviar, no?

En aquest sentit, dels dos informes, el primer, referent 
al de la violència de gènere, doncs, bé, compartim una 
miqueta el que es diu, que s’ha anat millorant el trac-
tament que es dóna en el tema de les dades de vio-
lència, jo crec que també ha anat millorant en tots els 
altres aspectes la societat, no?, vull dir, tenim una llei,  
però abans de la llei també des de diversos àmbits s’han 
anat implicant en aquest treball donant-los una altra 
visió, i això també, evidentment, s’ha reflectit en els 
mitjans de comunicació. I, en tot cas, doncs, continuar 
treballant, perquè encara falta en tot el que és la sensibi-
lització i els recursos que tenen les dones que pateixen 
violència masclista per poder-se’n sortir.

Vull dir, la televisió, com ja s’ha dit, també ha de tindre 
un element pedagògic i formatiu i, per tant, també donar 
a conèixer totes les possibilitats que tenen les dones que 
pateixen violència. I, possiblement, no tant la notícia 
perquè sí que preocupa..., clar, les aparicions de les do-
nes són un 22 per cent i un 61 per cent és en violència, 
i si això ho sumem amb l’altre estudi que sobretot en 
l’àmbit de salut i com a receptores de la salut, vol dir 
que la imatge de les dones és que patim violència i que 
a més a més estem malaltes. 

A veure, és molt simplista, hi han més elements, però, 
clar, quan s’explicava ha anat una mica per aquí. Llavors, 
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dius, bé, potser no és tant si apareixes o no apareixes, 
sinó com apareixes o com no apareixes, que em penso 
que aquest és l’element important: major presència, però 
també en quina forma es té aquesta presència.

Està clar, a veure, que la nostra societat... Ah, no, per-
dó. I en el tema de violència, evidentment, encoratjar-
los perquè continuïn, perquè treballin en la revisió i 
l’adequació del protocol, que, com la senyora Comas 
ha dit molt bé, també és una obligació a partir de la Llei 
dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència 
masclista.

Està clar que a la nostra societat hi ha una segrega-
ció entre els homes i les dones, una segregació que ja 
comença en l’àmbit de l’ensenyament, de quines pro-
fessions agafem uns i uns altres, i sobretot en l’àmbit 
laboral, en el que és el masculí i el femení, i el femení 
a la cura i atenció de les persones i el que, entre come-
tes, és «l’important» és en l’àmbit dels homes, i que 
això es reprodueix en tots els àmbits polítics, econò-
mics, socials i, evidentment, també en els mitjans de 
comunicació. 

Per això, evidentment, necessitem canviar-ho i per can-
viar-ho fem falta tothom, no?, i penso que ha de ser un 
treball col·lectiu entre tothom. Perquè, clar, jo en algun 
moment pensava: què és primer, el gall o la gallina?, 
i diré: les dones tenim menys presència en els mitjans 
de comunicació, perquè –i és cert i és una assignatura 
pendent que tenim en l’àmbit polític de tindre més res-
ponsabilitats i de poder, no?, assumir... 

I, per tant, llavors apareixeríem més, però també depèn 
de com treballin els mitjans de comunicació en l’àm- 
bit de les dones, evidentment, també tindrem més possibi- 
litats en els nostres àmbits, tant en el polític com en el 
social, d’assumir més responsabilitats. I, per tant, crec 
que és una responsabilitat de tothom, i que jo em quedo 
amb una frase que ha dit el president del CAC que diu 
que «una intervenció pública clara per garantir la igual-
tat», i que penso que per aquí és per on hem d’anar. 

Ho ha dit el president, i per aquí és per on hem d’anar. 
Amb dues línies. Una, a veure, hi ha un element, què 
és notícia? I penso que a partir d’aquí, evidentment, 
que hi ha unes audiències, però, clar, que el Michael 
Jackson estigui tanta estona en els mitjans de comuni-
cació, això és la notícia?, o potser en podríem restar un 
minut perquè en aquell apartat d’altres on majoritària-
ment són dones també poguessin ser notícia. No ho sé, 
dels deu minuts del Michael Jackson, si en restéssim 
un d’aquells altres, doncs, potser ens hauríem de plan-
tejar..., tenint en compte el que interessa a la gent, que 
s’ha de dir tot, eh?, però intentar intervindre d’alguna 
forma amb algunes mesures correctores.

O en el tema de l’esport. Evidentment, és molt impor-
tant que el Barça hagi guanyat les tres copes, no?, hi 
dedica un temps molt important, però potser un minut 
menys... Hi ha moltes dones que fan esport i que no 
seran mai conegudes, perquè no surten mai, encara que 
no guanyin tres copes, però potser han guanyat alguna 
cosa encara que sigui regional –no hi entenc gaire, en el 
tema d’esport i de categories, però vaig per aquí. I crec 
que potser hauríem d’anar cap a aquest camí, no? 

Cap a aquest camí, un, en el que és la notícia, i, dues 
coses, evidentment, més presència de les dones en tots 
els àmbits, i en l’àmbit de la política ja he comentat que 
teníem assignatures pendents, però després també donar 
més valor als treballs de les dones, perquè han quedat 
en segon pla. I quan diem «més valor» volem també dir 
més valor en els mitjans de comunicació, perquè penso 
que es fan moltes coses importants i no...

I, per exemple, a veure, celebrem el cent aniversari de 
qui va inventar el submarí o el que sigui, però alguna 
vegada se li ha ocorregut a la televisió explicar qui va 
inventar la rentadora, com es deia i quan temps fa i la 
revolució que va suposar per a les dones. Poden riure, 
però és aquest canvi –és aquest canvi–, no?

La quantitat del temps, però també quines notícies i 
com posem en valor, i en primer lloc les dones, perquè 
també són importants, el que passa és que tenim uns 
valors d’importància que potser hauríem de revisar, i 
tenim clar que això ho hem de combinar, evidentment, 
amb el tema de les audiències i tot això, però tam- 
bé amb el paper pedagògic, no?, i de l’ideari que deia 
la senyora Pia, doncs, del paper que han de fer les te-
levisions púbiques. 

I és en aquest sentit que els voldria dir que s’està tre-
ballant una llei d’igualtat per a les dones a Catalunya, 
que té un altre nom, i que, evidentment, també algunes 
propostes tindran en aquest sentit, o si vostès ens vol-
guessin dir: «Miri, nosaltres, no?, la llei pensem que 
hauria de recollir això per equilibrar aquest tema», això 
per una banda. I després, evidentment, celebrem la tasca 
que s’ha començat a fer per veure com..., l’estudi de 
com poden estar més presents les dones en els mitjans 
de comunicació, i que ara comencen.

I una pregunta: si vostès creuen que seria adient que el 
CAC recomanés a les televisions públiques que fessin 
plans d’igualtat. La llei estatal ho remarca, i no ho diem 
tant, la llei estatal ho diu, però ho diu amb la relació dels 
treballadors i treballadores, que també, però no única-
ment en això, sinó també una miqueta com han fet les 
universitats, que han fet els seus plans d’igualtat, que no 
només és a nivell intern, sinó també a nivell extern de 
com capten noies en determinades professions, no?

O, igualment, aquesta tasca que estan començant vos-
tès a fer de proposta i d’estudi de més presència podria 
ser una part del pla d’igualtat, potser sí, però que si es 
pogués també anar caminant en aquest sentit, que és 
una miqueta repensar en femení, no?, i posar-nos-hi, 
posar-nos a repensar en femení, i que a vegades fa por, 
però segurament no és tan complicat.

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies. El grup Ciutadans no està present. Per 
tant, doncs, ara tindrien, de la manera que al president 
li sembli distribuir-ho, quinze minuts per contestar a 
totes les preguntes que s’han fet.

Gràcies.
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El president del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya

Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, senyores 
diputades, si els sembla, nosaltres ens repartiríem el 
temps, començant per la consellera Dolors Comas, en 
Rafel Jorba i jo mateix. D’acord? (Pausa.)

La consellera del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Bé, jo en primer lloc vull agrair totes les intervencions,  
perquè penso que han sigut totes elles aportacions com-
plementàries, no m’ha semblat veure allò, grans dis-
crepàncies amb relació a aquests temes, sinó més aviat 
el contrari, que hi ha com una mena d’acord que cal 
avançar en una millor representació de les dones en 
els mitjans i amb un millor tractament de les qüestions 
relacionades amb la violència en el marc de les tasques 
d’eradicar la violència, lògicament. 

Per tant, els agraeixo els comentaris perquè també per 
a nosaltres és un estímul poder, doncs, veure la sintonia 
que les pròpies valoracions que hem fet com a consell, 
doncs, estan també compartides amb els diferents grups 
parlamentaris.

Intentaré contestar algunes qüestions, si me’n deixo al-
guna, aleshores, doncs, els meus companys ja ho com-
plementaran. A veure, hi ha hagut diferents comentaris 
amb relació que malgrat que en els temes del tractament 
de la violència s’ha avançat, però que encara falta, eh?, 
ho ha dit la senyora Ortega, ho ha dit també la Carina 
Mejías, també d’una manera o altra ho ha assenyalat 
tothom. 

Efectivament, cal millorar la informació, és a dir, hi 
ha coses fins i tot que en el nostre informe no podem 
aparèixer, perquè nosaltres només podem constatar el 
que veiem a través de les pantalles, ja que hem analitzat 
televisions, però ens consta, i així ens ho diuen alguns 
periodistes, que en alguns casos s’ha produït assetja-
ment de les persones de l’entorn de les víctimes per 
poder obtenir informació, i que moltes vegades aques-
ta actitud dels periodistes és motivada per la pressió 
informativa i per la mateixa direcció dels mitjans, és a 
dir que el periodista de base a vegades ha de respondre 
a la urgència, a la necessitat d’imatges, a la demanda 
que des dels mitjans fan.

Per això jo voldria destacar que totes aquelles actua-
cions que fem amb relació als periodistes..., jo en algun 
moment també he dit «els responsables dels mitjans», 
eh?, –els responsables dels mitjans– han de ser molt 
conscients de fins allà on es pot arribar, fins allà on no, 
en els temes de violència, però també en els temes de 
representació de les dones. 

I, per tant, estem actuant en aquelles qüestions que els 
he dit, doncs, de l’elaboració del material formatiu i 
també en l’actualització de les recomanacions, no no-
més en les persones periodistes ja sensibilitzades en 
això, sinó també amb els responsables dels mitjans, per-
què, en aquest sentit, són un element essencial. 

Per tant, doncs, les seves reflexions que han dit aquí 
segur que les tindrem en compte en aquest procés de 

reactualització, d’actualització de les recomanacions 
sobre el tractament informatiu de la violència de gène-
re, que es diran de la violència masclista, perquè així 
ho han volgut en el Parlament i han ampliat el seu abast 
i dimensió.

Per altra banda, sí que volia fer un comentari també a 
l’esment que ha fet la senyora Pia Bosch amb relació 
que les dades que ens apareixen en l’estudi, per dir-ho 
així, podien ser previsibles perquè no són molt diferents 
a les que apareixen en el monitoratge global dels mit-
jans. I, efectivament, és així, eh?, són dades que, en tots 
els casos, quan es parla de dades d’abast mundial per 
diferents països no són tan diferents, en tots els casos 
aquesta escassa presència de les dones hi seria.

Però jo sí que vull subratllar una cosa, és a dir, també hi 
ha diferències entre països. Ara dic dades de memòria, 
eh?, perquè ja no m’he portat el monitoratge i l’estudi 
últim del 2005, però en el monitoratge del 2005 a Suè-
cia la presència de les dones era un 30 per cent; a Es- 
panya, un 22 per cent; a l’Equador, un 18 per cent –ara 
dic aquestes perquè són les que me’n recordo, eh?, però 
segurament si ara recordés les dades d’algun país àrab 
seria molt inferior. 

Per tant, per dir-ho així, les consecucions de les dones 
en la societat també tenen algun reflex en els mitjans.  
I per això, en aquest sentit..., no hem de ser pessimistes, 
eh?, perdonin que digui això, perquè no vull recomanar 
res a ningú, però fins i tot el sentit de la lluita política i 
d’avançar està basat en l’optimisme i el convenciment 
que es pot avançar, perquè és que si no vostès segu-
rament ja no estarien en aquests bancs treballant per 
l’interès públic i per l’interès col·lectiu. 

Per tant..., però sí que és veritat que els mitjans no re-
flecteixen només el que hi ha a la societat, sinó que 
reinterpreten i, en aquest sentit, també generen uns de-
terminats imaginaris socials que tenen influència en la 
construcció de les identitats, en les percepcions socials 
d’allò que fan les dones, i, per tant, és molt important 
l’imaginari. Per tant, no són només un mirall, però tam-
bé ho són, és a dir que ho són, però no ho són sufi- 
cientment. Per tant, absolutament d’acord, però al ma-
teix temps hi ha diferències entre països.

Han demanat també, tant la senyora Pia Bosch, com en 
el cas de la Maria Mercè Roca, com també la senyora 
Carina Mejías, que ampliem l’àmbit dels estudis que 
fem. Bé, tant de bo, depèn, però jo vull que siguin molt 
conscients... –en prenem nota, eh?, en prenem nota–, 
però vull que siguin molt conscients que cada estudi 
d’aquests que fem implica recursos, implica feina. 

És a dir, en cada informe que fem al consell hi ha una 
cosa que crec que és interessant, que al final es posa 
les hores que ha costat fer-lo. Si vostès miren el de 
violència ha costat 377 hores i el de la presència de les 
dones en els informatius, 379 hores, tenint en compte 
una prèvia, que ja s’havia fet un buidat de base, que era 
l’informe del pluralisme polític, que costa més de mil 
hores, unes 1.200 hores. Per tant, si sumen 1.200 més 
les 377 són moltes persones treballant, eh?, i, clar, no 
és aquesta l’única tasca que té el consell, que conside-
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rem importantíssima i que vostès veuen que estem fent 
molts coses.

Vam encomanar en el seu moment un estudi a la senyo-
ra Sílvia Cóppulo. Sé que en l’últim..., no és concurs, 
és a dir, es fan convocatòries per investigacions, una 
de les que es va donar també tenia a veure, justament, 
amb com surten les dones en programes de ficció, eh? 
Per tant, ja anem fent coses, ho recollim, ens estan dient 
que en fem més, però el que vull és que siguin cons-
cients del que això implica, compartim el que vostès 
han dit, és a dir, compartim, evidentment, el que vos- 
tès han assenyalat.

Amb relació a Localia, que ha sortit un parell de vega-
des, només dir que, a veure, és concessionària de tele-
visió local a Barcelona, al Baix Llobregat i al Vallès 
Occidental, però no és ni Comunicalia ni la xarxa de 
televisions locals, sinó que forma part d’una gran ca-
dena estatal, que es Prisa, que va anunciar que tancava, 
que ha tornat les llicències a Andalusia i que en el cas 
de Catalunya està per veure què es farà. 

Per tant, d’alguna manera en el moment en què es va fer 
l’anàlisi ja era una televisió que, bé, tenia unes certes 
particularitats, que d’alguna manera tenint una conces-
sió local no era pròpiament una televisió, per dir-ho així, 
de proximitat. Per tant, només aclarir aquesta qüestió.

(Veus de fons.) Bé, és que per a la resta de qüestions 
no sé... Ah!, el tema dels joves; si analitzarem el tema 
dels joves. Es farà un informe de pluralisme sobre els 
joves, on la variable sexe hi apareixerà, i, per tant, se-
nyora Mercè Roca, allò que vostè s’interessava, doncs, 
hi serà present i a més a més jo crec que es pot tenir en 
compte en les anàlisis. 

I, per altra banda, una última cosa, que ja sé que no 
esgota tot el que vostès han demanat, però quan, per 
exemple, la senyora Civit demanava si podíem recoma-
nar a les televisions públiques la paritat, efectivament, la 
Llei d’igualtat ens imposa actuacions, que estem mirant 
com ho fem, no podem fer totes les coses alhora, per 
tant, en fila índia, una darrere l’altra, eh? Ja els hem dit 
algunes actuacions, però sí que jo els diria que vostès, 
com a diputats i diputades, podrien veure si en el con-
tracte programa que s’està elaborant aquesta dimensió 
hi és present, o si en el mandat marc, que també vostès 
estan elaborant, aquesta dimensió hi està suficientment 
representada. Per tant, seria una manera també de poder 
avançar en aquest sentit.

I res més.

El conseller i coordinador de la Comissió de Con-
tinguts del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
Sr. Rafael Jorba i Castellví

Jo, dos minuts... Respondré globalment i agraeixo a 
tothom les intervencions que han fet, però, vull dir, faré 
reflexions generals que crec que responc...

Aquest primer trimestre d’aquest any hem fet immi-
gració; el segon trimestre no n’hem fet, perquè hem fet 
l’específic d’eleccions, que acaben de rebre, que vam 
fer l’esforç de lliurar-lo en deu dies, que van rebre el 
dia 17; els mesos d’estiu no en farem més, perquè el de 

pluralisme social ens va quedar coix, perquè vam consi-
derar que el trimestre d’estiu és poc significatiu des del 
punt de vista de la selecció de la informació perquè de 
tota aquesta catalogació de base que fan els serveis es  
puguin treure dades, i, per últim, l’últim trimestre 
d’aquest any, el quart trimestre, farem joves. 

I per al primer trimestre –això encara no està decidit, 
però ho tenim en cartera–, per a l’any 2010, en algun 
trimestre, faríem l’esport, en una doble vessant de trans-
versalitat, que serien la vessant gènere i la vessant ter-
ritori, perquè també hi ha, des del punt de vista del 
territori –i els que no som de Barcelona..., aquí ja veig 
diputades que, com jo, són de fora de Barcelona–, quei-
xes d’aquest punt de vista pel que fa a la representació 
del territori. Doncs, això està previst.

Llavors, jo vull fer un parell de reflexions sobre això 
que se’ns demana. Una molt breument, nosaltres ana-
litzem a posteriori les televisions, si ho féssim a priori 
ho faríem sense una prèvia –això és una cosa claríssima 
perquè entenguin la tasca del consell. I en aquesta anàli-
si a priori, què podem fer? Recomanacions, foment de 
l’autoregulació, etcètera. A posteriori, què es pot fer? 
Doncs, anàlisis i actuacions.

Dir-los que per un tema que afecta una dona, i a més a 
més menor d’edat, el CAC va fer un informe, que el tro-
baran penjat a la web del consell, que és el cas Marta del 
Castillo, que vam enviar..., on va tenir una actuació sense 
falla Televisió de Catalunya i on en aquelles televisions 
que no eren de la nostra competència i fent ús del que 
diu la llei que ho podem transmetre a l’autoritat com- 
petent de l’àmbit, en aquest cas fora de la nostra compe-
tència, vam enviar al Ministeri d’Indústria i al Ministeri 
Fiscal les actuacions amb relació a diferents operadors, 
però sobretot a Antena 3 i Telecinco, en el cas Marta 
del Castillo.

I jo els vull dir que el Ministeri Fiscal ens va demanar, 
a través d’un exhort, que els passéssim també la do-
cumentació i els vídeos que feien referència a aquella 
denúncia i que la fiscalia de Sevilla ha obert diligències 
en aquesta qüestió, i que, a més a més, la nostra actua-
ció també l’hem fet coordinadament amb el Consell 
de l’Audiovisual d’Andalusia, que hem portat aquesta 
qüestió a aquells operadors que no són de la nostra com-
petència, però que, com saben, la Llei de l’audiovisual 
permet que puguem adreçar-nos a l’autoritat competent 
i al Ministeri Fiscal en el cas d’un delicte. 

I era un delicte perquè, des del nostre punt de vista  
–o un presumpte delicte, perdonin–, perquè tant la Llei 
del menor espanyola com la Llei de l’audiovisual de 
Catalunya diu que «malgrat el consentiment dels pares 
o tutors, no es pot emetre la imatge de menors quan 
estan vinculats amb temes d’agressions, violència, pro-
cessos judicials, etcètera», que és el cas d’una noia que 
va sortir en un programa i per això el vam portar. És 
a dir que sí que..., i està penjat a la web i hi trobaran 
l’informe i les actuacions.

Ràpidament també. Llavors, clar, com que nosaltres no 
som organisme regulador, som un organisme regula-
dor i actuem a posteriori, hi han qüestions que formen 
molt part del contracte programa. Nosaltres, el CAC, de 
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vegades els donem elements perquè vostès puguin fer 
també la tasca que els correspon. 

És a dir, jo comparteixo el que deia la diputada Mejías 
amb relació... –però no com a membre del CAC, com 
a pare de família–, amb relació als continguts violents, 
estructurals de la televisió, però, per exemple, pel que fa 
a les televisions públiques les missions de servei públic 
les fixa la llei, però vostès poden concretar-les. 

És a dir, per exemple, nosaltres ja vam dir a l’operador 
de Televisió de Catalunya –que he dit que ho havia fet 
molt bé en el cas de Marta del Castillo–, però li vam dir a  
l’última compareixença que vàrem tenir, li vam expres-
sar la nostra preocupació perquè l’any 2008, el cap de 
setmana, les pel·lícules del dissabte a la tarda, el 48 
per cent –i cito de memòria– estaven qualificades per a 
majors de tretze anys.

Han complert? Sí que han complert. Perquè què diu la 
instrucció aprovada pel consell? Que «quan s’emet en 
horari protegit una pel·lícula qualificada per a majors 
de tretze anys, has de mantenir permanentment la se-
nyalització». És a dir, si l’emets a partir de les deu de 
la nit, posant-ho al principi n’hi ha prou; en canvi, en 
horari protegit has de mantenir el tretze permanentment. 
Doncs bé, els dissabtes i els diumenges a la tarda Te-
levisió de Catalunya va passar un 48 per cent de pel·lí-
cules qualificades així. 

Però això no és cap infracció. Però qui ha de donar 
el perfil que vol aquesta televisió pel que fa a aquesta 
qüestió no és el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
És a dir, el consell va expressar una preocupació, però 
des del punt de vista del compliment de la instrucció 
està ben complert. És a dir, ho dic perquè jo crec que 
és en el contracte programa i en el mandat marc on es 
poden abordar algunes d’aquestes qüestions.

Ah!, i després una última qüestió. No sé qui parlava 
del Michael Jackson. És que no és un problema dels 
periodistes, és un problema que hi ha dos temes, que 
hi ha una deriva, que són l’espectacularització de la 
informació i el culte de l’emoció. Per això també hi 
són les empreses i per això davant de certes derives..., 
perdoni que ho digui aquí, i em surto potser de la meva 
funció, però davant de certes derives per això cal que les  
missions de servei públic, aquelles televisions públiques 
facin de dic de contenció d’aquestes derives.

Bé, però això és l’opinió d’aquest conseller, que a més 
a més ha estat en la seva vida passada periodista i que 
ho voldria ser en la futura, però, vull dir, clar que les 
veiem, però nosaltres l’únic que podem fer és aplicar 
el marc regulatori i les instruccions de referència, però 
clar que es veuen aquestes derives i que es veu aquest 
univers simbòlic, aquesta cosmovisió, digui-li com es 
vulgui, clar que sí. Però, vull dir, nosaltres ens movem 
en un marc reglat, amb una actuació a posteriori i po-
dem expressar-li a l’operador –ja acabo–, com vam fer 
en l’última compareixença, a Televisió de Catalunya, la 
nostra preocupació per aquesta dada objectiva, que el 48 
per cent de pel·lícules dels dissabtes a la tarda de l’últim 
any –i em refereixo a l’any 2008– eren qualificades per 
a majors de tretze anys, però està ben fet des del punt 
de vista de la instrucció. 

S’adequa a les missions de servei públic que vostès pre-
veuen en el contracte programa i el perfil i l’imaginari 
que es vol reflectir? Aquesta és una altra qüestió. Però 
si nosaltres intervinguéssim aquí, és com..., se’ns diria 
que nosaltres no som els programadors de Televisió de 
Catalunya, hi han altres instàncies i altres organismes 
que estan cridats a fer aquesta funció. Nosaltres som 
un organisme regulador que fa recomanacions a prio-
ri, però que sempre actua a posteriori i per la via dels 
informes o per la via de la sanció, cas, per exemple, de 
Marta del Castillo, que, ho repeteixo, el Ministeri Fiscal 
s’ha adreçat a nosaltres demanant-nos ampliació d’in-
formació i l’hem lliurada fa poques setmanes.

El president del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya

Bé, encara que pràcticament jo crec que s’ha dit tot, els 
meus companys m’han deixat poc espai, perquè el Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya és un òrgan col·le- 
giat i, per tant, això ho apliquem al peu de la lletra, però 
em sembla que em queden dues reflexions, però amb 
alguna reiteració.

La veritat és que és la segona vegada per aquest pre-
sident que té el plaer, el privilegi d’estar al Parlament 
de Catalunya en una sessió d’una compareixença del 
CAC, és un privilegi autèntic estar en aquesta casa, i 
m’agradaria que les sessions, no de control, però les 
compareixences del CAC les poguessin seguir periodis-
tes no solament de Catalunya, sinó de fora de Catalu-
nya, que encara nou anys després de la seva existència, 
de l’existència del CAC, continuen pensant que aquest 
organisme és un instrument de censura política, com 
fa molt pocs dies s’ha tornat a escriure a propòsit de la 
imminent creació a l’Estat d’un consell equivalent al 
nostre, que, com vostès saben, Espanya és l’únic país 
de la Unió Europea que encara no en té.

Gràcies per les paraules de tots i totes, sobretot en 
aquest cas de totes les diputades –no ha parlat cap di-
putat–, que han tingut vostès, però per la nostra feina 
lluny de ser un gest de cofoisme per la nostra part, al 
contrari, és un estímul per continuar treballant i exercint 
les nostres responsabilitats i fent la nostra feina. 

Creiem, francament, que la procurem fer ben feta, els 
serveis tècnics de la casa estan molt ben dotats i tre-
ballen molt bé, com s’ha demostrat una vegada més 
en aquests informes que hem presentat avui. I dir-los 
que estem d’acord amb aquestes propostes que vos- 
tès ens fan d’anar més enllà dels serveis informatius, 
de fet, ja ho fem, i és bo que des del Parlament, des 
dels diferents grups parlamentaris hi hagi cada vegada  
més consciència que el problema no està en els informa-
tius convencionals, el problema està en el conjunt de la 
programació. Hi estem absolutament d’acord. Si tenim 
més mitjans seguirem treballant en aquesta direcció, 
però, com ja s’ha dit de forma clara, no és senzill.

Deixin-me que els digui, per acabar, que reafirmem el 
nostre compromís per seguir treballant des del consell 
no solament per fomentar la igualtat autèntica, sinó 
també, en el cas de la violència, per seguir treballant, 
encara que l’informe denota que s’han fet progressos. 
En fi, és una lluita que segurament no tindrà fi i des del 
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consell seguirem treballant en aquest sentit, però també 
hem de dir amb algun orgull, en aquest cas nacional, 
que la situació a casa nostra és ben millor que a d’al-
tres indrets de l’Estat. I, per tant, tenim la sort que els 
nostres mitjans audiovisuals, en especial els públics, 
han progressat adequadament i presenten una actitud i 
una feina ben diferent de la que podem veure en altres 
mitjans de l’Estat.

Finalment, per acabar, i els ho dic amb tot el respecte 
i amb afecte, fins i tot, perquè ja hem parlat d’aques-
ta qüestió amb alguna de vostès. Nosaltres haurem de 
rebre de part del Parlament un pla d’igualtat perquè 
al nostre consell la presència de la dona, a nivell del 
consell, perquè després en els seus serveis tècnics és 
bàsicament... (Veus de fons.) Sí. En el consell la dona 
no està tan ben representada com hauria d’estar, nu-
mèricament, qualitativament està molt ben represen-
tada, com s’ha vist en aquesta sessió d’avui. Però sí,  
ara aviat tindran vostès l’oportunitat de corregir una 
mica aquesta deficiència, que els dic amb tot el respec-
te, naturalment, i amb l’esperança que vostès facin la 
seva feina ben feta.

Gràcies, presidenta.

La presidenta 

Gràcies. Algun grup vol utilitzar el torn de repreguntar? 
(Pausa.) No?

Doncs, en nom de tots els grups aquí presents ex- 
pressar-los una vegada més el nostre agraïment per la 
seva presència. Esperem que puguin tornar a explicar-
nos, per exemple, el de l’esport o tots els informes que 
tinguin relació amb les dones. 

I no me’n puc estar de demanar-los la complicitat, men-
tre estava posant cares, que deia la diputada, del se-
gon informe, de sorpresa, doncs, pensava: ens podem 
imaginar per un moment que en lloc d’estar aquí, a la 
Comissió de la Dona, estiguéssim en una comissió de 
control de la corporació, aquí també al Parlament, i es-
tiguéssim expressant una desigualtat d’aquests nivells 
amb referència a la presència en els mitjans de comu-
nicació, en els informatius, d’algun dels grups polítics 
presents a la cambra? La que s’organitzaria! Doncs, 
estem parlant de les dones, d’un 50 per cent de la pobla-
ció, i, per tant, és una reflexió en veu alta per demanar 
una vegada més la seva complicitat. Estan treballant, 
enhorabona, i endavant.

Gràcies.

S’aixeca la sessió.

la sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i cinc 
minuts.
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