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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  DE Cs SOBRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE 

MITJANS AUDIOVISUALS (Tram. 302-00039/12) 

 

El Parlament de Catalunya:  

1. Es compromet a iniciar la despolitització de TV3 i Catalunya Ràdio 

mitjançant l’adopció de mesures urgents com la regulació dels criteris 

mínims de professionalitat i experiència, la utilització del procediment de 

concurs públic organitzat pel propi Parlament de Catalunya i unes majories 

parlamentàries àmpliament reforçades per la designació de les persones 

que ostentin les màximes funcions de responsabilitat de la CCMA. Així 

mateix, el Parlament es compromet a reformar l’estatut dels responsables 

de la CCMA per tal de garantir la seva independència i professionalitat. 

Rebutjat: 60 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP i PPC), i 68 en contra 

(JxCat, ERC i CatECP) 

 

2. Constata la falta de pluralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer 

complir els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i 

d’informació, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, de 

l’objectivitat i de la imparcialitat. 

 3. Subratlla que els professionals dels mitjans de comunicació públics han de 

poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa és incompatible amb la 

pressió i la propaganda política tendenciosa.  

4. Condemna rotundament el progressiu assenyalament i l’hostilitat dels mitjans 

de comunicació de la Generalitat contra els ciutadans d’ideologia no separatista. 

En aquest sentit, condemna expressament i rotundament:  

a. L’insult als polítics i ciutadans per raó de la seva ideologia i l’encobriment de la 

violència exercida contra ciutadans que defensen valors i principis constitucionals, 

especialment els insults masclistes i homòfobs de determinats presentadors de 

plantilla i col·laboradors de productores externes reiteradament contractats, com 

a pràctiques perjudicials i antidemocràtiques cada vegada més habituals en els 

mitjans de comunicació públics de la Generalitat.  

b. La utilització dels mitjans de comunicació de la CCMA com a corretja de 

transmissió d’una estratègia concertada de deshumanització dels polítics i votants 

d’ideologies no separatistes.  

5. Rebutja la manca d’objectivitat informativa i neutralitat política en espais 

informatius dels mitjans de la Corporació que es produeix, entre d’a ltres, 

mitjançant:  

a. Les reiterades i intencionades omissions de les següents circumstàncies:  
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– El caràcter inconstitucional i il·legal del suposat referèndum de l’1-O.  

– El caràcter inconstitucional de la «normativa» del suposat referèndum de l’1-O 

imposada per les forces polítiques separatistes els dies 6 i 7 de setembre de 2017 

amb greus vulneracions dels drets i llibertats fonamentals dels representants 

electes dels catalans al Parlament de Catalunya i després de pretendre cancel·lar 

la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), i 72 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 
 


