
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  07/03/2019 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DEL 

GOVERN (Tram. 302-00071/12) 

 

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que Tv3 i Catalunya Ràdio actuen com a corretja de transmissió de la 

propaganda separatista encapçalada pel Govern de la Generalitat, ometent l’opinió 

i el sentir dels ciutadans no separatistes, que resulten sistemàticament 

menystinguts, i oferint a la ciutadania una visió distorsionada i parcial de la 

realitat, circumstàncies que en cap cas són respectuoses amb els principis 

constitucionals i democràtics de neutralitat, objectivitat i respecte del pluralisme 

polític.   

Rebutjat: 37 vots a favor (Cs i PPC), 71 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP, CUP i diputada no adscrita) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 
2. Condemna els insults xenòfobs i masclistes i/o homòfobs de col·laboradors dels 

mitjans de la CCMA com ara el Sr. Toni Albà i el Sr. Jair Domínguez contra polítics 

constitucionalistes com són la Sra. Inés Arrimadas i el Sr. Miquel Iceta, i declara 

que l’insult, la deshumanització i el menyspreu no poden ser mai camuflats com a 

sàtira.  

Aprovat:  62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i diputada no 

adscrita), 60 en contra (JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

 

3. Exigeix que, en efectiva aplicació tant de la normativa legal (Constitució Espanyola, 

Estatut d’Autonomia i Llei de la Corporació) com del Llibre d’Estil de la mateixa 

CCMA, Tv3 i Catalunya Ràdio es comprometin d’una vegada a no tornar a 

contractar col·laboradors que es dediquen a incitar a l’odi des de la cadena o des 

d’altres mitjans de comunicació social, ni tampoc a les productores que els 

contractin i insta al Govern a adoptar mesures que garanteixin que el servei públic 

audiovisual no empari aquestes males pràctiques.   

Rebutjat:  54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 65 en contra 

(JxCat, ERC, CUP i diputada no adscrita) i 7 abstencions (CatECP) 

 

4. Denuncia la campanya de difamació contra Espanya que el Govern de la Generalitat 

està desplegant, destinant quantitats ingents de fons públics, tant en l’àmbit 

domèstic com a l’estranger, organitzant conferències i debats monocolors, l’únic 

objectiu dels quals és malparlar d’Espanya i fer propaganda de la causa 

separatista.  

Rebutjat: 37 vots a favor (Cs i PPC), 72 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP, CUP i diputada no adscrita) i 17 abstencions (PSC-Units) 
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5. Manifesta que les vulneracions dels principis de neutralitat, objectivitat i pluralisme 

polític per mitjans de comunicació públics són un greu atac al principi democràtic, 

especialment en els períodes electorals.  

Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) i una abstenció (diputada no adscrita) 

 

6. Condemna que el Govern de la Generalitat presentés al Govern d’Espanya amb 

deslleialtat a la ciutadania, la Constitució i l’Estatut i les institucions democràtiques 

les 21 exigències separatistes que només pretenen trencar la igualtat entre tots els 

ciutadans, i hagi volgut ocultar-les a l’opinió pública i negociar-les en secret i 

d’esquenes a la ciutadania. 

Rebutjat:  37 vots a favor (Cs i PPC), 88 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP, CUP i diputada no adscrita) i 1 abstenció (diputat de 

CatECP) 

 

7. Censura que el Govern de la Generalitat hagi emprat la litúrgia parlamentària del 

debat de totalitat de pressupostos per simular davant l’opinió pública que havia 

presentat davant del Parlament uns pressupostos que en realitat ni tan sols ha 

registrat davant la Cambra.   

Aprovat:  61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 vots en 

contra (JxCat i ERC) i 5 abstencions (CUP i diputada no adscrita) 

 

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

A) Centrar la seva estratègia comunicativa a explicar les fortaleses de la nostra 

economia i la riquesa de la nostra cultura i a deixar de presentar les relacions 

entre Catalunya i la resta d’Espanya des de la seva òptica victimista i donar a 

conèixer la realitat sobre la fonamental participació dels catalans en la història 

d’Espanya i els beneficis que comporta per a Catalunya el fet de formar part 

d’Espanya i pertànyer a la Unió Europea, sempre respectant el nostre ordenament 

jurídic i el rule of law com a principi essencial de la Unió Europea. 

 

B) Abandonar la seva campanya internacional de desprestigi de la democràcia 

espanyola i li exigeix que assumeixi les seves obligacions en matèria de 

transparència i retiment de comptes sobre les despeses derivades d’aquesta acció 

exterior essencialment orientada a intentar denigrar la imatge de la democràcia 

espanyola.  

 

C) Exercir les seves competències en matèria d’acció exterior complint amb els 

principis de transparència, lleialtat institucional i defensa i promoció de la imatge 

d’Espanya.  
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D) Cessar immediatament el Sr. Jaume Clotet, Director General de Comunicació i alt 

càrrec dependent del Govern de la Generalitat, per la seva falta de neutralitat i 

insults continuats als membres de les formacions polítiques representades al 

Parlament de Catalunya en diversos mitjans de comunicació social.  

 

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 72 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP, CUP i diputada no adscrita) 

  

 


