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Sessió 13 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 cinc 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 Carmen de Rivera i Pla, Mercè Escofet Sala, Ignacio Martín 

Blanco, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Sonia Sierra Infante i María Francisca Valle Fuen-

tes, pel G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Antoni Morral i Berenguer,  Eduard 

Pujol i Bonell i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, Adria-

na Delgado i Herreros, José Rodríguez Fernández i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republi-

cà; David Pérez Ibáñez, Raúl Moreno Montaña i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socia listes i 

Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sàn-

chez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Serrano 

Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i Boladeras; el director de Catalu-

nya Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo Bernárdez, i el director de Televisió de Cata-

lunya, Vicent Sanchis i Llàcer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals.

2. Sol·licitud de compareixença d’Albert Rivera, president de Ciutadans - Partit de la Ciuta-

dania, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals perquè informi sobre les seves valoracions contra la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals i els seus professionals (tram. 356-00407/12). Grup Parlamentari Republicà. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en funcions de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals, el director de Televisió de Catalunya i el director de Catalunya Ràdio 

i Mitjans Digitals sobre llur processament judicial (tram. 358-00004/12). Ignacio Martín Blan-

co, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

El president

Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a una nova sessió de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En primer lloc, donar la benvinguda a la presidenta en funcions, al director de Te-
levisió de Catalunya, al director de Catalunya Ràdio, així com als diferents assistents.

Preguntar als diferents grups parlamentaris si hi ha alguna substitució a dir. (Ra-
quel Sans Guerra demana per parlar.) Senyora Sans.

Raquel Sans Guerra

Sí. Al Grup Republicà, José Rodríguez substituirà Jenn Díaz.

El president

Gràcies. (Sonia Sierra Infante demana per parlar.) Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Sí. Per Ciutadans, la senyora Mercè Escofet substituirà el senyor Martín Barra.

El president

Gràcies. Hi ha alguna substitució... (David Pérez Ibáñez demana per parlar.) Se-
nyor Pérez.

David Pérez Ibáñez

Sí. A partir d’aquest moment, el senyor Raúl Moreno em substituirà a mi.
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El president

Molt bé. Alguna substitució més? (Pausa.)
També s’havia sol·licitat, per part de la corporació, agrupar les preguntes 12 i 14. 

No sé si hi ha algun problema... (Pausa.) D’acord.
En aquesta comissió, tornarem a fer servir el cronòmetre que veieu a les panta-

lles. Intentarem que funcioni. És una mica complicat, però, en qualsevol cas, els de-
manaria paciència, si no funciona gaire bé.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre 
l’audiència dels mitjans de televisió de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

323-00140/12

Per tant, si no hi ha cap qüestió més, començaríem amb el primer punt de l’ordre 
del dia, que són preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. I començaríem amb la primera pregunta, dirigida al director 
de Televisió de Catalunya, sobre l’audiència dels mitjans de televisió. I la formula 
el diputat Dani Serrano –al qual també li donem la benvinguda a la comissió–, del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Señor director de Televisión de Cataluña, yo le pregunto por 
la valoración de los datos de audiencia de TV3.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

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

Gràcies. Benvingut, diputat. Bé, vostè ja sap que les audiències de TV3, concre-
tament, com les de tots els altres mitjans, s’auditen a través d’una empresa que es diu 
Kantar Media, que ens serveix a tots de referència. I, en principi, les xifres –també 
ho deu saber vostè– són bones. En aquest 2019, acumulem una quota del 14,8, que 
–per ara, eh?– és la millor des del 2010, i portem vint-i-dos mesos consecutius li-
derant audiències, i amb això són nou anys consecutius també com a líders; supose 
que enguany finalment en farem deu.

El qualitatiu també és molt alt.
I, finalment, pel que fa a l’audiència digital, doncs també ha crescut el 9 per cent 

en els cinc primers mesos de l’any i hem passat d’11 milions a 12 milions.
Bé, els titulars, vostè els llegeix normalment en la premsa.
I quede a l’espera de la pregunta, ara, que supose que serà més interessant. No 

dic que aquesta no ho siga, eh?

El president

Gràcies. Senyor Serrano, té la paraula.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Gracias, señor Sanchis. Ya me imaginaba yo que usted me 
iba a citar los últimos datos de audiencia del año 2019, ¿no? Pero yo creo que para 
valorar qué ha pasado con la audiencia de TV3 en los últimos doce años, yo creo que 
hay que hacer, por lo tanto, una mirada un poco más allá y, por ejemplo, ver los datos 
estadísticos que ofrece Idescat, que no es precisamente sospechoso de ser el boletín 
oficial del Partido Popular, para ver cómo la audiencia de TV3 sencillamente ha caí-
do en picado. Y le voy a decir algunos años.

En el 2006, los datos estadísticos eran el 50 y medio; en el 2009, del 40,5; en el 
2012, del 40 y medio; en el 2017, del 28,2, y así sucesivamente. En doce años, se han 
perdido más de 23 puntos estadísticos, según Idescat.
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Y, por tanto, se observa claramente cómo TV3 ha ido perdiendo espectadores. Y no 
sirve decir que como hay más competencia, ¿no?, hay más oferta televisiva, pues se 
pierden espectadores. Evidentemente, eso le pasa a todas las televisiones, pero suce-
dería de una forma transversal.

Y digo esto, porque, según los datos del CEO –que tampoco es sospechoso de ser 
el newsletter del PP–, el 80 por ciento de los espectadores que hoy ven TV3 tienen 
una idea separatista de Cataluña, cuando en el 2005 ni más ni menos que el 57 por 
ciento decían que los que veían TV3 no eran separatistas. ¿Qué ha ocurrido para que, 
en doce años, el perfil de espectador de TV3 haya pasado de un perfil transversal a 
un espectador monolítico, que simplemente cree que su proyecto político para Cata-
luña es la independencia?

Y yo creo que esto es una pérdida de audiencia de calado, de fondo, y es senci-
llamente porque ustedes han convertido TV3 en una herramienta de propaganda al 
servicio del Govern. Y esto no puede ser, señor Sanchis, porque sencillamente lo que 
ustedes han hecho es convertir TV3 en su juguete, y, cada vez, en un juguete más 
pequeño.

Y, por lo tanto, yo lo que le diría es que si quieren recuperar audiencia –y no es 
por una cuestión de recursos económicos, porque se destina una ingente cantidad 
de recursos públicos a la televisión pública catalana–, o le ponen más pluralidad y 
calidad –y reducen su presupuesto, por cierto, que se puede hacer más con menos–, 
o sencillamente lo que tienen que hacer, si lo que quieren es una televisión pública 
de separatistas para separatistas..., lo mejor que pueden hacer es privatizarla direc-
tamente y el juguete se lo pagan ustedes.

Mi pregunta sería, entonces: ¿quién estaría dispuesto a comprar una televisión 
separatista deficitaria?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Home, la pregunta és molt bona. Ho preguntarem en el seu moment, a veure qui 
està disposat a comprar aquesta televisió. Lo que passa és que la prèvia no acaba 
d’estar del tot ajustada, perquè les xifres –i vostè també ho sap– es poden interpre-
tar de moltes maneres.

Aleshores, la primera cosa que li he de dir és que «no em diga vostè que hi ha 
més» –ha dit– «oferta televisiva, i no em diga vostè que hi ha menys consum online, 
perquè això no em serveix». Doncs precisament això sí que serveix. Hi ha molta 
més –molta més– oferta televisiva i molt menys consum online; és a dir, molt menys 
consum amb els sistemes que veiem convencionals amb què fins ara tots miràvem la 
televisió. I si passem d’aquests suports convencionals a suports digitals, resulta que 
aquestes xifres que vostè diu tampoc no tenen res a veure.

I si mirem altres dades, que són les dades que diuen també Kantar Media, per 
exemple –que tampoc té cap sospita de voler quedar-se una televisió separatista i 
deficitària–, resulta que, durant el mes passat, 4.800.000 espectadors van passar en 
algun moment per TV3, 3.200.000 pel 3/24, 4 milions van veure en algun moment 
els informatius de TV3. I si tot això són independentistes les xifres no em surten, 
perquè aleshores no estaríem parlant com estem parlant.

També els he demanat algunes vegades que, quan miren xifres, no confonguen 
informatius moltes vegades –que és quan una persona diu, més o menys, amb quina 
opció política o amb quina opció nacional s’identifica–, amb les xifres globals de la 
televisió, que són molt diferents, de vegades, i de vegades no tant.

I si vostè considera que tota la gent que mira TV3 són separatistes i nosaltres 
hem expulsat, doncs aleshores, mire, com que tenim una autoritat que diu quina 
mena de televisió fem, que és el CAC, doncs ens llegim els seus informes. I si vos-
tè diu: «Bé, en aquests informes, hi ha algun vot particular.» Jo li diré: Mire també 
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el contingut del vot particular, perquè el 90 per cent de les vegades no és de lo que 
sembla, sinó que és per defectes o per altres consideracions que no tenen res a veure 
amb això.

I, per tant, xifres contra xifres, a mi em sembla que vostè no té raó.
Gràcies, president.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les dades 
d’audiència i de qualitat de TV3 al maig

323-00144/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre les dades d’audiència. I la formula el diputat Eduard Pujol. Té la paraula.

Eduard Pujol i Bonell

Senyor Sanchis, bon dia. Sentint l’última intervenció del diputat Serrano, un li 
preguntaria al retratista del meu poble si, en els últims dotze anys..., què li ha passat 
que no té la botiga tan plena per revelar carrets, i, segurament, el responsabilitzaria 
d’aquest mal i que no té la botiga tan plena. Però, en fi, anant a la seva botiga, a TV3, 
tinc la sensació, a vegades, que en aquest fòrum, en lloc de treballar perquè vostès tin-
guin més audiència, a vegades treballem, o uns quants treballen per mirar de que no 
en tinguin tanta. Però, en fi...

TV3 és líder de maig per vint-i-dosè mes consecutiu, amb una quota del 14,1 per 
cent, a distància del segon classificat. TV3 ha estat la cadena més vista vint-i-cinc 
dies dels trenta-un del mes de maig, i també ha liderat el rànquing de programes en 
vint-i-nou ocasions. Deu dels quinze programes del rànquing dels més vistos són de 
TV3. Els informatius són líders en totes les seves edicions i es mantenen al capda-
vant del rànquing qualitatiu amb un índex del 8,6, i també són líders en imparcialitat 
i credibilitat.

Li asseguro que si fos director del seu mitjà m’agradaria poder fer una nota de 
premsa com aquesta, i vostè l’ha pogut fer en aquest últim mes de maig.

La meva pregunta és: es pot ser líder si no s’atén la pluralitat, si no es dibuixa, si 
no es defineix bé la pluralitat del país?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor diputat. Jo crec que no; és a dir, jo crec que no és fàcil. A més, 
hi ha altres coses que no es tenen tampoc en consideració i que són molt importants, 
crec jo, en aquest sentit, eh?, per parlar de pluralitat i per parlar exactament de trans-
versalitat, d’audiència, etcètera. I és que és molt difícil que un retrat social, d’una 
manera o d’una altra, no tinga reflexos també en els mitjans de comunicació, siguen 
públics o siguen privats. Perquè a mi m’agradaria preguntar-li –no és una pregunta 
que puc fer jo, no?, però la faré aquí com a retòrica–, als responsables de Televisió 
Espanyola, quina mena de públic els mira ara, que és una televisió pública que pa-
guem entre tots també –i jo també, eh?, jo també pague una i l’altra i lo que faça falta. 
I, aleshores, diríem: «Ostra, en els últims anys, a Catalunya, i a Espanya d’una altra 
manera, hi ha divisions socials, divisions nacionals que tenen reflexos en els mitjans 
de comunicació.» I això no vol dir tampoc necessàriament que aquests mitjans de 
comunicació s’ho hagen guanyat ells per la seua actuació, sinó que vol dir que hi ha 
actituds. Que l’altre dia, parlant amb un director bastant important d’un diari de Ma-
drid..., que tampoc és públic, és privat; però, com dic, la societat consumeix coses 
privades i coses públiques, encara que unes les paguem entre tots i les altres no. Deia: 
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«Ja fa molts anys que a Espanya, a Madrid concretament, s’ha marcat una divisió pro-
fundíssima en el consum de premsa.» Ell, concretament, ara és director del Mundo. 
«Nosaltres pensàvem» –deia– «que podíem ser una excepció, però no hi ha excepció 
que valga.» Diu: «I la gent, a més a més, els nostres lectors ens castiguen. Quan ens 
decantem cap un costat o cap a un altre, deixen de comprar-nos.» Aleshores, aquestes 
són reflexions que jo crec que van més enllà d’aquesta comissió, però que és també 
molt important fer-les.

Perquè també és veritat que hi ha opcions polítiques que es passen tot el dia dient 
que som una màquina d’agitació i propaganda nefasta. Si entre els seus votants te-
nen alguna credibilitat, és possible que es retroalimente la sensació, que alguns dels 
votants ho pensen i que uns altres diguen: «Ah, si el meu partit diu això, aquesta 
no és una bona opció, perquè jo veig, almenys, informatius.» I, bé, no ho sé, potser 
això se’ns escapa als responsables de TV3 i s’emmarca en un debat general molt més 
profund que abraça tots els mitjans, públics o privats, i també la societat.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la situa-
ció econòmica i el capital social de la corporació.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la situació econòmica 
i el capital social de la corporació

322-00114/12

I la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Senyora Llorach, és cert que tenen previst reduir el capital 
social de l’empresa, de la corporació, de 25 milions d’euros actuals a només mig 
milió?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, bon dia. 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. Sí, senyora diputada, és cert.

El president

Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Bé, m’agradaria que ens expliqués quan és que tenen previst fer això. 
Com serà aquesta operació comptable? Vull dir, com s’articularà aquesta operació 
comptable? Entenc que una reducció..., no soc experta en el tema, però una reduc-
ció del passiu es reflecteix també en una reducció de l’actiu. Per tant, en quina part 
de l’actiu afecta aquesta reducció? O sigui, per què, no?, es fa aquesta reducció del 
capital social de la corporació?, si és per compensar pèrdues d’exercicis anteriors, o 
si és per alguna previsió de pèrdues en l’exercici actual, o per les dues situacions. Bé, 
informació, com a mínim, de quina és aquesta operació i per què.

I també quines conseqüències o riscos empresarials pot comportar una reducció 
tan dràstica del capital social. Parlem de que una empresa com la corporació, que no 
és una empresa petita precisament, passarà a tenir un capital social de només mig 
milió d’euros. No sé si això, empresarialment, és un risc que es corre... Quins riscos 
es poden córrer i com preveuen, doncs, que aquests riscos no siguin després conse-
qüències nefastes.
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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. Senyora diputada, bé, aquesta reducció de capital que 
haurem de fer és conseqüència de la infradotació econòmica que està patint la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals des del 2010. Aquesta falta de finança-
ment ha posat en risc i està posant en risc la nostra missió de servei públic que tenim 
encomanada per aquest Parlament.

Li explico quina és la situació i per què hem arribat aquí. El desembre passat, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar, amb la representació sindical, 
el retorn de les pagues extraordinàries que els treballadors públics van deixar de 
percebre els anys 13 i 14. Degut a aquest acord, la corporació ha hagut de registrar 
com a despesa, en l’exercici del 18, les obligacions futures derivades d’aquest con-
cepte per import de 15,9 milions; per tant, hem hagut d’imputar en el pressupost del 
18 la despesa que anirem fent el 19, el 20, el 21 i el 22.

Aquest fet ha estat, en part, compensat per altres efectes positius, però tot i així 
ha generat unes pèrdues comptables –i, sobretot, les pèrdues són comptables– de 
12,7 milions i ha fet que el patrimoni net que presenta la societat sigui de 7,4 mi-
lions. Com que aquesta xifra està per sota dels dos terços del capital social, que és 
de 25 milions, la societat està en situació que es diu de «desequilibri patrimo nial».

Davant d’aquesta situació, abans del dia 30 de juny, el consell de govern ha de fer 
un acord de reducció de capital, com vostè ha dit, per compensar les pèrdues, que 
faran que quedi restablerta aquesta situació d’equilibri patrimonial.

Aquesta provisió és únicament a efectes comptables, no pressupostaris. Voldria 
recordar aquí, en aquesta cambra, que la societat CCMA, SA ha presentat una liqui-
dació pressupostària de l’any 18 sense cap mena de dèficit. Per altra banda, a mesura 
que aquesta despesa sigui finançada per les aportacions de la Generalitat del 19, 20, 
21 i 22 per fer front als pagaments previstos, es revertirà la provisió efectuada i es 
generaran beneficis pel mateix import que aquest any hem hagut de compensar amb 
aquesta reducció de capital.

És una obligació legal, la provisió d’aquesta despesa, per a l’aprovació dels comp-
tes anuals del 18, però no ha de tenir cap ni un més efecte que aquest, no té cap altre 
efecte en l’empresa.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la 
corporació

322-00116/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la via-
bilitat econòmica i la situació financera de la corporació. I la formula el diputat Raúl 
Moreno, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. En els darrers anys..., i fins i tot fa 
un moment estàvem parlant de la situació econòmica i pressupostària de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, i, entre altres coses, en els darrers anys hem 
estat veient les injeccions que des del Govern de la Generalitat s’han fet a la corpo-
ració; entre altres coses, també, per suplir la manca del contracte programa que ha 
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de donar estabilitat, que ha de donar transparència i que garanteixi i comprometi i 
permeti comprovar també, doncs, que aquestes injeccions públiques, aquestes apor-
tacions s’utilitzen de manera correcta, no?

Sap vostè que el darrer contracte programa es va signar durant el Govern tripar-
tit, que al desembre del 2016 es va anunciar en aquesta mateixa comissió la volun-
tat d’encetar un nou contracte programa que, finalment, no es va signar, i voldríem 
saber si hi ha algun tipus de novetat amb relació a un nou contracte programa que 
aporti, doncs, aquesta transparència i aquesta estabilitat que considerem que neces-
sita la corporació catalana, o si continuarem en aquesta línia d’aportacions puntuals 
per part del Govern de la Generalitat.

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, com he expressat en 
l’anterior pregunta, està patint una situació de falta de finançament des de fa anys.

Enumero les causes principals. Són: la caiguda dels ingressos publicitaris, que 
preveiem que seran de 3,4 milions per a aquest 2019; l’increment de les despeses de 
personal derivat de normatives legals, que són 8,6 milions –és el retorn de pagues, 
increments anuals, increment de bases de cotització, etcètera; 8,6–; els canvis legals 
en el tractament de l’IVA –que aquí cal dir que hem aconseguit una prorrata menys 
gravosa per a la corporació i que, en lloc de 18,2 milions, seran 4,2 milions–, i unes 
aportacions públiques, en tot cas, que des de la corporació considerem insuficients, 
que ens mantenen en els mateixos nivells del període de màxima crisi econòmica 
i que no s’han ajustat a les noves necessitats financeres des de la corporació, seguim 
amb el mateix ingrés pressupostari que teníem i amb reducció dels ingressos pri-
vats.

Des del 2009, com vostè ha dit, no es disposa de contracte programa i la situació 
s’ha vist agreujada, com també ha dit vostè, per les pròrrogues pressupostàries. Per 
aquest motiu, ens hem trobat sempre en situació de dependre d’aportacions extraor-
dinàries del Govern, i això fa que no permeti, per part dels mitjans, poder planificar 
amb suficient antelació.

Per això, amb voluntat de mantenir el nivell de servei públic, aquest any hem 
demanat una aportació extraordinària de 16,2 milions, que és la suma de tot el que 
els he dit anteriorment, per fer front a l’increment de necessitats financeres que té la 
corporació per al 2019, derivat de condicionants externs, no pas de la gestió que es 
fa des de la corporació.

Voldria anunciar-los, això sí, que, tot i que el mandat marc va finir el mes de fe-
brer, si no m’equivoco, el consell de govern ha aprovat la creació d’una comissió per 
elevar al Govern una proposta de contracte programa per als propers quatre anys. 
Aquesta proposta ha de definir, com saben, els objectius de servei públic que han 
de ser assumits i desenvolupats per la corporació, i sobretot, i el més important, es-
tablir la provisió de fons necessaris que ha d’aportar la Generalitat per garantir els 
recursos suficients per a una prestació de servei adequada, en una situació, com he 
dit abans, d’insuficiència d’ingressos, procedents sobretot de la publicitat, que tam-
bé ens ha davallat.

Per tant, ja hem aprovat els mecanismes de participació i estic en condicions de dir 
que, des del consell de govern, sota l’impuls de la consellera Marzoa i des de l’àrea de 
gestió i recursos de la casa, s’està treballant ja per fer aquesta proposta de contracte 
programa.

El president

Gràcies. Senyor Moreno, té la paraula.
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Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. En tot cas, felicitar-nos de que, en tot cas, hi hagi aquesta pos-
sibilitat –esperem que el Govern així ho vegi també– de posar ordre, diguem-ne, en 
la situació financera també de la corporació catalana, amb allò que marca també el 
mandat marc, que és la creació d’aquest contracte programa.

En tot cas, voldria saber si tenen alguna previsió de quin és el calendari, quin és 
el procés de participació, de quina manera es nodrirà aquest contracte programa; 
una mica, per saber i per tenir ja els «tempos» de què estem parlant.

El president

Gràcies. La següent pregunta s’ha demanat posposar-la al final, també del Grup 
Socialistes.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la persecució política 
als responsables de la corporació

322-00118/12

Per tant, passaríem a la sisena pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, so-
bre la persecució política als responsables de la corporació. I la formula el diputat 
Josep Riera, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Si la causa que instrueix el Jutjat d’Instrucció número 13 contra 
una trentena de servidors públics ja és una vergonya ignominiosa des del nostre punt 
de vista, només faltava que determinats grups polítics, com ara Ciudadanos, la utilit-
zin políticament per ampliar al terreny personal el mal que intenten fer des de fa temps 
en el conjunt de la corporació, als seus responsables i als professionals dels mitjans.

Ho hem vist en declaracions públiques, en la interpel·lació que va fer el Grup de 
Ciudadanos a l’últim Ple, i ho veurem, segurament, en preguntes que venen tot se-
guit. És la política del «tot s’hi val» i, si cal arribar a l’atac personal, s’hi arriba. I si 
la fiscalia, a més, té la poca vergonya de parlar d’organització criminal, doncs ja es 
pot tractar de criminals els responsables de la corporació i dels mitjans, sembla que 
amb impunitat.

Tot s’hi val? No. Per nosaltres, no tot s’hi val. Senyora Llorach, nosaltres reite-
rem el suport a tots els encausats del Jutjat 13 pel referèndum de l’1 d’octubre, i con-
cretament als compareixents, avui, en aquesta comissió. Perquè creiem que és una 
causa contra uns servidors públics que l’únic que han fet és fer la seva feina i com-
plir les seves obligacions, i que no hi ha dret que hagin de passar el calvari personal 
d’haver de continuar fent la seva feina patint aquesta persecució judicial, i encara 
menys patint persecució política i persecució personal.

En aquesta comissió, nosaltres no volem entrar en valoracions sobre la causa ju-
dicial, perquè creiem que no toca, i menys en una causa d’aquesta mena, però sí en 
la instrumentalització política i les seves conseqüències. Em sap greu en l’aspecte 
personal, perquè no s’ho mereixen, i em sap greu en l’aspecte professional, perquè 
som conscients que no és fàcil fer la seva feina sota aquesta pressió i aquest asset-
jament.

Des d’aquí i des del nostre grup, tornem a exigir el sobreseïment de la causa del 
Jutjat 13 i condemnem amb més força la instrumentalització política que en fan deter-
minats grups polítics, amb l’única finalitat de malparlar dels mitjans públics i d’in-
tentar carregar-se el model que defensa la corporació, i ara, també, amb l’intent de 
desprestigi personal dels responsables.

La pregunta que li fem, senyora Llorach, és com pot afectar els responsables 
de la corporació i dels mitjans i els professionals del mitjans, tota aquesta pressió i 
aquest assetjament a l’hora de fer la seva feina?
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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. Senyor diputat, deixi’m començar agraint el suport 
que des del seu grup polític fa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
als seus responsables.

Com vostè sap, som davant d’una situació política molt molt complexa, en la qual 
estem encara plenament immersos des de fa ja un any i mig, gairebé, o una mica 
més. Des dels mitjans de comunicació públics, els nostres professionals han tingut 
dificultats per a l’elaboració normal de la informació, no només el risc per la seva 
seguretat, a vegades, sinó també en la que hauria de ser la llibertat dels professionals 
a elaborar la informació a partir únicament i exclusivament del criteri informatiu.

Hem encadenat dues campanyes electorals que han suposat una gran excepció 
en l’elaboració de la informació en paràmetres normals: sancions, obligació de com-
pensacions, expressions prohibides, etcètera.

En aquestes setmanes de campanya i, fins i tot, abans, hem tingut una quinzena de 
recursos, que vostès coneixen perquè n’hem parlat algunes vegades, la majoria dels 
quals, com ja hem anat explicant en detall, s’han desestimat per part de la junta elec-
toral provincial, que defensava l’actuació de la corporació catalana, però en la majo-
ria dels casos s’han perdut a Madrid per part de la Junta Electoral Central. Aquesta 
situació s’ha considerat una vulneració dels drets i de les llibertats dels professionals 
i també una vulneració dels drets i les llibertats de la ciutadania.

Com saben, ho han condemnat Col·legi de Periodistes, Sindicat de Periodistes, 
Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Síndic de Greuges, l’observatori Mèdia.cat, 
la Federació d’Associacions de Periodistes, etcètera.

Hem assistit també a les amenaces d’intervenció per part d’alguns grups polítics 
i tota la seva esfera mediàtica. És evident que hem assistit a la utilització dels mit-
jans públics de Catalunya com una arma llancívola al servei, a vegades, d’interessos 
electorals. Tot i això, no hem d’oblidar que TV3 és la televisió líder de Catalunya de 
forma molt i molt destacada, és la televisió generalista que es considera de més qua-
litat per part de l’audiència, és la televisió preferida per informar-se també, segons les 
enquestes que sempre parlem del CEO i del CIS, a gran distància de la resta de ca-
denes que es veuen aquí a Catalunya. I, per acabar, és la televisió més plural segons 
els resultats dels informes del CAC.

Per tant, ho reitero: agrair el suport del seu grup polític i seguirem treballant per 
fer un servei públic de qualitat des dels mitjans de la corporació.

El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’ús de la corporació 
com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat

322-00122/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’ús de 
la corporació com un instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat. I la 
formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente; buenos días. La verdad es que ahora mismo 
no sé si estoy en una sesión de control a la corporación o en un club de adoración 
mutua, no me ha quedado del todo claro. 
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Señora Llorach, la fiscalía ha pedido a la jueza que investiga la organización de 
un referéndum ilegal, que usted, el señor Sanchis y el señor Gordillo sean procesa-
dos por organización criminal. Señora Llorach, usted lleva cuatro años atornillada a 
esa silla, cuatro años de supuesta presidencia en funciones, provisional, la provisio-
nalidad más larga que he visto en mi vida; cuatro años en los que desde Ciudadanos 
le hemos pedido en infinidad de ocasiones que se fuera. Y mire, señora Llorach, por 
su bien se lo digo, ojalá nos hubiera hecho caso, porque fíjese cómo se ve ahora, que 
va a acabar procesada por pertenencia a una organización criminal.

Señora Llorach, si usted supuestamente forma parte de una organización cri-
minal, ¿nos puede decir quién es el capo de esa organización criminal? ¿Es usted, 
señora Llorach?

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, com que el títol de la pregunta que 
vostès van formular parlava de la utilització de la corporació com a instrument al 
servei de l’ex-Govern de la Generalitat i el seu intent de forçar la separació unilate-
ral de Catalunya de la resta d’Espanya, no crec que sigui ajustat a la realitat parlar 
en aquests termes i amb el títol que em proposaven de pregunta. 

Per tant, la utilització de la corporació està marcada a la seva missió institucional 
i a les funcions de servei públic. Els qui seiem aquí davant, davant de vostès, tenim 
la responsabilitat de tirar endavant un servei públic de comunicació audiovisual de 
Catalunya compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la 
cultura i de la llengua catalana, i de fer-ho amb criteris de qualitat, eficiència i mà-
xima acceptació per part del públic. El compliment d’aquesta missió és absolut, el 
complim, i ho podem demostrar amb fets i amb dades objectives.

El resultat és: som la televisió líder de forma consolidada; Catalunya Ràdio està 
en les seves millors dades històriques; som líders d’internet i de consum digital; 
som referència informativa indiscutible i líders en qualitat; som els mitjans més 
plurals i amb més diversitat de veus, i som admirats per la qualitat de les nostres 
produccions a nivell internacional. Avui som tot això, havent hagut de renunciar al 
30 per cent dels recursos per la crisi econòmica i havent d’afrontar la proliferació de 
nous operadors que multipliquen la competència audiovisual. Amb tot i això, avui 
som el primer grup de comunicació de Catalunya, i crec que val la pena tenir-ho 
en compte.

I pel que fa a la governança dels mitjans públics, serà sempre la que el Parlament 
de Catalunya vulgui que sigui, com ha estat fins ara. I fins al darrer dia que tingui 
les funcions de la presidència abocaré la meva dedicació i professionalitat al capda-
vant d’aquesta empresa.

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente. Señora Llorach, esa redacción escolar que nos ha leído 
le ha quedado muy bien, la verdad, pero yo le pediría que no ponga como excusa la 
defensa del catalán para delinquir, porque la verdad es que nuestra lengua no se lo 
merece.

Yo le he preguntado si usted es la jefa de una organización criminal, porque es 
que eso es lo que parece según las palabras del abogado de su compañero, el señor 
Saül Gordillo, que él opina que usted le tendió una trampa al señor Gordillo para 
hacerle responsable de una ilegalidad que el pobre no quería cometer. Y su abogado 
llega a calificar la presión que usted ejerció sobre el señor Gordillo de «indecente», 
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son palabras textuales. Y lo más grave de todo es que el abogado del señor Gordillo 
la compara a usted con una comisaria política de la URSS. Pero, señora Llorach, por 
el amor de dios, ¿qué ha hecho usted para que la comparen con una comisaria políti-
ca de la URSS? Y para demostrar estas afirmaciones, el abogado del señor Gordillo 
presentó una serie de correos y mensajes de WhatsApp, y le cito textualmente uno 
que dice..., usted le dice al señor Gordillo: «Tú y tu conciencia sabréis, pero recuer-
da que entraste en la dirección de Catalunya Ràdio avalado por tu compromiso y la 
confianza que determinada gente depositó en ti.» Fin de la cita.

Señora Llorach, ¿a qué tipo de compromiso se refiere usted? ¿Qué tipo de com-
promiso adoptó el señor Gordillo para poder ser director de Catalunya Ràdio? ¿Con 
el procés? ¿Con un referéndum ilegal? ¿Con un golpe de estado? ¿Qué tipo de com-
promiso es ese? ¿Y quién confió en él y por qué? Porque es que lo que parece es que 
usted considera que el señor Saül Gordillo no tiene méritos para ser director de Ca-
talunya Ràdio, y que el único mérito es una cláusula pro separatismo. ¿Puede con-
testar estas preguntas o tiene otra redacción escolar para leerme?

Gracias.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Només dir-li, senyora diputada, que els que som aquí tenim garanties davant de la 
llei, i que sembla que vostè pensi que no les tenim. I que no hem de ser prejutjats, ja 
veurem quan acaba el judici. Vostè ja m’està sentenciant abans de que hi hagi el judici. 
I com que el tema està sub iudice, jo no afegiré res més a aquesta qüestió.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’ús de TV3 com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’ús de TV3 
com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat

323-00154/12

I la formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula.

Sonia Sierra Infante

Gracias. Una previa: señora Llorach, yo he dicho «supuestamente» en mi prime-
ra intervención, y, obviamente, el adverbio rige para toda mi intervención. 

Señor Sanchis, en la anterior sesión de control le pregunté por esas querellas que 
usted anunció en abril contra el señor Albert Rivera, y usted me contestó que cuan-
do pasaran las elecciones, pues ya, si eso, las presentaba. Pero es que hace dos se-
manas que han pasado las elecciones y seguimos sin saber nada de las querellas. No 
sé si es que no las hemos recibido, ha habido algún problema con el correo..., no sé; 
están más interesados en cambiar logos que en que funcione bien correos, y no nos 
ha llegado. ¿O es que no las ha presentado, señor Sanchis? ¿O es que iba usted de 
farol? ¿O es que está demasiado ocupado con sus propios problemas judiciales como 
para ponerle querellas a otro? Porque, como acabo de decir, la fiscalía ha pedido que 
se le procese por organización criminal junto a la señora Llorach y al señor Saül 
 Gordillo. 

Mire, señor Sanchis, usted fue reprobado por este Parlamento y no dimitió; usted 
fue imputado por desobediencia y no dimitió, y ahora la fiscalía lo acusa de perte-
necer –de nuevo «presuntamente»– a una organización criminal y tampoco dimite. 
Pero, señor Sanchis, ¿qué más tiene que pasar para que usted dimita?
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El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Evidentment, no quan m’ho demanen vostès, perquè m’ho han demanat tantes 
vegades que si els haguera fet cas hauria dimitit. Li diré al senyor Albert Rivera 
que vostè té molta pressa, també, a que posem aquesta querella, i als meus advocats 
també els transmetré, per dir-ho així, la pressa que tenen vostès; que tampoc no sé 
per què és. Supose que..., no ho sé, perquè els fa gràcia, o alguna cosa d’aquestes.

La presidenta en funcions de la corporació ha parlat abans de presumpció d’inno-
cència. I vostè ha parlat, diu: «No, no, és que nosaltres posem..., o jo he posat» –ha 
dit– «“suposadament”.» Els periodistes sabem que «suposadament» i «presumpta-
ment» són adverbis trampa, que es posen de vegades per dir coses que són, per dir-
ho així, molt sentencioses i que només es posa això per lliurar-se del que després 
puga dir algun jutge o per quedar bé davant l’opinió pública. Però jo, llavors, li diré 
respecte a això una altra cosa. El seu líder nacional, el mateix senyor Albert Rivera 
al qual vostè feia referència fa un moment, durant l’anterior campanya electoral va 
dir que caldria fer classes de constitució si guanyava les eleccions i que ho imposa-
ria com a assignatura obligatòria. Vostè se l’ha llegida? La pregunta és retòrica, jo 
supose que sí, i vostè sap el contingut de l’article 24.2. I si no se’l sap l’hi recomane 
que se’l puga llegir, perquè val la pena i perquè parla precisament de presumpció 
d’innocència. 

El president

Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gracias. Yo no soy periodista, pero soy filóloga, y el adverbio es un modificador 
verbal que modifica y condiciona toda la oración. 

Mire, señor Sanchis, los catalanes no nos merecemos que nuestros medios de co-
municación públicos estén dirigidos supuestamente por una organización criminal; 
es que la simple sospecha ya es una vergüenza para un medio público. Y tampoco 
nos merecemos que nuestro dinero vaya a parar a la televisión autonómica más cara 
de toda España, una televisión que solo ven los separatistas; que es que no es que 
lo digamos nosotros, es que lo dice hasta el CEO. Nosotros llevamos muchísimo 
tiempo denunciando que TV3 es teleprocés, pero es que los hechos nos dan la razón 
cada día: sus tertulianos, sus colaboradores, y hasta su público nos insultan y lo po-
nen escrito, allí en la pantalla, y ahora además tenemos a un director de TV3 que 
nos amenaza con querellas. Pues ¡cómo no nos va a hacer gracia! Pues, claro, si es 
que es vergonzoso, que el director de un ente público amenace –utilice esta misma 
plataforma para hacerlo público y tener un titular– que va a poner unas querellas 
contra el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña. Y ahora, además, pues 
mira, los tenemos a todos acusados de organización criminal. Insisto, es que la sim-
ple sospecha ya es una vergüenza para un medio público.

Creo sinceramente que es imposible llevar a cotas más bajas una institución 
pública de lo que lo han hecho ustedes. Pero bueno, como siempre son capaces de 
sorprendernos, seguro que todavía son capaces de hacerlo más.

Mire, el separatismo corrompe todo lo que toca, y ustedes son la prueba más 
evidente de ello.

Gracias.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Ha comentat vostè que era filòloga. Doncs sàpiga vostè que entre amenaçar i 
enunciar hi ha bastantes diferències, perquè ja veig que juga amb el..., entre anun-
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ciar querelles i amenaçar amb querelles hi ha també una certa diferència. Vostè uti-
litza els verbs i els adverbis com vol, i jo també, i li dic normalment en periodisme 
quin ús se’n fa, que és bastant trampós, i vostè hi cau.

Escolte, ha parlat..., diu «los catalanes». Vostès representen –i tenen tot el meu 
respecte per fer-ho– milers de catalans, segurament, alguns centenars de milers de 
catalans, però todos los catalanes o los catalanes, no. I vostè es passa el dia dient 
«los catalanes estamos», «los catalanes pagamos», «los catalanes...»; parli en nom 
de la gent que els representa vostè, de la gent que representa vostè i que l’ha votat a 
vostè; todos pagamos, però vostè no ens representa.

I, per acabar, aquí hi ha un problema, és si possiblement tenim –i ara no diré 
«presumptament», sinó que diré «caricaturescament», o li puc posar uns altres ad-
verbis bastant més curiosos– algú que acusa alguns altres d’organització criminal. 
I vostè acaba de parlar i acaba de dir «el separatisme i la corrupció». Mire, doncs 
hi ha més de 2 milions de persones, segons les eleccions, 1 milió, 1 milió i mig, 
2 milions, 2 milions tres-centes, segons el que siga, que són corruptes, que són cri-
minals. Home, li ho estic dient jo –li ho estic dient jo. Vostè ha dit: «El separatisme 
corromp.» I jo li dic: com que hi ha més de 2 milions de separatistes, se suposa que 
a Catalunya hi ha més de 2 milions de persones que són corruptes o estan corrom-
pudes. I aplicant les mateixes tesis i fent-les generals, d’organització criminal, hi ha 
més de 2 milions de criminals en Catalunya. Escolte, és un país fantàstic per viure, 
potser m’hi quedaré.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
l’ús de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l’anterior 
Govern de la Generalitat

323-00155/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre l’ús 
de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Genera-
litat. I la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. El seu advocat diu que les pressions 
que va rebre vostè perquè emetés la propaganda del referèndum il·legal de l’1 d’octu-
bre van ser dignes d’una comissària política de l’URSS. Vostè hi està d’acord? Creu 
que el comportament de la senyora Llorach és digne d’una comissària política de 
l’URSS? És veritat que la senyora Llorach, com va dir el seu advocat, el va sotme-
tre a una pressió gairebé coactiva? Creu vostè que una persona que té aquesta mena 
d’actituds és digna de ser presidenta, de presidir els mitjans públics d’una comunitat 
autònoma com Catalunya?

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, bon dia; té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (Saül Gordillo Bernárdez)

Gràcies, senyor president. Senyor diputat... Bon dia a tothom. Escolti, deixi tre-
ballar la justícia. El meu advocat ha presentat un recurs per un processament, per un 
delicte, i aquest recurs l’haurà de resoldre la jutgessa. I també haurà de resoldre un 
altre recurs que ha presentat la fiscalia, en els termes que vostès ja esbomben alegre-
ment, sense tenir un principi de prudència ni un principi de respecte per la feina que 
fan segons quins professionals i segons quins servidors públics, i per les institucions 
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que representen o a les quals serveixen. I, per tant, el que els demanaria a vostès, que 
molts cops també addueixen la independència judicial, és que deixin treballar la jus-
tícia, i que defensin també un principi, que és el de la presumpció d’innocència, i 
que tinguin una mica de calma.

Facin tota la crítica que vulguin de la nostra feina i, en el meu cas, de la meva fei-
na al capdavant de Catalunya Ràdio; esmeni’m la plana sempre que consideri que la 
meva feina no s’adiu amb el càrrec o amb la responsabilitat que ocupo, però només 
li demanaria que deixi treballar la justícia i que deixi que quan hi hagi sentències, o 
quan aquestes sentències o quan això es resolgui, estigui conclòs, llavors, doncs, ac-
tuarem i prendrem les decisions, cadascú, que consideri oportunes. 

Però, en tot cas, aquesta utilització que vostè fa jo l’entenc; vostès volen un mi-
nut, o volen un tall de vídeo d’una intervenció, que després penjaran a les xarxes i 
que servirà per argumentar un relat. Per tant, la meva opinió, la meva versió de la 
pregunta que vostè em fa tinc la sospita de que l’interessa relativament poc.

El president

Gràcies. Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

No s’ho pensi, senyor Gordillo. La veritat és que la seva resposta m’interessa; en-
tre altres coses, primer, pel que ha dit, perquè celebro que vostè se sumi a la defen-
sa de l’estat de dret, que se sumi a la defensa del respecte a les decisions judicials. 
M’agrada molt que vostè defensi això que nosaltres defensem i continuem defensant. 
L’única cosa és que en seu parlamentària nosaltres podem fer esment, lògicament, 
d’aspectes de la realitat que surten publicats en els mitjans de comunicació. Els mis-
satges de vostè amb el seu advocat han sortit publicats arreu, i jo només li preguntava 
si vostè considerava que una persona que el seu advocat titlla de comissària política 
de la Unió Soviètica és digna de presidir els mitjans públics d’una autonomia com 
Catalunya, que crec que la resposta és autoevident. 

Però, en tot cas, si vostè no vol contestar, li recordo altres coses que també vos-
tè ha dit, i efectivament, com no podia ser d’una altra manera perquè la nostra tra-
jectòria ens avala, és respectant les decisions judicials. Vostè ha dit que la pressió 
de la senyora Llorach va ser indecent i insuportable, que li van parar una trampa 
perquè es comprometés amb l’emissió de l’esmentada propaganda. I, d’altra banda, 
vostè expressa la seva por a ser titllat de botifler. Benvingut al club més nombrós de 
Catalunya, senyor Gordillo, el dels botiflers, que qualsevol cosa que diguis en con-
tra del separatisme serà immediatament titllada de traïdor a la pàtria; benvingut a 
la Catalunya que vostès mateixos han col·laborat a crear, han creat vostès mateixos, 
probablement el lloc del planeta amb una major concentració de traïdors i enemics 
de la pàtria per metre quadrat.

Finalment, vostè lamenta que les pressions que rep es basen en zero arguments 
i només autoritarisme i patriotisme, sens dubte una descripció acurada del que ha 
estat el procés separatista que hem viscut aquests anys el conjunt dels ciutadans de 
Catalunya. Ara bé, sense desmerèixer el mèrit de les seves paraules, crec que la con-
clusió del seu advocat és digna de millor causa. Diu el lletrat: «Han perdut tots ple-
gats el nord, l’est, l’oest i el sud.» Hi està d’acord, senyor Gordillo? Creu vostè que la 
senyora Llorach, el senyor Sanchis, en definitiva, els dirigents dels partits separatis-
tes, que són els que dicten exactament el missatge que ha de tenir TV3, que és una 
corretja –i Catalunya Ràdio– de transmissió del missatge separatista, han perdut el 
nord, l’est, l’oest i el sud, com diu el seu advocat? O, en aquest cas, vostè li esmena 
la plana al seu advocat?

Gràcies, senyor Gordillo.

El president

Senyor Gordillo, té la paraula.
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El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Reitero el que li he dit: jo crec que aquí, en una seu parlamentària, no és el lloc 
per entrar a discutir sobre elements i sobre fets o sobre documents o sobre declara-
cions o sobre procediments que estan en discussió en una seu judicial. I, per tant, 
doncs, no barregem les coses, cada lloc té el seu sentit i serveix per al que serveix. 
I jo aquí no vinc a parlar d’un procés judicial. Vostès em citen aquí com a comissió de 
control dels mitjans públics, i amb tota la convicció en la feina feta venim aquí a donar 
la cara per la feina que fem al capdavant dels mitjans, no sobre el que s’està dirimint 
o no en una seu judicial.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el model de societat que promou el programa Revolució 4.0.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el model de societat 
que promou el programa Revolució 4.0

323-00141/12

I la formula, la pregunta, la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Els elevo una mica el nivell. De forma reiterada s’observa una 
tendència preocupant als programes de TV3 –en horaris de màxima audiència, a 
més– que aborden temes d’economia o de treball. Ho fan des d’una perspectiva ideo-
lògicament conservadora, tant pel que fa als ponents convidats, com per la manca de 
reflexió que compensi des de la conducció del programa. Ja els ho havíem denunciat 
reiteradament en el cas de tots els programes d’Economia en colors; ara veiem que 
estem en las mismas en el cas del programa Revolució 4.0.

Com a exemple, el programa del 27 de maig. Economista convidat: Santiago 
Niño Becerra, presentant el capitalisme salvatge i desregulat com una evolució na-
tural de la humanitat i explicant, sense cap mena de context ni de crítica, com es 
precaritza el treball, fins i tot l’especialitzat, al Regne Unit, per exemple. La resta de 
convidats: un conjunt de persones que es presentaven com a bons emprenedors, que 
bàsicament naturalitzaven projectes de com es penetra, o com ha penetrat el mercat 
en les vides quotidianes i el consumisme, bàsicament. I des de la conducció del pro-
grama, cap mena de contrapès, amb generalitzacions acrítiques sobre «els catalans 
som emprenedors», «fem créixer l’economia del país així», legitimant l’economia 
neoliberal, bàsicament els conceptes de llibertat, elecció, estàndard. 

Nosaltres això ho considerem un exercici clar d’adoctrinament neoliberal siste-
màtic, i això s’està fent des de la televisió pública del nostre país. Creiem que els 
principis de pluralitat en enfocaments i d’objectivitat en l’establiment dels fets re-
queririen que un mitjà de comunicació públic fes les coses diferents, i, com a mí-
nim, expliqués els termes..., hi hagués algun tipus de contrapès en els termes, en els 
conceptes, quan es parla d’economia i de treball.

Què en pensa vostè, director de TV3, senyor Sanchis?

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Pense que ens hem d’esperar potser una mica a veure 
si aquest programa, que en un moment determinat i en un programa determinat va 
portar un economista determinat, segueix en la línia que vostè veu amb tanta clare-
dat o no. 
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Jo li puc explicar que Revolució 4.0 és un programa que ja portava bastants anys 
a Catalunya Ràdio i que ha rebut realment bastants reconeixements i alguns premis 
importants. I si vostè diu «què pretén», jo crec –no sé si tinc una lectura tan pro-
funda en aquest cas, o fins i tot tan malèvola– que el que pretén és posar en valor 
jóvens, i jóvens, eh?, dels dos costats. Fins i tot hi ha un dels programes que es dedi-
ca a la paritat en aquest sentit, que són emprenedors o que són empresaris digitals. 
«Digitals» vol dir que treballen sobretot amb els nous mitjans sobre els quals ara 
treballa la resta del món, també.

Clar, si són emprenedors, si són empresaris, si són gent que, efectivament, té una 
empresa, encara que siga una empresa –una que sortirà– com la Fageda, que és 
una emprenedoria que també té valors ètics i valors socials molt elevats, doncs efec-
tivament vostè diu que aquesta gent, que n’aniran sortint molts, poden identificar-se 
amb valors d’economia neoliberal i salvatge i tal. Home, jo crec que no. M’imagine 
que, amb tota la gent que anirà sortint –els programes encara no estan gravats–, hi 
haurà de totes les posicions i moltes sensibilitats, segurament. Ara, evidentment, 
hi torne a insistir, és una mena de gent que ha creat una empresa, i això pot tenir unes 
connotacions per a segons qui. Però crec que la pluralitat en aquest sentit i al llarg 
dels programes serà molt efectiva, perquè crec que no pot ser d’una altra manera.

El president

Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Miri, li reclamo que faci de director; no que s’imagini, sinó que sàpiga de què 
anirà aquest programa, que sàpiga quins tipus de conceptes exposaran a la ciutada-
nia, des d’un programa amb màxima audiència, sobre el model econòmic en el nos-
tre país. No li dic que sigui un programa que defensi el meu projecte econòmic; sí, 
que compensi unes opinions amb unes altres. Crec que hi ha d’haver projecte i hi ha 
d’haver voluntat i direcció per part d’un mitjà de comunicació públic, i compensa-
ció. Clar que si el que fan és bàsicament, que és el que s’està fent, externalitzar tot 
aquest tipus de programes, potser el control que s’està perdent per part de la direcció 
dels mitjans de comunicació públics està sent precisament la del control dels contin-
guts i de quin projecte plural de país i de tot, i de societat, s’està exposant des de les 
màximes audiències en els nostres mitjans públics.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora diputada, vostè ha dit la paraula clau, que és «pluralitat», i vostè a mi 
em reclama que jo exercisca el control que habitualment faig, però no fins al punt 
de saber –que encara me’n sé uns quants, eh?– els continguts de cada un dels nous 
capítols que seguiran. 

Jo només vull dir-li que aquest programa..., i vostè diu «externalitzar»; nosaltres 
externalitzem el 30 per cent de la nostra producció perquè per llei hi estem obligats, 
i perquè ho hem de fer d’aquesta manera, no podem tindre prou recursos per inter-
nalitzar-ho tot. Per tant, ja ho fem, i tant que ho controlem. I concretament aquest 
programa té una sèrie de sponsors, d’entitats que ajuden, i tots són públics. Hi ha la 
conselleria d’Empresa i Coneixement, Barcelona Activa, Barcelona Tech City, con-
selleria d’Economia, Polítiques Digitals, Institut Català de Finances, algun privat 
–Mobile World Capital. Tota aquesta gent no crec que estiguen a favor del sistema 
que vostè diu d’aquesta manera tan descarnada. I per això li dic que potser ho hem 
de mirar d’una altra manera. Una sèrie d’empresaris, amb una sèrie de valors efec-
tius propis en les seues empreses, sobretot de modernització i digitals, que els per-
meten poder competir, i les seues opinions, eh? No li he dit que no ho sé, dic que en 
seran tants que..., i no ho dic, imagine...
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El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...que alguna pluralitat deuran expressar. Perdó, president.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la programació 
electoral i les interferències polítiques de partits i de la Junta Electoral 
Central

323-00143/12

Passem a la següent pregunta, dirigida el director de Televisió de Catalunya, 
sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i de la Jun-
ta Electoral Central. I la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies. S’ha acabat el cicle electoral dels mesos d’abril i maig, i, com poques 
vegades, hem vist que els responsables de la corporació i els professionals dels mit-
jans han hagut de treballar en un clima d’altíssima pressió política i de constants in-
terferències partidistes. TV3 ha estat objecte de campanya electoral en les eleccions 
generals i també en les europees i les municipals, per part, sobretot, dels partits de 
la dreta i la ultradreta espanyola; partits que també han trobat en la Junta Electoral 
Central el braç executor de la seva interferència en els mitjans. S’ha denunciat de 
manera reiterada l’ús de «presos polítics» i «exili», de «“prisis pilítics”», la presència 
de llaços grocs, un documental sobre els familiars dels presos, s’ha vetat la partici-
pació de candidats en els debats electorals, etcètera.

Entre els constants atacs públics de determinats polítics i la censura de la Junta 
Electoral Central, els professionals dels mitjans no ho han tingut gens fàcil. El que 
ens preocupa a nosaltres és que, més enllà d’aquesta censura directa, a l’hora d’in-
formar els professionals s’hagin aplicat, de manera conscient o no, l’autocensura, 
que és la forma més lamentable de censura. I també ens preocupen determinades 
decisions, no sabem si atribuïbles a aquesta pressió o senzillament a decisions pro-
fessionals equivocades, com ara la decisió de no emetre el vídeo del president Puig-
demont en el debat de les europees, o que la nit electoral, mentre tots els mitjans ja 
informaven i debatien sobre els resultats de les eleccions europees, a TV3 semblava 
que ignoraven aquests primers resultats, tot i que s’havien passat bona part de l’esto-
na anterior queixant-se que només podien comentar resultats de sondejos.

Sobre aquestes qüestions concretes últimes, però també sobre aquest clima de 
pressió política que han fet determinats grups, volem saber, senyor Sanchis, quina 
valoració fa de la feina que han fet, aquestes últimes setmanes, TV3 i els seus pro-
fessionals.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyor diputat, vostè fa moltes preguntes, i, per tant, potser 
no tindrem prou temps per respondre-les totes. Vaja, ho hem parlat diverses vegades 
en aquesta..., o ho he parlat jo, m’hi he referit, en aquesta cambra. A mi em preocupa 
el concepte i la composició de la Junta Electoral Central, és a dir, em preocupa –em 
preocupa. Algun diputat ara de Ciutadans..., a mi em preocupa perquè, com tot en la 
vida, pot ser qüestionable; és a dir, hi ha una sèrie de gent que, apel·lant a la necessitat 
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que tots els partits se senten tranquils, en igualtat de condicions, en una campanya 
o en un període electoral, decideixen, o prenen decisions que periodísticament no 
funcionen, no són correctes. No ho dic jo. Quan ho diuen els col·legis de periodistes 
o quan ho diuen els sindicats o quan ho diuen altres associacions, i no totes de caire 
corrupte –entenc que «corrupte» i «separatista» ara em sembla que són homònims–, 
doncs, quan passa això, n’hi ha per preocupar-se. I hi torne a insistir: estaria bé que 
transcendírem aquestes parets i que algunes reflexions foren generals.

Estant-se, no diré satisfets perquè això és impossible, sinó d’acord, els mitjans 
de comunicació públics i també privats, amb els criteris i amb la composició de la 
Junta Electoral Central, entenen que és la millor manera de resoldre conflictes entre 
partits? Doncs jo crec que, pel que estem veient, segurament no. I quan les quei-
xes, les protestes i les denúncies s’acumulen, més raó em dona en aquest sentit, amb 
aquesta reflexió, a que alguna cosa més s’ha de pensar; això només poden fer-ho els 
partits polítics.

Respecte a la nit electoral, vostè ha comentat dos coses –perquè segur que pel mig 
me’n deixe alguna més– que, vaja, que he sentit en uns altres moments. La primera, 
sobre resultats. Ja ha vist que va haver-hi problemes amb els resultats. Ja ha vist que 
el mateix ministeri, a través de l’empresa que havia contractat..., després va demanar 
disculpes; arribaven alguns resultats que no se corresponien en algun moment, que 
fins i tot eren contradictoris. I això ens va parar, perquè nosaltres, com sempre, tenim 
l’obligació de contrastar, encara que a partir d’un determinat moment t’has de llençar 
perquè són resultats oficials. 

I, després, se traslladen en gràfics, en gràfics a més a més virtuals, i mentre que 
un mitjà amb un tuit pot respondre al cap de trenta segons quan arriba un resultat, 
per als altres això ens costa més.

I l’última, respecte a la decisió d’incloure o no incloure la intervenció del presi-
dent Puigdemont –crec que ja no tinc temps, però... (veus de fons), deu segons–, va 
ser bastant complicada, van intervindre molts factors, i al final, en aquest sentit, la 
decisió sí que puc dir personalment que va ser meua, però li ho explicaré o bé per-
sonalment o bé en un altre moment, perquè no tinc temps.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre les novetats en l’horari de migdia de la programació de TV3.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les novetats 
en l’horari de migdia de la programació de TV3

323-00145/12

I la formula el diputat Francesc Ten, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Senyor Sanchis, no parlaré de corretges de 
transmissió, com sentim a cada comissió aquí, parlarem de la programació, els can-
vis que hem sentit que hi haurà a la franja de migdia. Hi ha moltes novetats, aquests 
mesos, en la programació de «tele»: Revolució 4.0, Control T, Persona infiltrada; 
vam parlar aquí també de Les de l’hoquei; ara vindran canvis a la graella estiuenca. 
I hem tingut notícia que TV3 esteu, està estudiant la realització d’un magazín d’ac-
tualitat per als migdies. Aquesta seria la notícia, i potser el titular, si m’ho permet, 
seria que s’encarregarà o s’ha confiat aquest magazín a Ricard Ustrell.

No cal dir que des del nostre grup parlamentari compartim la convicció expres-
sada en aquesta comissió de ser líders en les màximes propostes i en les màximes 
franges. Creiem que aquesta franja horària és importantíssima i que faria un bloc 
central al migdia preuadíssim. Som coneixedors que és una franja horària que va re-
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bre un sotrac amb la proposta fallida que encapçalava Nuria Roca, A tota pantalla, 
i, per tant, creiem que segurament serà important que la proposta sigui particular, 
singular, que sigui valenta i amb el màxim de garanties.

Senyor Sanchis, l’experiència d’A tota pantalla va portar a considerar també que 
el format i el context polític aquell no era l’adequat. De retruc, però, hem comprovat 
que les energies i la professionalitat posades al Tot es mou, un programa de la casa, 
han evidenciat l’encert de la producció pròpia. Deixi’m preguntar-li sobre si aquest 
nou programa de magazín, de migdia, serà un format de producció pròpia, si serà 
un format mixt, i si ens pot fer cinc cèntims no només del format, sinó del planteja-
ment, de les dates, de planificació.

I, per no repreguntar, si m’ho permet també, li volia comentar si, a costa d’aquesta 
línia de producció, afectaria o cancel·laria algunes altres propostes, com hem pogut 
llegir en premsa.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula... (Veus de fons.)

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el magazín matinal 
per a la nova temporada

323-00149/12

Ah, sí. Senyora...

Raquel Sans Guerra

De fet, havíem plantejat una pregunta molt similar a la dels companys de Junts 
per Cat, i només afegiria –perquè també ens interessava saber, doncs, si seria un 
programa amb recursos propis, o bé seria una externalització– com es planteja l’ade-
quació del programa davant dels possibles esdeveniments que poden sacsejar l’ac-
tualitat política en les properes setmanes.

I saber..., una mica, a nivell de format, no? Sembla que el format que es planteja 
defugiria una mica les tertúlies i optaria més per connexions en directe; si podria 
aprofundir una mica en aquest tema. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sans. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Quin luxe de temps que tindré ara, déu meu!; no me l’acabaré. Bé, senyora dipu-
tada i senyor diputat, una prèvia només, una pinzellada prèvia, eh? Nosaltres tenim 
l’obligació –i, evidentment, aquí ens ho recorden contínuament– d’intentar, a part 
d’oferir un servei públic, tindre uns resultats. Això, contínuament, eh?, no hi ha nin-
gú mai que es plantege que una cosa puga ser, per dir-ho així, antagònica a l’altra. 
I millorant i mirant resultats, a part de mantindre el servei públic, has de mirar les 
tendències. Què ens diuen les tendències? Ràpidament. Daytime, que es diu, prime 
time, per l’horari, per la programació del dia, la programació de màxima audiència, 
pots guanyar en l’horari de màxima audiència; que és lo que fan quasi totes les te-
levisions privades, o públiques fins i tot, intenten guanyar en aquest daixò. I és molt 
complicat, perquè els productes, els programes que s’ofereixen són molt cars, i en 
ocasions molt bons. Ho comentàvem en TV3 que..., perdone que m’esplaie, però com 
que tinc un minut o dos més... (Veus de fons.) Dos i mig? Caram! Comentàvem entre 
la gent que..., responsables de programes de TV3, que bé que havia estat el Festival 
d’Eurovisió a nivell de realització, a nivell de factura, presentació, professionalitat. 
Jo estic segur que aquests programes, el d’Eurovisió inclòs, els corruptes i els crimi-
nals també se’ls miren; vull dir que no està pendent la gent... I em fa l’efecte també 



DSPC-C 275
7 de juny de 2019

Sessió 13 de la CCMA  22

–i dic «corruptes» i «criminals» utilitzant les paraules d’alguns diputats d’aquí– que 
quan nosaltres fem Les de l’hoquei o alguna ficció o algun altre programa, també 
se’ls miren els constitucionalistes i els defensors dels valors democràtics, etcètera.

És a dir, a la nit competir és difícil, perquè hi ha un intercanvi brutal, sempre, d’au-
diències, que es mouen d’un lloc a un altre, i hi ha gent que té molts més mitjans. Per 
tant –i aquí sí que hi entrem–, com que resulta que nosaltres a la nit fem programes 
que de vegades funcionen molt bé, però mai podem competir en recursos i efectius 
amb els altres canals, doncs tenim el daytime, allò que es diu..., intentem guanyar en 
aquestes franges. I, efectivament, hi ha uns bons resultats, amb una excepció d’un pro-
grama que estava previst per als matins –ho comentava vostè, senyor diputat–, que era 
el Tot es mou, i, finalment, per la internalització de la programació a causa d’ajustos i 
de restriccions pressupostàries de l’any passat, va anar a parar a la tarda. 

I, aleshores, quin tipus de programa volem? D’entrada, no el podem fer nosal-
tres com voldríem al cent per cent. Tenim, estem mirant equips d’explotació; estem 
mirant equips tècnics i artístics, però no tenim ni guionistes ni redactors per fer-ho. 
Aquí hi ha un departament, que és recursos humans, un altre que és planificació, 
dins de recursos humans, i un altre que és producció, que s’ho han mirat, ho han 
 estat estudiant durant no sé quant temps i han decidit que no ho podíem fer nosal-
tres. En canvi, la part tècnica sí que la podem assumir. La part tècnica pot tindre 
alguna repercussió en altres cadenes, que estem mirant de reduir al màxim, sense 
parar, i ho estem mirant durant setmanes.

I pel que fa al programa, volem que siga un bon programa. Hem rebut algunes 
propostes, han entrat pel portal; finalment vam decidir-ne una, però aquesta propos-
ta encara l’estem discutint amb la productora que l’ha presentat, i a més a més no ha 
passat pel consell de govern, que és finalment qui valida les propostes dels directors 
dels mitjans. Per tant, quan això siga així, sense cap mena de restricció, limitació, 
els ho podré comentar. Només dir-los que nosaltres volem una aposta segura, un 
professional, un equip de professionals que ja hagen demostrat que funciona tot allò 
que donen, per qualitat i per audiència. I, aleshores, bé, és fàcil, al final és que són 
faves contades, sempre. Per què? Perquè tenim poques possibilitats d’invertir els 
nostres recursos econòmics o humans en..., perquè estem absolutament desbordats, 
en aquest sentit, perquè fem moltíssima producció interna i tenim els pressupostos 
que tenim, i no ens podem equivocar. I això sí que és una preocupació; vull dir, 
aquest programa ha de funcionar. I a partir d’aquí, el farem amb mitjans interns, 
com els he dit; una part, la part tècnica, mirant que tinga la més mínima repercussió 
en altres àrees, i la part externa, confiarem i treballarem amb la productora i amb el 
director i presentador que han presentat el projecte.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el seguiment 
de la campanya electoral

323-00147/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 
el seguiment de la campanya electoral. I la formula la diputada Adriana Delgado, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, per molt que pugui molestar la repres-
sió estatal i la defensa dels drets individuals i col·lectius, ens solidaritzem amb vostès 
per aquesta persecució judicial que estan patint, la denunciem, i avui precisament 
hem acompanyat el company diputat Josep Maria Jové al Tribunal Superior de Jus-
tícia. Així que tot el nostre suport.



DSPC-C 275
7 de juny de 2019

Sessió 13 de la CCMA  23 

I passem al tema de la pregunta, que és les dades d’audiència de les televisions, 
que han posat de manifest l’interès de la ciutadania en les dues campanyes electorals 
d’aquesta primavera, tant 28 d’abril com 26 de maig. Lluny del tòpic que les campa-
nyes electorals són avorrides i que allunyen l’audiència, aquesta vegada les dades el 
que han demostrat és que no és així; tot al contrari, també han posat en relleu que 
els mitjans públics són els més seguits, quan es tracta d’informar-se d’actualitat po-
lítica, i no només a Catalunya sinó també a l’Estat espanyol. I, de tota manera, cap 
altra televisió, ni pública ni privada enlloc de l’Estat espanyol, ha obtingut uns re-
sultats d’audiència com els de TV3. Sí que és cert que la Televisió de Galícia també 
ha obtingut molt bones audiències.

La quota de pantalla de TV3 durant la nit electoral del 26 de maig, per exemple, 
va multiplicar per dos, com a mínim, els millors resultats de qualsevol televisió a 
l’Estat, i per quatre els millors resultats de qualsevol altra televisió a Catalunya. Te-
nint en compte les condicions adverses amb què TV3 i Catalunya Ràdio han hagut 
de fer la feina –i ja s’ha comentat prèviament–, amb els aparells de l’Estat entorpint 
dia sí i dia també la tasca dels professionals i dels responsables de la corporació, 
creiem que és de justícia felicitar-los i reconèixer que han sabut mantenir l’exigència 
i el nivell del servei públic que presten. 

Per tant, superada la prova amb nota alta, voldríem saber, senyor Sanchis –i ja 
n’ha fet referència en la pregunta anterior dels companys de Junts per Catalunya–, 
quina valoració fan d’aquest seguiment de la campanya, i concretament de la nit 
electoral, que potser no se n’ha parlat tant; en tot cas, abans feia molta referència a 
totes les mesures de la Junta Electoral Central.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair-los, perquè puc parlar en nom 
dels tres directius que estem asseguts en aquesta taula, tot el suport i tot el caliu en 
moments que realment de vegades són incomprensiblement durs, perquè sentim co-
ses que jo crec que a molta gent, amb un mínim de sentit comú, els resulten com a 
mínim exagerades, acusacions i càrrecs com a mínim exagerats, i diem «un mínim 
de sentit comú», eh?, perquè, vaja, se’n diuen de ben grosses, encara que tinguen 
toga, la gent que les diu.

Bé, ja ho ha dit vostè... Aquella nit, la nit concretament del resultat electoral, els 
resultats van ser..., els nostres resultats van ser realment –no sé quin adjectiu utilitzar 
aquí, fem això de la filologia– espectaculars, desorbitats, desmesurats; vam superar 
nosaltres sols tota l’altra oferta electoral de la nit. I, vaja, em resistisc a creure que la 
gent que s’ho mirava això només tenia com a connotació particular una determina-
da sensibilitat nacional. Jo crec que hi ha molta gent que tria la manera de treballar 
dels professionals de TV3. Les felicitacions les hem de compartir, les he de compar-
tir amb ells públicament, perquè van fer una campanya electoral, uns debats i una 
nit electoral magnífiques. Realment crec que va estar a l’alçada del que ells havien 
presentat i del que esperàvem. I ja no parle només d’audiència, sinó de tot el que 
compon un programa de televisió que qualsevol persona pot veure i que els crítics de 
televisió d’aquest país jo crec que de manera quasi unànime ho van reconèixer. És a 
dir, allà hi havia molt d’esforç, molta professionalitat i molt d’encert. Bé, espere que 
estem marcant camins per continuar així. I amb innovacions que de vegades poden 
sorprendre no només per televisions de la península, sinó..., d’aquesta part del món, 
eh?, vull dir, es fan recursos visuals, digitals, efectes especials, etcètera, que estan en 
un primer nivell en televisions que estan vint, trenta, quaranta vegades més dotades.

Bé, doncs, en fi, no sé si s’acaba o no s’acaba el temps, però en tot cas agraisc..., 
l’agraïment, el faig extensiu, també és el meu a la gent que ha treballat així. I torne 
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a insistir i espere que jo crec que aquesta referència informativa no se centra exclu-
sivament en un sector de la societat, sinó que és transversal i molt compartida.

El president

Gràcies.

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

323-00151/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre els criteris de tractament i difusió de les informacions relatives a sentències 
judicials. I la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del Grup Parlamentari Ciu-
tadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. Bé..., la semana pasada conocimos 
la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hizo pública su sen-
tencia sobre la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Par-
lament del 9 de octubre del 2017, en el que supuestamente el expresidente Puigde-
mont tenía previsto proclamar la separación de Cataluña del resto de España tras el 
referéndum ilegal del 1 de octubre. La sentencia venia motivada por una demanda 
del señor Puigdemont, de la señora Forcadell y de otros diputados separatistas, y fue 
adoptada por unanimidad de los miembros del tribunal, que es la máxima instancia 
jurisdiccional en materia de derechos humanos en Europa. Es sin duda un auténtico 
varapalo para los acusados de desobediencia, malversación y rebelión, es decir, para 
la parte demandante.

Curiosamente, a ustedes les debió de traicionar el subconsciente, o incluso el in-
consciente, y en la conexión que hicieron los servicios informativos de TV3 aquel día 
aparecía sobreimpresionado el mensaje, el titular «Revés de Estrasburgo»; revés para 
ustedes, señor Sanchis, porque ustedes son de parte, y a veces están tan acostumbra-
dos a tomar la parte por el todo que incluso se les ve el plumero y ni se esconden, di-
rectamente hablan de revés de Estrasburgo. No, revés para aquellos que cometieron 
aquel atropello de los derechos fundamentales del que habla precisamente el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos. 

Aquella sentencia dice cosas muy importantes, como que la suspensión del Pleno 
era necesaria en una sociedad democrática, en particular para el mantenimiento de 
la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y liberta-
des de los ciudadanos. Creo que es una sentencia lo suficientemente importante para 
el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, para que sepamos cómo están actuando los 
gobernantes que hemos tenido hasta ahora y los que seguimos teniendo actualmente 
con relación a nuestros derechos fundamentales, con relación a nuestras libertades. 
Creo que lo menos que podría hacer la televisión pública que pagamos entre todos 
es informar con la importancia que merece esta noticia. Sin embargo, aquella noticia 
para ustedes solo mereció ser la cuarta noticia en el Telenoticias vespertino, después 
de otras noticias que desde luego no tenían ni la mitad de un cuarto de la mitad de 
importancia objetiva que esa noticia. 

Usted, que es profesor de periodismo, sabrá perfectamente lo que se enseña en las 
facultades de periodismo y sabrá lo que es la pirámide invertida. Se supone que he-
mos de ir de lo más importante a lo menos. Pues ustedes han, como siempre, innova-
do y han reinventado el término, y ustedes han hecho la pirámide reinvertida, es decir, 
invierten y empiezan hablando de lo menos importante para acabar hablando de lo 
más importante. Quizá algún día ese caso se estudie en las facultades de periodismo.

Señor Sanchis, ¿usted cree que es normal que una noticia de esa magnitud sobre 
la cuestión, que ha copado en los últimos siete años la mayor parte del tiempo de la 
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programación de TV3, quede relegada al cuarto lugar en los informativos de la ca-
dena? ¿Cree que es normal que una información referida al procés, tan dura con los 
planteamientos de los partidos separatistas que han gobernado Cataluña estos años, 
quede relegada a un lugar absolutamente subalterno? ¿O le parece razonable, le pa-
rece lógico, dentro de su visión claramente... 

El president

Senyor...

Ignacio Martín Blanco

...sesgada hacia el separatismo?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Criminal, criminal, visió criminal, segons el fiscal. Vostè tam-
bé és professor de periodisme i segurament té la seua idea sobre en què s’ha d’obrir 
un TN i no s’ha d’obrir un TN, però entre aquestes minúcies que vostè diu, sortien 
vostès parlant de pactes electorals a l’Ajuntament de Barcelona, que, tant aquell dia 
com ara, em sembla que copen bastant l’atenció de la gent, i sobretot venint de la jor-
nada que veníem. Vull dir que segurament vostè i jo podríem discutir en una aula..., i 
li advertisc que no té temps per replicar ara, haurà de fer-ho després. No, ho dic per-
què no s’emocione massa prenent notes. Però que, en tot cas, estaria bé discutir-ho, 
eh?, quan vulga vostè; si vol anem un dia..., i també amb la gent que va prendre la de-
cisió, i que no es pense tots que són..., diguem-ne, estan atacats per aquest virus que 
ens atribueixen. Jo crec que hi ha persones que prenen decisions en els informatius 
i van decidir que en aquell moment eren molt importants els pactes electorals, per 
exemple, que poden canviar l’ajuntament de la capital del país –per exemple.

Però bé, li dic que això és una discussió, i en últim extrem hi ha criteris i segu-
rament poden ser rebatuts o poden ser discutits. Ara –ara–, són professionals, eh? 
–són professionals–, no és dir «me pareix vostè...» I, igualment, li diré que estaria 
bé que llegira el push que es va publicar respecte a aquella notícia sencer, perquè 
vostè en té un i jo en tinc un altre, vostè té «revés d’Estrasburg», i sap que els titu-
lars, també de premsa, en aquest sentit, moltes vegades són molt sintètics perquè no 
hi ha espai, però jo el tinc sencer. Aquí em diu: «Revés d’Estrasburg a Forcadell i 
Puigdemont –dos punts–: la suspensió del Ple de l’1 d’octubre no vulnera la llibertat 
d’expressió.» I em sembla que està bastant clar. Si vostè no ho entén així, doncs ja 
no sé com ho poden titular. 

I, finalment, jo crec que s’ha confós amb una cosa. Vostè diu: «Va quedar demos-
trat que es va atacar la llibertat dels ciutadans i de la societat.» No, no, no, no, si no 
va quedar demostrat amb això; però com vol que quede demostrat això amb aquella 
sentència! A veure si al final mos redacta la notícia. Lo que va quedar demostrat i 
clar és que algú que havia sentit que el seu dret, el dret a la llibertat d’expressió del 
Parlament, havia estat conculcat, no tenia raó segons el Tribunal d’Estrasburg. Sí, sí. 
És a dir, si el Tribunal d’Estrasburg diu que allà no s’ha fallat..., amb aquesta sen-
tència no s’ataca la llibertat d’expressió del Parlament, indubtablement qui es queixa 
i qui perd és l’altra part, no la que vostè diu que defensa. És a dir, va haver-hi una 
part que va dir que semblava que havia quedat limitat o havia quedat conculcat el seu 
exercici de llibertat d’expressió, i un tribunal que li diu que no. Això ha quedat per-
fectament clar tant en els titulars que vam donar nosaltres... I respecte al lloc, la col-
locació i l’ordre de la notícia, li dic que és una mica llarg de discutir, però que, en tot 
cas, no tinga cap dubte que qui ho va fer va prendre això per criteris d’importància 
informativa en aquell mateix moment, i que en el 3/24 van estar tot el dia dient-ho.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament informatiu 
de l’opinió d’un grup de treball que col·labora amb òrgans de l’ONU

323-00152/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de treball que col·labora amb òr-
gans de l’ONU. I la formula el diputat Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Sanchis. Com sabia que tenia l’oportu-
nitat de continuar amb la pregunta, li diré el que li deia abans. Aquesta pregunta està 
directament relacionada amb l’anterior, perquè el seu criteri, que m’acaba d’exposar, 
queda absolutament en entredit quan li dic que, en canvi, tot i que la sentència del Tri-
bunal Europeu de Drets Humans no va resultar per vostès tan important i la van dei-
xar en un quart lloc, van considerar que era una notícia menor, en canvi resulta, ai las!, 
que quan hi ha un informe d’un grup de treball que col·labora amb una agència de les 
Nacions Unides que diu una cosa que els interessa a vostès, ens ho presenten obrint 
Telenotícies tot el dia a bombo i plateret, com la gran notícia del dia, i ens ho presenten 
com una decisió de l’ONU; diuen literalment que és una decisió de l’ONU; parlen de 
l’opinió de l’ONU quan és l’opinió d’un grup de treball que col·labora amb una agencia 
de l’ONU. I, per tant, no magnifiquem les coses, no sobredimensionem el que a vostès 
els interessa, i siguem una mica respectuosos i rigorosos amb el que diem. Perquè si 
vostè diu que per vostè no és prou important o considera que ha de ser la quarta notícia 
una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, no em digui després que la notí-
cia de l’informe d’un grup de treball que col·labora amb l’ONU ha de ser la notícia que 
obri tots els Telenotícies. Jo crec que ha d’haver-hi una mica de coherència, més cohe-
rència en els seus plantejaments, que crec que n’hi ha poca des d’aquest punt de vista. 

D’altra banda, pel que deia vostè del Tribunal Europeu de Drets Humans, el que 
diu literalment el Tribunal Europeu de Drets Humans sobre aquella sentència –ho dic 
perquè no falsegi la realitat aquí en seu parlamentària–..., diu literalment que aque-
lla decisió era imprescindible per a una societat democràtica i per al manteniment de 
la seguretat pública, la defensa de l’ordre i la protecció dels drets i les llibertats dels 
ciutadans. Per tant, s’estaven vulnerant els drets i les llibertats dels ciutadans amb 
aquella decisió que pretenien fer els partits separatistes aquell dia, 9 d’octubre del 2017.

Aquesta resolució de l’ONU, en tot cas, aquesta suposada resolució de l’ONU de 
la qual parla el senyor Torra, de la qual parlen vostès..., que diuen a més que és vincu-
lant. Senyor Sanchis, només cal parlar amb dos professors de dret internacional públic 
perquè els expliquin que resolucions vinculants de l’ONU només ho són les del consell 
de seguretat, i, en tot cas, poden parlar de l’opinió de l’assemblea general, que també 
es prou important, però, si us plau, no magnifiquin les coses, no facin d’una cosa que és 
absolutament menor la gran notícia del dia per tapar precisament la sentència –sí, sen-
tència– del Tribunal Europeu de Drets Humans amb un informe d’un grup de treball 
que en absolut té cap mena de rang important a l’ONU. 

Per tant, estan vostès, una vegada més, invertint l’ordre de prioritats, d’importàn-
cia; que en un context normal en què no hi hagi uns mitjans públics que estan al ser-
vei del poder d’una manera absolutament fefaent i sense cap mena de dubte, no facin 
vostès..., no ens intentin fer creure que això és l’important. No. No comparin una 
sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el que va fer el Parlament de 
Catalunya o la majoria que hi havia en aquell moment en el Parlament de Catalunya...

El president

Senyor Martín Blanco...

Ignacio Martín Blanco

...amb un informe d’un grup de treball que col·labora amb l’ONU...
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El president

Senyor Martín Blanco...

Ignacio Martín Blanco

...siguem una mica rigorosos, senyor Sanchis, si us plau.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

No, no; em comenta la presidenta en funcions de la corporació què m’ha pregun-
tat, i li he dit que no ho sé. Però sí que sé una cosa. Senyor Martín Blanco, vostè era 
un bon alumne i jo segurament era un bon professor. I això vol dir..., quan estudià-
vem periodisme. I això vol dir que els nostres criteris es mereixen absolutament el 
millor dels respectes. Però jo no estic parlant ara per mi mateix, estic parlant per un 
grup de persones que treballen en informatius de Televisió de Catalunya, i crec que 
els criteris que tenen sempre són molt correctes i passen molts filtres.

Li explicaré clarament una altra cosa, perquè això vostè sí que hauria de saber-ho, 
com a alumne: que les notícies que són importants un dia i que fan que caiga una al-
tra en la presentació, per exemple, l’endemà potser ja no existeixen, no n’hi ha unes 
altres. I, per tant, ens pot sorprendre de vegades que la..., no ho sé, la història d’un 
gos aparega..., que ha fet uns lladrucs o no sé què, aparega com a primera notícia; 
mira, aquell dia aquella era l’única notícia important que hi havia per posar. I això 
és així. I, aleshores, doncs mire, un dia potser hi ha pactes postelectorals importants 
i l’endemà ja no hi és. I, per tant, intentar combinar o intentar comparar les dues si-
tuacions és absolutament absurd, perquè hem de mirar les escaletes i què va passar 
en aquell moment. 

I, com sempre, vostè i jo tenim diferències; en una part, segurament perquè jo 
tinc més informació. Aquesta informació sobre el grup d’experts de l’ONU, que 
en tot moment van aparèixer en Televisió de Catalunya, en els push, etcètera, com 
a grup d’experts, i no com l’ONU, i sintetitzant –i sintetitzant–, vostè sap que en 
periodisme diari contínuament s’agafa la part pel tot i el tot per la part, però nos-
altres en aquest cas no ho vam fer. Doncs dit això, li diré: aquesta informació es 
va conèixer el dia anterior, la va avançar en exclusiva un diari digital; si tant hau-
ria de ser, per dir-ho així, l’entusiasme, o tant hauria de ser l’entusiasme i la passió 
que vostè atribuïx als professionals dels informatius de Televisió de Catalunya per 
donar-la, doncs aquell dia ja hauríem obert amb això. I com que la notícia no es-
tava contrastada i només la tenia un digital, la vam tractar absolutament amb tota 
la prudència. I l’endemà, quan es va fer pública, en tot moment es va parlar d’un 
grup d’experts. I, efectivament, un grup d’experts té les limitacions, les grandeses 
i les misèries que els puguem atribuir. Jo n’he llegit de tots els colors, fins i tot que 
era un grup de tarats. Clar, vull dir, segons qui mira aquella notícia... Evidentment, 
això no era el Ple de l’ONU ni era el Ple de les Nacions Unides ni era l’ONU ni res, 
era un grup d’experts. I com a notícia té la seua importància, en el context en què 
es va fer en aquell moment. I, per tant, si un altre dia, el dia anterior, hi havia una 
notícia que era important en la mateixa línia, o quatre dies abans, però n’hi havia 
una altra que la superava, això és ahir. Ara, si vostè diu la reiteració amb què es van 
donar les dues notícies en la programació, al llarg de la programació, en el 3/24 i 
en els informatius, li diré que va ser la mateixa. I si ens pregunta si vam oblidar-ne 
una o si la vam amagar, li diré que no; si som tan malvats hauríem d’haver-la posat 
sota el calaix.

Ignacio Martín Blanco

Senyor president, per contradiccions del...

El president

Senyor Blanco. 
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Ignacio Martín Blanco

...senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

Jo no he contradit.

El president

Trenta segons.

Ignacio Martín Blanco

Bé; jo crec que és important que el director de la televisió pública de Catalunya 
quan vingui al Parlament no falsegi la realitat. A TV3 s’ha dit literalment –literal-
ment– que el dictamen, aquest informe d’aquest grup de treball, és vinculant –ho diuen 
literalment. Dir que un informe és vinculant és enganyar la gent, intentar fer creure a 
la ciutadania de Catalunya que el que està dient aquest grup de treball és l’opinió de 
l’ONU...

El president

Senyor Martín Blanco...

Ignacio Martín Blanco

...i això és pràcticament una manera de fer periodisme més que discutible.

El president

...ha quedat clar. 
Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les tècniques 
emprades a TV3 per a fer escarni dels polítics constitucionalistes

323-00153/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre les tècniques emprades a TV3 per fer escarni dels polítics constitucionalistes. 
I la formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula.

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente. Mire, les voy a proponer un reto. Imagínense 
por un momento que son candidatos de Ciudadanos a una alcaldía en un pueblo de 
Cataluña y que alguien crea un perfil falso de Twitter para burlarse de ustedes. Eso 
es un mal trago, ¿verdad? Pues imagínense ahora que además la televisión pública 
coge ese perfil falso, lo utiliza como verdadero y hacen escarnio público de ustedes. 
Me van a decir: «Sonia, eso es imposible, ninguna televisión pública haría eso. Las 
televisiones públicas no están para burlarse de los cargos electos y mucho menos a 
partir de algo que es mentira.» Bien, pues esto ha pasado en TV3. En el Està passant 
cogieron un perfil falso, que no había que ser muy listo para saber que era falso, por-
que es que lo pone, fake, lo pone aquí, y además el nombre está mal puesto, no se co-
rresponde con el de la persona real. ¿Qué hizo TV3? No solo burlarse de esa persona 
real, que no tiene nada que ver con ese perfil falso, sino que además en Twitter siguen 
haciendo escarnio con el nombre real de la persona, que, insisto, no se corresponde 
con la del perfil falso, que es un fake, como anuncia la propia cuenta.

Mi pregunta es: ¿a ustedes no se les cae la cara de vergüenza?

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

No. I l’explicació és que si vostè segueix l’Està passant, que ja veig que li té una 
certa estima i, per tant, ho ha fet moltes vegades, deu saber que la temporada ante-
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rior van fer un concurs, bastant seguit, eh?, en forma de sèrie, i celebrat entre una 
part de la gent que ens miràvem allò, sobre creus gamades mal dibuixades. I jo no 
sé si vostè em pregunta: «Vostè creu que alguna televisió pública d’Europa pot fer 
un concurs sobre creus gamades mal dibuixades en un programa humorístic?» Li 
diré: sí. Mire, nosaltres ho fem, i si li explique altres programes humorístics d’altres 
televisions públiques ho veurà vostè.

I, per tant, és possible que en aquest programa humorístic es facen bromes i es 
faça ironia sobre fakes, sobre tuits falsos, sobre no sé... Sí, per això, perquè és un 
programa humorístic –sí. I hem tingut moltes vegades vostès i jo la discussió res-
pecte a què consideren que pot ser humor i no pot ser humor tant en el Polònia com 
en l’Està passant, i hem arribat a la conclusió de que, evidentment, tenim opinions 
antagòniques, per dir-ho així, diferents. Sí, sí, sí, no em cau la cara de vergonya, i és 
un programa en què es fan aquestes i altres coses, com en altres programes humo-
rístics arreu del món, sí.

El president

Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Sí, no se les cae la cara de vergüenza porque ni tienen ni la conocen, ¿eh? Una cosa 
es que se burlen de alguien. Que me parecería muy discutible que una televisión públi-
ca se dedicara a burlarse de alguien porque tenga más o menos manejo en Twitter; eso 
me parecería muy discutible, pero seguramente no lo traería aquí. Lo que es grave es 
que ustedes han hecho burla de una persona sobre algo que no ha hecho esa persona, 
y no avisan en ningún momento de que esto es un fake, que este señor, con nombres y 
apellidos –que no voy a decirlos para no aumentar todavía la presión sobre esta per-
sona–, no ha hecho nada de lo que ustedes se burlan; que, insisto, sería discutible pero 
seguramente no lo traería aquí. No solo es que tengan un humor que, evidentemente, 
a mí no me hace ni la más mínima gracia, que eso, bueno, es subjetivo, el problema 
es que mienten, que ustedes han engañado a sus propios televidentes, que les están 
diciendo que un señor ha hecho una cosa que no la ha hecho. 

Y, miren, les voy a decir una cosa: no ofende quien quiere sino quien puede. 
Y para ser concejal de Ciudadanos se necesita mucho valor, mucho coraje y mucha 
dignidad, desde luego mucho más valor, mucho más coraje y mucha más dignidad 
que para ser un lacayo del proceso, que para ser una mera correa de transmisión de 
los deseos del poder; que es que el señor Pujol lo ha dicho, que yo no lo puedo ex-
presar mejor, «botigueta», es lo que ustedes son para el poder. TV3..., ha dicho: «Sí, 
sí, anem a la seva botiga.» Eso es para ustedes TV3, su cortijo, su botigueta.

El president

Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

Utilizar los medios públicos...

El president

...se li ha acabat el temps.

Sonia Sierra Infante

...para hacer escarnio de una persona con nombres y apellidos. No tienen vergüenza.

El president

Se li ha acabat el temps, senyora Sierra.

Eduard Pujol i Bonell

Per al·lusions...

El president

Senyor Pujol, acabem la resposta i...
Fascicle segon
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Eduard Pujol i Bonell

Perfecte.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

El seu full de redacció no és un full de redacció, eh? De vegades... Sí, sí, abans 
li parlava vostè..., s’ha dirigit a la presidenta de la corporació, amb el to que normal-
ment la defineix en les seues intervencions, acusant-la de portar un full de redacció. 
Vostè porta una arenga sempre sabuda, i és molt dura, és excessivament dura i es 
correspon també molt poc amb la realitat. I si no fora perquè vivim..., estem parlant 
moments durs, li diria: «Home, en un programa, per dir-ho així, satíric, vostè també 
faria un bon paper», perquè realment té algunes sortides que són molt curioses, de 
vegades, i no entraré a criticar-les. Sí que li diré que quan se li apuja el to, la seua 
falta de respecte respecte a la gent que estem en aquesta taula i altres partits polítics 
–altres partits polítics– és bastant evident.

Escolte, i done-li. Vostè ha vist Sopa de ganso, dels germans Marx? Ha vist 
aquesta pel·lícula? Està molt bé, però Freedonia no existeix. I no he vist encara nin-
gú que proteste i diga: «Com és possible que Groucho Marx fora el president d’un 
país que no existeix?» Sap per què? Per què aquella llicència amb el paper...?, que 
ja el veig. Sap per què? Perquè aquella pel·lícula era irònica, era d’humor. Sap vostè 
que està parlant d’un programa d’humor? Doncs és la primera regla, molt bàsica, per 
mirar televisió que hauria de tindre en compte, i no barrejar ni dir «TV3 diu», com 
si fora en un informatiu, respecte a les sàtires, a les bromes o a les ocurrències que 
tinga un equip d’humor. Fake, sí, com Freedonia. I li ho torne a repetir: Freedonia 
no existeix, és un país que sortia en Sopa de Ganso. (Veus de fons.) Sí, home, mire, 
ho lamente. I el president era Groucho Marx, Rufus Firefly en la pel·lícula; tampoc 
existeix.

El president

Senyor Pujol, havia demanat la paraula. Per què la demana?

Eduard Pujol i Bonell 

Sí, per al·lusions.

El president

Trenta segons.

Eduard Pujol i Bonell 

La senyora Sierra m’ha sorprès, incloent-me..., aprofitant un comentari que he 
fet, traient-lo de context i barrejant-lo amb aquesta exhibició que ha fet de mal hu-
mor, parlant de programes d’humor.

Jo realment, senyora Sierra, això, aquest art d’agafar el rave per les fulles..., la 
felicito, però, si us plau, rectifiqui, tregui’m de la seva al·lusió, perquè la referència 
que he fet de botiga –i feia referència al fotògraf de cada poble– no té res a veure 
amb aquesta insinuació que acaba de fer –cap ni una.

El president

Gràcies. Senyora Sans, per què demana la paraula?

Raquel Sans Guerra

Per una qüestió d’ordre. Demanaríem a aquest president que demanés als dipu-
tats, doncs, un respecte institucional als compareixents i que mesurin una mica el 
to. La crítica, evidentment que sí, però hi ha formalitats que s’han de mantenir en 
aquest Parlament.

El president 

Senyora Sierra, per què demana la paraula?
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Sonia Sierra Infante 

Para contestar a las alusiones?

El president

Té la paraula.

Sonia Sierra Infante 

Evidentemente no voy a retirar algo que es tan fácil como luego ir al diario de 
sesiones, comprobar qué ha dicho el señor Pujol, que se corresponde con mi alusión. 
Defenderé siempre siempre a los concejales de Ciudadanos, que necesitan muchísi-
ma valentía para serlo. Y no permitiré que, con nuestro dinero, con el dinero de todos 
los catalanes, se burlen de una persona.

El president

Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante 

Y me reitero: para mí, hacer algo así es no tener vergüenza.

Eduard Pujol i Bonell

Per al·lusions...

El president

Senyor...?

Eduard Pujol i Bonell 

Sí, sí, per al·lusions. És que és un no parar, però...

El president

Té la paraula.

Eduard Pujol i Bonell 

La senyora Sierra el que hauria de fer és, sent filòloga com és, doncs, dominar 
una mica l’art de la metàfora. I, per tant, no insisteixi a anar al diari de sessions d’a-
questa comissió per si he dit o no he dit, perquè el que ha dit no ho he dit com ha 
dit ella que ho he dit.

El president

Ha quedat clar.

Eduard Pujol i Bonell 

I em sembla que ja som una mica grandets per no fer-nos més trampes.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
participació de les dones a la programació de Catalunya Ràdio.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
la participació de les dones en la programació de Catalunya Ràdio

323-00142/12

I la formula la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bon dia. És difícil superar «amb el dinero de tots els catalans» sis pregun-
tes sobre la mateixa qüestió, amb una televisió i uns mitjans públics sense contrac-
te programa, amb moltes demandes dels treballadors i les treballadores i amb una 
necessitat evident de renovar el govern de la «corpo». Per tant, fiquem tota aquesta 
energia a fer allò que realment necessiten els mitjans públics.
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Dit això, hem fet una pregunta tant a la presidenta en funcions com al director de 
Televisió de Catalunya, i ara aprofitem la nostra única pregunta per fer-la al director 
de Catalunya Ràdio, sobre la perspectiva de gènere als mitjans públics. La pregunta és 
senzilla i neix fruit d’una anàlisi. La direcció de Catalunya Ràdio, tant direcció com 
adjunt de direcció, continguts i informatius, estan ocupats tots aquests càrrecs per ho-
mes. Pel que fa a la programació, amb una anàlisi feta pel col·lectiu On Són les Dones, 
al Matí de Catalunya Ràdio ha baixat la paritat en relació amb l’any passat un 33 per 
cent. En una anàlisi feta en un període molt concret, Catalunya Migdia sí que com-
pleix tècnicament la paritat, amb un 44 per cent de dones opinadores. Així mateix, 
també el Catalunya Vespre, amb un 41 per cent de dones opinadores. 

Llavors, la pregunta és: quina anàlisi en fa des de la direcció, i quines mesures, 
especialment de cara a l’any vinent, es preveuen, per una necessitat evident d’incor-
porar la perspectiva de gènere tant a l’hora de programar, pel que fa a les periodis-
tes que puguin encapçalar i dirigir els programes, com a l’hora de compaginar les 
taules, especialment aquelles de tertulianes, expertes o opinadores sobre tot plegat. 
Així mateix, també, potser és una pregunta que ja vam –però des de la seva perspec-
tiva– plantejar: la necessitat de fer una diagnosi de gènere a Catalunya Ràdio i, per 
tant, poder fer un pla d’igualtat, que com a mínim nosaltres no coneixem que s’hagi 
fet a Catalunya Ràdio. Sí que coneixem la de TV3.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, la part aquesta del pla d’igualtat de 
Catalunya Ràdio i tot l’aspecte que és estrictament de recursos humans o que és més 
d’empresa, jo preferiria que aquest tema el respongui quan toqui..., no sé si han for-
mulat alguna pregunta per escrit a la corporació i ja se li donarà la informació i tota 
la transparència en aquest sentit. Però com que no tinc els detalls, perquè no forma 
part de les meves estrictes competències, no l’hi puc dir.

Sobre el tema dels continguts, que aquí sí que tinc la informació més directa, 
dir-li que, home, som la ràdio que té més dones a la graella, som la ràdio que té més 
realitzadores, més directores de programa o copresentadores de programa de les 
emissores. El matí de Catalunya Ràdio el presenta una dona i és el programa estrella 
de la casa i és el que té més hores al dia. El Popap el presenta una dona i és un pro-
grama diari. El Catalunya Migdia té una col·laboradora diària en la segona hora; i 
està presentat i dirigit per un home, però cada dia a la segona hora hi ha una col·labo-
radora diària que hi participa. L’Estat de Gràcia té un president de l’Estat de Gràcia. 
No sé si es pot dir aquesta expressió –suposo que no es malinterpretarà i que no se li 
trobarà un mal sentit de l’humor–; esperem que sí, que com a mínim somriguem de 
tant en tant. I aquesta era la intenció del programa. I té sempre una vicepresidenta, 
de manera regular, el programa de tres hores. El Tot costa té una dona les dues hores, 
juntament amb el Jordi Costa. El Catalunya Vespre intentem que no..., és un realit-
zador i és un director de programa, però intentem que les tertúlies de la segona hora 
compleixin la paritat. I és cert que hi ha algun dia, potser fins i tot per un accident, 
que algun opinador falla en l’últim moment..., doncs la foto que apareix pot quedar 
descompensada pel fet de que..., i a més a més amb la dificultat de que són només 
tres col·laboradors, a diferència d’altres tertúlies que en tenen més, i algun dia pot 
fallar alguna dona i, per tant, pot quedar desequilibrat. Però hem mirat els números i 
hem mirat i hem repassat les estadístiques que fa el col·lectiu On Són les Dones, amb 
el qual estem molt contents perquè ens fa aquest estímul i aquesta pressió positiva, i 
la veritat és que estem sempre en l’entorn del 40 per cent. I el cap de setmana igual.

Per tant, l’esforç de la paritat tant en taules de col·laboradors i d’opinadors, com 
la forta presència de dones a la graella, aquesta temporada ha estat així...
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El president

Senyor Gordillo...

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

...i la propera esperem que ho segueixi sent.

El president

Gràcies. Senyora Sànchez, té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp 

Sí; gràcies per la foto, però la foto ja la coneixia. La pregunta concreta era quin 
pla i quines estratègies de futur, per a la programació de l’any que ve, es plantegen 
des de la direcció per millorar. Les dades les coneixem, les compartim, són així. 
I, per tant, de cara a la programació de la temporada vinent, com i quines mesures 
des de la direcció es prenen, per exemple, per garantir no només una paritat tècnica, 
perquè entenc que hem d’anar avançant i no quedar-nos satisfets amb cobrir la quota, 
no?, diguéssim. Llavors, quina perspectiva, si és que existeix, quina estratègia per a 
l’any que ve, i si es pot garantir també, a la programació de l’any que ve...

El president

Senyora Natàlia Sànchez...

Natàlia Sànchez Dipp 

...que es mantindran aquests lideratges de dones en els programes més impor-
tants, com El matí.

El president

No li queda temps.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
la programació electoral i les interferències polítiques de partits 
i de la Junta Electoral Central

323-00146/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
programació electoral i les interferències polítiques de partits i de la junta electoral, 
i la formula el diputat Francesc de Dalmases, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Bé, doncs, abril i maig han estat mesos molt durs per als pro-
fessionals i les professionals de la ràdio nacional de Catalunya. Ho han estat també 
per al conjunt de la societat catalana. De fet, vivim un estat d’excepció democràtica, 
malauradament, des de ja fa anys. Hem vist com es suspenien institucions pròpies 
de Catalunya, com es persegueixen i empresonen persones de pau, com es registren 
mitjans privats, com es vulneren els drets de manifestació, de reunió, d’expressió 
política.

Efectivament, però, aquests darrers dos mesos no han estat gens fàcils per als 
professionals dels mitjans de comunicació en general i específicament per als pro-
fessionals de la ràdio nacional de Catalunya. Hem vist com organismes que en una 
democràcia homologable haurien de vetllar pel joc net, com és la junta electoral, 
s’han convertit en part i han apuntat i coaccionat aquests professionals com a resul-
tat de les denúncies de determinats grups polítics. En primer lloc, doncs, un agraï-
ment profund a totes les persones que, malgrat tot, han ofert un servei públic de 
primer nivell, de primera qualitat; així ho ha reconegut l’audiència. Quedarà per 
sempre la digníssima protesta que feien a cada informatiu denunciant la vulneració 
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dels seus drets professionals amb coaccions respecte a quines expressions podien 
fer servir o no, i hem pogut llegir a cada informatiu «presos polítics» i «exili». En 
primer lloc, li volem preguntar com valora que ha superat el vostre mitjà aquest pe-
ríode, durant aquests tres comicis.

I, en segon lloc, us demanem que vetlleu perquè aquests episodis, que nosaltres 
titllem de censura, no es perpetuïn per acció o per omissió, en forma volguda o no 
volguda d’autocensura. Els que coneixem i els que mirem de conèixer, estudiar i re-
conèixer els mitjans de comunicació sabem que l’objectiu de la censura no és ella 
mateixa, sinó l’autocensura, aquella fins i tot no volguda. I, per tant, també us volem 
demanar que tots els que esteu al capdavant del mitjà públic vetlleu perquè això no 
passi i que, per tant, ara que ja no veiem el cartell, doncs puguem veure que totes les 
expressions són utilitzades en cada moment que és necessari fer-les servir per ex-
plicar una mala realitat política i precisament per transformar-la. Nosaltres no és la 
primera vegada que en aquesta comissió ens referim a Kapuściński, i sempre diem 
que a nosaltres ens agrada molt el periodisme des d’una perspectiva transformadora. 
Entenem que el periodisme no només explica, que no només és un àrbitre neutral, 
sinó que també és un dels poders que fan que la nostra societat evolucioni, progressi 
i sigui cada vegada millor, i sobretot que té l’objectiu de tenir una ciutadania intel·li-
gent. I la forma de que sigui intel·ligent és explicar-li les coses tal com son.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, president. Senyor diputat, ahir precisament en el Col·legi de Periodistes 
vam fer una reunió, que va ser una sessió de treball de tot el dia dels caps, sotscaps, 
editors i els responsables d’informatius de Catalunya Ràdio, i jo m’hi vaig incorporar a 
la tarda. I precisament els vaig traslladar la meva felicitació i agraïment per la feina feta 
durant aquests mesos, en un context, com vostè deia, realment excepcional. Perquè als 
professionals de la informació, i especialment als dels mitjans públics, no els agrada i 
no ens agrada que ens diguin com hem d’informar i quins termes hem de fer servir per 
fer bé la nostra feina i complir amb el llibre d’estil, i amb el compromís de rigor, i amb 
el mandat de servei públic, i amb la nostra professionalitat. I és cert que la intervenció 
de la junta electoral, doncs, introdueix un element anòmal.

En el cas de Catalunya Ràdio, jo crec que ho hem superat i que els professionals 
ho han fet amb molta dignitat. A més a més, pel fet de que coincidien no només dues 
eleccions en una, no només veníem d’unes eleccions un mes abans, no només això, 
sinó que a més a més coincidia amb la cobertura d’un judici que també tenia una 
certa interferència en la campanya i en la cobertura informativa, i, per tant, tots els 
recursos estaven posats en fer bé aquesta feina.

No deixa de ser estrany que la ràdio pública del país, amb uns índexs d’audiència 
molt i molt superiors als de qualsevol altra ràdio dita autonòmica de l’Estat, no hagi po-
gut entrevistar el cap de llista de la primera i de la tercera formacions més votades a les 
eleccions al Parlament, i en canvi els oients de la ràdio privada sí que han pogut escol-
tar aquests candidats en la seva emissora. I, per tant, això és un element d’anormalitat.

Però m’agradaria acabar recordant que hi ha xifres objectives de consum digital 
que demostren que hem superat, i amb escreix, el repte, i que durant el període elec-
toral 800.000 usuaris únics s’han informat de les eleccions a través dels mitjans di-
gitals de TV3 i de Catalunya Ràdio, i que específicament la nit electoral, que és una 
nit on conquerir usuaris únics a internet no és fàcil perquè hi ha una competència 
digital molt potent en aquest país, de llarga tradició d’altra banda, doncs gairebé mig 
milió d’usuaris van escollir en algun moment els continguts informatius del 324.cat 
per informar-se del resultat que s’estava esdevenint la nit electoral.
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El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 
manera de fer front al repte del consum creixent de televisió a demanda 
per part d’infants i adolescents

323-00148/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
manera de fer front al repte del consum creixent de televisió a demanda per part 
d’infants i adolescents. I la formula el diputat José Rodríguez, del grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

José Rodríguez Fernández

Bon dia, president. Primer, una prèvia. Després d’escoltar els diputats de Ciuta-
dans, no sé si la pregunta que faré és adient. Sent diputat novell, no sabia si m’ha-
via equivocat de sala quan he entrat aquí, o fins i tot d’edifici, perquè no he acabat 
de veure si estem en una comissió parlamentària que fa control de la feina de la 
Corpora ció Catalana de Mitjans Audiovisuals o em trobava en una tertúlia de Cata-
lunya Ràdio o una tertúlia amb Eduardo Inda. Però ara he vist que sí que estem en 
una comissió de seguiment i de control.

Sabem que ha augmentat el consum audiovisual de demanda per part dels in-
fants, i molta part d’aquest consum es fa a través de dispositius mòbils. Segons l’As-
sociació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació, els infants passen una 
mitjana de cinc hores davant d’una pantalla i fins a set hores durant el cap de setma-
na. Aquest consum infantil és una oportunitat des del punt de vista de l’entreteni-
ment, de transmetre valors culturals i educatius. Els mitjans de comunicació públics 
catalans tenen una gran responsabilitat. Aprofitant aquesta oportunitat, han de crear 
continguts audiovisuals infantils en català, atractius i que transmetin valors cultu-
rals i educatius que facilitin la normalització i l’adquisició de la llengua del país. Per 
posar un exemple, hi han alguns programes que formen part d’aquesta oferta forma-
tiva i educativa per a infants, com l’Infocat, que és de molt gran nivell.

Llavors, també totes aquestes hores davant de pantalles no estan exemptes de ris-
cos. Sabem que el Consell de l’Audiovisual va publicar una guia per a les famílies 
sobre protecció dels menors en el món digital. També, el Mandat marc del consell, 
aprovat el 2010 per aquest Parlament, va preveure que l’atenció a la infància i a la 
joventut és un objectiu prioritari del servei públic audiovisual. Per tant, vostès tenen 
una gran responsabilitat en aquest àmbit, especialment en la part d’oferta audiovi-
sual per a infants en català, com és en els continguts del Super3.

Per això ens agradaria que ens expliquessin com gestionen l’oferta adreçada als 
infants i adolescents a través dels dispositius mòbils i amb quins criteris, i com ges-
tionen el doble repte de ser presents en les diferents pantalles al mateix temps que 
fomenten un ús responsable dels dispositius mòbils per part de les famílies per pre-
venir l’abús de les noves tecnologies i les conseqüències negatives que poden tenir 
en els menors.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, en anteriors intervencions s’ha esmentat la 
difícil situació econòmica, o pressupostària, o financera, o de recursos que té la corpo-
ració. I si hi ha un aspecte en el que això impacta d’una manera evident és en les limi-
tacions amb les quals gestionem els pressupostos per poder invertir en plataformes i en 
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continguts específics per a l’àmbit digital, i per intentar captar els públics que normal-
ment no ens consumeixen a través de les plataformes tradicionals. No obstant això, des 
de Mitjans Digitals de la corporació intentem ajudar les redaccions, els programes i els 
equips i les direccions perquè hi hagi una estratègia cada cop més orientada a intentar 
tenir continguts digitals fora del que és la web i el canal tradicional i l’aplicació mòbil, i 
intentar que es pugui fins i tot elaborar contingut nadiu digital al marge del que s’emet 
per l’antena o per la pantalla tradicional. No és fàcil, per aquesta limitació pressupostà-
ria que és de tots sabuda, però la veritat és que s’hi està treballant i s’està fent bona feina.

En el cas del Club Super3, s’ha creat una aposta pel canal de Youtube, que fins 
fa molt poc no s’havia apostat per aquest canal de Youtube, i els resultats demostren 
unes xifres encoratjadores, amb gairebé un milió de visualitzacions el mes, que és 
el doble del que teníem l’any passat. El creixement en l’aplicació de smart TV del 
Super3 ha estat d’un 55 per cent i això ha fet créixer l’audiència digital del Super3 
i ha generat 1.016.000 visualitzacions a la carta cada mes. Hi ha una sèrie que s’es-
tà emetent per TV3, que és Les de l’hoquei, que té un aspecte de captar públic no 
tradicional de televisió lineal en l’entorn d’Instagram, especialment en el públic de 
menys de vint-i-quatre anys, i aquesta feina a Instagram està tenint un resultat amb 
un creixement important de visites i de consum a Instagram.

En el cas de Catalunya Ràdio, per també parlar d’una experiència que em toca 
més directament, hem creat un programa per a adolescents que ara el volem aplicar 
també a iCatKids per a nens, que s’emet directament per Youtube i que té una pre-
sència a Instagram molt potent. I d’alguna manera nosaltres estem fent una aposta 
–i vostè, que ve del món digital i que és molt sensible a aquest món, ho entendrà– per 
renunciar a alguna visita en el nostre entorn digital de web i d’aplicació mòbil a canvi 
de captar públic nou allà on és el públic, que és en molts casos a Youtube o a Insta-
gram, específicament en aquestes edats.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre els trets 
que definiran la graella d’estiu

323-00150/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre els 
trets que definiran la graella d’estiu. I la formula el diputat Ferran Civit, del Grup 
Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Primer de tot, suport a l’organització criminal que avui com-
pareix. Tant de bo totes les organitzacions criminals fossin com vostès perquè el 
món seria molt millor. Per tant, tot el suport moral i polític per part nostra a aques-
ta organització criminal, que durant molts anys continuïn fent aquesta gran feina.

També aprofito per dir, doncs, ja que ara la pregunta és sobre l’estiu, com saben: 
l’única fractura real que hi ha en aquest país és la gent que per motius econòmics 
poden fer vacances o els que no en poden fer. I com que estic segur que els mitjans 
de la corporació, en aquest cas la ràdio, volen treballar i servir públicament a tota la 
ciutadania, puguin o no fer vacances per motius econòmics, voldria saber quina serà 
la programació específica de cara a l’estiu i, lògicament, també saber si es tractaran 
més temes més enllà del monotema, perquè com només tractin del monotema, doncs 
clar, la programació té vint-i-quatre hores i hi haurà molts dies a l’estiu que s’hauran 
d’omplir i suposo que amb el monotema no en tindran prou.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.
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El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs miri, no ens esperem a la tem-
porada d’estiu per ja fer canvis en relació amb la temporada regular, perquè el dia 
24 de juny començarem unes retransmissions de castells per la diada castellera de 
Sant Joan i amb la incorporació de Carles Cortés, que durant sis diades castelleres 
de la temporada castellera farà una transmissió que fins ara la ràdio pública i nacio-
nal del país no havia fet a l’antena principal, juntament amb l’equip del 3 rondes i 
amb altres professionals de la casa. I això anirà tacant la graella de l’estiu i la de la 
tardor, un cop acabi la de l’estiu.

La de l’estiu serà una graella que, amb un plantejament econòmic molt auster, sin-
tetitzarà molt bé dos aspectes. Un, i ha fet bé de dir-ho, i això no ho tenia preparat, 
però és cert que realment intentarem defugir el que és el monotema, i espero que aquí 
els diputats de Ciutadans, si escolten Catalunya Ràdio aquest estiu, ens ho puguin 
agrair al setembre –si ens retrobem aquí, que puguem fer una mica de balanç–, de que 
l’antena de Catalunya Ràdio haurà fet una aportació per a programes culturals i temà-
tics molt potents fora de l’actualitat i de l’agenda informativa estricta. Però, alhora, El 
matí de Catalunya Ràdio..., serà un estiu, també, pel que pugui passar a partir de la 
sentència o de la finalització del judici o dels esdeveniments que puguin venir, intens, 
i hi haurà Albert Segura presentant El matí de Catalunya Ràdio, que és una persona 
que al capdavant de Solidaris ha demostrat una alta sensibilitat i un alt rigor per trac-
tar temes delicats com els que ha tractat al Solidaris. A les tardes seguirem amb la 
marca Estat de gràcia, però amb una dona al capdavant, la Montse Virgili. I, per tant, 
serà un Estat de gràcia que tindrà tocs d’interferències. I el cap de setmana, per dir-ho 
ràpid, tot i que em deixo molts programes d’iCat i fins i tot de Catalunya Música, amb 
Els homes clàssics, hi haurà una oferta molt potent. I el cap de setmana El suplement 
el presentarà l’Adam Martín, intentant defugir l’actualitat estricta.

Els convido, quan comenci aquesta temporada, a escoltar els programes. Alguns 
d’ells són programes que no s’han emès per l’FM i que s’han provat i que s’han emès 
per internet, i que són fruit de l’èxit del podcast, i que fan el salt a la graella d’estiu.

El president

Passem, doncs, a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre 
les emissions de jornades castelleres.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les emissions 
de jornades castelleres

322-00115/12

I la formula el diputat Raúl Moreno, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la 
paraula.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Senyora Llorach, una de les funcions principals dels mitjans 
públics de Catalunya és difondre, donar a conèixer la cultura catalana en totes les 
seves vessants. I el món casteller és, des del punt de vista de les expressions culturals 
catalanes, doncs, una de les més característiques, reconeguda tant a Catalunya com 
a la resta del món. Des del nostre Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
considerem que els mitjans públics han de fer un esforç per garantir la seva difusió.

En relació amb aquest tema –i ho explicava fa uns moments el senyor Gordillo–, 
Catalunya Ràdio va anunciar fa pocs dies que reforça la seva programació en rela-
ció amb els castells mitjançant la incorporació de nous professionals a l’informatiu 
3 rondes, de Catalunya Informació. Però en el cas de TV3, segons les informacions 
aparegudes en els darrers mesos, sembla que la cosa no està clara.
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Com vostè coneix, senyora Llorach, la Coordinadora de Colles de Castellers de 
Catalunya ha signat un acord amb la productora Som per a la difusió de les quatre 
temporades de castells a través de diferents canals i d’una nova plataforma web. 
L’any passat l’operador era La Xarxa, qui tenia els drets, i per tant nodria de les 
imatges les televisions locals i TV3. Ens hem trobat amb informacions contradictò-
ries. Per una banda, la productora Som afirmava que ja tenia un acord tancat amb 
TV3, després un comunicat de TV3 que deia que aquest acord no existia.

I, per tant, senyora Llorach, ens agradaria que ens posés una mica de llum en 
aquest tema, si pot assegurar en aquesta comissió que TV3 retransmetrà les diades 
castelleres, com així li demanem des del PSC; en quin punt es troben les negocia-
cions amb la productora Som; quin cost suposarà per a la corporació la retransmissió 
d’aquestes jornades ara que canvia el proveïdor, i quant costaven quan es retransme-
tien a través de La Xarxa. O és que es feia de manera gratuïta? És a dir, en definitiva, 
quina és l’alternativa que planteja vostè per assegurar que TV3 continuï donant la 
cobertura a una de les expressions culturals més importants de Catalunya.

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 no pot ser d’altra manera, per part 
de la corporació el nostre objectiu és seguir donant suport, en el marc de les nostres 
missions de servei públic, a la promoció de la cultura, una activitat que és patrimoni 
immaterial de la humanitat per la UNESCO i que ha adquirit una dimensió extraor-
dinària gràcies a l’excel·lència de moltes i moltes colles i al suport popular que tenen 
com a festa tradicional del nostre país. Els últims tres anys, com vostè deia, aquesta 
cobertura televisiva s’ha pogut portar a terme a través d’un model de col·laboració 
pública amb la xarxa de televisions locals i ha estat un model que ha estat molt be-
neficiós per a ambdues parts i que ha permès un gran estalvi de recursos públics.

Amb què ens trobem el 2019? Pel que fa a Catalunya Ràdio hi haurà dos progra-
mes. Fins ara n’hi havia només un, que era el programa 3 rondes, informatiu casteller 
històric de Catalunya Informació, que no es fa a Catalunya Ràdio, que continuarà un 
any més amb Josep Almirall i amb David Prats, i que serà la quinzena temporada que 
fan aquesta feina; des del 2005 és present a les principals diades castelleres de la tem-
porada. A més a més, com ha anunciat en la pregunta anterior el director –i en va fer 
roda de premsa–, per primera vegada, perquè era només una emissora privada la que 
ho feia, s’estrenarà un programa de transmissions en directe de les diades castelleres 
més destacades, que em sembla que en són sis.

I pel que fa a televisió, que era l’altre àmbit que vostè em demanava, sembla que 
encara hi han punts pendents d’acord entre les colles sobre els drets d’imatge per les 
retransmissions. Quan això sigui clar i efectiu, des de la corporació abordarem amb 
el director de Televisió, que és el que haurà d’agafar el compromís, com cada any, 
la cobertura televisiva de la temporada de castells, perquè no hi renunciarem. Per 
tant, mentre aquesta situació no es resolgui..., nosaltres ens mantindrem al marge fins 
que es resolgui aquesta situació, i mantindrem, evidentment, la informació de servei 
públic en col·laboració amb la resta d’empreses públiques. Per tant, en els nostres infor-
matius hi haurà informació castellera. I en el moment que es desllorigui aquest tema 
entre la coordinadora i les colles castelleres, també disposarem dels programes de cas-
tells, com en disposàvem, que era el Quarts de nou, que se’n feien vint-i-dos progra-
mes i que es feia pel canal 33. Aquesta és la intenció també d’aquest any i els vint-i-dos  
resums que es feien pel 3/24.

El cost era pràcticament inexistent. El conveni de l’any passat entre la xarxa de 
televisions locals i la corporació costava cinc mil euros anuals a la corporació, per-
què la resta d’equipament...
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El president

Senyora Llorach...

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

...el posava la xarxa de televisions locals.
Gràcies –disculpi.

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la «Super-
nit a les biblioteques» i la campanya «A mi no m’enganyen».

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la 
«Supernit a les biblioteques» i la campanya «A mi no m’enganyen»

322-00119/12

I la formula el diputat Toni Morral, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Té la paraula.

Antoni Morral i Berenguer

Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. De fet, valoro que no és sobrer, 
atès també, com s’ha comentat, el moment d’excepcionalitat que vivim, reiterar la 
nostra solidaritat per l’injust assetjament judicial a què estan sotmesos vostès tres 
per fer la seva feina.

Senyora Llorach, enguany s’ha realitzat per segon any consecutiu la «Supernit» 
a 270 biblioteques de 216 municipis, que ha mobilitzat 18.000 nens i nenes súpers 
i també les seves famílies. Una activitat que, sense cap mena de dubte, és possible 
gràcies a la cooperació de Super3 amb el Departament de Cultura, biblioteques pú-
bliques; per tant, a la cooperació, a l’obertura de TV3 a la societat. Una activitat que 
promou valors, en aquest cas concret l’educatiu, el del foment de la lectura, el de cons-
truir comunitat. Per tant, cooperació i foment de valors és també el que ha permès 
iniciar la campanya per fomentar l’esperit crític davant la privacitat digital i combatre 
els perills de ciberassetjament amb l’eslògan «A mi no m’enganyen». Dues activitats 
que reforcen, entenem, el perfil d’una estratègia de la corporació, és a dir, obertura 
a la societat, cooperació i foment dels valors. De fet, una estratègia que dona identi-
tat pròpia al mitjà i reforça el seu compromís de servei públic, que és el que se li ha 
d’exigir a una televisió pública. De fet, tenim l’experiència estel·lar, diguem-ne, de La 
Marató, que va en aquesta doble direcció, no?

Creiem que és necessari posar-ho en relleu precisament en el moment en què 
vivim, que de forma reiterada i persistent abunda una crítica, motivada per raons 
partidistes i segregacionistes, que no s’ajusta a la realitat i que aombra una tasca 
valuosa de compromís amb els valors, en aquest cas inclusius, de respecte a la plu-
ralitat, de foment de la cultura, la pedagogia i d’obertura i de cooperació amb el 
teixit social i institucional del país; valors que, de fet, formen part de la identitat 
de TV3, de Catalunya Ràdio i del conjunt de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

En el cas concret d’aquestes dues activitats, de la «Supernit», quina valoració feu 
en concret de l’impacte que ha tingut i que pot tenir en un futur?

El president

Senyor Morral, se li ha acabat el temps.

Antoni Morral i Berenguer 

I pel que fa a la campanya «A mi no m’enganyen», la seva dimensió i la seva in-
tensitat que tindrà...
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El president

Senyor Morral, se li ha acabat el temps.

Antoni Morral i Berenguer 

...en el sentit, diguem-ne, de l’impuls d’aquesta campanya.
Gràcies. Gràcies, president, per la...

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. Senyor diputat, reiterar l’agraïment al suport que des 
dels diferents grups parlamentaris, tant d’Esquerra Republicana com de Junts per 
Catalunya, han expressat avui en aquesta sessió de control.

Valoració de la «Supernit» i de la campanya «A mi no m’enganyen». Doncs, valo-
ració molt molt positiva. Com a presidenta en funcions de la corporació, és un plaer 
poder organitzar, en col·laboració amb altres institucions públiques del país, actes 
com aquests. En el primer cas, promoure la lectura entre el públic més jove del nos-
tre país és una tasca important. I, tot i la manca de recursos que tenim i el poc diner 
–que el nostre director, amb els recursos que té, reparteix el que hi ha– que es pot 
dedicar al canal Super3 i a la programació infantil de la casa, intentem anar fent ac-
tivitats de suport als més joves, que al final seran el futur del nostre país. I, per tant, 
valoració molt i molt positiva de l’equip del Club Super3 i de la xarxa de biblioteques 
públiques municipals i del Consorci de Biblioteques de Barcelona, pel suport un any 
més a aquesta tasca. Hem tingut un 20 per cent més de places que l’any passat. És la 
segona edició. Per tant, esperem que, si aquest any hem arribat a 216 municipis, l’any 
que ve puguem repetir aquesta activitat i arribar a molts més municipis de Catalunya.

I pel que fa a la campanya «A mi no m’enganyen», que acaba de començar, és 
una campanya que forma part del projecte EduCAC. L’autoritat de regulació audio-
visual té un peu important en tot el que és l’educació mediàtica i ens va demanar la 
nostra col·laboració. I, per tant, es podran veure espots en diferents fases tant a TV3 
com escoltar-los a Catalunya Ràdio, i hi farem tot un suport, sobretot a través dels 
programes de televisió, l’InfoK i el Super3, i a través de totes les xarxes que tenen 
els joves per relacionar-se entre ells. Tenim programes a Catalunya Ràdio, com els 
Adolescents.cat, que hi han participat els seus influencers. I, per tant, estem inten-
tant arribar als nostres joves a través d’altres mitjans que no són el clàssic escoltar la 
ràdio o la televisió. Per tant, molt positives, les dues campanyes.

I, a part, cada any més de divuit mil nens passen per les nostres instal·lacions de 
Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya, i hem incorporat materials didàctics 
sobre educació mediàtica i consum crític de mitjans de comunicació en aquestes 
xerrades i en aquestes visites que es fan de forma periòdica a les nostres instal·la-
cions i que arriben a molts joves del nostre país.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els objectius que s’han marcat a Catalunya Música

322-00120/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els objec-
tius que s’han marcat a Catalunya Música. I la formula el diputat Ruben Wagensberg, 
del Grup Parlamentari Republicà.

És per a la presidenta en funcions o per al director de Catalunya Ràdio?
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Ruben Wagensberg Ramon

Sí, de fet per al director de Catalunya Ràdio. Però, vaja, com ho considerin vos-
tès oportú.

El president

Senyor Gordillo, té la paraula. Ai, disculpi: senyor Wagensberg, té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Primer de tot, reiterar, en nom també del grup parlamentari i personal, tot l’afec-
te i la solidaritat amb tots tres.

El 8 de maig passat van anunciar el nomenament de la nova directora de Catalunya 
Música, la periodista Pilar Cugat, després d’una llarga etapa de quinze anys amb Àlex 
Robles al capdavant d’aquest canal de ràdio. Fa més de trenta anys que Catalunya Mú-
sica es dedica a la divulgació i la internacionalització del patrimoni musical del país, 
i a la darrera onada d’EGM va registrar una audiència de 32.000 oients diaris. En els 
pròxims anys les dades de consum a través dels mitjans digitals ens donaran més in-
formació sobre l’abast real i potencial de l’oferta de Catalunya Música, però ens que-
daríem curts si només mesuréssim la seva aportació amb dades d’audiència. Recordem 
que Catalunya Música és membre del grup Euroradio; aquest a hores d’ara és l’únic 
contacte institucional estable entre la Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals 
i la Unió Europea de Radiodifusió. També, gràcies a això, Catalunya Música ofereix 
concerts de primer ordre europeu i mundial, i les produccions pròpies de l’emissora es 
divulguen a nivell internacional. A més a més, a l’octubre vinent el Palau de la Música 
Catalana acollirà la final del concurs d’Euroradio. Serà la primera vegada que la final 
es fa a l’Estat espanyol i serà seguida per milions d’oïdors de tot el món.

Per tant, hi ha motius més que suficients per preguntar quins objectius s’han mar-
cat amb els canvis esdevinguts a Catalunya Música i quins plans tenen per a aquesta 
emissora.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, precisament abans una altra diputada 
preguntava per les dones. Doncs la nova responsable de Catalunya Música és una 
dona, és una periodista que prové de Televisió de Catalunya i, a més a més, que en 
els pocs dies que fa que és entre nosaltres està demostrant una gran il·lusió per aquest 
projecte i per la nova etapa al capdavant de l’emissora de música clàssica de Cata-
lunya Ràdio.

Estem molt contents de la incorporació de Pilar Cugat i amb ella hem consensuat 
els principals objectius de la nova etapa de l’emissora, que són, per una banda, re-
novar l’estil de comunicació i el to general del canal per fer-lo més atractiu i proper, 
sense perdre el rigor i la qualitat que el caracteritzen; ampliar i diversificar la tipo-
logia de continguts i de gèneres musicals dins del marc qualitatiu que caracteritza 
Catalunya Música; projectar, desenvolupar i fer créixer aquesta emissora en l’àmbit 
digital, com vostè deia, amb formats específics i un llenguatge propi; convertir Ca-
talunya Música en una finestra per mostrar el talent musical del país i en un instru-
ment cultural al servei de la nostra societat, i, finalment, obrir el canal en ús públic 
per arribar a sectors d’audiència fins ara minoritaris. Això és un repte majúscul, però 
tenim clar quins són els passos que hem d’anar fent, no?

I el que volem fer és introduir nous formats de programes; potenciar el directe i si-
tuar l’espectador en el centre del nostre interès; buscar un to més natural; equilibrar la 
presència d’altres gèneres musicals com el jazz, el blues, músiques del món, musicals 
i bandes sonores; donar veu als nous talents de diversos gèneres musicals que formen 
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part dels continguts del canal, joves compositors, intèrprets que triomfen aquí i arreu 
del món; vetllar per la visibilitat del talent femení; connectar la música clàssica amb 
l’actualitat i fer que el canal sigui ressò de l’actualitat musical del país i dels esdeve-
niments internacionals; explorar tots els vessants del món de la música més enllà de 
l’artístic, econòmic, social, relació amb altres arts; entendre la música clàssica com 
un producte transversal, indestriable de la quotidianitat; tenir en compte l’equilibri i 
la representativitat territorial del nostre país; potenciar la relació amb escoles i insti-
tucions d’ensenyament musical, que són la pedrera de nous talents i futurs oients de 
l’emissora, i, finalment, obrir Catalunya Música a entitats socials i sociosanitàries per 
fer arribar la música clàssica a sectors desafavorits i de risc, a través d’accions pun-
tuals que ja estem començant a treballar.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre 
el futur del canal Esport3 i la producció del Departament d’Esports

322-00121/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el futur 
del canal Esport3 i la producció del Departament d’Esports. I la formula el diputat 
Ruben Wagensberg, del Grup Parlamentari Republicà. Té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Moltes gràcies. També, en aquest cas seria per al senyor Sanchis, la pregunta, si 
m’ho permet i el senyor Sanchis ho accepta. En aquest cas és sobre Esport3. La rees-
tructuració de la programació diària de Televisió de Catalunya sembla que afectarà 
la producció de programes d’esports, perquè bona part dels equips d’explotació que 
fins ara feien aquests programes passaran a fer el magazín matinal. Entenem, doncs, 
que s’està redefinint l’Esport3 i la producció pròpia de programes esportius, però 
no ens consta que hi hagi previst cap canvi concret en el canal pel que fa al nombre 
d’hores d’emissió totals. Tal com passa ara, l’Esport3 continuarà ocupant, per tant, 
un canal dins del múltiplex.

Per tant, ens agradaria saber –són diverses preguntes– com afecten els canvis a 
la producció interna de Televisió de Catalunya als programes esportius, especial-
ment aquells que es fan en directe, com Esport club i El club de la mitjanit; si hi ha 
algun d’aquests programes que desapareix o es substitueix..., si n’hi ha algun que 
desapareix, si es substituirà per altres programes esportius de producció pròpia; qui-
na estratègia hi ha definida per a l’Esport3?; si és possible que hi hagi novetats quant 
a drets d’emissió durant els propers mesos, i si està prevista la cobertura d’altres es-
ports no tan habituals, i en especial quines previsions hi ha per fer el seguiment de 
l’esport femení. Sé que són moltes preguntes en molt poc temps.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Sí, sí, són moltes preguntes. A veure si és possible.

El president

I dos minuts i mig.

El director de Televisió de Catalunya

Sí; moltes gràcies, senyor president. N’acaba de consumir tres segons amb això. 
A veure, en principi, els canvis que hi ha de graella en TV3 no afecten un canal, 
perquè aquest canal està subordinat a això, sinó que afecten els equips d’explotació 
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de tota la casa. I quan nosaltres vam decidir internalitzar, perquè, si no, no es podia 
fer aquest programa de matí de dotze a dues, vam demanar quins equips tenim, no 
que fora canal esports o que fora el 3/24. I la veritat és que fora de TV3 ja en que-
den pocs. I és veritat. I això va en detriment del canal infantil, això va en detriment 
també del canal d’esports, etcètera. I és així i ens sap greu, però prioritzem, evident-
ment, els resultats i la producció en el primer canal, en TV3.

La idea és que siga el mínim possible, aquesta afectació. És veritat que al final ha 
anat cap al canal esports. I la idea també que tenim en aquests moments és intentar 
evitar-ho d’alguna manera. El que passa és que al final això és una mica fer trilerisme, 
no? A veure, tenim la boleta aquí, a veure... I estem mirant –que serà difícil, però en-
cara estem en això–, en converses amb el comitè i en converses amb els responsables 
de la direcció corporativa d’esports i en converses també amb altres àrees de la casa, 
estem mirant com evitar-ho i reduir-ho al mínim. Si al final quedara afectat, es man-
tindria un programa en directe cada nit pel canal d’esports. Es mantindria, perquè 
sense aquest programa el responsable, el director responsable de l’àrea d’esports ja ha 
dit que seria molt difícil que el canal tinguera un sentit. Per tant, evidentment es pot 
arribar al mínim. Per exemple, nosaltres podríem tocar el Més 3/24, però aleshores ja 
toques el mínim. El 3/24 només té un programa en directe cada dia i no els caps de 
setmana. Bé, ho intentarem evitar. Però, en tot cas, sí que hi haurà aquest programa.

Si vostè diu, a més a més, si això pot ser substituït per més emissions de més 
competicions esportives, és difícil, perquè nosaltres tenim els equips que tenim i 
sobretot no tenim pressupost per comprar més drets. I quan en tenim, també és ve-
ritat que els posem en el primer. Quan en tenim que són importants –per exemple, 
la Copa del Rei, que és el que hem fet ara, o una part de la competició que hem fet 
de Fórmula 1–, se n’han anat cap a TV3, clar.

En fi, és una mica –ho entenc i segurament ja no em quedarà temps– difícil d’ex-
plicar. En tot cas, volem que l’afecció siga la mínima, i dins de les nostres possibi-
litats, el canal esports serà tan potent com puguem. Però sabem que tenim poques 
possibilitats i pocs recursos per cobrir això també.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la producció externa 
i el compliment del llibre d’estil de la corporació

322-00117/12

Passem a l’última pregunta, que era la posposada, dirigida a la presidenta en fun-
cions, sobre la producció externa i el compliment del llibre d’estil de la corporació. I la 
formula la diputada Beatriz Silva, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Buenos días, señora Llorach. Me gustaría hacerle una pregunta 
que le he hecho aquí en comisión, por escrito y también vía Twitter, un día que la cor-
poración decidió contactarme por esa vía, y de la que no consigo tener respuesta. Y es si 
en el pliego de condiciones de los contratos que TV3 hace con productoras externas 
se establece expresamente que tienen que cumplir el libro de estilo de la corporación.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula

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

Sí, evidentment, absolutament. El llibre d’estil diu que l’han de complir tots els 
programes. Evidentment que es compleix, el llibre d’estil, en tots els programes. Però 
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vostè feia aquesta pregunta referent no a una producció externa, si jo no m’equivoco, 
sinó al programa Tot es mou, que era una producció interna de la casa. I, per tant, 
tots els treballadors que allà treballen són interns de la casa i compleixen el llibre 
d’estil, més enllà de les opinions personals que tenen els tertulians que intervenen a 
les tertúlies del programa Tot es mou. 

Els directors dels mitjans són els que han de garantir que tota la programació que 
es programa, tant a la ràdio com a la televisió, compleix el llibre d’estil. Actualment, 
un 35 per cent de la nostra producció es fa a través de fórmules de col·laboració amb 
la indústria audiovisual pel que fa a la televisió, perquè nosaltres també tenim la 
missió de dinamitzar el sector audiovisual. Per tant, pel que fa a la pregunta escrita 
que vostè em va formular en el seu dia sobre el programa Tot es mou, vostè es pen-
sava que era un programa extern de la casa, i al ser un programa intern està sotmès 
absolutament a tots els preceptes del llibre d’estil.

El president

Gràcies. Senyora Silva, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Sí. No, la pregunta era por separado. ¿Se especifica a la productora que ha de...? 
O sea, no es que me refiriera al programa Tot es mou, sino que la pregunta se hizo 
por separado. Usted no me la contestó ni en comisión ni por escrito en esta respues-
ta que tengo aquí y no entiendo por qué. Porque, a ver..., además, tardó dos meses 
y medio en contestar esta pregunta, que no es una pregunta tan complicada. No en-
tiendo por qué no me contesta ni por qué tienen que tardar tanto.

Respecto a otra de las respuestas que he recibido, una en qué le preguntaba..., que 
el último informe de pluralidad del CAC constata que el 92 por ciento de las entre-
vistas que hace TV3 a entidades vinculadas al debate político se concentran en enti-
dades partidarias de la independencia. La explicación que usted me da simplemente 
es que responde a criterios de actualidad e interés informativo. Me gustaría saber 
cuáles son estos criterios que implican que el punto de vista del 50 por ciento de la 
ciudadanía de Cataluña no tiene actualidad e interés informativo. Como me adelan-
to que seguramente me va a decir que en el periodo analizado por el CAC coincide 
con la diada del Once de Setiembre, le pregunto si, aunque coincida, o sea, con este 
evento, por qué el resto de la población no tiene voz, la que no participa en la dia-
da. O sea, ¿por qué solo se le tiene que dar cobertura a esta parte de la población?

En otra de las respuestas que usted me dio, usted corrobora una cosa que dijo el 
director de TV3 aquí en comisión respecto a que este porcentaje de 90 por ciento se 
explica porque se invita a partidos políticos y entidades no partidarias de la indepen-
dencia a participar, pero que declinan. Me gustaría saber si usted se ha asegurado si es 
así, porque realmente me cuesta creer que realmente se les contacta y no quieren par-
ticipar. Y si es así, ¿por qué usted no se plantea que hay algo que está sucediendo mal?

Lo último es una respuesta sobre la actividad «Cims per la llibertat», en que TV3 
cubrió el ascenso a cuatro montañas, contrató drones. Sin embargo, cuando vinie-
ron los médicos de atención primaria a protestar aquí a las puertas del Parlament no 
había ninguna unidad móvil...

El president

Senyora Silva, se li ha acabat el temps.

Beatriz Silva Gallardo

...y ni siquiera se sabía que... Entonces, ¿por qué se dedica...

El president

Se li ha acabat el temps, senyora Silva.

Beatriz Silva Gallardo

...un tiempo así a esto y no a lo otro?
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El president

La senyora Llorach té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. M’ha fet moltíssimes preguntes. Respecte al temps de 
resposta de les preguntes que vostè formula per escrit, doncs, si el temps que permet 
el Reglament d’aquesta cambra és el que és, en funció del nombre de preguntes que 
arriben les anem contestant a mesura que podem. I no exhaurim mai el temps que la 
cambra reglamentàriament té establert.

Pel que fa a les entrevistes a entitats com ANC i Òmnium en el programa Tot es 
mou, tenen els líders empresonats i això els fa d’actualitat sovint. I, per tant, aquesta 
pregunta... (Veus de fons.) Què vol dir?

Beatriz Silva Gallardo

Era respecto a... No...

El president

Senyora Silva, no té la paraula. Segueixi, senyora Llorach.

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

Jo estic referint-me a la pregunta que vostè em va fer en el seu dia. I, per tant, 
si els professionals de Televisió de Catalunya consideren que és prioritari informar 
d’aquest tema, doncs se n’informa.

Diu que..., a vegades no hi ha la contrarèplica d’altres opinions en els programes, 
perquè declinen, els altres tertulians, de venir a participar a les nostres tertúlies. Em 
sembla que el director els va facilitar una llista de totes les persones que havien de-
clinat venir a diferents tertúlies a les quals se’ls havia convidat per tenir precisament 
aquests dos posicionaments.

El president

Gràcies. Suspendrem un moment la sessió perquè puguin marxar els ponents i 
seguirem amb l’ordre del dia.

Així que suspenem la sessió.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i onze minuts i es reprèn a dos quarts d’una.

El president

Bé, reiniciem la sessió amb el segon punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de 
compareixença d’Albert Rivera perquè informi sobre les seves valoracions contra la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; proposada per Esquerra Republicana.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Rivera, president de Ciutadans - 
Partit de la Ciutadania, perquè informi sobre les seves valoracions contra 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus professionals

356-00407/12

I té la paraula, en aquest cas, la diputada Raquel Sans.

Raquel Sans Guerra

Sí; gràcies, president. «És cada vegada més escandalosa la pedagogia de l’odi que 
difonen els mitjans de comunicació del Govern català contra tot allò que es consideri 
espanyol.» Saben d’on surt aquesta frase? Està escrita l’any 2005 i apareix al text 
«Per un nou partit polític a Catalunya», que va acabar sent l’embrió de Ciutadans. 
Per tant, la seva estratègia d’atac als mitjans públics catalans la tenen clara d’abans 
fins i tot del primer dia. De fet, l’any 2005..., abans el diputat del Partit Popular par-
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lava de la transformació de l’audiència de TV3. Curiosament, doncs, es corresponen 
les dates.

Comissió rere comissió, a pràcticament cada Ple, aprofiten per carregar contra 
TV3. Fins i tot, en un debat electoral a la televisió pública, la senyora Arrimadas 
va arribar a atacar el moderador del debat quan sabia perfectament que no es podia 
defensar. Això va ser lleig, va ser molt lleig. I, lamentablement, quan critiquen els 
mitjans públics no ho fan des de la responsabilitat que tenen, com a principal partit 
de l’oposició, amb l’objectiu de millorar els mitjans públics catalans, de fer-hi apor-
tacions, amb una crítica constructiva –perquè la crítica sempre és bona–, sinó que 
opten per fer un atac ferotge i partidista, per un atac demagògic i malintencionat, 
que situa els professionals de TV3 en el punt de mira. I, si no, que l’hi preguntin al 
càmera de Telemadrid que va ser atacat, que es pensaven que era un càmera de TV3.

Senyors i senyores de Ciutadans, vostès ens alliçonen constantment, ens parlen 
de respecte a les lleis sempre –sempre–, però s’obliden sovint d’una cosa impres-
cindible, que és el respecte a l’ètica, del respecte i del compromís que hem de tenir 
totes les persones, i encara més els càrrecs públics, amb la veritat. No tot val per 
un grapat de vots. I el senyor Rivera, un càrrec públic i president del seu partit, que 
amb paraules seves cobra un sueldazo –això el deu obligar encara més–, ha mentit 
de manera reiterada i malintencionada respecte a la televisió pública del país i res-
pecte dels seus professionals. Ha fet afirmacions tan gruixudes i tan allunyades de la 
veritat com que a TV3 s’ha dit «puta» a la senyora Arrimadas. Això és rotundament 
fals, i el pitjor de tot és que vostès ho saben.

Els càrrecs públics, com deia, hem de ser encara més escrupolosos amb el nostre 
compromís amb els principis ètics, com el de dir la veritat. Tenim una responsabili-
tat. I és per això que demanem al senyor Rivera que comparegui en aquesta comis-
sió per desdir-se, per corregir, per retractar-se, per demanar disculpes per aquestes 
falses acusacions, que l’únic que fan és desprestigiar la feina dels professionals i si-
tuar-los en el punt de mira.

Senyores i senyors de Ciutadans, tenim molt clar que vostès van néixer per tren-
car els grans consensos del país, per atacar totes les institucions d’autogovern, entre 
elles els mitjans de comunicació públics. Però, senyores i senyors de Ciutadans, una 
cosa és la crítica, legítima i necessària, i l’altra és la calúmnia constant, perquè això 
no només és èticament reprovable, que també, sinó que, a més, la calúmnia està re-
collida en el seu venerat Codi penal espanyol.

Gràcies.

El president

Gràcies. Per posicionar-se sobre la sol·licitud de compareixença, si els diferents 
grups parlamentaris volen intervenir... (Pausa.) El senyor Nacho Martín Blanco, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Sí; gràcies, president. Nosaltres, davant d’aquesta sol·licitud de compareixença, 
ens abstindrem; ens abstindrem, bàsicament perquè no compartim la formulació que 
fan els grups proposants. Però, en tot cas, la nostra abstenció és una abstenció gai-
rebé afirmativa, perquè nosaltres estem encantats i el senyor Rivera estarà encantat 
de comparèixer davant d’aquesta comissió, davant del Parlament, per explicar preci-
sament allò que va denunciar –amb molta valentia, per cert– davant de les càmeres 
de TV3.

El senyor Rivera el que denunciava precisament, efectivament, és un dels mo-
tius que van originar el naixement de Ciutadans, que era acabar amb l’omertà i amb 
l’assenyalament de qualsevol discrepant del missatge nacionalista que hi ha en l’es-
pai públic de Catalunya. Quan vostè, la diputada que m’acaba de precedir, parla de 
mentides, jo li dic que a TV3 hem escoltat, per exemple, referir-se a la resta d’Espa-
nya o a altres regions d’Espanya com a «Espanya profunda», inventar-se resolucions 
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de l’ONU per intentar denigrar la democràcia espanyola, deshumanitzar de forma 
clara, evident i absolutament nauseabunda polítics i dirigents constitucionalistes; 
hem vist un reporter de TV3 pujat sobre un cotxe de la Guàrdia Civil, fent saltirons 
i lògicament menyspreant institucions de l’Estat del conjunt d’Espanya.

Sobre el que vostè diu dels insults a la senyora Arrimadas, jo li dic que un col·la-
borador de TV3, el senyor Toni Albà, en reiterades ocasions li ha dit «puta» a la se-
nyora Arrimadas, efectivament. I, per cert, quan hem retret aquesta actitud del senyor 
Albà aquí, en aquesta comissió, la senyora Núria Llorach ens ha dit en diverses oca-
sions que això era sentit de l’humor i ha menystingut, banalitzat l’insult als polítics 
constitucionalistes, i en aquest cas a la senyora Arrimadas. Els insults de la senyo-
ra Arrimadas també s’han produït al senyor Iceta, a qui se li ha dit alguna cosa així 
com «bombolleta ballarina» o una cosa així. A vostès els deu fer molta gràcia, però 
aquesta deshumanització de l’adversari polític és absolutament intolerable en un rè-
gim democràtic com el nostre.

I això és el que fa TV3 cada dia, manipula i distorsiona la realitat: presenta Es-
panya com un estat antidemocràtic; presenta la resta dels espanyols com una gent 
retardada, com una gent endarrerida; presenta una realitat de les relacions Catalu-
nya - resta d’Espanya absolutament fora de cap contacte amb la realitat. I això és 
exactament el que el senyor Rivera va tenir la valentia de denunciar davant de les cà-
meres de TV3; una cosa que, per cert, comparteixen molts ciutadans de Catalunya. 
I a les proves em remeto: la immensa majoria dels votants dels partits constituciona-
listes –de Ciutadans, del PSC i del Partit Popular, i fins i tot dels Comuns– no poden 
veure TV3 perquè és una televisió que resulta ofensiva per a la realitat i ofensiva per 
a molts ciutadans de Catalunya.

I, per tant, nosaltres i el senyor Rivera estarem encantats que el senyor Rivera 
comparegui davant d’aquesta comissió; a diferència, per cert, del que fa el senyor 
Sanchis, que defuig de forma absolutament clara el debat amb el senyor Rivera. I el 
senyor Rivera vindrà aquí a explicar, de forma fefaent i, a més, absolutament justi-
ficada, per què TV3 s’ha convertit..., quins són els motius que ens permeten dir que 
TV3 s’ha convertit en un aparell d’agitació i propaganda al servei de la causa sepa-
ratista.

El president

Gràcies. Senyora Ribas, volia...? (Pausa.) Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Sí, per explicar el sentit de vot de les dues sol·licituds que tenim a continuació, 
conjuntament, i així ja m’estalvio intervenir després. Sincerament, crec que, en el 
cas del següent punt que votarem, les explicacions per part del director de Catalu-
nya Ràdio i de Mitjans Digitals, però també de la presidenta en funcions, etcètera, 
les podem tenir en cada sessió amb les preguntes orals. Aquesta sol·licitud de Ciu-
tadans s’esdevé que l’hem de votar després d’una sessió en què Ciutadans ha centrat 
totes les seves preguntes, o gairebé totes, sobre el mateix tema, que li demanarà ex-
plicacions a la mateixa presidenta, no? No té sentit. O sigui, per favor, comencem a 
entendre quin és el sentit d’aquesta comissió. El control a la corporació el fem amb 
les preguntes orals i crec que no cal fer venir a comparèixer ni la presidenta ni els 
directors de TV3 ni de Catalunya Ràdio de forma extraordinària sobre un tema que 
s’ha pogut preguntar avui extensament, com s’ha demostrat.

Com tampoc té sentit que fem venir un president d’un partit a aquesta comissió, 
a comparèixer..., sobre les opinions polítiques que expressi sobre la corporació. Em 
sembla que uns i altres, també, en aquesta comissió..., avui estan convertint-la en 
un espai de blocs d’utilització partidista, per alimentar el suposat conflicte social 
que hi ha d’haver en els carrers de Catalunya i que vostès alimenten constantment i 
retroalimenten constantment en aquest sentit. I, per tant, no volem cap de les dues 
compareixences.
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El nostre grup parlamentari, però, mai o gairebé mai vota en contra de les sol-
licituds de compareixences dels grups i, per tant, ens abstindrem en els dos casos.

El president

Senyora Sànchez, té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp 

Molt breu. També intervindré per les dues sol·licituds. La primera, la del senyor 
Albert Rivera, tampoc l’acabem d’entendre molt bé per què la presenten, però ho 
trobem interessant. Serà un exercici també parlamentari que pot tenir cert interès i 
està bé que el Parlament pugui també posar en dubte o qüestionar o debatre afirma-
cions que es fan sobre, especialment, els treballadors dels mitjans públics.

I sobre la segona, vull dir, subscric bona part de la intervenció que ja ha fet la 
diputada de Catalunya en Comú Podem. Portem dues hores i mitja; jo he hagut de 
sortir un moment, però dues hores i mitja sentint parlar sobre aquest tema, i ja gaire-
bé per una qüestió d’economitzar el temps i les nostres energies és gairebé una mica 
una presa de pèl fer comparèixer les persones que compareixen cada mes de forma 
regular i a què a més a més tenen accés per preguntar i repreguntar tot el que calgui 
sobre aquesta qüestió. I aprofito per mostrar tota la solidaritat amb les persones que 
estan sent represaliades per exercir la seva feina.

El president

Gràcies. Senyor Riera, té la paraula.

Josep Riera i Font

Sí, també fem el torn per a les dues compareixences o...?

El president

Si... Bé...

Josep Riera i Font

Bé, a la primera hi donarem suport perquè creiem que és convenient que el senyor 
Albert Rivera vingui aquí al Parlament i porti les mentides i les desqualificacions 
gratuïtes que en els platós de televisió i en els seus mítings pot fer impunement..., 
doncs que vingui a dir-ho en seu parlamentària i sobretot que, en tot cas, aporti pro-
ves, porti aquí proves del que diu i, si no, que calli per sempre. Però d’això últim ja 
en dubto, perquè, si no, ja no seria el senyor Albert Rivera. I sobretot perquè ens pre-
ocupen les desqualificacions a la corporació en general, al CAC, als responsables, als 
membres del consell de govern, però sobretot als professionals dels mitjans, que amb 
el que diu el senyor Albert Rivera queden no només qüestionats sinó desqualificats.

I sobre la segona petició de compareixences, en aquest cas ja m’he expressat una 
mica, abans. No volem contribuir a que es faci aquí un judici paral·lel al del procés 
ignominiós que ja s’està portant en el Jutjat número 13. Ja hem assistit a aquesta tor-
tura política d’aquest tema en la sessió de les preguntes i no volem que vinguin aquí 
per passar aquesta tortura, i encara menys amb la instrumentació política que en fa 
el Grup de Ciutadans, que al final, a més a més, ho acaba portant a la desqualificació 
també professional i fins i tot personal.

El president

Bé, doncs passarem a la votació de la sol·licitud de compareixença d’Albert Ri-
vera.

Vots a favor?
Onze vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
Nou abstencions.
Doncs queda aprovada la sol·licitud de compareixença d’Albert Rivera.
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Sol·licitud de sessió informativa amb la presidenta en funcions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de Televisió 
de Catalunya i el director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
llur processament judicial

358-00004/12

Passarem, doncs, a la següent sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en fun-
cions de la corporació, el director de Televisió de Catalunya i el director de Catalunya 
Ràdio sobre llur processament judicial. I ha estat proposada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. El senyor Nacho Martín, si vol exposar-ne els motius, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Sí; gràcies, president. Bé, vivim en una comunitat autònoma d’un estat democrà-
tic de dret com és Espanya, en què els ciutadans ens mereixem, precisament perquè 
tenim un parlament que articula la nostra vida política, tenir uns mitjans de comu-
nicació que siguin mínimament equànimes, mínimament neutrals, que respectin en 
la mesura del possible el principi de veracitat i que intentin, si pot ser –com a mínim 
intentar-ho–, ser objectius.

Doncs bé, tenim uns mitjans de comunicació que han demostrat, durant aquests 
anys, que són un instrument de part, són una eina de part, una eina de la causa se-
paratista, per precisament el que comentava abans, que és assenyalar els catalans 
que no som separatistes, menysprear la resta dels espanyols, posar-se al servei d’un 
govern que presumptament ha comès un seguit de delictes, entre ells un delicte de 
desobediència, de malversació de cabals públics i també de rebel·lió, el que podríem 
anomenar, si més no des del punt de vista polític, un cop d’estat o un cop a la demo-
cràcia espanyola. I dintre d’aquest entramat presumptament delictiu, una de les bau-
les més importants són precisament els mitjans de comunicació. Com en tot entorn 
presidit per un discurs nacionalista, els mitjans de comunicació són una pota fona-
mental per tirar endavant un projecte d’aquestes característiques, i és precisament 
el que assenyala la fiscalia en el seu informe, en què demana la imputació per orga-
nització criminal de la cúpula dels mitjans públics de Catalunya, TV3, Catalunya 
Ràdio i la presidenta de la corporació.

Aquest fet, sumat a la ja feta de iure, no només de facto sinó de iure, imputació 
del senyor Sanchis, del senyor Gordillo i de la senyora Llorach per desobediència, 
jo crec que fa imprescindible, per respecte als ciutadans de Catalunya, que puguem 
conèixer, en una sessió específica sobre aquest particular, quines són les seves ex-
plicacions, com s’expliquen, doncs, estar imputats per desobediència i que la fiscalia 
demani també que se’ls imputi per organització criminal.

Els catalans no mereixem uns mitjans de comunicació presidits i dirigits per gent 
que presumptament ha comès delictes tan greus com el de desobediència i com el 
d’organització criminal. Jo crec que fora bo que la resta dels grups parlamentaris 
assumissin que és imprescindible que els ciutadans de Catalunya rebin la informació 
i rebin les explicacions de la senyora Llorach, del senyor Sanchis i del senyor Gor-
dillo de forma molt més extensa que la que tenim aquí, amb l’oportunitat que tenim 
amb les preguntes parlamentàries. Seria, jo crec, una sessió molt sana des del punt 
de vista democràtic.

El president

Gràcies, senyor Martín Blanco. Senyora Silva, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo 

Sí, brevemente. Nosotros no apoyaremos esta solicitud de comparecencia, básica-
mente porque la posición de nuestro grupo parlamentario es que existe la separación 
de poderes y que si este tema está en un proceso judicial debe tratarse donde corres-
ponde y no aquí, en la sede parlamentaria.
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El president

Gràcies. Alguna intervenció més? (Pausa.) Senyora Sans, té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Sí. Com algunes diputades que m’han precedit, nosaltres hi votarem en contra, i 
bàsicament perquè no volem contribuir a l’escarni públic a què respon aquesta sessió 
informativa. Avui hem tingut una compareixença, en tenim una cada mes. Si realment, 
doncs, volguessin obtenir informació en tindrien prou amb la que ens donen mensual-
ment. Però no, el que volen vostès és un espectacle, volen un escarni públic. I, per tant, 
nosaltres, evidentment, a tot això no hi pensem contribuir.

I d’altra banda m’agradaria fer-los un prec, un prec perquè respectin un dels pi-
lars fonamentals de l’Estat de dret –vostès en parlen sovint–, que és el de la presump-
ció d’innocència. Vostès ja ens han condemnat a tots, també a la senyora Llorach, 
al senyor Sanchis i al senyor Gordillo. Ens han declarat culpables de tot, ens diuen 
supremacistes, colpistes, violents, criminals, eh? Vaig prenent nota de totes les acu-
sacions que fan. I aquí, més enllà de recordar-los, i perquè així consti en acta, que 
això és rotundament fals, els pregunto: on queda la presumpció d’innocència? On 
queda l’estat de dret?

I aprofitant avui que som a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de 
Mitjans..., aprofitaré per llegir-los el que diu el llibre d’estil sobre com els professio-
nals, en aquest cas periodistes, han d’abordar el tema de la presumpció d’innocència. 
Diu textualment aquest manual d’estil: «Elaborem els continguts relacionats amb 
l’àmbit criminal, policial i judicial respectant el principi de presumpció d’innocèn-
cia, que ens obliga a tractar tota persona com a innocent si no hi ha una sentència 
que la declari culpable.» Ara aquí podria estar atenta la senyora Sierra, perquè... 
«El respecte a la presumpció d’innocència d’una persona a la qual s’atribueix la co-
missió d’un delicte o falta no queda necessàriament cobert amb l’afegit rutinari del 
terme “presumpte” o altres expressions equivalents. En aquest cas, valorem cada si-
tuació per decidir quin tractament informatiu hi donem.

»Evitem conductes que obstrueixin l’acció judicial i policial. No construïm un 
discurs incriminador ni amb el text ni amb el material audiovisual, i no contribuïm 
als judicis paral·lels». I en aquest cas acaba dient que «tenim especialment present el 
fet que les persones sospitoses poden no ser imputades, que les imputades no sempre 
són acusades i que les acusades poden ser absoltes».

Farien bé de prendre exemple dels professionals dels mitjans públics del país, 
els qui tan ataquen, i respectar un dels pilars bàsics de l’estat de dret com és la pre-
sumpció d’innocència. Els professionals dels mitjans tenen una responsabilitat, però, 
com els deia abans, nosaltres també.

Evidentment, votarem que no a aquesta compareixença.
Gràcies.

El president

Senyora Sierra, per què em demana la paraula?

Sonia Sierra Infante

Per al·lusions.

El president

Trenta segons.

Sonia Sierra Infante

Ja ho hem dit, hem fet servir el «presumptament». Jo torno a recordar que això 
és una sessió de control als membres de la corporació, no al partit que ha guanyat 
les eleccions, tot i que no ho sembla. Ho he dit abans, això sembla un club d’adora-
ció mútua als que governen els mitjans públics, amb la qual cosa deixen encara més 
clar, més palès, que no hi ha cap mena d’independència entre aquest govern dels mit-
jans públics i el Govern de la Generalitat. Nosaltres hem fet servir respectuosament 
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el «presumptament»; respecte que, per cert, no es demostra envers nosaltres, ni dels 
membres dels partits que donen suport al Govern ni, com hem pogut veure, quan 
s’agafa un perfil fals per fer escarni d’un càrrec electe.

Gràcies.

El president

Gràcies.
Bé, passarem, doncs, a la votació.
Vots a favor de la sol·licitud de compareixença?
Sis vots a favor.
Vots en contra?
Tretze vots en contra.
Abstencions?
Una abstenció.
Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa.
Així doncs, aixequem la sessió. Bon dia.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia.
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	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les emissions de jornades castelleres
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	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la “Supernit a les biblioteques” i la campanya “A mi no m’enganyen”
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	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius que s’han marcat a Catalunya Música
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