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Sessió 12 de la CCMA

La sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Presideix David Mejía Ayra, 

acompanyat del vicepresident, Ruben Wagensberg Ramon, i del secretari, Francesc Ten i 

Costa. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Carmen de Rivera i Pla, Igna-

cio Martín Blanco, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciu-

tadans; Francesc de Dalmases i Thió, Anna Geli i España, Antoni Morral i Berenguer i Josep 

Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Adriana Delgado i Herreros, Jenn Díaz Ruiz, 

Gerard Gómez del Moral i Fuster i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; David Pérez 

Ibáñez i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell de 

Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i Boladeras; el 

director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo Bernárdez, i el director de 

Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis i Llàcer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals.

El president

Bé, bon dia a tots i a totes, benvinguts a la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Saludar el director de TV3, la presi-
denta de la corporació i el director de Catalunya Ràdio, així com tots els assistents.

En primer lloc, no sé si hi ha alguna substitució per part dels diferents grups. 
(Josep Riera i Font demana per parlar.) Digui, senyor Riera.

Josep Riera i Font

La diputada Anna Geli substitueix el diputat Eduard Pujol.
(Marc Parés Franzi demana per parlar.)

El president

Sí?

Marc Parés Franzi

Sí; a Catalunya en Comú Podem, Marc Parés substitueixo Marta Ribas.

El president

Alguna substitució més? (Pausa.) Molt bé. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la contractació de 
programació i continguts a productores externes (retirada)

323-00125/12

El Partit Popular ha excusat la seva assistència i retira el primer punt de l’ordre 
del dia. Per tant, començaríem amb el punt número 2.

Dir a tots els intervinents i a tots els grups parlamentaris que avui provarem un 
nou sistema per cronometrar el temps dels intervinents. Vostès poden veure els dos 
minuts i mig que tenen d’intervenció per als dos torns a les pantalles, i, per tant, es-
pero que així es puguin ajustar més al temps. Per part dels intervinents de la Mesa, 
seguirem amb el mateix sistema de sempre, perquè és impossible de poder-ho fer 
(veus de fons)..., ens en fa falta una allà, i, per tant, de moment anem avançant, però 
encara no ho podem fer completament. D’acord? (Pausa.)
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la decisió de 
moderar el debat electoral de TV3 amb els caps de llista de les eleccions 
generals del 2019

323-00126/12

Per tant, sense més, començaríem per la pregunta número 2, dirigida al director 
de Televisió de Catalunya, sobre la decisió de moderar el debat electoral de TV3, i la 
formula el diputat Marc Parés de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula.

Marc Parés Franzi

Bon dia, senyor Sanchis. La pregunta és: qui va decidir i amb quins criteris que 
fos vostè qui moderés el debat de caps de llista de les eleccions generals? 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya (Vicent Sanchis i Llàcer)

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Home, jo, clar. (L’orador riu.) Soc el di-
rector d’allò que en diuen «mitjà de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals» i hi havia aquesta possibilitat. No és la primera vegada que ho faig, 
ni tampoc la primera vegada que ho fa un director de Televisió de Catalunya, per-
què, si no ho recorde malament, la senyora Mònica Terribas i el senyor Joan Oliver 
ja ho havien fet i havien fet entrevistes i moderat debats. Tot depèn del caràcter del 
director de la televisió; si és més aviat un càrrec, una persona de..., això, més tècnic, 
entra, per dir-ho així, en un àmbit, i, si és un periodista, entra en un altre àmbit. Em 
feia molta il·lusió moderar aquest debat.

El president

Gràcies. Senyor Parés, té la paraula.

Marc Parés Franzi

Sí, efectivament, no és la primera vegada, però tampoc en ocasions anteriors es-
tàvem en el context social i polític en el que ens trobem actualment. Jo li preguntava 
també pels criteris d’aquesta decisió, no només pel qui. 

Al nostre entendre, com a director de la Televisió de Catalunya, la seva principal 
funció i ocupació en un moment com l’actual, no?, situant-ho en el context social i 
polític en el que estem, doncs, hauria de ser vetllar per recuperar el prestigi de la 
nostra televisió pública per a tota la ciutadania, per a tota la població de Catalunya. 
I un debat electoral, com vostè sap, de caps de llista és un moment clau, un moment 
important per actuar en aquest sentit.

Al nostre entendre, decidir, amb tots els respectes, que fos vostè el moderador, 
que, com sap, ha estat reprovat pel Parlament, que està en la picota de múltiples crí-
tiques per la televisió, doncs no em sembla que fos una decisió prudent. I, a més, 
sabem que aquesta mateixa reflexió que nosaltres li estem fent també la hi havia fet 
arribar gent diversa i diversos professionals, no?, i, per tant, doncs, no entenem per 
què no va reflexionar en aquest sentit, i així s’hauria evitat la violenta situació que 
vam veure a l’inici del debat, i també la tendència que a vegades té vostè a emetre 
judicis de valor especialment sobre les posicions d’alguns dels partits. 

Vam poder veure, la setmana passada, tres debats televisats, i, malauradament, 
només en el de TV3, doncs, vam presenciar com, en algun moment, el moderador 
passava a ser un membre més del debat, tot i que vostè va dir que aquesta no era la 
seva funció i que no havia de jugar aquest rol, efectivament, però, si actuem així, 
donem o generem l’escenari perquè passi el que efectivament va passar.

Miri, nosaltres defensem la televisió pública, la televisió pública de Catalunya, 
perquè creiem que és un servei imprescindible, que ha de ser un servei públic, i com 
un eina de normalització lingüística, i per això ens fa especial dolor, especial mal 
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veure el que vam veure en el debat de la setmana passada, perquè, siguem clars, 
malauradament hi ha una part important de la ciutadania de Catalunya que tenia 
TV3 com a referència informativa i ara ja no la té, i, per tant, hem d’actuar corregint 
aquesta decisió, aquesta situació, i em sembla que decisions com la de la setmana 
passada, doncs, no van en aquesta direcció.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Amb tots els respectes també, una cosa és la realitat i una altra cosa la interpreta-
ció que en fa cada u o com voldria que fora. Vostè sap quines van ser les audiències 
d’aquest debat i de la nit electoral? És a dir, una televisió en aquest context del món 
on vivim nosaltres que tinga un 36, un 37 per cent d’audiència una nit i gairebé el 50 
per cent d’audiència una altra nit és un cas bastant extraordinari. Per tant, no ho sé... 
Evidentment, això no afecta l’audiència i tampoc no sé d’on treuen vostès aquestes 
conclusions. Cap professional em va dir a mi, cap ni un –vostè parla de professio-
nals–, que jo no havia de moderar aquest debat –ni un. 

I pel que fa a altres veus que sí que ho van demanar, doncs, són les habituals, vull 
dir d’alguns partits polítics que consideren..., no és que jo modere o deixe de mo-
derar –em sap una mica greu parlar en primera persona, però, miri, ja que l’al·lusió 
és directa...– els debats. No va haver-hi, gairebé, em sembla, ni un judici polític de 
valor respecte del que estaven dient, i crec que, al contrari, el paper del moderador 
en aquest cas va ser bastant correcte. 

Hi ha partits polítics que, senzillament, el que no els agrada és l’actual model 
de Televisió de Catalunya ni el seu actual director, i aleshores aprofiten qualsevol 
oportunitat per fer unes crítiques, que són en algun cas lícites, i, en altres casos, com 
diria un diputat amic meu en aquesta sala, per fer de matraca contínuament, pim-
pam, pim-pam, pim-pam. Bé, jo crec que valia la pena fer-ho, precisament per evi-
tar algun espectacle, per evitar-li el tràngol a algun redactor o a algun presentador.

I una altra cosa, al cap de..., l’endemà..., «l’endemà» no, l’endemà de les elec-
cions, el dilluns, era no en aquest cas el director sinó una professional de TV3 la que 
li feien una pregunta, i a mi això no m’ho han preguntat mai, i la que l’afrontaven 
allà davant. No cal que siga només el director. Hi ha gent que sempre està disposa-
da a fer això.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament i la 
difusió de les informacions relatives a sentències judicials

323-00127/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el tractament i la difusió de les informacions relatives a sentències judicials, i la 
formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. El Telenotícies del 25 d’abril 
es va obrir amb el següent titular: «Aval del Tribunal Constitucional a la immersió 
lingüística.» I el presentador va dir, i el cito textualment: «Precisament avui hem 
conegut la sentència del Tribunal Constitucional que avala el model lingüístic de 
l’escola catalana», cosa que torna a recalcar la presentadora, i, a més, hi afegeix: 
«Ara, deu anys després, el Tribunal Constitucional deixa intacta la immersió lin-
güística.» Fi de la cita. 



DSPC-C 252
3 de maig de 2019

Sessió 12 de la CCMA  6

La veritat és que jo he llegit tota la sentència i no he pogut trobar ni un sol pa-
ràgraf que es correspongui a re del que es va dir en aquella notícia del Telenotícies 
del 25 d’abril.

La meva pregunta és: em poden assenyalar en quina pàgina de la sentència s’han 
basat per fer aquesta notícia?

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies. Em pot dir quina part de la sentència desmenteix el que va dir la pre-
sentadora? (Pausa.) No, doncs, ara quan li arribe el torn m’ho dirà. Moltes gràcies. 
(Veus de fons.) No, no, i després ho discutirem, si vol.

En tot cas, senyor diputat, ja veu com no és només el director; si fora només el 
director... Ara també se la carrega la presentadora d’un TN per fer un balanç global 
bastant bo, periodístic, sobre una sentència, que ara ens explicaran per què no és 
així.

El president

Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Sí; no ha pogut dir la pàgina, bàsicament perquè no existeix cap pàgina. És que 
és justament al contrari. No només aquesta sentència del Tribunal Constitucional no 
parlava d’aquest tema en concret, sinó que ni tan sols la Generalitat defensa la im-
mersió lingüística davant del tribunal. Perquè una cosa són les declaracions davant 
de TV3, que llavors ja sabem com són, eh?, tot s’hi val, però, davant dels jutges, el 
que diuen, i aquí tenim el que va dir la Generalitat, és que el model lingüístic a Ca-
talunya no és d’immersió, sinó «bilingüismo integral o conjunción lingüística»; és 
a dir, la LEC, sobre el paper, és constitucional, però el que s’aplica no és constitu-
cional. Llavors, aquesta immersió que diuen que avala el Tribunal Constitucional és 
mentida. I si soc jo la que està equivocada, vostès es comprometen a que el Teleno-
tícies, en el seu perfil oficial de Twitter, farà captura de pantalla de la pàgina de la 
sentència a la qual es diu que el Tribunal Constitucional avala la immersió lingüís-
tica? Vostè es compromet aquí a que el perfil oficial de Twitter farà una captura, em 
citarà a mi perquè ho pugui veure, en quina pàgina o pàgines es diu que s’avala la 
immersió lingüística a Catalunya? S’hi compromet aquí públicament? (Pausa.) Sí o 
no? (Veus de fons.)

Perquè, clar, la realitat és que el que fan vostès en aquest Telenotícies simplement 
és avalar una de les grans mentides del nacionalisme, que és que la immersió lin-
güística té un aval nacional i internacional, però la realitat és que aquest aval només 
existeix a la imaginació dels nacionalistes i als telenotícies de TV3. Hi insisteixo, si 
la que estic equivocada soc jo i el Telenotícies va dir la veritat, si us plau, captura de 
pantalla de les pàgines on s’avala la immersió lingüística a Catalunya.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Però és que, a veure, jo ja sé que contestar amb una 
pregunta no és un bon recurs, però torne a repetir-li-ho, és a dir, la meva pregun-
ta seria una altra. Avui, demà, després d’aquesta sentència, el model lingüístic, el 
model d’ensenyament de Catalunya canvia en alguna cosa tangible, tal...? (Veus de 
fons.) Espere... No, no, no, és que, clar, perdone, però jo m’intente explicar i vostè 
no em vol entendre. És a dir, el model escolar lingüístic aprovat per llei de la Gene-
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ralitat ha patit alguna alteració sensible que el faça diferent, sí o no? Amb aquesta 
sentència, doncs no –doncs no–, perquè, si en aquesta sentència s’haguera dit que 
això no es pot continuar fent així, evidentment, segur, supose que a partir d’aquesta 
setmana això es faria d’una altra manera, perquè, si no, s’estaria incomplint la sen-
tència. 

És a dir, que hi ha un recurs, que hi ha un intent de que hi haja un canvi declarant 
anticonstitucional un model i que no s’ha aconseguit em sembla bastant obvi. Però 
vostè m’ha de dir a mi «en quina pàgina o en quina pàgina...». No, és que la pregunta 
és al revés, perquè la notícia no va així. Si la notícia resulta que és que el Tribunal 
Constitucional avala aquest model perquè no el canvia en l’essència, sinó només en 
alguns detalls, que precisament no regulen el model d’ensenyament sinó alguns as-
pectes, està perfectament ben donada. 

Farem una altra cosa, també: publicarem això i publicarem també les notícies 
que van publicar sobre el mateix tema mitjans que de cap manera podrien ser acu-
sats d’independentistes o de màquina d’agitació i propaganda. Ja que vostè va tindre 
la paciència de mirar TV3, doncs, jo vaig tindre la paciència de mirar altres dia-
ris també, sense saber que aquesta pregunta, per cert, anava d’això, i li diré: també 
podem publicar quina és la interpretació dels altres. Perquè... (veus de fons), sí, sí, po-
dem fer-ho. Si vostè troba algun titular que digui: «El tribunal qüestiona o desmun-
ta el model lingüístic d’ensenyament a Catalunya», jo també estaré molt content de 
publicar-ho a les xarxes digitals o on vostè vulgui.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’ús d’expressions 
i termes partidistes que indueixen a l’engany en espais informatius als 
mitjans de la corporació

323-00129/12

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre l’ús d’expressions i termes 
partidistes que indueixen a l’engany en espais informatius, i la formula el diputat Ig-
nacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. Per desgràcia, aquesta pregunta ja 
és un clàssic, però és que el problema és que els catalans, en general, i els catalans 
constitucionalistes comencem a tenir la impressió que no podem esperar dels nos-
tres mitjans públics, mentre estiguin governats per persones com vostè, uns mitjans 
que siguin mínimament respectuosos amb la pluralitat i amb la neutralitat infor-
matives, pluralitat social i política, que és el que demanem, i respecte pel principi 
d’igualtat i de proporcionalitat. El que és evident és que, després de diverses sentèn-
cies, després de diverses condemnes de la Junta Electoral Central contra TV3 per 
l’ús d’expressions com «exili» o com «presos polítics», curiosament, des de TV3 i 
des de Catalunya Ràdio, encara diversos dies –i tenim, fins i tot, algun recull dels 
dies en què s’ha produït això–, es continuen fent servir expressions d’aquestes carac-
terístiques. El dia 12 d’abril, per exemple, es va fer servir a Catalunya Ràdio i es va 
fer servir a TV3 l’expressió «exili» i l’expressió «presos polítics». 

Jo, la meva pregunta, senyor Sanchis, des del punt de vista d’una societat demo-
cràtica sana: creu que els ciutadans de Catalunya podem esperar algun dia uns mit-
jans públics de qualitat, uns mitjans públics veraços, uns mitjans públics que respec-
tin el pluralisme polític i el principi de neutralitat?

Gràcies, senyor Sanchis.
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El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

No és que ja veu vostè que la... Quan diu «ciutadans de Catalunya» es refereix 
als ciutadans o es refereix a Ciutadans? Perquè si es refereix a Ciutadans, que són 
vostès, evidentment, a mi... Vostè ha dit: «Comencem a tenir la impressió.» La te-
nen des del primer dia, i no..., serà molt difícil convèncer-los d’alguna cosa contrà-
ria, perquè em fa l’efecte de que vostès..., i ara, després, li explicaré per què, perquè 
tinc la resolució que es va fer precisament d’aquesta protesta que van elevar vostès a 
la Junta Electoral Provincial; després, si vol, en llegim ràpidament alguns aspectes 
que considere molt importants, i veurem qui manipula, o veurem fins i tot qui està 
obsedit amb això, o qui té ja un prejudici de fa molt de temps que no canvia passe 
el que passe.

El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

El que és evident és que, quan jo parlo com a representant de la ciutadania de Ca-
talunya, no parlo estrictament en nom del meu partit, sinó que intento representar els 
interessos del conjunt dels ciutadans de Catalunya. I, en aquest cas, el que no podem 
considerar normal de cap de les maneres és que, des de TV3, tot i les condemnes de 
la Junta Electoral Central, i des de Catalunya Ràdio, encara es continuï fent servir 
un llenguatge que ha dit la Junta Electoral que és contrari al principi de neutralitat, 
al principi de pluralisme polític, al principi d’igualtat i al principi, en definitiva, de 
neutralitat informativa. És una cosa tan senzilla com aquesta i és l’únic que dema-
nem els ciutadans de Catalunya, Ciutadans com a partit polític, com a grup parla-
mentari, però també la majoria dels ciutadans de Catalunya, que demanem i exigim 
una informació veraç, perquè, si no, després, quan veiem als informatius de TV3 
aquest missatge que a mi em sembla realment surrealista, per no dir una altra cosa, 
que ens posen cada dia d’«aquesta informació ha estat elaborada d’acord amb el que 
diu la Junta Electoral Central, i hem evitat l’ús de termes com “presos polítics” o 
“exiliats”», no perquè siguin contraris a la neutralitat informativa, no perquè siguin 
contraris al pluralisme polític, sinó perquè ens ho imposen, aquesta manera de fer 
mitjans públics, de fer televisió pública em sembla, des del punt de vista democrà-
tic, molt poc justa i molt poc sana. Jo, el que li dic, això és una manera d’entendre la 
realitat que és la seva, la dels partits separatistes, i vostè el que fa és fer seguidisme 
dels partits separatistes, única i exclusivament.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyor diputat, soc molt seguidista. Li llegiré la resolució de la Junta Electoral 
Provincial; no sé si vostès van presentar recurs en aquest cas. Vostès, durant una 
setmana, troben només en Catalunya Ràdio i en TV3 l’ús, dues vegades, d’expressi-
ons..., dues vegades durant una setmana, miri si l’obsessió arriba a ser malaltissa. La 
Junta Electoral Provincial diu: «Sin embargo, el hecho de que la crónica se hiciera 
en directo, sin ninguna ayuda de notas escritas, es plausible la explicación ofrecida 
por la corporación de que se trata de un error involuntario. Así lo deducimos por 
la forma y contexto en lo que se dice en una sola ocasión.»

Segona, pel que fa al segon cas, diu: «Consideramos que nos encontramos frente 
a un caso puntual y efectuado en contra del criterio mantenido por la corporación.»

I, finalment, respecte al cartell del qual vostè ara ha fet esment, diu la Junta Elec-
toral Provincial: «En estas concretas circunstancias entendemos que el uso de este 
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cartel en la forma cómo se realiza está amparado por el derecho constitucional a 
informar y a recibir libremente información.»

I conclou finalment la resolució: per tot això, «procede desestimar la denuncia 
interpuesta por don Jesús Galiano Gutiérrez, representante de la candidatura de Ciu-
tadans - Partido de la Ciudadanía».

Quan vostès ens diuen aquestes coses, no reflexionen també sobre les obsessions 
que els defineixen contínuament? I poden arribar a una conclusió –i torne a insistir 
respecte al que he comentat abans, de que la realitat és una i les ganes que vostès 
tenen de deformar-la són molt bèsties. Només per consideració a la resolució de la 
Junta Electoral Provincial jo m’hauria estalviat ara aquesta reflexió i aquesta pre-
gunta, perquè crec que aquí qui queda malament no és la corporació ni TV3 o Ca-
talunya Ràdio; qui queda malament és el partit que presenta aquesta protesta, que 
són vostès, evidentment.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’elaboració i difusió 
de publireportatges polítics a TV3

323-00130/12

Passem a la següent pregunta, dirigida el director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’elaboració i difusió de publireportatges polítics a TV3, i la formula el diputat 
Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Bé; senyor Sanchis, nosaltres a diferència de vostès, respectarem totes les resolu-
cions judicials, totes les resolucions de tots els òrgans, i, per tant, fins i tot aquesta, 
que segons vostè és una plantofada a nosaltres. Doncs jo li dic que nosaltres la res-
pectarem exactament igual que la resta, no com va fer vostè amb el Tribunal Cons-
titucional quan li va dir el que li havia de dir, i vostè es va posar al costat del cop a 
la democràcia els dies 6 i 7 de setembre. Des d’aquest punt de vista, hi ha hagut, fins 
i tot ara, ja l’hi dic, una altra resolució de la Junta Electoral Central per vulneració, 
una vegada més, dels principis de pluralisme polític i social, d’igualtat, proporcio-
nalitat i neutralitat informativa, una condemna, en aquest cas, pel publireportatge, 
un publireportatge que es deia Un procés dins el procés, en què les dones dels po-
lítics presos pel cop a la democràcia el 6 i 7 de setembre, algunes d’elles candida-
tes a les darreres eleccions generals, explicaven la seva experiència. Per justificar 
la condemna, la Junta Electoral Central –ja que vostè em llegia el que diu la Junta 
Electoral, i celebro que vostè ara es torni tan legalista i demostri respecte per l’es-
tat de dret, cosa que no ha fet fins ara, però és un pas endavant molt important en 
la seva carrera–, l’hi dic, el que diu la Junta Electoral Central és: «En su conjunto 
transmite» –aquest publireportatge– «un mensaje legitimador de la causa separatis-
ta, la cual es descrita como una causa justa cuyos defensores resultan así víctimas 
de una opresión abusiva infundada.» El discurs em sona perquè és el que ens diuen 
cada dia els partits separatistes: Catalunya com un subjecte polític perseguit per 
Espanya, oprimit, etcètera, és el discurs que fa TV3, i, des d’aquest punt de vista, 
la JEC afegeix que el fet que els familiars siguin els que donen aquestes opinions 
no priva de la seva eficàcia publicitària, i, per tant, de la seva capacitat de vulnerar 
els principis de proporcionalitat i neutralitat que hauria de respectar la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. És evident que estem davant d’un publireportat-
ge, que, de manera barroera, per no dir pornogràfica, intenta generar simpaties pels 
partits separatistes. 

Jo li pregunto, senyor Sanchis, i amb tota la bona intenció: algun dia (remor de 
veus) –si us plau, silenci–, des de TV3 o Catalunya Ràdio, podem esperar, els ciuta-
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dans de Catalunya que no som partidaris de la causa separatista, un publireportatge, 
o un reportatge, en aquest cas, un documental que manifesti, que expliqui, que ex-
pressi el dolor, el patiment, l’angoixa que vam patir els ciutadans de Catalunya els 
dies 6 i 7 de setembre quan vam veure que les nostres llibertats i els nostres drets 
quedaven arrabassats per la majoria parlamentària, que no es correspon amb la ma-
joria social, quan es va intentar liquidar el nostre marc de convivència, quan es va 
fer tot el que es va fer des del Parlament de Catalunya per part de les forces separa-
tistes? Podem esperar aquest exercici de compensació per part de la televisió públi-
ca, que hauria de ser de tots els catalans perquè la paguem entre tots els catalans?

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyor diputat, l’ha traït el subconscient; de publireportatges no en veurà cap. 
Algun documental, potser, amb més o menys encert –esperem que tingui encert–, 
però publireportatges... Per cert, és una paraula que no apareix en cap lloc de la sen-
tència. I, com que estem parlant de sentències, i ara jo també estic molt content, no 
sé si de defensar també l’estat de dret alhora que m’agradaria defensar el dret a l’es-
tat, en fi, que són termes que és una mica complicats d’entendre, jo també estic molt 
content d’explicar-li a vostè lo que diu la Junta Electoral Provincial, perquè, sap què 
passa? A això encara s’hi pot presentar un últim recurs, i resulta que les opinions 
són absolutament contràries. Vostè ha llegit les que venen bé per la part que ha pre-
sentat aquesta protesta, i jo li puc llegir les que diuen exactament lo contrari, que 
podien avalar aquest reportatge, aquest documental que vam fer nosaltres.

On diu: «No interviene ninguno de los políticos actualmente en prisión; no con-
tiene ninguna intervención de los presos en actos políticos ni similares, ninguna 
imagen de archivo de tipo político, como podrían ser mítines o manifestaciones. El 
programa no tiene clara incidencia electoral favorecedora de determinadas candida-
turas concurrentes, en concreto el mismo mensaje que los consignados por Esquerra 
Republicana y Junts per Catalunya.» Continuo: «En las seis expresiones referidas...», 
etcètera. Vull dir, tot és així, fins que al final es desestima la denúncia. I vostè pot 
dir: «Bé, però una instància superior.» Sí, sí, això és Junta Electoral Provincial. Sí, 
sí, acaba dient... (veus de fons), no, no, no, i vostè pot dir «una instància superior», 
però jo li estic comentant: si vostè creu en l’estat de dret, també pot creure en inter-
pretacions diferents, i aquí tenim, primer, la instància provincial, que curiosament 
–a mi també em resulta una mica xocant–, sempre, en aquests sis recursos que ens 
han posat aquesta vegada, ens dona la raó, i, quan arriba la central, desmenteix tots 
els arguments de la Junta Electoral Provincial. 

No deu ser, senyor diputat, que hi ha una clara diferència de percepció de realitat 
entre una junta electoral, la provincial, més pròxima als fets, i una desviació molt 
clara en una altra junta electoral, que és la central?, i que, per cert, últimament té 
actituds i decisions bastant controvertides. És a dir, esperem a arribar al final del re-
curs, però l’hi diré: només els demane que entenguin també tots els arguments que 
dona la Junta Electoral Provincial, que es pregunten si no és curiós que siguen tan 
diferents respecte als que dona la central, i que, com a mínim, ens donen el bene-
fici del dubte, que hi ha una sèrie de juristes i una sèrie de gent que hi entén i que 
opinen contràriament al que vostès hi veuen, i exactament igual que com nosaltres 
ho veiem. Almenys m’haurà de reconèixer que és una mica paradoxal, tot això.

El president

Passem a la següent pregunta...
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’ús de programes 
de TV3 per a difondre exclusivament i de manera excloent el discurs 
separatista

323-00131/1

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre l’ús de programes de TV3 
per a difondre el discurs separatista, i la formula el diputat Ignacio Martín Blanco, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Senyor Sanchis, vaya, pensaba que había usted aprendido algo sobre cómo fun-
ciona el estado de derecho, pero veo que no. Una instancia inferior, lógicamente, tie-
ne que estar a lo que diga la instancia superior, y, si un tribunal de primera instancia 
dice una cosa, el Tribunal Supremo dice otra, y, por tanto, usted tendrá que aceptar 
que la sentencia que vale es la de la instancia superior, la definitiva, la que dice que 
la sentencia es firme. Por tanto, esa interpretación jurídica que usted hace me parece 
de lo más surrealista. 

Pero, en todo caso, quería hablar en esta ocasión de otra cosa. Sobre un tema 
que me parece especialmente grave, que es la pretensión de utilizar el humor como 
excusa para seguir deshumanizando, criminalizando y señalando a los ciudadanos 
catalanes que no somos separatistas, a los ciudadanos catalanes que somos consti-
tucionalistas.

Mire, en el Polònia de la semana pasada se recreaba el debate a cuatro de los 
candidatos a la presidencia del Gobierno de España, y, en un momento, una de las 
preguntas era sobre Cataluña. Pues bien, la respuesta de los candidatos se corres-
pondía fielmente con la visión distorsionada y victimista del separatismo. Así, cuan-
do le tocaba el turno de responder sobre Cataluña a Albert Rivera, la respuesta era 
ni más ni menos que: «Muy puta». ¿A usted le parece normal, señor Sanchis, que, 
desde una televisión pública que pagamos todos los catalanes, se pretenda proyectar 
la imagen de que un candidato a la presidencia del Gobierno de España, que es ca-
talán y que siempre ha hecho bandera de su catalanidad allá donde va, se pretenda 
decir que es anticatalán solo porque no comparte la visión distorsionada y victimis-
ta del nacionalismo? ¿No cree que es perfectamente posible ser y sentirse profun-
damente catalán y abominar del nacionalismo, como ocurre en el resto del mundo 
civilizado?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Home, sobre el nacionalisme podríem fer una tesi doctoral, perquè els geperuts 
no se solen veure la gepa, habitualment. I sobre què és nacionalisme espanyol i na-
cionalisme català podríem estar vostè i jo discutint com hem fet alguna ocasió hores 
i hores, i, al final, hi ha gent que sempre veu nacionalistes a l’altre costat i que és 
incapaç de detectar el seu propi nacionalisme, potser perquè pensen que no ho són. 
Jo li diré, miri, tornem a parlar del Polònia. A vostè li sembla normal la corbata que 
ahir portava el president de la Generalitat? Ja sé que no he de respondre una pre-
gunta amb preguntes, però, evidentment, el Polònia és un programa que fa ironia 
i burla sobre tots els defectes que veuen els seus guionistes, i, de vegades agraden 
més o de vegades menys. Estic segur que la gent que hi ha en esta sala de Junts per 
Catalunya i d’Esquerra Republicana, mirant el Polònia d’ahir, no van quedar molt 
contents de com se presenten els seus dirigents. I estic segur també que tenen prou 
sentit comú per entendre que aquestes burles no són contra els seus votants ni contra 
la meitat dels catalans, sinó només contra els tics o contra fins i tot les actituds o les 
maneres de procedir d’alguns dirigents polítics.
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El president

Gràcies. Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Bueno, el ejemplo no hace más que confirmar que, realmente, con la cuestión 
del humor, ustedes tienen una visión muy sesgada, porque no es lo mismo, evidente-
mente, una corbata que pretender que un candidato, insisto, que hace bandera de su 
catalanidad, pretender atribuirle la anticatalanidad, que es exactamente el mensaje 
de los partidos separatistas. Insisto, señor Sanchis, se puede ser perfectamente ca-
talán sin ser..., sin necesidad de suscribir el discurso del nacionalismo de confronta-
ción con el resto de España, de menosprecio a los catalanes que no son separatistas. 
Como era previsible, usted me sale con el discurso del humor, de que el humor es 
para todos, pero, señor Sanchis, ustedes lo que hacen no es extremar o caricaturizar 
una característica de Albert Rivera, que, desde luego, no es nada de lo que ustedes 
pretenden. ¿Por qué no cogen y presentan al señor Torra, por ejemplo, o la señora De 
Gispert como miembros de un grupo supremacista y xenófobo que se dedican a ex-
pulsar a todos los catalanes que no les gustan o los que no piensan como ellos y van 
por el mundo dando carnets de catalanidad a gente que llegue de España o del resto 
del mundo? Eso sería quizás una exageración, pero al menos podrían decir ustedes 
que tiene una base argumental. ¿Qué base argumental tiene lo que ustedes hacen 
con Ciudadanos, que pretenden colocarnos como un partido anticatalán, cuando lo 
que somos es un partido liberal y claramente contrario al nacionalismo? Evidente-
mente, somos antinacionalistas, sí, pero ustedes no tienen derecho a intentar decir-
nos que somos anticatalanes, sencillamente.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyor Martín Blanco, nosaltres..., aquest genèric, traslladant-lo a un programa 
d’humor, sempre m’ha semblat que vostès, cada vegada que vostès ho diuen i que 
ara diu: «És que insisteix en que és un programa d’humor», és que encara no ho han 
entès –és que encara no ho han entès–, és que, de veres: és un programa d’humor. 
Ja sé que vostès no riuen mirant el Polònia, ho lamente moltíssim. Ahir va ser líder 
d’audiència en aquest país, i el va veure una milionada de gent que segurament sí 
que riu. Si vostès no riuen amb aquest humor o els sap molt greu el tipus de bro-
ma que fa respecte als seus líders o dirigents, què hi farem. Torne a repetir-l’hi: hi 
ha prou motius segurament per a tots els partits polítics que estan representats en 
aquesta cambra per sentir-se ferits, en alguna ocasió fins i tot dolguts. Doncs miri, 
ho lamente molt. Això no és TV3; això és un programa que es diu Polònia, que por-
ta un muntó d’anys en antena i que dona la casualitat de que és tot allò que no veuen 
vostès, què hi farem. 

I diu: «Tornem i tornem i tornem»; doncs tornarem totes les vegades que faci 
falta, fins que entenguen que sí, que és un programa d’humor, i que és dels millors 
que es fan en aquesta part del món. Ho lamente moltíssim. I, si no, mirin, algun dia 
podrien preguntar a gent que no pensa com vostès què opinen respecte al Polònia. 

I acabe amb la corbata. La corbata no era el dit; la corbata era la lluna, la corba-
ta era un fet anecdòtic. La imatge caricaturitzada que presenta el Polònia de molts 
líders polítics que no són el senyor Albert Rivera pot ser, en ocasions, fins i tot cruel 
i molt dura, i ningú protesta i té la pell tan fina com vostès. I, si no, després, quan 
vinguin els altres diputats, i quan intervinguin, els podem preguntar si els fan molta 
gràcia segons quins gags. I, si els en fa, sí, doncs miri, realment tenen molta molta 
molta molta paciència, perquè de vegades són molt durs.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la programació de 
TV3 durant la campanya de les eleccions generals, la nit electoral i els 
dies posteriors

323-00133/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la programació de TV3 durant la campanya de les eleccions generals, i la formu-
la el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies. Després d’aquests episodis de pornografia política i humana, també, 
intentem parlar una mica de periodisme. El programa especial de les eleccions de 
TV3 va tenir una gran audiència: un 32,9 a TV3, més un 8,9 al 3/24, gairebé un 42 
per cent en total. Aquest total pràcticament triplica la segona cadena en audiència la 
nit electoral, La Sexta, que, a més a més, va ser la que va liderar l’audiència a Espa-
nya. El debat de TV3 ha estat el més vist de la història en unes eleccions generals, 
i el segon més vist de tots els debats electorals. La informació electoral ha estat, ja 
ho sabem, restringida políticament per la Junta Electoral Central, amb la prohibició 
dels termes «presos polítics» i «exiliats», però, en canvi, ha estat alliberada de la 
cotilla del minutatge imposat, o sigui, elaborada amb criteris periodístics. 

També tenim bons resultats al Telenotícies comarques, al Més 3/24. En canvi, hi 
ha una excepció, que és el resultat penós d’audiència que va obtenir l’espai compen-
satori ordenat per la Junta Electoral Central a favor del PSC, PP i Ciutadans, només 
amb 35.000 espectadors i un 3 per cent entre TV3 i el 3/24. Amb aquesta excepció, 
tot plegat és un èxit periodístic inqüestionable de TV3. 

La pregunta, en aquest cas, ja no és tan política sinó periodística, més de con-
tinguts: fins a quin punt són atribuïbles, aquests bons resultats, a la bona feina dels 
professionals? Tots sabem que la situació política també fa que hi hagi més interès 
per la política en general en aquests moments. O sigui, que ens faci una valoració 
més periodística i professional de tot aquest període electoral de la programació.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies, president. Home, com a balanç periodístic és, ha de ser necessà-
riament positiu, i, més que positiu, amb una certa eufòria, que estaria justificada, en 
aquest cas, no només pel volum d’audiència, que va ser realment important, impor-
tantíssim, sobretot la nit electoral, sinó també per la qualitat dels programes, per la 
qualitat de la realització, tant del debat..., i, sobretot, de la nit electoral, que, per cert, 
eren responsabilitat del mateix equip i del mateix responsable de realització. I a mi 
em fa l’efecte, vist amb una mica de distància, per no viure-ho amb la vehemència 
que suposa estar allà dins compartint decisions, errors i responsabilitats, que és dels 
millors programes, segurament, que es van fer en tot l’Estat, i, segurament, dels mi-
llors programes electorals que es poden fer en aquesta part del món. Vull dir que jo 
crec que, vaja, es va fer molt bé, que la gent va treballar molt bé. 

I, clar, no ho sé, quan a un diari, que no és el diari de la matraca, per les al·lusions 
contínues d’algun diputat d’aquí, com per exemple El Periódico, diu: «Majoria ab-
soluta la nit electoral de TV3», i fa comentaris com «TV3 va arrasar de manera que 
gairebé va triplicar el programa Al rojo vivo», que va ser el guanyador a Espanya...; 
el diari també diu que es va destacar l’impactat grafisme amb realitat augmentada, 
etcètera. Altres diaris, que podrien ser més qualificats d’això que diem aquí contí-
nuament, diuen: «TV3 goleja en qualitat la nit electoral», «TV3 ha convertit els seus 
especials en una marca avalada per l’audiència, en un gran marca avalada...» És a 
dir, home, el resultat final és que s’hi treballa moltíssim, hi ha moltíssimes hores de 
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dedicació, hi ha un esforç molt bèstia en cada campanya electoral, i, finalment, hi ha 
uns esforços recompensats per uns programes que val la pena destacar.

I aprofite..., jo normalment no felicite els professionals de la televisió, personal-
ment no els envie aquestes notes, no solc fer això perquè..., potser hauria de fer-ho 
però no va amb el meu tarannà, però miri, cada vegada que hi ha l’oportunitat, i 
més en seu parlamentària, de felicitar la gent que fa bé la seua feina, doncs, ho faig, 
i això, els hem de donar les gràcies, moltíssimes gràcies per tan bé com treballen i 
pel que fan. I m’agradaria que els que més els critiquen ni que fora només una vega-
da en la vida, quan les coses són tan contundentment evidents, tingueren només un 
mínim espai per reconèixer-los la feina que fan.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la gestació del 
projecte de la sèrie Les de l’hoquei i l’objectiu que es busca

323-00136/12

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre la gestació del projecte de 
la sèrie Les de l’hoquei i l’objectiu que es busca, i la formula la diputada Jenn Díaz, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. El dilluns passat s’estrenava amb 
bones dades d’audiència la nova sèrie Les de l’hoquei, les històries de set noies d’un 
equip d’hoquei que, conjuntament amb la seva entrenadora, lluitaran perquè el seu 
club no desaparegui. Les de l’hoquei és una sèrie creada a partir del treball de final 
de grau de Comunicació de quatre noies de la Universitat Pompeu Fabra que, a tra-
vés de la productora Brutal Media, ha pres forma a TV3; una col·laboració, per tant, 
entre universitat i empresa. A més, Netflix serà la plataforma de distribució de la 
sèrie a nivell mundial, després de Si no t’hagués conegut i Benvinguts a la família. 
La sèrie també compta amb una voluntat transmèdia, perquè, a banda del capítol 
per a televisió, també hi ha molts altres continguts audiovisuals a les diferents xar-
xes socials. 

Voldríem saber quina ha estat la gestació d’aquest projecte, quins objectius s’han 
marcat amb aquesta nova sèrie i amb la seva difusió internacional, i que si podrien 
fer-nos una valoració de com pensen que pot influir la sèrie en el món de l’esport 
femení, que avui en dia necessita referents a la televisió pública.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Si vol comencem per l’última. L’esforç que estan fent tant 
Catalunya Ràdio, amb el director que tenim aquí al costat, com Televisió de Cata-
lunya respecte a l’esport femení, l’esforç –jo no diria «esforç», sinó l’acte de justícia 
informativa, per dir-ho així– últimament no és, per dir-ho d’aquesta manera, una 
improvisació; està pensat i està treballat. Fins i tot, bé, ja ho anirem veient, el fet de 
que acompanya l’èxit en alguna competició, com, per exemple, el futbol femení, ho 
hem de dir així, dins del Barça –encara per ara ho hem de dir així–, ajuda moltís-
sim. Això està provocant que molt més públic estigui preocupat per això, ho estigui 
seguint tot, etcètera, i nosaltres volem contribuir-hi perquè senzillament és un acte 
de justícia.

Dit això, aquest és un element de la sèrie, però en té alguns altres més. Vostè 
ho ha dit, hi ha una important coordinació entre el que és el món universitari, per-
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què això va ser un treball de grau de tres alumnes de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, però no arriba només al món de l’empresa, sinó de les empreses, per-
què, això, primer, s’hi interessa una productora, Brutal Media; la productora ofereix 
això a TV3, ho fem en contacte, i, finalment, acaba en Netflix. Vull dir que aquí te-
nim el món universitari, però, a més a més, tres empreses. 

I, a més a més, hi ha altres intencions que són bastant evidents també i que poden 
funcionar; de fet, alguna ja està funcionant. Per exemple, un públic jove. Nosaltres 
sabem que el públic que mira televisió convencional, la televisió habitual en el su-
port que hem vist tota la vida, cada vegada és més gran, i la intenció és renovar-lo 
com sigui, també en aquest suport i en els altres, en els digitals, i la sèrie ho aconse-
gueix. Va tindre un seguiment d’audiència del 16 per cent, em sembla que era, el pri-
mer dia, però entre el públic més juvenil, del 30 per cent. I això és el que buscàvem. 

I també el que buscàvem, evidentment, com que tot aquest sector social, aquest 
sector d’edat està molt molt molt involucrat i implicat en les xarxes socials, que tin-
gués un tractament en xarxes socials diferents. Vull dir, aquí hem intentat un muntó 
de coses que crec que totes poden ser positives. I, per ara, l’estem encertant. Hem 
d’esperar a veure finalment el resultat de l’audiència més escampada, no en un capí-
tol sinó en tots, i mirar quina tenim en la televisió convencional, quina en xarxes, 
però, vaja, si la idea és aquesta i acaba sortint mínimament bé, haurà valgut la pena.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les tres dècades del 
TN Comarques i el seu futur

323-00139/12

...dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre les tres dècades del TN co-
marques i el seu futur, i la formula la diputada Raquel Sans, del Grup Parlamentari 
Republicà. Té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Senyor Sanchis, l’últim informe del CAC sobre el 
compliment de les missions específiques del servei públic, corresponent a l’any 2017, 
diu que la pluralitat territorial i la proximitat informativa perfilen els mitjans de la 
corporació com a informatius de referència. Aquesta afirmació del CAC val tant per 
a Catalunya Ràdio com per a TV3, però ens volem fixar en la televisió, perquè el 
24 d’abril passat es van complir trenta anys del Telenotícies comarques, que, en tot 
aquest temps, han estat líders d’audiència de la seva franja horària. La sensació, per 
tant, és que els Telenotícies comarques han estat fins avui una experiència d’èxit, ja 
que, d’una banda, tenen bona audiència, i, d’una altra, contribueixen al pluralisme 
territorial dels informatius de TV3, que, sense aquest programa, probablement que-
darien molt esbiaixats a favor de Barcelona. Els que venim de Tarragona, Lleida, 
Terres de l’Ebre, Girona o Pirineu, ja els hi dic que ho valorem molt positivament. 
L’altre dia, de fet, teníem l’oportunitat de repassar i rememorar alguns dels millors 
moments d’aquests trenta anys de TN comarques, i, per exemple, doncs, en el cas de 
Tarragona, podíem reviure moments com l’arribada de l’AVE o també la inaugura-
ció de Port Aventura, no? 

Precisament, el setembre del 2017 els Telenotícies comarques van canviar de for-
mat i van desaparèixer les desconnexions territorials, de manera que a partir de 
llavors tots els espectadors veuen el mateix programa amb informació de tot Cata-
lunya. D’això ja en vam parlar en una sessió anterior d’aquesta comissió, però hau-
rem d’esperar la publicació de l’informe del CAC corresponent al 2018 per veure si 
aquest canvi va tenir alguna repercussió en el pluralisme territorial d’aquests infor-
matius.
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Pel que fa a les preguntes que li volem plantejar, és: voldríem conèixer la seva 
valoració d’aquestes tres dècades, que es diu de seguida, de TN comarques, i també 
saber com encaren el futur d’aquest programa, que, hi insisteixo, és tan i tan neces-
sari per a l’equilibri territorial i on tenen cabuda una tipologia de temàtiques més de 
caràcter social, que habitualment tampoc no trobem en altres tipus d’informatius.

Gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies, senyor president. Això ho vam parlar aquí, senyora diputada, i 
vam estar valorant en aquell moment, i parlant-ho amb vostès, sobre si el fet d’eli-
minar les desconnexions i fer-ho en un programa podria ser positiu o negatiu. La 
veritat és que això es va fer a instàncies dels responsables d’informatius i dels equips 
que ho fan, i la idea era, moltes vegades, intentar esmenar la sensació de reducte per 
a algunes notícies que eren d’interès general, i reducte, a més a més, encara que amb 
algun lleuger matís, provincial. És a dir, la idea que em va traslladar informatius, 
que jo vaig fer meua immediatament en aquell moment, era que una notícia que va-
lia la pena veure-la en el Camp de Tarragona també valia la pena veure-la a la Gar-
rotxa o veure-la a la Cerdanya. I si una notícia tenia prou entitat perquè la veren la 
gent de proximitat també l’hauria de tindre perquè la veren tots.

Aquest va ser el punt de partida, i segurament era discutible, ho reconec, po-
díem haver dit... Però, al final, crec que la fórmula final ha acabat tenint gràcia, és 
a dir, que això ha anat bé. Per dues qüestions; primera, perquè estem contents amb 
el manteniment de la qualitat de les informacions, però, a més a més, amb que tots 
les puguem veure, i no en el Telenotícies general, on hi ha apartats d’internacional 
o d’economia que poden impedir..., si la notícia és molt important, evidentment, hi 
anirà, però, si no, si també és important però d’una altra manera, doncs que vaja al 
primer període.

I quedava l’última gran pregunta, que és l’audiència. Nosaltres, quan vam pren-
dre aquesta decisió, havíem vingut d’un 19 per cent d’audiència i estàvem en un 17 
per cent. I això ha anat corregint-se, de tal manera que aquell any, l’any que vam 
prendre la decisió, l’any 17, l’audiència del Telenotícies comarques era del 17,1, des-
prés va passar al 18,1, i ara estem en el 18,7.

Al marge del que passa, del context informatiu que vivim, l’informatiu comar-
ques té caràcter propi, i el fet de que vagi augmentant l’audiència, al marge dels mo-
ments polítics que vivim, perquè va d’una altra manera, és una bona notícia. Pen-
sem, per tant, que, mentre això es mantingui així i continuem pujant, mantindrem el 
model i intentarem fer-lo dins dels nostres recursos tan bé com puguem.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 
programació de l’emissora durant la campanya de les eleccions generals, 
la nit electoral i els dies posteriors

323-00134/12

...dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la programació de l’emissora du-
rant la campanya de les eleccions generals, i la formula el diputat Francesc de Dal-
mases, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Molt bon dia. Doncs, en aquest combat predemocràtic entre 
censura i realitat, una altra vegada s’ha imposat la realitat. Hi ha qui vol matar el 
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missatger, però la realitat és que presos polítics i exiliats que van concórrer a les 
eleccions d’aquest cap de setmana van obtenir la seva acta, i, per tant, esperem po-
der veure ocupant el lloc que els pertoca al Congrés dels Diputats espanyol, i al Se-
nat, doncs, l’Oriol Junqueras, en Jordi Sànchez, en Josep Rull, en Jordi Turull, en 
Raül Romeva i en Jami Matamala. Dèiem que volen matar el missatger, però, bàsi-
cament, la corporació ha fet la seva feina, i la ràdio ha fet molt bé la seva feina, ha 
fet allò que els experts diuen, que s’han de prioritzar quatre eixos en la informació 
electoral; la primera de tot és prioritzar els electors, que són molt més de la seva au-
diència, en tant que mitjà públic, no només són audiència, sinó que són electors, i, 
per tant, se’ls ha de tractar com a tals i amb intel·ligència; explicar a fons les forma-
cions polítiques que hi concorren; conèixer i explicar les lleis electorals, perquè ens 
sembla que hi ha una formació col·lectiva en fer la programació com l’heu abordat 
des de la corporació, que és explicar per què la democràcia és útil i imprescindible, 
i aquest també l’heu fet. Hi ha un quart que no l’heu fet tant, que és la cautela amb 
les enquestes, eh?, per allò de les profecies que s’acaben convertint en realitat, però 
bé, en tot cas, això seria un altre tema que en podríem parlar.

En tot cas, al director de Catalunya Ràdio li voldríem preguntar quina valoració 
feu de la cobertura de la campanya electoral, de la nit electoral, i, sobretot, també, 
dels dies posteriors, amb les anàlisis que se’n deriven.

Gràcies.

El president

Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals (Saül Gordillo 
Bernárdez)

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Doncs li agraeixo les seves parau-
les i el reconeixement a aquesta feina que ha fet Catalunya Ràdio i el conjunt de la 
corporació en aquesta campanya electoral, que jo crec que és de les més atípiques i 
excepcionals que recordo de la meva trajectòria professional, no?, perquè el Consell 
de Govern va aprovar un pla de cobertura el 27 de març; després, posteriorment, va 
haver de fer fins a tres canvis durant la campanya electoral fruit dels recursos i de la 
intervenció de la Junta Electoral, i dels recursos que anava resolent la Junta Electo-
ral, i que molts cops s’elevava a la central –de la provincial a la central–, i, per tant, 
en tot moment hem hagut d’estar combinant un equilibri que no ha estat fàcil entre 
que es fes la informació i la feina dels professionals amb la total llibertat que tenen 
durant tota una temporada normal, i l’excepcionalitat que, per una qüestió legal, ens 
ve donada, i pel fet de ser mitjans públics encara més, tot i que amb això també hi 
ha una certa idea equivocada, que és que sembla que només els mitjans públics es-
tan sotmesos a la Llei electoral i que això no s’aplica als privats, quan en principi jo 
crec que això no és ben bé així. Però, en tot cas, nosaltres assumim la nostra respon-
sabilitat, i, lògicament, hem hagut de respondre a totes les decisions que ens venien 
donades de la Junta Electoral.

Jo crec que el resultat final, com vostè deia, és molt satisfactori. Jo vull traslladar 
una felicitació als professionals perquè no és fàcil haver de treballar pendents de si 
es poden fer servir determinades expressions o de si s’han de fer determinats espais 
compensatoris o de com s’han de cobrir determinats esdeveniments, però, tenint en 
compte l’excepcionalitat del moment, com vostè recordava, amb càrrecs que eren 
candidats en aquell moment, ara ja són electes, en la situació excepcional en la que 
es trobaven, jo crec que la ràdio pública ha estat a l’alçada i ho ha fet bé.

Dir-li, per fer una mica de referència als mitjans digitals, que 560.000 usuaris 
únics s’han informat sobre aquestes eleccions a la web de la corporació; concre-
tament, la nit electoral el nostre portal va tenir una audiència de 415.000 usuaris 
únics. Aquesta és una xifra que és més del doble de l’audiència que vam registrar les 
eleccions generals del 2016 i del 2015.



DSPC-C 252
3 de maig de 2019

Sessió 12 de la CCMA  18

També és destacable que 140.000 usuaris únics van seguir en directe els espe-
cials electorals de TV3 i de Catalunya Ràdio a través de la web i de les aplicacions.

I, per acabar, dir que hi ha 25.000 usuaris que van seguir això a través del Fa-
cebook Live. I, en el cas de la ràdio, crec que una bona nit electoral amb Mònica 
Terribas i Òscar Fernández, que va començar amb Roger Escapa i Neus Bonet, que 
van fer, al llarg de tot el dia, una molt bona cobertura d’aquella jornada electoral.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre l’objectiu 
de retransmetre la final de futbol femenina de la Lliga de Campions

323-00137/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre 
l’objectiu de retransmetre la final de futbol femenina de la Lliga de Campions, i la 
formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Senyor Gordillo, justament ara fa escassos minuts, la meva 
companya Jenn Díaz preguntava justament per, en fi, una ficció posada a TV3 en 
prime time, per primera vegada amb l’esport femení en l’eix central, i que és una 
cosa que realment a nosaltres ens agrada, i que, a més a més, funciona, agrada a 
l’audiència, que és el més important, no? Però, a més a més, d’aquí tres setmanes, 
no? –no hi arriba, el 18 de maig–, per primera vegada per a l’esport femení i català, 
en aquest cas el Barça ha arribat a la final de la Champions que es jugarà e Budapest 
el dia 18 de maig. I és cert que, per als que som seguidors de l’esport, del futbol fe-
mení, sobretot del futbol femení, no?, és molt difícil si no vas al Mini, quan juguen 
al Mini, o a la ciutat esportiva, poder seguir els partits del Barça, en aquest cas. Sí 
que és cert que, a vegades, a la plataforma Movistar se n’ha passat algun, eventual-
ment, però és molt difícil poder seguir amb normalitat l’esport femení.

Per tant, davant d’aquesta fita, d’aquesta gesta que ha fet el primer equip femení 
del Futbol Club Barcelona, s’ha anunciat per part de Catalunya Ràdio que justament 
l’equip de LaTdT farà la retransmissió, amb en Ricard Torquemada i el Bernat Soler, 
des de, tenim entès, Budapest, per poder fer tot el cobriment, doncs, d’aquesta fita 
del Futbol Club Barcelona. Per tant, nosaltres creiem que és una molt bona notícia 
que Catalunya Ràdio segueixi, doncs, un partit d’aquesta magnitud internacional 
del futbol femení, del Barça femení, i, per tant, ens agradaria que ens expliqués una 
mica quin desplegament està preparant o està plantejant, no?, la direcció de Catalu-
nya Ràdio per poder fer aquest seguiment d’aquesta històrica final.

I deixi’m preguntar-li també si han previst algun tipus de continuïtat, no?, pel que 
fa justament a aquestes retransmissions de futbol o d’altres equips catalans femenins 
per tenir, doncs això, més presència de l’esport femení també en l’antena, al dial de 
Catalunya Ràdio.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs l’objectiu de Catalunya Ràdio 
és transmetre tota la final de Champions de futbol femení amb exactament les ma-
teixes prestacions que, si tenim una mica de sort el proper dimarts a Liverpool, 
transmetrem la final masculina, no? Transmetre el Barça - Olympique de Lió amb 
LaTdT, amb tot l’equip de LaTdT –el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, però tot 
l’equip que conforma LaTdT–, és de justícia i ens connecta amb una realitat social i 
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amb una realitat de l’esport. La direcció de ràdio va tenir aquesta idea fa ja algunes 
setmanes, i tan bon punt ho va compartir amb Ricard Torquemada i amb l’equip de 
LaTdT i amb el Departament d’Esports, la veritat és que hi va haver molt d’entusias-
me amb la iniciativa. Però és que aquest entusiasme no és només per aquesta final, 
sinó perquè sublima tota una feina de molts anys, no? I això no és mèrit de l’actual 
direcció, ni molt menys, perquè això que farem el 18 de maig no és excepcional; tots 
els programes de la casa, d’esports, es fan un tip de tirar endavant transmissions ra-
diofòniques d’esdeveniments d’esport femení, amb absoluta normalitat. 

I deixi’m que n’hi digui algunes per posar en valor aquesta feina que s’està fent 
i que, lògicament, continuarem fent. Catalunya Ràdio ha seguit tota la temporada 
del Barça a la Champions femenina, amb presència de tots els partits en antena, ja 
sigui al Tot costa o al Tot gira. Es va fer la transmissió del partit de semifinals entre 
el Bayern i el Barça amb l’Ernest Macià. També s’ha fet seguiment i connexió dels 
millors partits de la lliga femenina de futbol del Barça i de l’Espanyol. Es va fer la 
transmissió íntegra de la final de Copa de la Reina de bàsquet entre l’Uni Girona i 
el Salamanca. S’ha fet seguiment dels partits de play-off de lliga de bàsquet feme-
ní del Girona i del Cadí La Seu. El 20 d’abril es va fer la transmissió de la final de 
Champions femenina de waterpolo, amb victòria del Sabadell, i, per tot això, el que 
ens fa més il·lusió de tirar endavant aquesta iniciativa és que no és una acció de ma-
quillatge, sinó que forma part d’una feina llarga. I, precisament aquest diumenge, a 
les nou del vespre, hi haurà la final femenina de la lliga de bàsquet entre l’Uni Gi-
rona i el Perfumerías, amb transmissió d’Ernest Macià, Carme Lluveras i tot l’equip 
de Tot gira. I, això, lògicament, aquesta aposta la mantindrem.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura 
informativa de les eleccions municipals del 2019

322-00104/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la co-
bertura informativa de les eleccions municipals del 2019, i la formula el diputat 
Marc Parés, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula.

Marc Parés Franzi

Molt bé; bé, bon dia, presidenta. Venim d’unes eleccions i n’encarem en les 
properes setmanes dues més, les municipals i les europees. Volia aprofitar també, 
doncs, per felicitar a tots els professionals de Televisió de Catalunya i de la ràdio 
pública catalana per la bona feina feta durant les passades eleccions i pels nivells 
d’audiència aconseguits, que són bons, són molt bons, i crec que ens hem de felici-
tar per això.

Dit això, quin pla de cobertura tenen previst fer els canals de Catalunya Ràdio i 
de Televisió de Catalunya per a les properes eleccions municipals i europees? Ara 
mateix, nosaltres, que sapiguem, no tenim el document de pla aprovat. I sí que vol-
dríem dir, doncs, que creiem que es tractaria d’enriquir o de millorar allò que s’ha 
fet en campanyes anteriors, però no de reduir-ho. En aquest sentit, en les darreres 
eleccions europees hi havia hagut, doncs, reportatges, altres peces informatives so-
bre les polítiques i el funcionament de la Unió Europea, també debat de candidats i 
entrevistes de candidats i candidates. I pel que fa a les municipals del 2015, doncs, 
vam veure dues tandes de debats municipals, descentralitzats via desconnexió ter-
ritorial, debats amb candidats locals de les formacions amb representació al Par-
lament de Catalunya que concorren a les municipals, emesos simultàniament per 
TV3, Catalunya Ràdio i pel 3/24. Per tant, parlem tant de debats d’europees, dos 
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debats de municipals, entrevistes als diferents candidats d’unes i altres eleccions i 
informacions complementàries sobre programes i balanç de mandat.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (Núria Llorach i Boladeras)

Gràcies, senyor president. Bon dia a tots i a totes. Bé, encarem unes noves elec-
cions, complexes, perquè són dues eleccions simultàniament, i, per tant, ens hi hau-
rem d’abocar molt més, en la informació, perquè són dues eleccions. Encara no hem 
rebut el pla de cobertura; el rebran aquest dematí perquè ahir el va aprovar el Con-
sell de Govern, ahir al dematí, amb les propostes que els directors d’informatius dels 
dos mitjans, i coordinats per la consellera Rita Marzoa, han anat fent les reunions i 
han anat confegint el que ahir es va aprovar al Consell de Govern.

Com sempre, considerarem les eleccions europees i municipals com una prio-
ritat informativa; hi hauran entrevistes a tots els candidats i candidates, tant de les 
municipals com de les europees; hi hauran dos debats, un coordinat i moderat per 
en Xavi Coral el 14 de maig per a les eleccions europees, i un altre el 21 de maig 
coordinat per Ariadna Oltra i moderat per Ariadna Oltra per a les eleccions muni-
cipals a l’Ajuntament de Barcelona. Això no treu que en el programa Més 3/24 es 
faran també debats de les circumscripcions de Tarragona, Lleida i Girona. Hi ha 
una novetat important, que serà la primera vegada que es farà en aquest pla de co-
bertura, que són els debats territorials de Catalunya Informació, se’n faran amb tots 
els candidats i candidates als ajuntaments de Girona, Lleida i Tarragona, i es farà la 
seva emissió en directe a cadascuna de les demarcacions, es veuran a tot Catalunya, 
i amb assistència de públic, aquesta és la novetat, i es faran els dies 20 de maig, a 
Girona; 21 de maig, a Lleida, i 22 de maig, a Tarragona. Es faran a les quatre de la 
tarda. Llavors, el Més 3/24 els organitzarà també però a la nit, i no serà la rèplica, 
com els dos grans, que els fem simultàniament a TV3 i a Catalunya Ràdio, sinó que, 
en aquest cas, se’n faran dos.

També, no oblidem que són les eleccions europees, municipals i al Conselh de la 
Val d’Aran, per tant, també donarem una cobertura específica en les desconnexions 
del Canal 3/24 i a l’emissora Catalunya Informació. Per a la Val d’Aran, s’emetrà un 
debat amb els candidats i candidates al Consell General d’Aran, i, a més, Catalunya 
Informació n’oferirà un amb els candidats i candidates a l’Ajuntament de Vielha. 

De forma genèrica i succinta, aquesta serà la cobertura que es farà en aquestes 
properes eleccions.

El president

Senyor Parés, té la paraula.

Marc Parés Franzi

Bé; moltes gràcies per la informació. Per part nostra, dir-los que sobretot mai 
perdin de vista que han de garantir, com habitualment fan, aquests principis fixats 
per la Llei electoral general i per la legislació audiovisual catalana, no?, com són 
el pluralisme polític, la neutralitat informativa, la informació suficient sobre les di-
verses ofertes electorals i sobre l’activitat dels representants sortints, i que, per tant, 
doncs, també tinguin en consideració informacions de balanç de la feina feta per 
part dels representants sortints, tant d’europees com de municipals.

Pel que fa als debats, no?, i en contrast amb el que hem vist anteriorment, doncs, 
ens alegrem de la moderació, perquè demostra que TV3, efectivament, té grans pro-
fessionals, amb capacitat per dur a terme aquests debats i evitar situacions com les 
que es van produir, hi insisteixo, en el darrer debat electoral, en el sentit de que, al 
nostre entendre, el que produeixen és alimentar el que hem vist també en aquesta 



DSPC-C 252
3 de maig de 2019

Sessió 12 de la CCMA  21 

comissió recentment, per tant, alimentar aquesta confrontació permanent, aquest 
nacionalisme espanyol, al nostre entendre, amb una visió profundament anticatala-
nista i que, per tant, parem d’alimentar això i produïm serveis públics per al conjunt 
de la ciutadania de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura de les 
eleccions generals als canals i les emissores de la corporació durant el 
període electoral

322-00110/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la co-
bertura de les eleccions generals als canals de la corporació, i la formula el diputat 
David Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Senyora presidenta, efectivament, eh?, per veu-
re com ho podem fer millor a les properes, hem de repassar una mica com ha anat 
la cobertura de la darrera campanya electoral, i nosaltres ja li avancem que li agrai-
ríem que traslladés la felicitació als equips que han treballat, que jo crec que han fet 
una bona feina. Ho han fet tot perfecte? No, hi han coses que pensem que es poden 
millorar. 

Miri, simplement, m’agradaria saber la seva opinió sobre tres aspectes. Primer, 
el tema de les graelles sobre els espais gratuïts de propaganda electoral és un des-
astre en la Junta Electoral, és un autèntic desastre, especialment les de TV3 i les de 
Catalunya Ràdio. La resta de mitjans funcionen perfectament, però aquestes dues 
són un desastre. I, sincerament, no ho dic jo, és una opinió unànime; aquest tema 
s’ha de millorar. 

Segon tema, que s’ha comentat aquí a bastament, la persona que ha de dirigir els 
possibles debats electorals..., jo crec que en aquest tema també podríem fer una re-
flexió; per lo que vostè ha dit, jo crec que estem en la mateixa direcció.

I, per últim, l’esforç de neutralitat que ha de tenir la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, especialment en campanya electoral.

Sobre aquests temes ens agradaria conèixer la seva opinió, de la darrera campa-
nya electoral.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, aprofito també per felicitar els profes-
sionals de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya i de mitjans digitals, per l’ex-
cel·lent cobertura que s’ha donat durant la campanya electoral, i agrair-los l’esforç 
que hauran de tornar a fer de dedicació i de temps per a la campanya que comença 
el proper dia, a les dotze de la nit del dia 9 de maig, Dia d’Europa, per cert. 

Pel que fa a les graelles d’espais gratuïts, em deixa sorpresa, desconeixia del tot 
que hi havia problemes amb aquest tema. És un tema que es porta a nivell tècnic, 
no hi participen ni els directors dels mitjans ni els directors d’informatius ni jo ma-
teixa; ens n’ocuparem, amb els directors dels mitjans, de veure què ha passat al res-
pecte, i, evidentment, si hi han possibilitats de millora, de canviar-ho i de que tots 
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els partits polítics s’hi sentin més còmodes, doncs, cap problema. Desconeixia que 
hi havia conflicte en aquestes graelles i espais gratuïts.

Pel que fa als debats, són els mateixos directors del mitjà televisió i del mitjà rà-
dio que han decidit que els debats de les municipals i de les europees siguin coor-
dinats, o moderats per dos professionals de la casa. Per tant, és a ells, als directors 
d’informatius, als que s’ha d’agrair que vulguin fer-ho així o no. Si el senyor Vicent 
Sanchis hagués volgut moderar els tres debats, estava en la seva llibertat, com a di-
rector del mitjà, d’haver-ho decidit. Jo crec que, en ares de la pluralitat i dels bons 
professionals que vostè diu que té la casa, més enllà del director del mitjà, que és 
bo que cada un dels debats sigui moderat per un professional. I, sobretot, jo el que 
agraeixo als directors dels mitjans és que hagin escollit també una dona per moderar 
un d’aquests debats, perquè, si no, sempre ens trobem que els debats electorals estan 
moderats per professionals homes.

I pel que fa a la petició d’esforç de neutralitat, crec que els nostres professionals 
s’esforcen perquè això sigui així, i tenen cura d’aquest tema durant els 365 dies de 
l’any, i, molt especialment, en període electoral. El que esperem és que no hi hagin 
tants recursos, i això està a les seves mans, perquè sense tants recursos segur que 
serà molt més fàcil que els periodistes puguin aplicar criteris periodístics en fer 
aquesta informació electoral.

El president

Gràcies. Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí; moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Hi estem d’acord, les graelles es po-
den fer millor i espero que..., crec que demà es presenten, o demà passat es pre-
senten a la Junta Electoral; és tan senzill com posar el minut i el segon on va cada 
anunci de vint segons que fem els diferents partits polítics, i a partir d’aquí els par-
tits ens adaptem a aquesta proposta i no haver-les de, per dir-ho d’alguna manera, 
inventar nosaltres, eh?

Li’n poso un exemple: Televisió Espanyola ens dona les graelles fetes i ja també 
disposades en diferents partits polítics, i tots per unanimitat aprovem aquestes gra-
elles. Amb TV3 i Catalunya Ràdio no hi ha manera; esperem –també m’han dema-
nat que faci aquesta queixa davant aquesta comissió de control– que..., com vostè 
diu, posem-nos a treballar, perquè és senzill arribar a un acord en aquesta direcció.

Absolutament d’acord en lo del debat electoral. Si el senyor Sanchis hagués vol-
gut continuar fent els debats, jo crec que vostè li hagués hagut de recomanar..., per 
una raó, perquè que estigui el senyor Sanchis i no pugui participar del debat, jo crec 
que també és una mica un treball injust per al mateix senyor Sanchis, estar allà tres 
hores mossegant-se la llengua; al final li sortirà sang per tot arreu. (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Entén-me, ho dic amb 
«carinyo», eh?, que estar allà, no poder dir res i haver d’aguantar que tu ets el prota-
gonista del debat electoral, jo suposo que això no li faria gràcia a ningú.

I, per últim, el tema de la neutralitat. Vostè ho ha dit...

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

...–acabo–, quan hi han queixes, normalment també és per algun motiu, i, efec-
tivament, sobre la neutralitat de TV3 hem de ser més curosos que mai, sobretot en 
període de campanya electoral.

El president

Senyora Llorach, li queden dos segons.
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La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Només. Ara mateix, mentre estava fent el senyor David Pérez la pregunta, estava 
parlant amb el director del mitjà per saber si sabien que hi havia problemes amb el 
tema de les graelles dels espais gratuïts, i, des d’aquí, demano als dos directors que 
parlin amb els tècnics que portin aquests temes per poder solucionar aquest proble-
ma, si és així que tots els partits consideren que aquest tema es pot millorar i fer-se 
d’altra manera.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el treball en 
campanya electoral amb les novetats de la situació política anòmala

322-00112/12 

...dirigida a la presidenta en funcions de la corporació, sobre el treball en campa-
nya electoral amb les novetats de la situació política anòmala, i la formula el dipu-
tat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la 
paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Senyora Llorach, n’hem parlat, eh?, de fet, abans, tant amb el 
senyor Gordillo com amb el senyor Sanchis, però, com a corporació, nosaltres tam-
bé li volíem fer la pregunta. La campanya ha sigut anòmala, és evident, no només 
perquè hi ha candidats, i ara ja diputats electes, doncs, que segueixen empresonats, 
i, per tant, en aquest context d’anormalitat democràtica en el que ens ha tocat darre-
rament fer política, sinó perquè aquesta mateixa anormalitat democràtica també ha 
provocat canvis. Em refereixo, per exemple, doncs, a les entrevistes que s’han pogut 
fer ara des de la presó, i que això ha alterat fins i tot el seu propi cronograma, i ha 
hagut de fer un esforç, la corporació, per adaptar-se a aquesta nova realitat, que a 
la campanya de fa un any justament el que va ser és que va comportar càstigs per 
a aquells que utilitzaven el telèfon des de la presó per poder intervenir pocs segons 
en una campanya electoral, no?

Per tant, com estem acostumats a veure decisions arbitràries, això ha generat un 
sobreesforç, no?, jo crec, a la corporació. N’hem parlat abans, la Junta Electoral ha 
prohibit expressions, i això ha posat molta pressió també sobre els professionals, i en 
vam parlar, crec, també, a l’ultima comissió, i ha sigut denunciat també pel Col·legi 
de Periodistes i per moltíssims professionals. La Junta Electoral, també, una altra 
vegada, doncs, va dir que s’havia de fer un espai compensatori per la manifestació 
del 16 de març a Madrid –la Junta Electoral Central. I aquí hi ha hagut un debat, 
abans, interessant, perquè, efectivament, la Junta Electoral Central ve nomenada 
fins i tot pels mateixos partits polítics; Ciutadans té el seu membre allà, que fa, en 
fi, de corretja de transmissió, imagino, perquè la Junta Electoral Central ve nome-
nada gairebé tota pel Congrés dels Diputats; les provincials són jutjats de primera 
instància que no tenen aquest «vamos a controlar la Sala Segunda del Tribunal Su-
prem», no?, és a dir, no tenen aquest deix de controlar el poder judicial. Potser per 
això la disparitat de criteris entre la Junta Electoral, sempre, i les juntes electorals 
provincials. Doncs bé, van haver de fer l’espai compensatori, que va reunir 35.000 
persones en les dues cadenes que el van fer, TV3 i el 3/24. 

Ara, ahir, una altra vegada la Junta Electoral, també, torna a obrir un expedient, 
en aquest cas pel reportatge. I això en contrast amb les excel·lents dades que s’han 
fet d’audiència de la nit electoral i durant tota la campanya. 
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Per tant, no sabem si aquest ritme frenètic de la Junta Electoral d’intentar po-
sar-se en tot –en tot, en tot– el que fan els mitjans públics de Catalunya seguirà per a 
aquesta campanya, municipals i europees, que tot just ara comencem, però nosaltres 
li volíem preguntar una mica com han hagut de treballar amb totes aquestes inge-
rències i com han viscut aquest procés electoral, i com plantegen la següent campa-
nya en base a tot això que hem conegut.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com s’ha dit reiteradament, ha estat 
una campanya complicada, atípica i excepcional, i el que hem intentat amb el pla de 
cobertura que vàrem aprovar ahir és intentar solucionar alguns dels problemes que 
ens hem trobat sobre la taula, i que han explicat abans els directors dels mitjans, 
que sobre la marxa hem hagut d’anar canviant, i adaptant el pla de cobertura a les 
sentències de la Junta Electoral o als canvis de la Junta Electoral.

Per exemple, hi ha un apartat nou, que llegiran en el pla de cobertura que vàrem 
aprovar ahir, que és que, davant la hipotètica realització d’entrevistes o rodes de 
premsa a candidats empresonats, les seves respectives formacions polítiques podran 
sol·licitar-ne l’emissió en substitució de l’entrevista agendada a l’estudi o al plató. La 
durada de l’emissió d’aquesta entrevista –perquè ha sigut un altre tema de conflicte, 
ha sigut la durada de les emissions de la roda de premsa– serà exactament la ma-
teixa que l’entrevista de la resta de candidats, aproximadament trenta-cinc minuts. 
Doncs, donada, com diu vostè, la ingerència de la Junta Electoral o bé el tema atípic 
de que tenim una campanya davant on hi han persones empresonades o persones a 
l’exili, ja hem previst en el pla de cobertura la possibilitat de que aquestes persones 
puguin participar en la campanya electoral en el seu dret, ja que són candidats elec-
tes en aquestes eleccions. 

Per tant, el Consell de Govern n’ha fet valoració. Cada vegada que hi ha hagut un 
canvi, el Consell de Govern s’ha hagut de reunir i fer aquest canvi a proposta dels 
directors d’informatius i dels directors dels mitjans. N’hem passat molts –molts– de 
recursos, i sí que, realment, és curiós, deixin-me utilitzar aquest adjectiu, que en la 
junta provincial pràcticament desestimen tots els recursos, i quan arribem a la Junta 
Electoral Central tots ells són admesos a tràmit i en aquell moment ens prohibeixen 
expressions o tenen ingerència en tot l’apartat d’informació.

Per tant, en tot allò que hem pogut, hi hem posat remei en el proper pla de co-
bertura. I el que sí que m’agradaria i demanaria a tots els grups polítics que hi ha 
a aquesta cambra, que nosaltres intentarem fer-ho molt i molt i molt bé, i ser molt i 
molt curosos, i agrairíem que no hi haguessin recursos de cara a que els nostres pro-
fessionals, tant de Catalunya Ràdio com de Televisió de Catalunya com de mitjans 
digitals, poguessin treballar en la màxima llibertat.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les accions judicials 
anunciades per directius de la corporació contra Albert Rivera

323-00128/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre les accions judicials anunciades contra Albert Rivera, i la formula la diputada 
Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.
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Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente. Señor Sanchis, el pasado 5 de abril, en la última se-
sión de control a TV3, usted anunció querellas, así, en plural, contra Albert Rivera. 
Y, ante su anuncio, Albert Rivera lo que hizo fue recordarle la dirección de la sede 
para que esas notificaciones nos llegaran lo antes posible, pero resulta que es que, 
un mes después, seguimos sin haber recibido ninguna notificación de esas querellas. 
¿Qué ha pasado, señor Sanchis, que estaba usted tan ocupado con la campaña de 
Junts per Catalunya que no ha tenido tiempo de interponer las querellas?

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Sí, sí, és que els escenaris costaven molt de muntar, eh?, i, de vegades m’ofega, 
tanta –tanta– responsabilitat. El que ha passat? Miri, estem en campanya electoral, 
i, per evitar que la Junta Electoral Provincial –no ho crec, però sí la central– ens di-
gui que donem publicitat a uns candidats més que a uns altres, vam decidir poster-
gar aquesta decisió, no, que ja està presa, sinó la presentació d’aquestes querelles 
fins després, quan s’acabe l’última de les eleccions que estan convocades. Tan fàcil 
com això.

El president

Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente. Mire, su anuncio de querella, reforzado por la señora 
Llorach, fue parte de la campaña electoral de los partidos separatistas, porque es 
que en eso han convertido TV3, en un instrumento más de agitación separatista. 
Nada nuevo, ¿eh?, llevamos muchísimos años denunciándolo, pero es que no dejan 
de darnos motivos para seguir haciéndolo. Pero no fue solo eso, porque Albert Ri-
vera le emplazó a debatir con usted en un plató de televisión, le dio la oportunidad 
de que usted pudiera defender TV3, pero usted se ha negado. 

Mire, señor Sanchis, aquí huele a miedito, usted tiene miedo a debatir con Albert 
Rivera, porque le salió muy mal cuando intentó debatir con Inés Arrimadas; usted 
prefiere ir a TV3 a que le hagan una entrevista masaje y decir que es que usted no 
puede debatir con políticos; claro, usted puede ir a actos con estelada, eso sí, pero 
debatir con políticos, no. Pero si eso fue lo que hizo con Inés Arrimadas en una su-
puesta entrevista, debatir; lo que pasa, que le salió tan mal el debate que lo perdió 
estrepitosamente. 

Mire, usted tiene miedo a debatir con Albert Rivera, porque Albert Rivera tiene 
la legitimidad de más de 4 millones de votos, y usted es un director de TV3 repro-
bado por este Parlamento y además imputado por desobediencia por un referéndum 
ilegal, algo intolerable y algo insospechable en cualquier televisión pública, que ten-
gamos a sus dirigentes imputados por desobediencia. 

Señor Sanchis, ¿puede decirnos una fecha para debatir con Albert Rivera o se 
va a seguir escondiendo y diciendo que es que, claro, usted no puede debatir con los 
políticos?, cuando además uno se dedica aquí a debatir, que esto más que una sesión 
de control acaba pareciendo siempre un debate, e, insisto, es lo mismo que hizo con 
Inés Arrimadas. ¿Por qué tiene usted miedo a debatir con Albert Rivera? ¿No se ve 
usted capaz de defender esa televisión pública que ustedes dicen que es maravillosa 
y excelsa y neutral y objetiva y que gusta tantísimo a todos los catalanes, aunque 
luego salen las encuestas del CEO y se demuestra que, en realidad, solo ven TV3 los 
partidos separatistas? ¿No se ve usted capaz de defender todo esto?

Gracias.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.
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El director de Televisió de Catalunya

Si només veren TV3 els partits separatistes tindríem tres d’audiència, que són els 
partits separatistes. Supose que la gent està, per dir-ho així, vinculada també a altres 
preferències, a altres sensibilitats, a altres maneres de veure el món.

A veure, aquesta és una pregunta una mica trampa. Vostè sap que m’encantaria 
debatre amb vostè, com ho faig aquí, que, en realitat, el que intente és contestar tan 
bé com puc, i amb el senyor Albert Rivera també, però hi ha hagut alguns diputats 
que avui han comentat la necessitat de que els mitjans públics estiguin al marge de 
tot això, i, encara que em costa, és veritat –comentava un diputat que em mossegue 
la llengua–, doncs sí, de vegades ho he de fer, perquè també soc polemista. Si jo ja 
sé que el senyor Albert Rivera segurament en aquest paper em podria guanyar –és 
molt bo, eh?, és boníssim, i fa una mica de respecte, però no por–, però ara no puc 
fer-ho. 

Però, en canvi, sí que puc fer una cosa, que els ho tornaré a demanar, ja que par-
len tant, contínuament, de mentides. Miri, el senyor Albert Rivera va dir una menti-
da respecte..., claríssimament: «TV3 ha dit “puta” a Inés Arrimadas», quan això era 
absolutament fals. Però és que les falsedats continuen. I aleshores ho aprofite, ara 
que li estic responent, per recordar-ne unes quantes, perquè, al final, la imatge que 
vostès donen sobre Televisió de Catalunya està molt adulterada respecte a les seues 
pròpies maniobres. 

La primera, el senyor David Mejía, que el tenim aquí com a president de la co-
missió, 11 d’abril del 2019, parlant de nosaltres: «TV3 manipula porque tiene impu-
taciones de directivos de la corporación por presunta malversación, prevaricación y 
desobediencia.» No és veritat –no és veritat–; ho va dir l’11 d’abril.

Segona cosa, en la connexió que vam fer en l’espai de compensació que vam 
decidir d’acord amb els partits polítics i per iniciativa pròpia –no me’l va demanar 
cap junta electoral, ni la central ni la provincial–, ho vam fer perquè vam veure que 
una roda de premsa s’havia allargat i com a compensació pactada amb vostès. La 
senyora Inés Arrimadas surt en directe i diu: «TV3 es tan manipuladora i tan sec-
taria que la han condenado una vez más a compensar los contenidos de propaganda 
separatista con el contenido de un acto constitucionalista.» No és veritat, no estàvem 
condemnats, i ella, pam, una altra vegada.

La tercera, la mateixa Inés Arrimadas, l’endemà mateix de les eleccions, i no a 
respostes del director de Televisió de Catalunya sinó de la presentadora d’Els matins, 
li pregunta: «–És un fracàs per a Ciutadans, tenint en compte el resultat d’aquestes 
eleccions, les que es van passar el 21 de desembre? –Bé, porto moltes entrevistes i 
aquesta és l’única en què m’han preguntat si és un fracàs el resultat de Ciutadans.» 
Uns quants minuts abans...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...la senyora Susanna Griso li havia fet la mateixa pregunta. 
Escolten, «deixen de mentir, senyors de TV3»; deixen de mentir vostès també, si 

us plau, pel prestigi de TV3 i no pel meu propi, que, com pot comprendre, m’impor-
ta molt poc, sobretot de mans o de boca de segons qui.

El president

Gràcies, senyor Sanchis. Passem a la següent pregunta, dirigida al director de 
Televisió de Catalunya... Senyor Martín Blanco, per què em demana la paraula?

Ignacio Martín Blanco

Si és possible, per contradiccions al senyor Sanchis.

El president

Trenta segons.
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Ignacio Martín Blanco

Bé; el que va generar la polèmica que va provocar que el senyor Sanchis di-
gués que es querellaria contra el senyor Rivera en diverses ocasions va ser preci-
sament que el senyor Rivera va dir que des de TV3 s’havia dit «puta» a la cap de 
l’oposició. I jo li dic, senyor Sanchis –i això perquè vostès ho han defensat quaranta 
mil vegades–, qui és el representant de TV3, el treballador de TV3 o el col·laborador 
de TV3 que va fer aquelles declaracions?, que és el senyor Toni Albà; vostès, com 
si no hagués passat res. Quan algú –un treballador, un col·laborador de TV3– diu, 
efectivament, com a col·laborador de TV3, perquè ho és... 

El president

Senyor...

Ignacio Martín Blanco

...en tot moment, diu que la senyora cap de l’oposició, la senyora Inés Arrimadas 
és una puta, li està dient «puta» des de TV3. Per tant, el dia que vostès deixin de 
mentir sobre la realitat de Catalunya...

El president

Senyor Martín Blanco, se li ha acabat el temps.

Ignacio Martín Blanco

...i sobre la realitat d’Espanya, nosaltres deixarem de dir la veritat trista del que 
és TV3 avui dia, un aparell d’agitació i propaganda separatista.

El president

Senyor Martín Blanco.

El director de Televisió de Catalunya

Per contradiccions del senyor Martín Blanco. 

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Senyor Martín Blanco, això senzillament és mentida. (Veus de fons.) No, això és 
mentida –això és mentida. El senyor Toni Albà és el senyor Toni Albà; ni va dir això 
en TV3 ni és un treballador de TV3, perquè ja n’hi ha prou: el senyor Toni Albà no 
és un treballador de TV3. I facen el favor de deixar de mentir. El senyor Toni Albà 
no és un treballador de TV3, no el contracta TV3 i no va dir això des de TV3. Ni 
tan sols va arribar a dir-ho així. (Veus de fons.) Ni tan sols va arribar a dir-ho així.

El president

Si us plau, senyor Sanchis, senyor Martín Blanco. (Veus de fons.) Senyora Sierra, 
no, no té la paraula. (Veus de fons.)

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la persecució 
política contra TV3 durant la campanya electoral de les eleccions 
generals

323-00132/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la persecució política contra TV3 durant la campanya electoral de les eleccions 
generals, i la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies. D’això se’n diu persecució política, i d’això va aquesta pregunta. Hi ha 
alguns exemples que volia donar i ja han sortit, ja s’ha parlat de l’última decisió de 



DSPC-C 252
3 de maig de 2019

Sessió 12 de la CCMA  28

la Junta Electoral Central sobre el documental dels familiars dels presos polítics; 
també ha sortit l’exemple més flagrant de que s’enxampa abans un mentider que un 
coix, quan la senyora Arrimadas va dir que només a TV3 li havien preguntat si eren 
un fracàs els resultats de Ciudadanos a Catalunya. 

Més exemples de persecució política gratuïta, Inés Arrimadas, també a Els ma-
tins, un altre dia, el 12 d’abril: «Un nou 155 inclouria TV3 perquè és una maquinària 
de manipulació i d’incitació a l’odi.» 

Albert Rivera, dirigint-se al senyor Sanchis: «Busqui’s un bon advocat, perquè 
nosaltres no l’indultarem.»

Cayetana Álvarez de Toledo: «TV3 ha participat en un cop d’estat.» «Cop d’es-
tat» també repetit pels senyors de Ciudadanos un piló de vegades: «colpistes», «cop 
d’estat». Senyora Álvarez de Toledo: «TV3 s’està convertint en una televisió resi-
dual.» Jo crec que aquí va tenir un lapsus, el que volia dir és que el PP s’està conver-
tint en un partit residual, vistos els resultats.

Tindríem molts més exemples d’aquests i ens podríem allargar molt en aquesta 
persecució política clara de TV3, igualment com l’escola i com determinats polítics 
de determinat signe. I també tenim el del debat electoral, en què les senyores Ar-
rimadas i Álvarez de Toledo van atacar directament el senyor Sanchis, particular-
ment. 

Doncs avui, entre les preguntes, o entre el que li plantegem ara, és que té l’opor-
tunitat de respondre el que no va poder respondre aquell dia. I que també, més enllà 
d’això, si creu que els resultats de Ciudadanos i el PP a Catalunya, ja no li pregunto 
si vostè ho considera un fracàs o no, però si aquests mals resultats són atribuïbles a 
aquests furibunds atacs contra TV3 i contra pilars de la nostra societat, com l’escola. 

I, per acabar, també, fins a quin punt és atribuïble o vostè creu que això és de-
gut a que estem encara en període electoral, o si creu que quan s’acabin aquestes 
eleccions continuarà aquesta persecució política contra TV3 i els seus professionals.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. No, no, no crec –responent també, començant per l’úl-
tima– que tot això s’acabe quan s’acabe la campanya electoral. Acabem de sentir un 
diputat dient que tot això s’acabarà el dia que deixem de mentir. Jo em faig, respec-
te a això, algunes reflexions, i la primera, i reprenc la pregunta pel principi, si algú 
es pensa, d’alguns partits, que en aquest sentit no tenen la mateixa opinió o estan 
menys alterats, que l’objectiu és el director actual de TV3 s’equivoca profundament. 
És a dir, que jo deixe de dirigir TV3 o continue dirigint TV3 no canviarà TV3. TV3 
és el que és malgrat, i més que..., o gràcies al seu director, però ho serà igual amb un 
altre director, siga jo o no siga jo, perquè TV3 ja fa un munt de temps que té una ma-
nera de treballar pròpia, i que els seus treballadors i els seus professionals i els seus 
periodistes i tota la gent que forma part de la plantilla tenen uns valors i uns siste-
mes i unes maneres de filtrar-se, d’autoescoltar-se i de, fins i tot, criticar-se cada dia 
que no tenen res a veure amb el director. És a dir, qui simplifica i caricaturitza TV3 
amb el seu director i es pensa que atacant-lo en realitat ataca TV3 no l’encerta del 
tot, perquè TV3, al marge del director que siga, continuarà igual, i continuarà igual 
amb aquestes consideracions amb campanya electoral o sense campanya electoral. 

A mi no em sap greu personalment, però sí que em sap greu perquè molta gent 
es pensa: «Oh, segurament amb un altre director això seria de manera diferent.» 
I s’equivoquen. Hi ha una televisió que té vocació nacional, que té vocació de ser-
vei públic, que es diu TV3, i hi ha una gent que la voldria antropològica, regional i 
complementària de les televisiones nacionales. Són gent que diuen que no són na-
cionalistes. 



DSPC-C 252
3 de maig de 2019

Sessió 12 de la CCMA  29 

Si es pensen que TV3 canviarà de model només amb un canvi de direcció s’equi-
voquen, i jo crec que, encara sort, que s’equivoquen, perquè la fórmula de TV3 ha 
estat una fórmula d’èxit, no només perquè els programes són bons; ha estat una fór-
mula d’èxit perquè TV3 considera que és la televisió d’un país. I el partit polític o 
l’opció política que considere que Catalunya no és un país i que no ha de tindre una 
televisió nacional mai estarà d’acord amb aquesta televisió que es fa ara ni amb el 
seu director, siga el que siga, i continuarà intoxicant tot el que puga per debilitar una 
televisió que té clar que té un país al qual se dirigeix i que té un servei públic per 
complir. I, miri, així són les coses; m’agradaria que foren d’una altra manera.

El president

Passem a la següent pregunta...

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’actuació del Consell 
de Govern davant l’incompliment dels deures professionals d’alguns 
col·laboradors de la corporació

322-00105/12

...dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’actuació del Consell de Govern 
davant l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·laboradors de la cor-
poració, i la formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanchis, ha vuelto a mentir en sede par-
lamentaria; por supuesto que le dijo «mala puta», y aquí tengo el tuit. Por cierto, 
la señora Llorach lo blanqueó. Paren ya de blanquear machistas, no puede ser que 
machistas así estén cobrando dinero público y que ustedes aquí lo defiendan y digan 
que, hombre, en realidad no lo dijo. Con todas las letras: pe, u, te, a, «puta». Ya está 
bien. Y encima lo blanquean una y otra vez.

Por cierto, este señor, dicen que no está contratado por TV3; por supuesto, está 
contratado por una productora que lleva años llenándose los bolsillos gracias al di-
nero de todos los catalanes, que es la productora de Toni Soler, un señor que solo 
en 2016 se llevó 5 millones de euros gracias a todos los catalanes, pero gracias a 
ustedes, que son los que le contratan. Sin duda, estamos hablando de personas que 
se han llevado muchísimo dinero de todos los catalanes, pero lo más grave es que 
todos los catalanes estamos pagando dinero a personas que insultan: Toni Soler es 
uno; Toni Albà, contratado por Toni Soler, es otro. 

Toni Soler se ha burlado de Enric Millo por donar un riñón a su esposa. Segu-
ramente ha sido el momento más miserable que se ha visto jamás en una televisión 
pública. También se han burlado, siempre con este supuesto humor, por supuesto, de 
las personas que demandan ese mínimo de 25 por ciento de español que siempre les 
dan la razón los tribunales, porque, como les decía antes, la LEC, sobre el papel, es 
constitucional, lo que no es constitucional es cómo se aplique, y, por eso, todas las 
familias que van a los tribunales ganan. Por cierto, difícilmente la sentencia podrá 
decir nada sobre el modelo de inmersión lingüística porque es que, uno, no son los 
puntos recurridos; dos, porque, insisto, sobre el papel, y lo defiende la Generalitat, 
es un modelo de conjunción lingüística, no de inmersión lingüística; es que eso no lo 
defiende ni la Generalitat delante de los tribunales. Pero bueno, no solo eso. El señor 
Toni Soler también nos ha llamado «racistas», y con este supuesto humor, pues que 
hace gracia a los nacionalistas; al resto de los catalanes, por supuesto, no nos hace 
ninguna gracia. 

Pero ahora, además, se dedica a dar carnets de catalanidad, y ha decidido que 
Albert Rivera no es catalán. Cito textualmente lo que dijo. Por cierto, otras veces ha 
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dicho que Albert Rivera es «un personatge sense moral i sense escrúpols». Estamos 
pagando una y otra vez a personas que nos insultan.

También se ha dedicado a insultar a una secretaria judicial, de la que ha dicho 
que «té estupidesa, incompetència, inestabilitat emocional o falta de cultura demo-
cràtica». Y además deja caer que es que a lo mejor está mintiendo ante los tribunales 
porque forma parte de una farsa. Pero es que es eso, no solo son sus insultos, es que 
ahora además nos quita la catalanidad, y dice: «Quatre espanyols debatent què fer 
amb Cataluña sense que els catalans tinguin veu.»

Mire, el señor Albert Rivera da voz a todos esos catalanes que nos votan...

El president

Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

...que, por cierto...

El president

...se li ha acabat el temps.

Sonia Sierra Infante

...ganamos las elecciones. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir...

El president

Se li ha acabat el temps, senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

...pagando a personas que nos insultan y hasta cuándo vamos a tener que aguan-
tar que ustedes... (El president retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)

El president

Senyora...

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Bé; la pregunta anava adreçada a mi, però s’ha passat tota l’estona criticant el se-
nyor Vicent Sanchis, que és el director de Televisió de Catalunya. Només dir-li que 
jo no he blanquejat mai cap insult. Aquest insult del Toni Albà, vostè repassi el diari 
de sessions i veurà com aquest insult és posterior a quan jo vaig parlar de que el Toni 
Albà era un clown. I no em vagi dient que no amb el cap, que és que sí.

I, a partir d’aquí, si em deixa, senyor president, li passo la paraula al senyor Vi-
cent Sanchis.

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, no per molt cridar tindrà més raó; 
punt número u. I punt número dos, no m’estranya que vostès m’espanten; diu: «Té 
por del senyor Rivera?» Home, sí, si se m’ha de posar a cridar així, a mi tot això em 
fa molta por.

Segona, potser ho està confonent tot una mica, eh? És a dir, el senyor Rivera 
quan va parlar i va dir exactament allò de la paraula «puta» no s’estava referint a 
aquest tuit, que és anterior. S’estava referint a un tuit que parlava d’Amsterdam, en 
aquell moment, i, per tant –no–, i, per tant... Escolte, a veure, senyor Blanco, si vol 
dic lo que vostè espera escoltar i no dic lo que jo crec que he de dir. I, per tant, es-
tàvem en una altra història; en una altra història d’un insult que va ser indirecte en 
un tuit, en aquell tuit, i s’estava responent a això. Encara que, al final, el fons de la 
qüestió no queda excessivament alterat. 
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Nosaltres, aquí, hem retret tantes vegades com hem pogut aquests tuits, i al final 
es va prendre una decisió que vostès ni tan sols han considerat perquè aquesta part 
de la història no els interessa gens. És a dir, el fet de que el senyor Toni Albà conti-
nue col·laborant o no amb una productora que treballa per a TV3 a vostès no els in-
teressa gens, a vostès només els interessa esbombar l’insult, i, després, si es pren una 
decisió sobre aquest insult, els és absolutament igual. És a dir, si TV3 mantinguera 
aquest senyor, mantinguera la productora aquest senyor, i TV3 contractara la pro-
ductora i amb aquests senyors, doncs vostès podrien sentir-se tan alterats com estan, 
però com..., resulta que es van prendre una sèrie de decisions i vostès ni les valoren 
ni les reconeixen ni les accepten ni res. És a dir, al final fa la sensació de que passe 
el que passe només es queden amb la pitjor part, amb la més agra de les històries. 

Sap vostè que va haver-hi una reacció, no? Sap vostè que la productora va parlar 
amb aquest senyor. Sap vostè que nosaltres hi hem parlat moltes vegades. Sap vostè 
que vam prendre una decisió tots plegats. I això, com és que no ho comenten mai? 
No ho comenten mai. No els importa gens lo que passara després d’allò, només els 
importa lo que va dir aquest senyor. 

Bé, perdoni, vostès no van guanyar les últimes eleccions; vostès van guanyar les 
eleccions al Parlament, però el partit que va guanyar les eleccions, com que resulta 
que eleccions se’n fan de tant en tant, ara se’n tornaran a fer unes altres, doncs les 
últimes no les van guanyar. I resulta que això és lo que va irritar tant la persona que 
encapçalava la llista per Barcelona en aquelles eleccions. 

Sonia Sierra Infante

President, per contradiccions, perquè s’acaba de mentir un altre cop en seu par-
lamentària.

El president

Trenta segons, però tindrà després dret a...

Sonia Sierra Infante

És que la senyora Llorach acaba de dir que la seva justificació quan va dir que el 
senyor Toni Albà insulta en clau d’humor és posterior a aquest tuit. Mentida. Aquest 
tuit –es pot veure– és del 12 de desembre del 2017 i la seva justificació és del 21 de 
setembre del 2018. I nosaltres, en concret va ser el senyor David Pérez, li va recor-
dar aquest tuit, i vostè el va blanquejar, i va dir que estava en clau d’humor. Acaba 
de tornar a mentir una altra vegada.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Senyora Llorach.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Senyora Sierra, no, no he mentit, perquè jo vaig descobrir aquest tuit amb poste-
rioritat a la que jo vaig parlar aquí. Va ser posterior, senyora Sierra, i va ser arran 
del tuit que ha comentat el senyor director sobre Amsterdam. Aquest tuit del 2017 
vostès l’han tret en aquesta comissió fa escassament quatre mesos, o cinc; no el van 
treure el 2017. Per tant, no digui coses que no són veritat, senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Por contradicciones, que acaba de mentir otra vez. (Veus de fons.) Es que... Pero 
que lo de Waterloo es posterior a esto.

El president

No té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Es que acaba de mentir, por Dios.
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El president

Senyor Gómez del Moral, per què demana la paraula?

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Per una qüestió d’ordre, president, que ja he fet a alguna altra comissió, però no 
em podia estar de fer-ho, perquè ja ho hem vist en els debats electorals, també, que 
hi ha qui té molta insistència en intentar rebentar el debat i el joc, en aquest cas, 
parlamentari. 

Uns pregunten, uns altres responen, t’agradarà molt la resposta, o la trobaràs 
horrorosa, però ja van dos vegades en aquesta comissió que hi ha un tercer torn no-
més per al mateix grup, que és Ciutadans, perquè tornin a dir els seus arguments, 
perquè tornin a ensenyar el seu cartellet de torn, etcètera. I això ho veiem a cada 
comissió. I crec que trenquem el respecte i la lògica d’una sessió de control a la co-
missió de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i crec que 
hauríem de ser una mica respectuosos amb la institució i amb el joc parlamentari, 
que és una sessió de control a la corporació. 

(Veus de fons.)

El president

Senyora Sierra, no; no té la paraula.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la recomanació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya de no fer publicitat del joc en línia 
a TV3

322-00106/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la re-
comanació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya de no fer publicitat del joc en 
línia a TV3, i la formula el diputat Toni Morral, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula.

Antoni Morral i Berenguer

Moltes gràcies, president; molt bon dia a tothom. El passat mes de març del 2017 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va aprovar un informe sobre la publicitat 
en joc i apostes en línia, explorant diversos camps: la ràdio, la televisió i platafor-
mes d’internet. En el marc d’aquest informe es posa en relleu una dada reveladora i 
també preocupant, o tan reveladora com preocupant: en trenta-sis hores analitzades, 
en deu televisions i en cinc ràdios es posa en relleu que els menors d’edat estan ex-
posats en horari protegit a aquest tipus de publicitat. Aquest tipus de publicitat ne-
goci, o negoci publicitat, que està inserida en les mateixes activitats esportives d’una 
manera enganyosa, perquè vincula l’esport amb el vici del joc, i que utilitza moltes 
vegades esportistes i cares i personatges coneguts per incentivar encara més el que 
és la participació en el joc, i ho fa també utilitzant missatges que són molt agressius, 
convidant, doncs, a «hazlo ya», «apuesta ya». 

Aquests informes també han estat, doncs, avaluats pel Col·legi de Metges, els 
quals també han emès, doncs, un informe, el gener del 2009, que posa en relleu l’ele-
vat risc d’adquirir patologies psicològiques, sobretot en la població més vulnerable, 
com són els adolescents. Diu, aquest esmentat informe del Col·legi de Metges, que, 
en el marc europeu, un 0,9 de la població en general presenta problemes d’addicció 
al joc i fins a un 4,4 per cent presenta conductes de risc. I pel que fa a la població 
adolescent, la xifra a la Unió Europea és d’entre el 0,2 i el 5,6 per cent. I, concreta-
ment, a l’Estat espanyol, és una de les dades més elevades, concretament un preo-
cupant 4,6 per cent.
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En aquest sentit, la pregunta és la següent: arran d’aquests informes del CAC, 
de les recomanacions dels experts i del Col·legi de Metges, s’han plantejat retirar la 
publicitat del joc i apostes en línia a TV3?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, sí, realment és un tema que ens preo-
cupa i ens ocupa. Compartim absolutament la preocupació que ha expressat aquest 
Parlament amb resolucions, si no m’equivoco, del passat mes de novembre o desem-
bre, el Consell del Col·legi de Metges de Catalunya i el mateix Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya. Vostè ha fet referència a l’informe que va fer el CAC. Així ma-
teix és molt molt molt recent, és d’ahir, tinc aquí una nota de premsa que va fer ahir 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a una trobada de la Conferència Ibèrica 
de Consells Audiovisuals, que el CAC ha demanat la prohibició dels anuncis de joc 
i apostes durant tot l’horari protegit, i, sobretot, la prohibició de l’ús de personatges 
famosos per això que diu vostè d’aquest lligam i de l’ascendència especial que tenen 
aquests personatges públics sobre els infants i sobre els adolescents.

Per tant, seguint aquesta recomanació del CAC, el que jo crec que s’hauria de 
fer és canviar la legislació, perquè, malauradament, la legislació permet això, però 
atenent a que fins que no hi hagi aquesta nova legislació sobre aquest tema, la corpo-
ració ha traslladat a la Direcció de Màrqueting i Vendes de la casa que s’ha d’evitar 
l’emissió de publicitat sobre joc i apostes en línia en horari protegit a tots els mitjans 
de la corporació, tant a mitjans digitals com a la ràdio com a la televisió. I, per tant, 
a partir del 30 de juny –perquè, malauradament, en els espais d’esports, de futbol ja 
hi ha publicitat venuda que no podem retirar; si no, la retiraríem immediatament–, 
no s’emetrà cap publicitat de joc o aposta en línia en horari protegit als mitjans de la 
corporació, ni tan sols a aquells vinculats al contingut esportiu, que, com dic, la llei 
permet, i, per tant, jo el que sí que crec que caldria és canviar aquesta legislació vi-
gent perquè això fos una prohibició. Mentrestant això no arribi, la corporació, com a 
servei públic que és, i els mitjans públics d’aquest país, entomem aquesta petició del 
Consell de l’Audiovisual, del mateix Parlament de Catalunya i del Col·legi de Metges 
de Catalunya, i, per tant, eliminarem aquest tipus de publicitat dels nostres mitjans.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els acords amb 
l’Acadèmia Catalana de la Música

322-00107/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els 
acords amb l’Acadèmia Catalana de la Música, i la formula el diputat Francesc Ten, 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. Des de Junts per Catalunya ens 
creiem que aquesta comissió és de control de l’actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, i ho ha de ser en un sentit integral, global, general, de tots 
els temes, de totes les franges horàries, de tots els programes i de tots els àmbits. 
A Catalunya Ràdio i a Televisió de Catalunya hi ha, encara que molts potser, veient 
aquesta comissió, no els ho sembli, o que sembli que no els importi, doncs hi han 



DSPC-C 252
3 de maig de 2019

Sessió 12 de la CCMA  34

altres franges horàries que, més enllà de fer política o debats o tertúlies, fan progra-
mes infantils, cultura, cine, esports, entreteniment. 

Senyora Llorach i senyors diputats, jo espero poder-nos saludar el proper dimarts 
dia 7 a El Desconcert, a la quarta edició d’El Desconcert d’iCat FM, a la Sala Apolo, 
i dic això perquè nosaltres volem parlar de música i del sector i de la promoció de 
la música. El 15 de febrer, a la comissió del mes de febrer, el senyor Sanchis va res-
pondre dues preguntes fetes conjuntament pels grups de Catalunya en Comú Podem 
i pel Grup Republicà sobre declaracions i el manifest de l’Acadèmia Catalana de la 
Música, amb relació a les anomenades «matinades musicals» i a la problemàtica en 
el funcionament i en les xifres d’aquestes matinades, que em sembla que calia fer-ho 
i parlar-ne. En la resposta, el senyor Sanchis reconeixia que el problema de la difu-
sió o promoció de la música a Televisió de Catalunya, o a Catalunya Ràdio també, 
és molt més general i que calia plantejar accions. 

Li vull preguntar sobre aquestes accions: què s’ha fet, què s’està fent i què es 
farà, i si es fa treballat i consensuat amb el sector, potser amb la mateixa Acadè-
mia Catalana de la Música, més enllà de l’anècdota, si em permet dir-ho així, de les 
matinades; què s’està fent per ajudar, com a mitjà públic, a resoldre el malestar del 
sector.

I, si m’ho permet, també, m’agradaria que en la resposta inclogués les accions no 
només des del punt de vista de Televisió de Catalunya, sinó també de les emissores 
de Catalunya Ràdio.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, la corporació, com vostès saben, for-
ma part del Pla integral de la música des del 2016, juntament amb l’ICEC i el De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i a través dels treballs de grup 
amb el sector hem anat definint una sèrie d’accions que sí que a vegades han causat 
malestar i que hem intentat reconduir i que crec que, en aquests moments, estan del 
tot reconduïdes.

Com hem anat avançant? Establint mecanismes de relació permanent entre el 
sector de la música i els nostres mitjans, tant ràdio com televisió, i revisant i fent 
una revisió a fons dels programes existents de música als mitjans de la corporació i 
buscant fórmules que ens demanava el sector, de potenciar les novetats en el sector 
musical. L’estrena a televisió del programa d’iCat El celobert, amb Lluís Gavaldà, 
és una aposta en aquest sentit; es feia un programa a la ràdio i s’ha passat a televisió, 
també són sinergies entre televisió i ràdio. Però, també, per exemple, amb les actua-
cions musicals que hi ha al programa FAQS, o el pas al 33 del concurs Sona9, a més 
ja del seguiment que es feia d’aquest concurs a través de Catalunya Ràdio i d’iCat, o 
el programa Tot jazz, deu capítols produïts amb l’ICEC i la XAL sobre la història del 
jazz, que es van emetre els mesos d’octubre i novembre pel 33, la difusió dels premis 
Enderrock o dels Premis ARC entre d’altres. Actualment, a més, estem treballant 
amb nous formats de programes de videoclips, de concerts i estem tirant endavant 
els concursos per a la producció de nous programes musicals de jazz i folk a l’estudi.

Una altra vessant de col·laboració que hem establert i que és molt important és 
pel que fa a promoure i potenciar els premis de música perquè així formin part 
també de la nostra graella de televisió i de ràdio. Amb l’acadèmia de música espe-
cíficament hi ha hagut diverses trobades recentment; d’una banda, amb la direcció 
de Catalunya Ràdio el passat mes de març, on també va assistir un representant de 
l’ICEC, i amb la direcció de televisió també el passat mes de març. En totes les tro-
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bades es van abordar accions per visibilitzar més i millor la música tant a TV3 com 
a Catalunya Ràdio més enllà dels espais actuals que ja tenim.

A Catalunya Ràdio, per exemple, es van compartir, amb la direcció i els respon-
sables de continguts culturals, diferents iniciatives per a una major visibilització de 
la música feta per autors i intèrprets catalans, tant a iCat com en l’àmbit generalista 
des de Catalunya Ràdio. També, per tal de facilitar l’agilitat en la comunicació i en 
la compartició d’idees i projectes, la corporació ha ofert a l’acadèmia un sistema de 
col·laboració més estret amb els responsables de continguts i programes d’ambdós 
mitjans.

A través de l’acadèmia, el sector de la música ha pogut articular una representa-
ció formal molt significativa que abans estava totalment separada i ara tenim tot el 
col·lectiu d’autors, intèrprets, promotors, junts a l’acadèmia. I això ha facilitat molt 
aquesta relació constant i profitosa per ambdues bandes, per la corporació i per 
l’acadèmia que, en aquests moments, representa tot el sector.

El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la despesa 
econòmica destinada a la producció externa i sobre les xifres que s’han 
proporcionat

322-00108/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la des-
pesa econòmica destinada a la producció externa i sobre les xifres que s’han pro-
porcionat, i la formula la diputada Beatriz Silva del Grup Parlamentari Socialistes. 
Té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; buenos días, señora Llorach. Tres preguntas bien concretas. Me gustaría sa-
ber cuál es el porcentaje que TV3 destina a producciones externas y cuál es el mon-
to concreto. Según el último informe de la Sindicatura de Cuentas, dice que la pro-
ducción externa se concentra en unas pocas productoras. Si una de las misiones de 
TV3 es hacer de motor del sector audiovisual, mi pregunta es si no sería más lógico 
que esta producción estuviera repartida en muchas productoras y no concentrada en 
unas pocas.

Y, en tercer lugar, quiero saber qué tendría que hacer para tener el presupues-
to que se destina a cada una de estas productoras. Como usted sabe, yo hice esta 
pregunta por escrito, la corporación tardó dos meses y medio en contestarme, y el 
sábado pasado vía Twitter me hicieron saber que en realidad las cifras que me die-
ron solo corresponden a una parte que es la producción asociada, pero las cifras de 
producción asociada, las he buscado, y tampoco me coinciden. De hecho, solo para 
dos programas hay una diferencia de 1 millón de euros. Entonces, sé que usted dijo, 
en una comisión en octubre aquí, que las cifras que publica el Portal de la Transpa-
rencia son solo estimativas, pero creo que al menos yo, como miembro de esta co-
misión, debería tener acceso a esta información.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, a l’espai de transparència de la cor-
poració hi han absolutament tots els contractes, no només de producció associada 
sinó també d’aliena, de serveis tècnics, etcètera. Només cal entrar-hi i buscar la in-
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formació que es vulgui consultar sobre producció externa o sobre el que sigui. Hi 
està tot, absolutament tot publicat. 

Per què a vegades no es corresponen les xifres que vostè pot demanar, o les que 
nosaltres li podem donar? Perquè vostè a la seva pregunta parlamentària feia refe-
rència a l’informe de la sindicatura, i l’informe de la sindicatura només –només– 
analitzava la producció associada. Hi han altres produccions. I hi era la liquidació. 
Hi han contractes que estan a dintre del Portal de la Transparència que agafen dos 
exercicis, i, quan la sindicatura fa la seva anàlisi, la fa només per l’exercici acabat, 
el 16. Per exemple, un contracte de Minoria, per dir alguna empresa, pot abraçar el 
16 i el 17. I, per això, les xifres, d’una banda o de l’altra, poden ser diferents. Però 
vostè té tota la informació. 

I com que vostè ha fet preguntes referents a aquest tema, li porto l’Excel que 
vostè pot treure del nostre Portal de la Transparència, on surten exactament tots els 
contractes. Però si a la pregunta només em demanen producció associada, en base al 
que va dir la sindicatura, allà no hi han ni els drets esportius ni els contractes tècnics 
ni les coproduccions ni els documentals, perquè hi han diferents tipus de producci-
ons i estan a diferents àmbits.

I respecte al que tardem en contestar, m’agradaria poder ser molt més àgil, però 
aquell mes de febrer teníem vint-i-quatre preguntes parlamentàries. I el Reglament 
del Parlament permet gestionar el temps de resposta. I de veritat li dic que ens agra-
daria poder anar molt més ràpid, però tenim la gent que tenim i els professionals que 
tenim per poder donar resposta a totes les peticions que vostès ens fan i que tenen 
tot el dret de fer-les, però, a vegades, no disposem de temps, d’immediatesa per res-
pondre. En tot cas, el temps emprat per respondre està permès en el Reglament que 
aprova aquesta cambra. Vull dir, no és una cosa que ens haguem agafat nosaltres pel 
nostre compte sense ser permès.

I, en tot cas, tota aquella informació que vulgui de producció la té tota al Portal 
de la Transparència, absolutament tota, i només posant el nom de l’empresa li surt 
un Excel per anys amb totes les despeses que hi ha. I l’hi explicaré, perquè li he 
portat les discrepàncies que vostè veu d’1 milió amunt o 1 milió avall d’un any a un 
altre: un any és la liquidació i un altre és el pressupost que abraça dos anys, moltes 
vegades.

El president

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

D’acord. I pel que fa a... Una cosa només...

El president

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

...no són estimatius, en els temes dels contractes, eh?...

El president

Senyora Llorach.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

...els imports. 

El president

Senyora Llorach.
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La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Perdó.

El president

Senyora Silva, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, lo que pasa es que yo, las preguntas que ingresé, preguntaba por la Sindicatu-
ra de Cuentas, pero también hacía otras preguntas concretas y no es la respuesta que 
se me ha dado. Me gustaría recalcar que no estamos hablando de cantidades meno-
res cuando hablamos de 1 millón más, un millón menos. Yo soy portavoz de Infan-
cia, de Igualdad, y le voy a dar un ejemplo de las cifras que discutimos en Igualdad. 
Estamos, desde que comenzó la legislatura, intentando que se duplique el número 
de servicios de intervención especializada a las víctimas de violencia machista por-
que el propio Gobierno reconoce que la red llega a una de cada diez mujeres que 
se estima son víctimas de violencia machista. Los ocho SIEs, en respuesta también 
parlamentaria, tienen un costo de 2.279.000 euros. No hemos conseguido que se du-
pliquen, lo cual implicaría 2.300.000 euros más; o sea, 2 millones son importantes.

Entonces tengo que entender que realmente en el Portal de la Transparencia las 
cifras son las correctas, porque, claro, ahí, por ejemplo, me aparece que hay dos 
productoras que juntas suman 15,5 millones de euros. O sea, una poca reducción 
de esto ya nos permitiría tener los ocho SIEs que no conseguimos que el Gobierno 
ponga adelante.

Con respecto a lo que usted decía del Portal de la Transparencia, llevo varios 
días intentando encontrar el programa de Jordi Basté No pot ser! y no hay forma de 
encontrarlo. No sé si yo tengo problemas para buscarlo, pero no lo encuentro.

El president

Senyora Silva...

Beatriz Silva Gallardo

Sé que no me queda tiempo, pero me gustaría recordarle que en Catalunya hay 
problemas urgentes... 

El president

...se li ha acabat el temps.

Beatriz Silva Gallardo

...somos líderes en lista de espera sanitaria, y que el dinero que gastamos...

El president

Senyora, se li ha acabat el temps. (El president retira l’ús del micròfon a l’orado-
ra i aquesta continua parlant uns moments.) No se l’està escoltant. Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la Junta Electoral 
Central i la decisió de compensar els partits que no van donar suport a 
la manifestació del 16 de març de 2019

322-00111/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre la Junta 
Electoral Central i la decisió de compensar els partits que no van donar suport a la 
manifestació del 16 de març, i la formula la diputada Natàlia Sànchez del Grup Par-
lamentari de la CUP - Crida Constituent. Té la paraula.
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Natàlia Sànchez Dipp

Bon dia. Bon dia a tots i a totes. I bon dia, senyora Llorach. Segons informacions 
d’Europa Press del dia 5 d’abril, es va arribar a un acord i es va signar un document 
entre diversos representants del canal autonòmic –cito textualment–: «Dels partits 
afectats, PSC, Ciutadans, PP; dels que van participar a la manifestació i concorren 
a les generals Junts per Catalunya, Esquerra i en Comú Podem.»

Ens pot explicar els detalls d’aquest acord i en quins termes es va dur a terme?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, jo no era present a la reunió. Sí que 
hi era el director de televisió, hi eren els directors d’informatius i els representants. 
Jo li porto, per lliurar-li després, el que diu, que li puc llegir, però no estava en la 
reunió, jo. 

Diu: «A Barcelona, 3 d’abril, reunits el senyor Vicent Sanchis, David Bassa, 
Francesc Cano, en representació de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio; els 
senyors David Cid, en representació d’en Comú Podem; Jordi Vera, en representació 
d’Esquerra Republicana; Jaume Clotet, en representació de Junts per Catalunya; Al-
bert Fernández, en representació del Partit Popular; David Mejía, en representació 
de Ciutadans, i Anna Maria Sendra, en representació del PSC, acorden els següents 
termes de l’espai de compensació acordat per la JEC: u, l’espai s’emetrà dissabte 13 
d’abril de cinc a set a Televisió de Catalunya, 3/24 i Catalunya Informació. Els par-
tits que sol·liciten compensació són: PSC, PP i Ciutadans. L’ordre i temps d’aparició 
serà el següent: Ciutadans, trenta-quatre minuts; PP, quaranta minuts; PSC, quaran-
ta-set minuts. Els partits afectats escolliran els actes sobre els quals s’informa, po-
dran ser en directe o enregistrats.» I ho signen tots. Aquest és el document.

El president

Gràcies. Senyora Sànchez, té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, gràcies per fer públic i per donar compte al Parlament, que és on toca, sobre 
els acords que es prenen sobre Televisió de Catalunya, en aquest cas. Insistirem en 
aquesta pregunta, atès que ha estat el senyor Sanchis qui ha dut a terme el que nos-
altres entenem que és un acord que no s’hauria d’haver produït mai. A més a més, 
gràcies també, perquè hem sentit anteriors grups parlamentaris, especialment els 
del Govern, fent una crítica ferotge a la JEC, però el que veiem en aquest document 
és una acceptació d’un acord que no s’hauria..., d’una imposició per part de la Junta 
Electoral Central repartint-se una mica els minuts; un acord que es fa entre despat-
xos i amb el qual som molt crítics. 

I també els preguntarem –ja l’avisem–, senyor Sanchis: per què s’arriba a un 
acord entre només els grups parlamentaris que es presenten? A aquesta manifestació 
hi vam donar suport d’altres grups parlamentaris que formem part d’aquest Parla-
ment i és on han de retre comptes com a directors dels mitjans públics.

Nosaltres entenem que és..., acatar aquesta decisió no s’hauria d’haver produït, 
i més sense esgotar tots els mecanismes que la mateixa resolució estableix com la 
de presentar un recurs contenciós administratiu. Ho van fer? Ens ho pot concretar, 
senyora Llorach? És més, vostès, crec que haurien d’haver estat..., si es dona aquest 
acord, haurien d’haver tingut coneixement, i, com a mínim, estar en aquesta signa-
tura d’aquests pactes que més aviat ens donen..., i ens mostren com aquests partits 
que se’n diuen «constitucionalistes» o «independentistes» estan més d’acord del que 
a vegades aparenten.
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Nosaltres creiem que la manifestació del 16 de març, que, per cert, no va ser 
convocada pels partits polítics que es presentaven a les eleccions, sinó per entitats 
de la societat civil, de Madrid també, com la de Madrileños por el Derecho a Deci-
dir, és un fet noticiable, que acatar aquest acord i no fer, segons ens consta, aquest 
recurs contenciós administratiu vulnera la neutralitat que requereix la neutralitat i 
la llibertat de premsa que necessiten els professionals de TV3 i que no hauríem de 
trobar-nos en aquesta situació.

I, és més, nosaltres per molt que tinguem quatre diputats, ens sentim totalment 
exclosos, i, a més a més, som part d’aquest espai al qual han de donar comptes i 
que...

El president

Senyora Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

...han lligat una mica i que han tancat en els despatxos, i el qual critiquem. Hi 
insistim, seguirem aquest tema, que trobem que no és gens adequat.

El president

Se li ha acabat el temps, senyora Sànchez. Gràcies.

Natàlia Sànchez Dipp

Gràcies.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Només dir-li que els recursos no exclouen el compliment de la sentència de la 
JEC. I, sobre aquesta qüestió, informar-li que ahir el Consell de Govern va acordar 
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem contra aquesta resolució de la Junta Electoral. I, precisament, en el recurs, 
el que fem és defensar aquesta llibertat dels professionals de TV3 a exercir la seva 
professió de manera lliure i sense cotilles imposades des de fora.

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

No; no, senyora diputada, no era una reunió entre despatxos, en despatxos o entre 
despatxos. Era una reunió amb els representants dels partits que tenien representació 
parlamentària en el Congrés dels Diputats. Per tant, no hi havia la CUP perquè no 
en té. I, aleshores, sempre la Junta Electoral Central et demana que arribes a acords.

Per mi, i ara ho dic, eh?, lo més bàsic, lo que més m’agradaria seria que s’evitara 
exactament això. És a dir, aquests recursos són una possibilitat, sense gastar-ne una 
altra, que és que, cada vegada que un partit considera que ha estat perjudicat per 
una decisió informativa, ho parlem directament amb tots els partits, i poguérem evi-
tar-nos el recurs, el contrarrecurs, judicialitzar contínuament aquest això. Aquesta 
vegada es va fer així, després encara n’hi va haver un altre que no va passar per la 
Junta Electoral.

Però, en tot cas, era una reunió, i amb una acta que es fa pública, amb partits que 
tenien representació al Congrés dels Diputats, bàsicament...

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

...no al Parlament.
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El president

Senyora Sànchez, per què em demana la paraula?

Natàlia Sànchez Dipp

Li demano la paraula per poder respondre com ha fet ell, el director de TV3, so-
bre aquesta qüestió.

El president

Però s’han repartit el temps entre la presidenta de la corporació i el director de 
Televisió de Catalunya. Era el temps que tenien els...

Natàlia Sànchez Dipp

Li demano si em deixa contestar; si no ho fa, doncs, cap problema.

El president

Per contradiccions?

Natàlia Sànchez Dipp

Per contradiccions. 
(Rialles.)

El president

Deu segons.

Natàlia Sànchez Dipp

Per lo que vostè vulgui. 
(L’oradora riu.)

El president

Deu segons.

Natàlia Sànchez Dipp

No, simplement l’hi recordo, i ja em sembla, la seva explicació, que és ben ade-
quada, es presenten..., jo no vinc a parlar de quin és el tros del meu pastís com a 
partit polític. Jo els vinc a recordar que vostès han de retre comptes en aquest Parla-
ment, i que vostè, com a director de TV3, a qui ha de retre comptes és a tots i cada 
un dels grups parlamentaris que formem part d’aquesta cambra, no a la del Congrés 
dels Diputats. I, en aquest sentit, la seva explicació és totalment insuficient.

Gràcies, president.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el manteniment de 
l’equilibri pressupostari el 2019

322-00113/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el man-
teniment de l’equilibri pressupostari el 2019, i la formula el diputat Ruben Wagens-
berg, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. Entre 2011 i 2018, els pressupostos 
de la Corporació de Mitjans Audiovisuals s’han reduït un 38 per cent. I això ha tin-
gut tota mena de conseqüències, algunes greus, com la caiguda de les inversions en 
continguts audiovisuals, les renovacions tecnològiques o la manca de contractació 
de nous perfils. De fet, això ho hem analitzat diverses vegades en aquesta comissió. 
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La crisi, en tot cas, ha afectat a totes les radiotelevisions públiques europees 
l’última dècada, però molt poques han patit una reducció de recursos tan dràstica. 
Si no estem equivocats, el pressupost de 2018 va ser, al final, de 317,6 milions en 
total, amb una aportació pública inicial de 231 milions. Fa anys que l’aportació pú-
blica està quasi congelada, però això no és sinònim d’estabilitat perquè amb aquests 
diners s’han hagut d’afrontar tant activitats regulars com circumstàncies externes, 
des de les recuperacions de les pagues dels treballadors i treballadores, com els can-
vis de criteri d’hisenda sobre l’IVA.

De tota manera, i amb la col·laboració del Govern, el 2018 la Comissió Catalana 
de Mitjans Audiovisuals ha assolit l’equilibri pressupostari i ens en felicitem perquè 
és una situació poc freqüent. Però ja som a 2019, i això és una història passada, i, per 
tant, ara voldríem saber com afrontem el repte de mantenir l’equilibri pressupostari 
aquest 2019, després d’haver-ho aconseguit l’any 2018, i, un cop descomptades les 
despeses salarials, quines seran les principals inversions i despeses que s’afrontaran 
aquest any.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, sí, la corporació està patint una falta 
de finançament que posa en risc el compliment de la nostra missió de servei pú-
blic de comunicació audiovisual que tenim encomanada per llei. I està comprome-
tent el compliment d’obligacions legals, per exemple, com és el ser motor de la in-
dústria audiovisual del nostre país, tema molt i molt important.

Quines són els causes principals de la situació? Les dic molt ràpidament: la cai-
guda sostinguda dels ingressos publicitaris, que és preocupant; l’increment de des-
peses de personal derivat de normes legals i d’obligat compliment, evidentment; els 
canvis legals amb el tractament de l’IVA, que després hi faré un apunt perquè hi ha 
novetats en aquest tema, les aportacions públiques –insuficients, he de dir– per su-
perar la situació d’estancament que es van fixar en plena crisi econòmica. Per tant, 
estem tenint els mateixos ingressos que teníem fa sis anys. 

I l’absència d’un contracte programa; que hi han molts grups, algun grup d’aques-
ta cambra que, reiteradament, em diu que cal un contracte programa, i la situació de 
pròrroga pressupostària i l’absència de contracte programa fa que la corporació de-
pengui d’aportacions extraordinàries que atorga a mitjans d’any moltes vegades el 
Govern. I han servit per evitar cancel·lar programes, o sigui, poder seguir tenint en 
antena el Polònia, El foraster, etcètera, i tot allò que decideixen els directors dels 
mitjans, però no ha permès que els directors dels mitjans puguin planificar a futur. 
I això ens torna a passar aquest 19.

El tema de l’IVA, que és un dels temes que volia comentar; nosaltres hem demanat 
dos aportacions extraordinàries al Govern: una per a les despeses d’IVA i l’altra per al 
capítol I. Pel que fa al capítol I –és d’ahir–, ahir vam rebre un escrit, vaig rebre per-
sonalment un escrit de la secretària general de la Presidència, on ens confirmava la 
transferència d’un 10 per cent del retorn de la paga extraordinària del 2013. I pel que 
fa a l’altre 30 per cent pendent d’aquesta paga i l’increment salarial que s’ha aprovat 
per al 19, ens informava que estava previst ser atorgat el darrer trimestre d’enguany. 
Per tant, tenim una part, diguem-ne, solucionada que és la part que passarà a capítol 
I, que hem de pensar que això es convertirà en despesa estructural i que, per tant, per 
al 2020 la tindrem ja a capítol I. I, per tant, l’haurem de treure d’altres àmbits. 

Un tema important, que és també d’aquesta setmana, i que volia deixar-ne cons-
tància i anunciar-ho aquí, en aquesta cambra, i no per nota de premsa: nosaltres te-
nim una prorrata d’afectació d’IVA molt molt molt «gravosa» i...
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El president

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Vint segons, si us plau, perquè crec que és una notícia important per dir en 
aquest Parlament.

El president

No, cinc segons.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Doncs miri, dir-los que hem demanat a la Direcció General de Tributs que es 
pugui determinar que el percentatge que ens deduïm d’IVA es pugui fer en base a la 
nostra audiència i al poder tenir ingressos publicitaris. Això fa...

El president

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

...que la despesa d’IVA passi de 18 milions a 4. Per tant, tenim una bona notícia i 
és que la despesa d’IVA... (El president retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

El president

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps. No l’escolten. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el resultat 
de l’emissora a l’Estudi general de mitjans el primer trimestre de 2019

323-00135/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre el 
resultat de l’emissora a l’Estudi general de mitjans el primer trimestre del 2019, i la 
formula el diputat, Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té 
la paraula. 

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Senyor Gordillo, que ha tingut una comissió tranquil·la, so-
bretot comparada amb el senyor Sanchis. Durant aquest últim mes dominat pel cli-
ma electoral, hem tingut coneixement dels resultats de l’Estudi general de mitjans 
referents al primer trimestre d’aquest any. 

Per a Catalunya Ràdio han estat uns bons resultats; arriba per primera vegada als 
716.000 oients amb un augment del 16 per cent. Malgrat això, RAC1 manté el lide-
ratge amb 865.000 oients, però el 16 per cent d’augment és molt, tenint en compte, 
sobretot, que la ràdio generalista en conjunt ha pujat un 3 per cent de mitjana. El 
bon resultat de Catalunya Ràdio en global és extensible o divisible a parts proporci-
onals pràcticament iguals a la majoria de la programació. Això està bé. I també són 
destacables alguns lideratges puntuals en programes que no són de masses però que 
també són interessants com ara Crims, de Carles Porta, Solidaris, amb Albert Segu-
ra, o El divan, de Sílvia Cóppulo. 

També hem tingut dades de comScore sobre usuaris únics a internet. Els mitjans 
de la corporació també en surten ben parats, i, en conjunt, aconsegueixen la millor au-
diència des de l’octubre de 2017. Ja recordem l’octubre de 2017 en quin context estàvem. 

A partir de tot plegat, quina valoració en fa vostè, senyor Gordillo, d’aquestes 
dades?
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El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, la valoració és positiva. Com 
vostè ha dit, ha estat el millor resultat d’audiència de la història de Catalunya Rà-
dio. Mai fins ara s’havia superat la xifra de 700.000 oients, i aquesta última onada 
de l’EGM ens dona 716.00 oients diaris. La ràdio generalista ha pujat un 3 per cent, 
però Catalunya Ràdio ho ha fet un 16 per cent. Hem trencat el rècord històric i hem 
experimentat un creixement per damunt del conjunt del sector. Som l’emissora que 
més ha pujat en aquesta onada i això ens ha permès retallar distàncies amb l’emisso-
ra del Grup Godó; una retallada de gairebé cent mil oients. En un any hem escurçat 
la distància de la ràdio pública amb RAC1 en 124.000 oients.

Aquesta tendència s’ha repetit en l’últim resultat d’audiència d’El matí de Cata-
lunya Ràdio, amb Mònica Terribas, que ha retallat 59.000 oients a El món a RAC1 
i que en un any ha escurçat la distància amb 61.000 oients. Cada dia, 555.000 per-
sones escolten El matí de Catalunya Ràdio. Aquesta és la segona millor xifra d’au-
diència de la història del programa.

La ràdio pública ha recuperat el lideratge a les comarques gironines, que vam 
perdre el 2009, i seguim sent líders al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre 
amb un creixement espectacular que supera els 130.000 oients. Treballem per con-
solidar el lideratge recuperat a Girona, però jo, personalment, soc molt prudent, in-
terpreto aquest resultat com un bon símptoma per la confiança de la nostra audiència 
en aquest territori.

En aquest últim EGM, hem aconseguit un share del 24,2 per cent, una xifra que 
tampoc no assolíem des del 2008 i que interpreto en clau d’interès que genera, com 
vostè deia en la seva pregunta, al conjunt de la nostra audiència, l’oferta radiofònica 
a la nostra audiència més enllà de l’interès informatiu i estricte de l’actualitat. Els 
oients han sintonitzat amb nosaltres pel judici del procés, però s’han quedat més es-
tona escoltant altres programes de l’emissora. Aquest EGM és un èxit pel conjunt 
de la casa i cal felicitar novament a tots els professionals que ho han fet possible.

El grup d’emissores –per acabar– en el seu conjunt, si eliminem les duplicacions, 
assoleix també una xifra rècord, 770.000 oients diaris, sumant Catalunya Ràdio, Ca-
talunya Informació, Catalunya Música i iCat, però descomptant els oients que escol-
ten les dues emissores. Per tant, són oients reals sense les duplicacions.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre els 
resultats del darrer Estudi general de mitjans

323-00138/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre els 
resultats del darrer Estudi general de mitjans, i la formula la diputada Adriana Del-
gado, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Nosaltres insistirem en el tema, ja estàvem 
dient, doncs, que aquesta primera onada de l’Estudi general de mitjans d’aquest any 
ha suposat aquest rècord històric per a Catalunya Ràdio, que, per primera vegada, ha 
superat els 700.000 oients, aquest 16 per cent d’augment, que comentava el diputat 
Riera, i aquesta reducció de la distància amb RAC1. Tot i que algunes vegades, en 
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aquesta comissió, ens hem trobat que es posaven en dubte, doncs, audiències de la 
ràdio pública del país. 

A banda de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació ha tingut una audiència de 
102.000 persones diàries; Catalunya Música, 32.000 i iCat FM, disset mil. Vostè 
mateix ho ha dit, a nosaltres ens agradaria destacar la recuperació del lideratge a 
Girona que no érem líders des del 2009, aquests 92.000 oients, i també de Tarrago-
na amb 138.000.

A banda dels augments en pràcticament tots els programes de les diferents emis-
sores es posa de manifest que Catalunya Ràdio és un referent informatiu en mo-
ments en què l’actualitat és, per dir-ho d’alguna manera, especialment intensa. I a 
més d’aquestes dades de l’EGM, les dades de comScore no fan més que ratificar el 
bon moment de la corporació a internet, ja ho han dit també, també de Catalunya 
Ràdio, que ha aconseguit durant el mes de març 528.000 usuaris únics a Catalunya, 
el que significa un 71 per cent més que al febrer.

Senyor Gordillo, bé, d’entrada, doncs, enhorabona per aquestes audiències. 
I, més enllà de la valoració que ja ha fet a l’anterior pregunta, ens agradaria que ens 
expliqués quins objectius s’han fixat per incrementar aquestes audiències i intentar 
revalidar el lideratge de la ràdio en català. I quina valoració i quines accions hi ha 
previstes per incrementar els oients a iCat FM ara que estem acabant la temporada 
en què s’ha recuperat la seva emissió per l’FM.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Doncs, senyora diputada, això no té més solució que 
seguir treballant i seguir en la línia que tenim, no? I no defallir.

Deixi’m que, seguint una mica la línia de l’anterior resposta, posi de manifest 
que, en aquest últim EGM, la gran majoria dels programes de la ràdio pública han 
pujat en audiència respecte a l’onada anterior. A part d’El matí de Catalunya Ràdio, 
amb 555.000 oients, que és el nostre programa buc insígnia, n’hi ha d’altres que són 
també molt meritoris. 

Per exemple, som líders al migdia i al vespre en informació, que és el que vostè 
deia de la referència informativa. El Catalunya migdia, dirigit per Òscar Fernández 
i amb la col·laboració d’Empar Moliner, és el més escoltat de la seva franja i és el 
programa informatiu més escoltat a Catalunya amb 129.000 oients diaris. I el Cata-
lunya vespre, de Kilian Sebrià, també és l’informatiu més escoltat de la seva franja, 
i arriba als 96.000 oients diaris i un increment del 31 per cent. El magazín de tarda 
Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia, obté 102.000 oients diaris i es manté en un 
registre superior al cent mil oients, llistó que no havíem superat des de la marxa de 
Toni Clapés de la ràdio pública.

El programa esportiu Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, obté 99.000 
oients diaris, un 13 per cent més; el Popap, de Mariola Dinarès, al migdia se situa en 
81.000 oients i puja un 5 per cent; El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga i Laia 
Tudel, n’obté 56.000, i La nit dels ignorants 3.0, de Xavier Solà, se situa en 24.000. 

El cap de setmana, El suplement, de Roger Escapa, el segon programa amb més 
audiència de ràdio pública, aconsegueix la seva millor xifra els diumenges, superant 
els 400.000 oients. Escapa i el seu equip creiem que estan fent una gran feina i això 
té resultat en aquesta xifra rècord dels diumenges. Però és que, els diumenges, anem 
molt forts també amb el Tot Gira, de David Clupés, que és el més escoltat de la seva 
franja amb 310.000 oients. 

Estem també molt contents, com deia abans el diputat Riera, de les apostes del 
cap de setmana com el programa Crims, de Carles Porta, que és líder amb 83.000 
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oients; el Solidaris, d’Albert Segura, que n’aconsegueix 68.000, i Un restaurant ca-
níbal a Berlín, de Paula Molés, que arriba als 23.000 oients. Tots tres programes, 
dos dels quals hem estrenat aquesta temporada, són líders de la seva franja.

I, per acabar, senyor president, el programa Mans, de Quim Rutllant i Ester Pla-
na, dobla les xifres de l’onada anterior amb 81.000 oients, que és una xifra molt 
meritòria, i El divan, de Sílvia Cóppulo, puja fins als 65.000.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les dades d’audiència 
dels canals i les emissores de la corporació segons el darrer baròmetre 
d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió

322-00109/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les dades 
d’audiència dels canals i les emissores de la corporació, segons el darrer baròmetre, i 
la formula el diputat, David Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Dos precs prèviament, senyora Llorach. El pri-
mer, recordi-se’n d’aquesta dada que li sol·licitem del programa No pot ser!, que 
li sol·licitava la meva companya, efectivament. I un segon prec, adreçat al senyor 
Sanchis: per part nostra, ja pot deixar de pregar. Nosaltres ja estem contents; si ja 
no prega més, perfecte.

Anem al tema. (Veus de fons.) Sí, me refería a aquello de que «rece para que no gane 
el señor Sánchez», pues, por parte nuestra..., jo ja estic satisfet. Ja pot deixar de pregar. 

Jo he arribat a una conclusió, TV3 és líder, i són uns bons resultats, eh?, però so-
lament d’una part de la població de Catalunya. Miri, quan els acudits que es fan a 
TV3 agraden a uns, però als altres no els fan cap gràcia, doncs, TV3 és d’una part 
de la població de Catalunya. Quan TV3 ha de donar un programa compensatori amb 
escassíssima audiència, això l’únic que representa és que TV3 la veu solament una 
part de la població de Catalunya. Les dades, senyora Llorach, són demolidores. Fa 
deu anys, els partits no independentistes –eren el 67 per cent de persones que es con-
sideraven no independentistes– tenien TV3 com a primera emissora; TV3 era líder. 
Actualment és la cinquena –actualment és la cinquena. Els enquestats a l’enquesta 
del CEO que no són independentistes; exactament, en aquest moment, l’audiència de 
TV3 de vot no independentista, en la darrera enquesta, és del 14 per cent. Ha passat, 
pràcticament, del 60 per cent al 14 per cent.

Cada mes, TV3 s’està buidant de persones que la miren, i a Catalunya Ràdio ja 
són escandaloses aquestes xifres, que no se senten independentistes. Efectivament, 
tenim dades bones però hi han coses que s’han de millorar. Hauríem de ser més 
plurals. Hauríem de mirar d’intentar eixamplar aquesta audiència que tenim. A Ca-
talunya Ràdio, únicament el 87 per cent de la gent que ho veu és independentista. 
La xifra és molt baixa de les persones que no ho són. I, per tant, Catalunya Ràdio 
passa a la cinquena posició de la gent que, en aquest país, no se sent independentis-
ta perquè escolta primer la SER, RAC1, la COPE, Ràdio Nacional d’Espanya, i, en 
cinquena posició, Catalunya Ràdio.

Senyora Llorach, primer de tot, felicitats per les audiències. Però, en segon..., si 
ampliem una mica el focus d’aquesta enquesta del CEO, hi han dades que s’haurien 
de mirar...

El president

Senyor Pérez.
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...com ho veu?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Molt breument. He demanat, perquè m’estranyava, 
com ha dit la senyora diputada, que el programa No pot ser! no estigués al Portal de 
la Transparència, i m’informen que el programa..., la productora és Lavinia, i que 
el nom del programa és Revolucions per minut. El que ha passat és que, posterior a 
l’encàrrec i a la publicació al Portal de la Transparència, perquè el contracte, un cop 
signat, es penja al Portal de la Transparència, la direcció de la televisió amb pro-
ducció han decidit canviar el nom del programa, i nosaltres ja no ho podem canviar 
al Portal de la Transparència perquè el contracte es va aprovar amb un nom deter-
minat. En canvi, per estratègia de programació se li ha canviat el nom. Però hi és, 
si vostè el busca en el Portal de la Transparència, la productora és Lavinia, i el nom 
del programa, Revolucions per minut.

Dit això, molt breument, perquè ho pugui trobar. Per això l’hi dic, m’ha demanat 
aquesta informació i l’he demanada mentre el senyor, el director de Catalunya Ràdio 
contestava les preguntes, per poder-li donar aquí en seu parlamentària.

Senyor diputat, acceptar les seves felicitacions –acceptar les seves felicitacions–, 
però, com que aquesta pregunta ja me la va mig fer en l’anterior sessió de control, he 
demanat que l’àrea d’audiències, que és la que hi entén de la casa, em fes una projec-
ció de, per exemple, que votava el PSC i si veien o no veien la televisió, sense obviar 
una dada que jo crec que és molt important, que és que, d’entre les sis cadenes amb 
més audiències de Catalunya, només una és en català, la resta són en castellà. I, per 
tant, aquesta dada és molt important quan tu mires qui veu TV3 i qui no la veu.

Em diuen que, si mirem, per exemple, les dades del CEO sobre els votants del 
PSC pel que fa a la llengua, només hi ha un 14 per cent dels votants del PSC que 
miren TV3 per informar-se. Aquesta dada és més alta que la mateixa de l’any passat, 
4,6 punts. Per tant, alguna cosa anem corregint i anem fent bé, que vostè considera 
que no ho fèiem bé, si aquesta dada puja, però és més baixa que la de fa dos anys, 
que era 8 punts i mig de diferència. 

Però aquestes dades, tant la que diu que hi ha més votants del PSC que l’any 
passat que miren TV3 per informar-se, com la que diu que n’hi ha menys que fa 
dos anys, cal posar-les en context. I en quin context? Si mirem també les dades del 
CEO, l’any passat, també segons aquestes dades, podem veure que baixava el nom-
bre de votants del PSC que deia que tenia el català com a primera llengua, i, en can-
vi, pujava fa dos anys. 

Per tant, jo crec que hem de mirar totes les variables que hi ha en les enquestes 
del CEO per veure quina és la gent que mira Televisió de Catalunya, i potser la va-
riable idioma és una variable important a tenir en compte.

El president

Bé, doncs, abans d’aixecar la sessió, ja que hem fet l’última pregunta, sí que 
m’agradaria, des de la presidència d’aquesta Mesa, acomiadar el diputat Gerard Gó-
mez del Moral. Han estat dos legislatures que hem compartit comissió, no només 
comissió, sinó també hem compartit molts debats al plenari. I, per tant, li agraeixo el 
seu bon fer, i molta sort i encerts en aquesta nova etapa al Congrés. (Aplaudiments.)

S’aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i deu minuts.
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