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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 tres minuts. Presideix, en funcions, la vice-
presidenta, Teresa Vallverdú Albornà, acompanyada de la secretària, Natàlia Figueras i Pa-
gès. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Jordi Cuminal i Roquet, Gerard 
Gómez del Moral i Fuster i Sergi Sabrià i Benito, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bra-
vo Sobrino, Fernando de Páramo Gómez, pel G. P. de Ciutadans; David Pérez Ibáñez, pel 
G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza 
García González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger 
Loppacher i Crehuet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Cata-

lunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per a informar sobre els informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació a la pluralitat informativa (tram. 357-00291/11). Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Compareixença.

2. Compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a explicar l’Informe específic de pluralitat a la televisió i a la ràdio durant la 
campanya de les eleccions generals 2016 (tram. 357-00295/11). Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Compareixença.

3. Compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a presentar el llibre blanc de l’audiovisual (tram. 357-00358/11). Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Compareixença.

4. Sessió informativa de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la proposta 
de revisió de la Directiva 2010/13/UE, de serveis de comunicació audiovisual (tram. 359-
00011/11). President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Sessió informativa.

La vicepresidenta 

Bon dia. Comencem aquesta Comissió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals avui amb la compareixença del senyor Roger 
Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a qui donem la benvin-
guda, així com a tots els altres membres del CAC que ens acompanyen.

Compareixences acumulades de Roger Loppacher, president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya

357-00291/11, 357-00295/11, 357-00358/11 i 359-00011/11

Són quatre compareixences que, per acord, s’ha considerat fer-les conjuntament. 
Per tant, el senyor Roger Loppacher tindrà un temps d’exposició d’uns quaranta minuts i 
després els portaveus dels grups parlamentaris tindran un temps entre cinc, set minuts.

Doncs, quan li sembli, senyor Loppacher.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Roger Loppacher  
i Crehuet)

Moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, consellers i conselleres del CAC, 
secretari general, lletrada, molt bon dia a tothom. Començaria aquesta compareixen-
ça, si a vostès els sembla, parlant del tema del pluralisme, per després seguir amb una 
demanda que ens van formular, que és el tema de l’Informe sobre les eleccions gene-
rals del 26 de juny de 2016; en tercer lloc, encara que vam tenir ocasió de presentar-lo, 
faríem una referència al llibre blanc, dèiem de fer una especificació del llibre blanc, i, 
per últim, voldria finalitzar aquesta intervenció –si realment dona temps, perquè hi ha 
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molts temes i els quaranta minuts són un pèl limitats– parlant de la modificació de la 
Directiva de serveis audiovisuals, que crec que és una regulació important per al sector 
audiovisual europeu, i que jo crec que, naturalment, com a Parlament, val a pena que en 
tinguin coneixement i, inclús, si vostès ho consideren convenient, poder fer un posicio-
nament com han fet altres parlaments dels països de la Unió Europea.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Iniciaríem, per tant, parlant del seguiment del pluralisme, indicant que ja fa quinze 
anys que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya fa una anàlisi sistemàtica del plura-
lisme, una anàlisi que va començar, com deia, ja fa quinze anys, per tant, el 2002, que 
ha seguit una metodologia, bàsicament la que es va establir el 2002, amb alguna modi-
ficació l’any 2007, com a conseqüència de la introducció de la TDT.

Per tant, el CAC realitza un seguiment crec que podem dir exhaustiu i rigorós, jo 
crec que aquí hem d’agrair l’àrea de continguts i la seva cap, que té una gran experièn-
cia en aquest tema, fent uns informes mensuals –dels quals vostès disposen–, un infor-
me sobre les campanyes electorals i uns informes anuals de verificació, de compliment 
de servei públic, en aquest cas bàsicament sobre els mitjans de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, per després fer algun tema de pluralisme a demanda, és a dir, el 
pluralisme en els casos d’algun tipus de queixa.

M’he permès, tot i que no farem un seguit de diapositives, sí fer alguna diapositiva 
per il·lustrar el que m’ha semblat més significatiu, per il·lustrar del que estem parlant. 
I, precisament, el que voldria comentar-los és que un punt de resultat d’aquests informes 
del pluralisme, el resultat..., no tenim encara el de desembre, no tenim tancat tot el 2016, 
però sí que podem fer gener-novembre, perquè vegin vostès quins són els resultats que 
extraiem d’aquesta qüestió –no tots, però sí algun–, en aquest cas sobre les temàtiques: 
quines són les temàtiques i, concretament, de TV3. Ho podem tenir de Catalunya Ràdio, 
que no difereix extraordinàriament, però sí que els voldria comentar l’àmbit de TV3.

Vostès ho tenen, em sembla, en pantalla, si no vaig errat, perquè jo no ho veig. Te-
nim: Crònica política d’àmbit internacional, un 19,9 per cent de percentatge. Informa-
cions derivades dels diversos processos electorals –cal tenir en compte que, l’any 2016, 
els processos electorals eren eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Congrés 
dels Diputats i al Senat, eleccions al País Basc i eleccions a Galícia–, això representa-
va un 10,6. Tercer, esdeveniments culturals –aquest és bastant fix en la nostra anàlisi–, 
això inclou festivals, exposicions, estrenes cinematogràfiques, naturalment, també tea-
trals, presentació de llibres, un 10,1. Casos de presumpte corrupció i mecanismes de 
control i de transparència per evitar-los, un 3,9. Crisi econòmica i financera, un 3,8. Re-
lacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, un 3,8, i activitat interna dels partits polítics, 
un 2,8. Perquè vegin les temàtiques en les quals s’ha centrat TV3 durant l’any 2016. 

Pel que fa als partits polítics, és bastant també una fotografia relativament fixa en els 
últims anys. En primer lloc, hi ha el Partit Socialista de Catalunya-PSOE, amb un 15,6; 
després tenim el Partit Popular de Catalunya, un 12,5; Ciutadans, un 7,7; el PDECAT, 
un 7 per cent; Podemos i Esquerra, un 4,3, i la CUP, un 3,8.

Si ens n’anem al temps dedicat al Govern de Catalunya, veiem que... –i als partits 
que li donen suport–, no supera, en cap cas, un terç, és a dir, un 32,5 del temps dedicat 
a les agrupacions polítiques.

Això em serveix una mica per exemplificar algun dels temes, de les temàtiques a les 
quals es dediquen els mitjans que, sistemàticament, controlem. Jo els deia que nosaltres 
fem un examen sistemàtic, exhaustiu, rigorós. Sincerament, no hi ha ningú –i puc dir-ho 
amb tota contundència–, no hi ha ningú, cap altra autoritat reguladora a nivell europeu 
que faci aquest tipus d’anàlisi –jo crec que és una dada a tenir en compte–, i, per tant, 
podem dir sense errar, que els mitjans públics catalans són els més analitzats del con-
junt de la Unió Europea; i dic «els mitjans públics catalans» perquè, a més del seguiment 
sistemàtic que deia dels processos electorals, tenim aquell informe que deia de compli-
ment de verificació de les missions de servei públic.

Què fan altres països? Molt breument. Regne Unit, ni Alemanya, ni Dinamarca, ni 
Bèlgica fan cap anàlisi sistemàtica del pluralisme; és un element a tenir en compte: cap. 
Això no vol dir que, a demanda, no facin algun tipus d’anàlisi. És cert, i no vol dir això 
que, a partir del 3 d’abril, l’Ofcom comença a analitzar la BBC. Fins ara la BBC s’au-
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toanalitzava, per dir-ho així, amb un consell propi; ara, a partir del 3 d’abril, ho farà 
l’Ofcom. Però, fins al moment, cap d’aquests països –i, concretament, cap d’aquestes 
autoritats, de cada un dels països que els he esmentat– no fa cap anàlisi sistemàtica so-
bre aquesta qüestió.

A nivell de l’Estat espanyol, tampoc. La CNMC no fa cap anàlisi sistemàtica del 
tema del pluralisme; el que ha fet, únicament, és un informe sobre el compliment de les 
emissions de servei públic, que es va fer l’agost del 2016, el compliment de les emis-
sions de servei públic, en aquest cas, de la Corporació de Radiotelevisió Espanyola, amb 
dades del 14. Aquest és l’informe que s’ha fet fins ara; no hi ha hagut cap altre informe 
de caràcter sistemàtic.

Sí fan informes de caràcter sistemàtic el CSA francès, la COM italià i l’autoritat por-
tuguesa, que la fa anualment i el CSA francès fa una pura anàlisi de dades quantitativa; 
veureu que nosaltres hi afegim un altre plus.

Bé. El que sí que podem dir que és comú en totes aquestes autoritats reguladores, en 
totes i cadascuna d’elles, són les variables quantitatives, és a dir, les variables més ob-
jectivables, no les variables qualitatives. I això per què? Perquè les variables qualitatives 
introdueixen uns elements de subjectivitat molt importants, tant per al propi analista 
com per al propi receptor d’aquesta anàlisi.

Bé. Deixin-me un moment posar en valor els nostres informes mensuals, si em per-
meten. En els nostres informes mensuals, de variables quantitatives sí que podem treure 
un resultat qualitatiu, que vostès segur que han fet en moltes ocasions. Per què? Dels in-
formes que nosaltres aportem, la informació que fem sobre un partit ics i sobre el temps 
de paraula que ha tingut aquest partit ics, no només la fem sobre quin temps de paraula 
ha tingut, sinó també sobre quins temes ha parlat: si ha parlat sobre els temes a, b, c... És 
a dir, quant de temps de paraula ha parlat i de quins temes ha parlat, d’acord? I, per tant, 
també..., i del tema d, del tema d, també, quines veus s’han deixat sentir i durant quant 
de temps sobre aquests temes. Creuant aquestes dades, nosaltres creiem que es pot veu-
re una anàlisi qualitativa. 

Bé. Això és el que estem plantejant..., l’anàlisi que estem fent. Hi insisteixo, jo crec 
que voldria posar-ho en valor sobretot per la feina que fa l’Àrea de Continguts i pel 
temps que l’ha fet, i, concretament, la seva cap, que realment l’altre dia vam tenir una 
reunió amb la CNMC i van quedar sorpresos del nivell de qualitat i d’experiència de la 
seva persona sobre el tema del pluralisme. 

Això és el que fem i anem a veure quina és la transició en la qual estem discutint, 
estem plantejant, és a dir, és un tema en el qual –voldria insistir-hi– no hem arribat en-
cara a cap conclusió, perquè ho estem analitzant en la comissió de continguts, que és a 
la comissió que correspon. 

Però voldria compartir-ho amb tots vostès, perquè sí que hem començat a treba-
llar-hi, voldria compatir-ho amb tots vostès per, després, un cop hi hagi l’acord –que es-
tic segur que hi serà– amb els membres del Consell, poder-los plantejar a cadascun dels 
grups parlamentaris, explicar a cadascun dels grups parlamentaris per, després, natural-
ment, sotmetre-ho a comissió.

Bé, pel que fa al tema de l’anàlisi dels teleinformatius, el plantejament que, insis-
teixo, estem treballant és una anàlisi que sigui més..., no una anàlisi mensual, sinó una 
anàlisi quadrimestral, i treballant amb una anàlisi de mostreig, amb un mostreig ampli, 
concretament, un 70 per cent de les notícies emeses en cada canal. Creiem que això ens 
permet –i això ens ho assegura l’àrea de continguts–, ens permet tenir una fiabilitat del 
pluralisme dels mitjans catalans amb aquesta transformació. I després també ens per-
metria tenir aquesta anàlisi qualitativa, que ara tenim per al conjunt dels prestadors, te-
nir-la per a cadascun dels prestadors.

Aquesta seria la proposta en què, hi insisteixo, estem treballant dins l’àrea de contin-
guts per després plantejar-la a vostès.

El segon element en què estem treballant respon a una moció aprovada per vostès, la 
Moció 63/11, del Parlament de Catalunya, la qual, entre altres qüestions, parlava de de-
dicar una atenció especial per als espais d’opinió, com ara tertúlies, debats o entrevistes.

Aquí, la proposta i el que estem analitzant en aquests moments –hi insisteixo, en 
aquest punt d’anàlisi–, és la qüestió de veure si poguéssim analitzar tertúlies, analitzar 
una temàtica, un tema de cada una de les tertúlies, analitzar-ho també quadrimestral-
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ment, és a dir, cada quatre mesos, i fer-ho també en un univers de tertúlies, que estem 
decidint quin seria l’univers de tertúlies que estem analitzant. I sabríem, a part de l’anà-
lisi sobre el posicionament d’aquella tertúlia, tindríem una relació de tertulians i de 
quins temes han parlat. El que creiem que no hauríem de fer és identificar o etiquetar els 
tertulians amb una posició concreta. 

Plantejo el que en aquests moments estem comentant, estem analitzant, estem dis-
cutint, insistint en dues qüestions: les anàlisis qualitatives són extraordinàriament, me-
todològicament, complexes, pel que els deia dels elements subjectius que introdueixen, 
extraordinàriament complexes pels elements subjectius que introdueixen; no ho fa nin-
gú arreu d’Europa –és un element a tenir en compte–, i el tercer element –que jo crec 
que val la pena prendre en consideració– és la qüestió dels recursos que hi dediquem. 

Nosaltres estem dedicant, a l’any, per fer aquests informes mensuals que els he esmen-
tat, deu mil hores. Deu mil hores per fer aquests informes mensuals que estem fent. La nos-
tra idea, la nostra idea inicial era de treure recursos de l’anàlisi del pluralisme –i així els 
ho dic amb tota franquesa– per dedicar-los a centrar-los en anàlisi de continguts il·lícits, 
il·legals, a internet, que és on s’està focalitzant, en aquests moments, a totes les autori-
tats reguladores a nivell europeu. 

Quan parlo de continguts il·legals, òbviament, m’estic referint a pornografia infan-
til, m’estic referint a violència de gènere, violència masclista, m’estic referint a drogues, 
m’estic referint a joc, sobre els quals, sobre cada un d’aquests temes hem ja fet –com 
vostès saben– determinats informes. Després, en tot cas, m’hi detindré sobre quin ha 
estat l’èxit d’aquests temes.

Aquesta era una mica la nostra idea, que crec que és una mica el posicionament que 
en aquests moments s’està fent arreu d’Europa. No volem deixar-ho de fer perquè, real-
ment, el futur és aquest. I després, a més a més, la directiva empara cada vegada més 
aquestes actuacions, la modificació de la directiva, per tant, a mi, m’agradaria que vos-
tès també prenguessin en consideració que els recursos, com tot, són limitats, que si els 
dediquem a una cosa no els dediquem a una altra.

Aquesta seria la primera intervenció sobre la qüestió de l’àmbit del pluralisme, inde-
pendentment que després, òbviament, puguem debatre o puguem considerar fer les con-
sideracions que vostès creguin més convenients. 

El segon aspecte seria els informes sobre les eleccions al Congrés dels Diputats i al 
Senat, del 26 de juny de 2016, que és una petició, em sembla, expressa d’un grup parla-
mentari.

Bé, quin era l’univers que vam analitzar? Vam analitzar Catalunya Ràdio, RAC1, 
TV3, la roda informativa del 3/24, 8TV, L’informatiu, migdia, de Televisió Espanyola a 
Catalunya, així com els informatius de la 1, de Telecinco i d’Antena 3.

Anem a veure, breument –i vostès, jo crec que aquest el coneixen perfectament, i fa 
temps que ja el vam enviar–, quin és el resultat, breument, després si volem ens hi es-
tendrem, el resultat d’aquesta anàlisi.

Bé, les dues grans televisions estatals, eh?, Telecinco i Antena 3, no van reflectir la 
pluralitat sorgida de les eleccions als darrers comicis, als comicis anteriors, de caràcter 
general. Per tant, es van centrar en les quatre grans formacions i van obviar les altres 
cinc formacions que també havien obtingut representació parlamentària en les eleccions 
anteriors.

Hem de tenir en compte que –vostès segur que ho coneixen perfectament– la Llei 
orgànica del règim electoral general, en el seu article 66, estableix que: «Les emissores 
de titularitat privada, durant el període electoral, han de respectar els principis de plura-
lisme i d’igualtat.» I segueix: «I, així mateix, en el període esmentat, les televisions pri-
vades han de respectar també els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa 
en els debats i entrevistes electorals, així com en la informació relativa a la campanya 
electoral.» Això no estava en la Llei orgànica del règim electoral general, en el seu inici, 
es va incorporar el 2011. 

I jo crec que aquí s’hauria de fer una de les dues qüestions, o bé s’adequa la llei o bé 
es modifica la llei. Perquè, si no, hi ha, diguem-ne, un biaix, un gap, eh?, entre el que 
realment s’emet, el pluralisme informatiu, en aquests moments de les campanyes, i les 
previsions legals sobre aquest tema. 
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He de dir, i aquí no apareix, que Televisió Espanyola ha respectat el pluralisme de 
manera escrupolosa i ha aplicat la proporcionalitat, una proporcionalitat directa, eh?

L’altre àmbit..., me’n vaig a l’àmbit de Televisió de Catalunya. Televisió de Catalu-
nya, per primera vegada des dels anys vuitanta, no va establir una proporcionalitat di-
recta, sinó que va basar-se en el principi d’equitat. Vostès coneixen perfectament aquest 
debat, molt impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, que inclús va plantejar 
algun tipus de recurs, tipus de recurs que va arribar al Suprem, sobre si s’havia de fer 
la proporcionalitat directa o s’havia de fer aquesta equitat. En aquest cas, es va fer amb 
uns criteris professionals, criteris d’equitat, i el que es va..., el resultat –em sembla que 
el tenen vostès en pantalla– és una tendència a l’equilibri entre les diverses formacions 
que es presentaven a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, sempre respectant, 
naturalment, el pluralisme. Però aplicant el principi d’equitat, no aplicant la proporcio-
nalitat estricta, eh?, o el que es denomina tècnicament «la proporcionalitat directa». 

No m’estendré ara amb el tema de les tertúlies i els debats, reflecteix bàsicament el 
mateix que els dic. És a dir, que Antena 3 i Telecinco no van donar pràcticament cap 
participació als partits o les formacions minoritàries, mentre que Televisió Espanyo-
la ho va fer i, naturalment, TV3 també i 8TV també va tenir un comportament, si no 
de pluralisme estricte, no de proporcionalitat directa, aplicant més un criteri d’equitat. 
Després, si volen, ens hi estendrem més.

Anem a referir-nos, si els sembla, passant a un altre àmbit, a la qüestió del llibre 
blanc, eh? llibre blanc que vam tenir ocasió d’explicar, de plantejar el 23 de gener, en el 
Parlament de Catalunya, i vull agrair l’amabilitat que van tenir de facilitar-nos aques-
ta presentació d’aquest llibre blanc, que, per a nosaltres, ha sigut un treball important i 
creiem que són uns resultats que són interessants i importants per al sector audiovisual 
de Catalunya.

Aquí preteníem veure com garantir la sostenibilitat econòmica dels mitjans públics, 
com fer competitius els prestadors privats, com enfortir les indústries culturals, com 
enfortir la presència de la llengua catalana al conjunt de l’oferta, i com ser competitius 
davant del procés de convergència tecnològica. 

No els cansaré amb la gran feina feta, els diré, simplement, que vam fer nou reu-
nions amb cent professionals, vam demanar dictàmens d’experts, vam fer una consulta 
pública, el resultat ha estat un pla estratègic amb cinquanta-tres actuacions, vint-i-dues de 
les quals tenen caràcter estructurant, i per a aquestes actuacions es detallen 135 accions.

Deixin-me centrar-me ara en la diagnosi. La diagnosi crec que és important, de ve-
gades potser no li donem la transcendència que jo crec que té, en la diagnosi del que 
està passant. Perquè la diagnosi ens permet captar, ens permet veure com s’està trans-
formant el panorama audiovisual, no només a Catalunya, sinó, naturalment, a Europa, 
si em permeten també, amb menys coneixement per part meva, a nivell mundial. I com 
això impacta –com això impacta– en el sector audiovisual català, no només en el sector 
audiovisual català, sinó també en el sector audiovisual europeu, molt particularment, en 
els països de la nostra dimensió.

Anem a posar una primera dada. L’any 2000, no estàvem en TDT, estàvem en l’àm-
bit analògic, vostès ho saben perfectament. Hi havia dos canals en català per cinc en 
castellà. L’any 2017, estem vuit en català, trenta-dos en castellà. I, a més, n’hi afegim un 
altre, eh? Jo, aquí, m’agrada anar per capes. La primera és aquesta capa de TDT, que és 
una capa que no, diguem-ne, que no té parangó a nivell europeu, eh?, és una capa molt 
particular, molt singular de la situació catalana.

Anem a un segon element, que crec que és important. El creixement del pay, eh?, 
de la televisió de pagament. Creixement que passa, en dos anys, del 14 al 16, d’un 8 de 
penetració a un 36 de penetració, d’acord? És una dada que jo crec que també... àmpli-
ament significativa. En el pay vostès saben que hi ha els continguts premium, i saben 
que hi ha esports, saben que hi ha pel·lícules, saben que hi ha sèries. Contingut en cata-
là, pràcticament inexistent, d’acord? No m’atreviria a dir inexistent, però diria pràctica-
ment inexistent i no m’equivoco.

Tercer element i important, molt important. Nous serveis a la demanda. I aquí ens 
referirem, naturalment, a Netflix. Netflix, a més, vostès saben, que va ser una de les ce-
lebrities que van venir en el Congrés de mòbils, el senyor Reed Hastings. Però podem 
parlar de Netflix, podem parlar HBO, podem d’Amazon, eh? És a dir, aquests nous ser-



DSPC C 346
3 de març de 2017

Sessió 13 de la CCMA 8

veis, aquestes noves plataformes de serveis a la demanda, a més a més, normalment 
provinents d’Estats Units, eh?, que han tingut un creixement d’un 172 per cent a Europa, 
des de l’any 2010. Un creixement important.

Quan hem anat a Europa, en els diversos meetings sobre el futur del sector audio-
visual, quin és el papus, quin és l’element de risc de competència de les televisions pú-
bliques europees? Netflix. Netflix, si més no, ha exemplificat el canvi de panorama de 
consum audiovisual. 

I, finalment, anem-nos-en a l’últim nivell, que és el quart nivell, que és el tema de les 
xarxes socials. El tema de les xarxes socials, plataforma d’intercanvi de vídeos, per dir-ho 
tècnicament correcta, que és YouTube, i xarxes socials. El consum aquí s’ha incrementat 
d’una manera extraordinària. Per posar-li dos exemples de xarxes socials, em sembla que 
estem parlant que Twitter té 8.000 milions de vídeos diaris, i Snapchat que, a més a més, ha 
entrat en borsa fa poc, 10.000 milions, d’acord? 

Si em permeten, l’altre dia van venir al Mobile l’autoritat reguladora coreana, amb 
la qual nosaltres hi tenim un bon conveni. Quin era el consum majoritari de vídeos 
per part dels coreans? YouTube. Ja no Netflix ni daixò... YouTube. Aquest era el..., di-
guem-ne, la competència més ferotge sobre els serveis lineals. Jo crec que això és im-
portant per veure com impacta en l’oferta i en l’audiència audiovisual catalana. 

A això, com vostès saben perfectament, hem d’afegir, des del punt de vista pressu-
postari, una reducció molt important del pressupost de la CCMA, reducció que està si-
tuada en 150 milions. No m’hi estendré en aquest daixò..., 150 milions, un 33 per cent. 

Si ajuntem les dues coses, ho dèiem en la presentació, tenim una tempesta perfecta, 
una oferta..., que, a més, l’oferta, a part de ser creixent, és quantitativament i qualitativa-
ment molt important, no? Qui no ha vist Joc de trons o ara The Crown o Narcos, darre-
rament? El consum s’està focalitzant cap a aquest tema.

Això..., què ens ha passat o què ens ha comportat? Una davallada molt important de 
l’audiència de TV3, que ha passat –cito el daixò– d’un 26,3 l’any 2000, a un 15,2, l’any 
2016. Si ens n’anem ara a actualitzar, estem, en l’audiència, estem en un 14,4 –14,4. 

Bé, segur que tot es pot fer millor, eh?, i es pot gestionar tot millor, però jo crec que 
les raons que hem donat expliquen aquest tema. Si em permeten anar-nos-en ara a l’àm-
bit de vuit a dotze anys, resoldrem que la davallada de l’audiència és d’un 46,9 per cent.

Bé. Aquesta és la situació que a nosaltres ens preocupa extraordinàriament, estic 
convençut que a la cambra també li preocupa extraordinàriament, eh? Preocupa extra-
ordinàriament perquè vostès saben perfectament el que representa la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals. Ho recordem breument. Tres elements. Servei públic, 
perquè l’oferta de servei públic i de pluralisme i d’informació la dona el servei públic, bà-
sicament. Dos, el tema de normalització lingüística. Vostès saben que la cultura bàsica-
ment avui en dia és una cultura molt audiovisual. Tres, el tractor del sector audiovisual. 
Si ens falla, en aquests moments, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, jo 
crec que tenim un greu problema com a país, un greu problema en el sector audiovisual.

Quines són les propostes, ràpidament, que posem sobre la taula, eh?, els suggeri-
ments, les idees que hem pogut recaptar? Segur que n’hi ha altres i segur que..., de mi-
llors no n’hem sabut trobar, però segur que es poden desenvolupar més. D’això n’estic 
convençut.

La primera idea és aquest, un cercle virtuós que plantejàvem, extret molt de la BBC, 
que estableix que més finançament del servei públic, i sempre lligat a una major opti-
mització dels recursos, una major eficàcia i eficiència amb els recursos té una major 
qualitat i millor oferta, per tant, majors expectatives per part de l’audiència. Amb més 
finançament, més producció comercial i major demanda de continguts. En definitiva, 
una major competència, una major qualitat del sector. 

Per anar concretant..., en el que ens hem fixat és en quines són les aportacions pú-
bliques de països del nostre entorn. Que no competeixen en la mateixa mesura, natural-
ment, Dinamarca que França, o Dinamarca que Alemanya –Alemanya té una estructura 
més complicada, però per posar-ho més clar, França–, no competeixen igual. Igual que 
és igual que Suïssa, igual que Àustria. Països del nostre entorn: aportació per persona i 
any, 50 euros d’aportació pública; l’aportació en aquests moments, a Catalunya, està..., 
és de 31,6 euros per persona. Per tant, una diferència de 18,4 euros per persona, que 
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comporta, en definitiva, una aportació superior de 137 milions, que nosaltres, sincera-
ment, hem periodificat en quatre anys, sabent de la magnitud d’aquesta xifra.

Llavors direm, però vostès això per a què ho volen destinar, a més estructura...? 
Aquest és l’etern debat, més estructura, més personal... No, deixin-me posar, em sem-
bla, si tenim ara la següent diapositiva, que a mi m’agrada molt i que crec que és franca-
ment molt il·lustrativa. En aquest cas, ja no discutim sobre estructures i no estructures, 
estem discutint sobre cost per episodi de diverses sèries, no?

Joc de trons, és que em sembla que l’altre dia ho discutia amb no sé qui... No, és que 
amb Joc de trons no competim... Error, sí que competim amb Joc de trons, sí, perquè 
la gent veu..., i té un temps limitat per veure coses, i veu Joc de trons, no? És clar, això 
val un milió d’euros, eh? De les poques que ha fet Netflix, a nivell europeu, és Marsella, 
900.000 euros. Ara, jo no ho veig i potser m’equivoco en alguna xifra, em perdonaran. 

Borgen, 600.000 euros. Borgen a mi m’agrada molt –vostès segur que l’han vista–, 
és una daixò extraordinària. «Mira, tinc un moment...», val 600.000 euros. 

Merlí, que és la nostra referència, sortia..., que hem aconseguit aquí una audiència o 
s’ha aconseguit una audiència d’un 19,5. Val 185.000 euros.

És a dir, ens trobem que el cost per episodi és una tercera part d’un cost per episodi 
d’una sèrie que no és de les més cares. Bé, es poden fer..., amb la imaginació, segur que 
es poden fer moltes coses, però miracles o meravelles no se’n poden fer, cal destinar-hi 
recursos, per tenir, des del meu punt de vista, humil punt de vista –aquí sí que parlo 
molt personalment–, una ficció, eh?, de qualitat, eh?

El Reed Hasting –per tant, és un dels temes d’actualitat– deia que feia: Local content 
for global audience. És a dir, un contingut local per a una audiència global. Jo m’agafo 
més, si em permeten, a un local content, em sembla correcte, però for a big local au-
dience. És a dir, per aconseguir una gran audiència local. Després, si aconseguim això 
vendre-ho fora, aconseguim daixò..., magnífic, però jo crec que el tema és aconseguir 
tenir grans audiències, jo crec que és important. Algú diu: «No, és que l’audiència no és 
molt important...» Jo, sincerament, sempre he mantingut –i ho segueixo mantenint– que 
les audiències són clau. És allò que deien: «Escolti, és que té un servei públic però no té 
públic.» I llavors, el servei perd una mica d’eficàcia.

I després, nosaltres tenim un element clau, dins del servei públic, que és la norma-
lització lingüística, eh? Tindrà menys interès, potser a la gent li interessarà menys o li 
interessarà més, però la nostra situació és precària, a nivell de continguts audiovisuals 
en català. Concretament, un 18,5. A mi algú em deia: «És que ja hi ha TV3.» Dic, bé..., 
sí, hi ha TV3, però després hi ha l’oferta de canals estatals, de TDT és amplíssima. Vull 
dir, jo crec que aquest és un element, per mi, és un element fonamental, eh? Llavors, per 
tant, jo m’aniria més a l’element danès, l’element danès on està centrat? L’element da-
nès, que és una aposta per ficció, de fa quinze anys, una aposta de ficció que fa quinze 
anys..., amb dos elements clau –no m’entretinc en els altres–, dos elements clau. El pri-
mer, aconseguir grans audiències. Per a ells grans audiències era un milió de persones, 
quan tenen una població de cinc milions set-cents. 

Segon element que deien és tenir una qualitat i tenir continguts locals, els continguts 
de Borgen són continguts estrictament locals, després ja poden tenir una projecció in-
ternacional, però necessitem aquest contingut local.

Bé, pel que fa a l’estructura de la corporació. Aquí, plantegem un pla estratègic, en 
el que ha de ser la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, un pla estratègic. Pla 
estratègic que sigui, el faci més eficaç, més eficient, que optimitzi els recursos, que ac-
centuï la confluència d’informatius i d’esports –cosa que jo crec que s’està fent i s’està 
fent raonablement bé. I plantegem la possibilitat d’una estructura un pèl diferent, amb 
tres unitats. Una unitat editorial, que és la que agafaria la part informativa i d’esports, 
és a dir, el core; una unitat de producció, això està agafat de BBC Studios, i una unitat 
bàsicament centrada en l’àmbit dels nous serveis a la demanda.

Perquè aquest és l’altre tema important, que és el tema de com es consumeix. Com 
estem consumint els serveis audiovisuals? Ja no els consumim en la forma tradicional, 
els consumim a través de les noves pantalles, o consumim bàsicament en internet, Reed 
Hasting també s’hi referia, a l’altre àmbit. I, per tant, nosaltres plantegem, també, una 
plataforma de serveis audiovisuals a demanda, el que en vam dir, quan ho vam presen-
tar..., una mica grandiloqüent, però perquè s’entengui, un Netflix a la catalana. És a dir, 
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una plataforma, eh?, els de Cellnex estan en condicions de fer aquesta plataforma, Cellnex 
saben vostès que és la principal empresa catalana que transmet el senyal, i que, a més 
a més, està en el negoci de les torres, en aquests moments, estarien en disposició de fer 
aquesta infraestructura. No només per allotjar continguts de la corporació, sinó con-
tinguts de produccions catalanes i en català, que qui vulgui tenir, accedir a continguts 
en català i de produccions catalanes, pugui tenir un referent en aquesta plataforma, eh?

No..., tampoc innovem res, això, amb més o menys diferència s’ho plantegen a Euro-
pa, i s’ho plantegen a Llatinoamèrica. Next..., deien, naturalment, un Netflix a la Ibero-
americana, òbviament, les seves possibilitats, en aquest cas, serien bastant més àmplies 
de les que podem tenir nosaltres.

Vaig ràpid, perquè segur que hauré consumit el temps. En aquests moments, em cen-
traria en el sector privat, és a dir, tenim també un problema de mercat, en l’àmbit del que 
és el sector privat televisiu, per centrar-nos en el sector privat televisiu. Hi ha mercat per 
al sector privat televisiu? És difícil, ho hem vist, no és fàcil, eh? La tendència majoritària és 
que hi ha poc mercat. Aquí plantegem unes fórmules de col·laboració públic privat que 
pugui, d’alguna manera, ajudar, amb aquests instruments, a encarregar algun tipus de 
producció, també de servei públic, que es pugui passar a través del privat. Per què? Per 
tenir una oferta de privat que sigui competitiva, i que també tingui un nivell de qualitat.

Dos elements per veure com tenim l’oferta de continguts en català. L’hem vist, que 
tenim, amb un desequilibri important, estem parlant d’un 18,5 respecte a la resta de 
l’audiència en castellà. Aquí plantegem mesures que incentivin una major programació 
de continguts en català en tots els prestadors. Ja vaig remarcar, i torno a remarcar la pa-
raula «tots», perquè se m’entengui, i també amb aquestes possibilitats, que sembla que 
es poden obrir ara, d’impulsar la cooperació entre els prestadors i productors de l’àmbit 
lingüístic del català o dels Països Catalans, la terminologia, cadascú agafa la que cregui 
més convenient. A mi «Països Catalans» m’agrada, però sé que a algunes altres perso-
nes no els satisfà, per tant, parlem de l’àrea lingüística del català, eh?, en el cas, també, 
del valencià. Aquest seria un element, no?, tenim ja una televisió pública a les Illes, una 
televisió que pot començar al nou Canal Nou, valgui la redundància, aquesta col·labora-
ció, tenint en compte les limitacions de dimensió que té el mercat català, podria ser un 
àmbit a treballar.

Ràdio. A la ràdio, la situació és diferent, és una situació bastant més estable, vostès 
ho coneixen perfectament, sempre tot es pot millorar, eh? Aquí tenim una qüestió, una 
qüestió és el tema de la digitalització, és un tema difícil, sóc perfectament conscient de 
les dificultats, perquè en aquell moment jo estava a la Direcció General de Mitjans Audio-
visuals, l’any 2001, i vam intentar-ho impulsar, potser ens vam precipitar. En aquests 
moments hi ha bastants països que estan avançant en aquest àmbit. Òbviament, Norue-
ga, amb dificultats; Alemanya i Suïssa, Suïssa té prevista la switch off, l’apagada, l’any 
2020. Aquest seria un tema que caldria, valdria la pena tenir en compte. Però hi ha un 
problema que cal resoldre abans, que és la qüestió de la pirateria, si em permeten aques-
ta expressió, un punt col·loquial, o per dir-ho millor, emissions sense títol habilitat. Cent 
vint-i-set a Barcelona, crec que realment és un tema, és una xacra que no ens podem 
permetre.

I aquí jo crec que hem de ser més contundents, ho dic clarament, ho vaig dir en 
la presentació, hem de ser més contundents, jo crec que hi ha mesures legals que po-
den permetre actuar sobre aquest tema establint mesures cautelars, cautelars òbviament, 
però d’efecte immediat, de suspensió d’aquestes emissions. Parlem d’aquesta taula de 
coordinació, també amb l’Ajuntament de Barcelona, perquè és un dels agents implicats, 
des del punt de vista de possible actuació urbanística i mediambiental, és un tema que 
val la pena tenir en compte.

Lligat parcialment a aquesta qüestió, els serveis comunitaris. Vostès saben que, en 
aquests moments, hi ha en exposició pública, no sé si ha acabat l’exposició pública, o 
estava fa poc en exposició pública, una regulació sobre els serveis comunitaris. Aquí, 
dos elements a tenir en compte: els serveis comunitaris han de ser efectivament serveis 
comunitaris i no pseudocomunitaris, vol dir que no hi ha d’haver comunicacions comer-
cials. I després, diguem, el que es necessita és espectre, si no hi ha espectre és difícil 
que es pugui posar en marxa un concurs per establir aquests serveis comunitaris.
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Bé, salto, perquè si no, no em deixarà temps a l’altra qüestió, regulació i domini pú-
blic. Només dir-los una cosa, nosaltres plantegem, al final, l’autoritat catalana de comu-
nicacions. Per què plantegem l’autoritat catalana de comunicacions? Perquè en aquests 
moments, a nivell europeu, el model és un model convergent. Un model convergent, 
tecnològicament, naturalment, entre audiovisual i telecomunicacions. Perquè jo estic 
segur que vostès voldran tenir un CAC, o una autoritat catalana de comunicacions, que 
el que pugui fer és, realment, controlar i poder requerir que es retirin continguts il·le-
gals, il·lícits a internet. I això requereix una transformació del CAC en aquesta autoritat 
convergent, des del nostre punt de vista. I crec que això és fonamental per aconseguir 
la defensa, una millor defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya en l’àmbit au-
diovisual, i, molt particularment, protecció de menors.

I amb això, ràpidament, vaig a l’àmbit de la directiva, proposta de directiva. La pro-
posta de directiva és una proposta francament interessant, eh?, la valorem positivament 
i després, si em permet, tindré algun element de la meva reflexió personal sobre aquesta 
directiva. Bé, què pretén la directiva? Fer un balanç entre la competitivitat i la protecció 
dels consumidors, un equilibri en les normes que s’apliquen a les empreses de radiodi-
fusió tradicionals, els proveïdors de vídeo a la carta i els serveis de plataforma de distri-
bució de vídeos, especialment amb la producció dels menors, i també la promoció de la 
diversitat cultural europea per reforçar, finalment, l’àmbit de les autoritats reguladores.

Bé, elements. En primer lloc, la directiva el que fa és ampliar els scope, el seu àmbit, 
a les plataformes d’intercanvi de vídeos, YouTube. Em sembla perfecte, jo crec que...,  
i és, tenint en compte els vídeos que hi ha a YouTube, és imprescindible. Per tant, és un 
element que nosaltres valorem positivament. Quina mancança hi veig, personalment? 
Que no s’hi han incorporat les xarxes socials, i les xarxes socials tenen uns continguts 
de vídeos, com els deia, 10.000 milions de vídeos a Snapchat, 8.000 milions de vídeos 
a Facebook. Per tant, jo crec que s’hauria d’ampliar la directiva en aquest sentit. Això, 
vam tenir ocasió de comentar-li al senyor Roberto Viola, que és el director general de 
la DG Connect, el responsable dins de l’àmbit de la Comissió Europea d’aquest tema, 
en la visita que ell ha fet, també, al Mobile. Al final, ell ens va dir que sí, que creia que 
s’ampliaria. La realitat és que, avui per avui, en la proposta de directiva que hi ha, no 
tenim aquest àmbit.

Pel que fa a protecció de menors, que és un tema clau a la directiva. Protecció de 
menors s’estableix, a la plataforma d’intercanvi de vídeos, que hi haurà una regulació, 
una corregulació i una autoregulació en aquestes plataformes. No sembla un mal co-
mençament, ara bé, nosaltres considerem que, en aquells continguts clarament il·legals, 
clarament il·lícits, com són, per exemple..., violència masclista, incitació a la violència 
masclista, o com són pornografia infantil, s’haurien de poder, a requeriment de l’autori-
tat reguladora, retirar. Hi insisteixo, segons la interpretació del director general de DG 
Connect, això es podrà fer amb l’actual redacció que hi ha de la proposta de modifica-
ció. La meva lectura és una mica més restrictiva i no ho veig. Per tant, crec que s’hauria 
de reforçar aquest àmbit. Vostès saben que nosaltres hem actuat en violència masclista, 
hem actuat en pornografia infantil, hem actuat en anorèxia i bulímia, amb uns resultats 
que creiem raonables.

És a dir, s’han retirat vídeos, quatre vídeos sobre violència masclista, i algun al-
tre vídeo sobre anorèxia i bulímia. Però, a partir d’una certa negociació amb YouTube, 
que he de dir que ha respost molt correctament, però sense tenir l’autoritat per poder 
requerir, en aquests moments, la retirada. Aquesta és una preocupació nostra, però és 
una preocupació de l’autoritat bavaresa, que es troba en les mateixes circumstàncies. És 
a dir, no té prou nivell com per exigir la retirada d’aquests continguts, estic parlant de 
clarament, eh? –clarament– il·lícits o clarament perjudicials per als menors. No m’estic 
referint a altres continguts, eh?

Vaig acabant..., promoció i difusió d’obres audiovisuals europees. Aquest és un 
tema, per a nosaltres, també important, i la previsió que hi ha és que –exemplifico– 
Netflix, HBO, tinguin un 20 per cent del seu catàleg dedicat a obra europea. És millor 
un 20 que un zero, que és el que hi ha ara, però la meva idea és que això és absoluta-
ment insuficient, eh? Tenim que aquí hi ha un debat a nivell europeu important, els bri-
tànics no volen cap tipus de reserva per obra audiovisual europea, els francesos tendei-
xen a un 50 per cent. Nosaltres creiem que hauríem de tendir a una major difusió, a una 
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major protecció de l’obra audiovisual europea, un sector que no és precisament que esti-
gui..., que sigui molt..., que tingui una força i una potència com jo crec que serien neces-
sàries, eh? Per tant, jo crec que aquí hauríem d’incrementar aquest percentatge.

En aquests moments, en l’informe que hi ha del Parlament Europeu, està en un 30 
per cent. Dos, un element més, el tema de contribució financera. És a dir, que Netflix, 
si té un percentatge significatiu d’audiència a nivell de l’Estat espanyol, tingui també..., 
hagi de contribuir al sector audiovisual local. Ens sembla una bona mesura, però està 
simplement centrada en aquelles plataformes centrades en països de la Unió Europea, 
ah!, i si està fora de la Unió Europea? Llavors, no es poden establir aquests tipus de..., 
diguem, de contribucions? Creiem que també s’haurien de fer.

I dues qüestions: independència, i amb això acabo, independència dels reguladors. 
La directiva estableix la independència del regulador, la necessitat de tenir una autoritat 
reguladora independent. Diguem, sortosament, nosaltres la tenim des del 2000, i per 
tant, crec que pot ser una bona experiència en aquest tema. El que crec és que caldria 
reforçar-ho una mica més. El que diu la doctrina sobre el tema de les autoritats regu-
ladores és que requereixen que el nomenament sigui..., de les persones, sigui el màxim 
d’independent possible, que el seu finançament sigui més independent, i després, que 
tinguin unes funcions, mínimes funcions. Aquí el que no hi ha són les mínimes fun-
cions, per tant, jo crec que aquestes mínimes funcions haurien de quedar-hi reflectides.

I finalment, una qüestió que es diu: European Regulators Group for Audiovisual 
Media Services, conegut com a ERGA, que són els reguladors de la Unió Europea, que 
s’agrupen i que la Comissió..., la proposta de la directiva de la Comissió els dona un pa-
per rellevant pel que fa al seu paper d’informar i de consultor. Creiem que les autoritats 
reguladores d’entitats subestatals... –per dir una terminologia, en podríem dir una altra– 
puguin tenir una presència directa en aquest organisme. 

He de dir, primer, que això és perfectament possible ja ara, eh?, ja ara perquè la 
conversa amb el director general de DG Connect, ja d’abans ja ho permetia..., que en 
aquests moments, el regulador espanyol, que és sobre el qual recau la possibilitat d’ac-
ceptar la nostra presència en aquest organisme, doncs, fins al moment s’hi ha negat.

Hem de tenir en compte que nosaltres, eh?, diguem..., no jo en el meu cas, però sí 
l’organisme té una experiència de disset anys en l’àmbit d’aquesta qüestió de la regula-
ció de l’audiovisual. La CNMC, amb tots els respectes, té..., va néixer l’any 2013. 

Amb això acabo, demanant disculpes, demanant excuses perquè sé que són molts 
temes, sé que vaig molt de pressa, sé que ho he concentrat molt i sé que, a més a més, 
m’he passat del temps. Per tant, agraeixo a la presidenta la seva benevolència.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Loppacher, per la seva intervenció. I, de fet, per haver con-
centrat tanta informació en un temps que era limitat, tot i que sí que, pel fet d’haver-hi 
quatre compareixences juntes, hem donat una mica més de marge, però vaja, ha estat 
breu i molt pròxim al temps, al temps assignat. 

Gràcies, doncs.
Ara és el torn, deia, de les intervencions dels grups parlamentaris. Començarem 

amb el Grup Parlamentari de Ciutadans i el senyor Fernando de Páramo, per un temps 
màxim d’uns set minuts.

Fernando de Páramo Gómez

Molt bé; gràcies, presidenta. Señor Loppacher, bienvenido al Parlamento, a esta co-
misión de control, gracias por comparecer. Gracias también por la conferencia, también 
agradable, sobre las series de televisión. Coincidimos también en algunos gustos sobre 
esas series. Estaremos de acuerdo también en la contundencia contra la piratería, pero 
usted sabe que hoy no hemos venido aquí a hablar de series, sino que hemos venido 
aquí a hablar de otras cosas.

Está usted en la recta final de su mandato, un mandato que lo podemos definir como 
que ustedes han utilizado constantemente, especialmente usted como presidente, ese 
comodín, ese comodín que tiene en el CAC a la hora de desempatar las votaciones. De 
hecho, desde que usted es presidente, se ha perdido el consenso, podríamos decir, en la 
gran mayoría de las votaciones importantes que se han hecho en el CAC. Cuando hay 
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una decisión que genera debate, que genera controversia, usted aplica el rodillo y solu-
ciona las votaciones.

Y nos parece grave que eso se produzca de esa manera, porque también abre un de-
bate, por supuesto, para los grupos parlamentarios, sobre ¿por qué, en esos temas, tiene 
que producirse el desempate con el voto de calidad, por qué no hay un consenso sobre 
eso? Además, nos preocupa, también, otro tema, y es la transparencia. Porque es muy 
importante la transparencia en los organismos públicos, como usted seguro que com-
parte conmigo. Un Gobierno de la Generalitat, como el que tenemos hoy en día, que no 
practica esa transparencia, lo estamos viendo con consellers que no publican su agenda, 
escondiendo información, con un presidente que se esconde... Yo le digo, le pongo estos 
ejemplos, para que a usted no se le pegue la moda de la falta de transparencia del Go-
bierno de la Generalitat. No se deje usted contagiar por la opacidad del Gobierno de la 
Generalitat, porque vemos que en su página web hay acuerdos que no están publicados, 
y eso nos preocupa.

Se lo dije en la última comparecencia, veo que no se ha solucionado ese aspecto. Si 
usted va, además, a la página, los últimos del 2017, hay saltos en acuerdos que no es-
tán publicados ¿Por qué? Quiero saber si se trata de un error, y usted seguro que ahora 
mismo me lo aclara, o si simplemente es que ustedes no publican aquellos acuerdos que 
no les interesa que los ciudadanos los conozcan. Seguro que ahora mismo me lo puede 
clarificar.

Usted ha explicado, y se ha extendido –cosa que también le agradezco, cosa que no 
se hizo la última vez, y esta vez sí– para hablar de la pluralidad. Y la pluralidad veo que 
les preocupa, porque en la última comparecencia no hablaron prácticamente nada de 
eso, y esta vez sí, y se lo agradezco. El «pluralismo» es esa palabra mágica que ustedes 
utilizan. Ustedes se comparan con otros países de Europa, y está bien, hay que compa-
rarse siempre con los mejores países de Europa y con los que hacen las cosas mejor que 
nosotros, pero yo estoy convencido de que en Dinamarca y en Inglaterra no tienen una 
televisión pública donde se quema una constitución en directo o donde se llama fascis-
tas, directamente, a partidos políticos, y a diputados que están sentados en este Parla-
ment, que han sido escogidos de forma democrática, como cualquier otro.

Yo estoy convencido de que en Dinamarca y en Inglaterra no se producen esa serie 
de acontecimientos en la televisión. Por tanto, con todas las diferencias, buenas y ma-
las, Cataluña no es Inglaterra y la BBC no es TV3. Yo creo que eso esta clarísimo y lo 
vemos cada día. Yo luego le pondré unos ejemplos para explicarle porqué yo conside-
ro que eso se produce de esa manera. Ha dicho una buena noticia, que van a empezar 
a analizar las tertulias, como se pidió, además, desde este Parlamento. Eso siempre es 
bueno, pero ya le digo que, si no lo van a hacer con el análisis cualitativo, le digo que se 
ahorren esas diez mil horas, porque es muchísimo trabajo, coincido con usted, y seguro 
que su equipo hace un trabajo enorme, con ese asunto, pero ahórrense esas diez mil ho-
ras, porque la pluralidad no se puede medir solo a peso.

Porque si no se analiza lo que se dice, no sirve de nada medir la pluralidad. El aná-
lisis cuantitativo es una trampa que ustedes utilizan para decir que hay pluralidad en los 
medios de comunicación. Y permítame la expresión de «trampa». Porque, cuando deci-
mos que se haga un análisis cualitativo, usted siempre dice lo mismo, dice: «No, es que 
es muy complicado, requiere mucho trabajo.» Bueno, y luego dice: «No, no, es que hay 
subjetividad.»

Bueno, ¿y no hay subjetividad en sus votos, cuando desempata la mayoría de las re-
soluciones? Me imagino que también habrá subjetividad y usted tiene todo el derecho 
del mundo a pensar cómo piensa, pero no ponga la excusa de la subjetividad. Si no hay 
un análisis cualitativo y solo se hace un análisis a peso, hablar de pluralidad es hacer 
trampas. Y yo le pongo ahora unos ejemplos, donde se ve la importancia de lo que es el 
análisis cualitativo de la pluralidad y porqué solo con lo cuantitativo no llegamos a al-
canzar y a poder afirmar, rotundamente, como usted hace, que hay una pluralidad en los 
medios de comunicación, bajo mi punto de vista, por supuesto.

Nosotros creemos que, por ejemplo, quemar una constitución en la televisión públi-
ca de Cataluña... ¿A usted qué le parece? ¿Le parece normal? Yo creo que no se deben 
quemar nunca libros en la televisión, pero menos aún ese libro que permite que usted y 
yo estemos hoy sentados aquí. Eso me parece todavía más grave, y me parece más gra-
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ve que, además, cuando se pide que el CAC se pronuncie sobre este asunto, se hable de 
libertad de expresión. ¿Entiende usted que este grupo parlamentario no esté de acuerdo 
con que los análisis tienen que ser cuantitativos, sino que hay que entrar en el fondo? 
«España es una dictadura.» ¿Estamos de acuerdo con que España sea una dictadura, 
que se diga en la televisión pública de Cataluña y no se haga nada para evitar ese tipo 
de expresiones? Se llama «fascistas», directamente, a miembros de Ciudadanos, y tam-
bién al Partido Popular. Nadie dijo nada, durante el programa, todo el mundo se calló, 
nadie..., muy valientes todos los propios periodistas, en este caso, o tertulianos, o quién 
estuviese interviniendo en ese asunto, nadie dijo nada.

Pero es que lo peor no es que callen en un plató, lo peor es que callen ustedes. 
¿Cómo puede ser que un órgano que se tiene que encargar de velar por la pluralidad, por 
los contenidos, por las buenas prácticas en la televisión pública de Cataluña, se permita 
que se llame «fascistas» a miembros que están sentados en este Parlamento con la mis-
ma legitimidad que los de la CUP, que los de Catalunya Sí que es Pot, que los de Junts pel 
Sí, faltaría más? Si a mí..., si llamaran fascista directamente, y yo estuviese en un plató, 
a algún miembro de otro partido que no fuera el mío, yo desde luego, diría algo, pero yo 
no soy el encargado de decirlo, creo que lo tienen que decir ustedes.

La cabalgata de Reyes, es otro ejemplo que nosotros le enviamos, además, un reque-
rimiento sobre este asunto, para que se manifiesten sobre el tema. Quería saber: ¿cómo 
lo tenemos, si ustedes lo están analizando, si no....? Lo digo porque, no lo retrasen mu-
cho, que no se nos vaya a juntar con la próxima cabalgata y no podamos saber, en defi-
nitiva, ¿qué es lo que ustedes piensan, sobre este tema? Porque nosotros creímos que se 
mezcló, de una forma, además, burda, porque utilizar un acto en el que van los niños, 
en el que..., es un acto de celebración, donde yo iba de pequeño, donde estoy convencido 
de que todos los que estamos aquí hemos ido alguna vez, y se mezclara eso con estela-
das, con política, nos parece que no es lo más adecuado. Pero eso es un juicio político, 
aquí no vamos a entrar, pero sí me parece que usted, en el momento en el que se retrans-
mite por la televisión pública de Cataluña, tiene algo que decir sobre este asunto.

Sobre el tema de las tertulias, usted antes avanzaba que van a empezar ese análi-
sis que yo les recomendaba, es mi consejo, usted luego puede hacer lo que quiera, pero 
mi consejo era que analizaran, también cualitativamente, porque es que, si no, nos va 
a frustrar a todos, porque al final, tendremos que venir a estas comparecencias a pe-
dirles..., y con esto termino. Y ha dicho usted que no van a hacer listas de tertulianos 
porque seria, pues, ha afirmado usted que no van a entrar en ese juego. Y también se lo 
agradezco porque ustedes ya han hecho listas. Hay que recordar esa lista que hicieron, 
entre las que además mencionaron a Inés Arrimadas, que hoy en día, en aquel momento 
no, pero ahora es la líder de la oposición en Cataluña. Me alegro que hayan rectificado y 
que ya no vuelvan a hacer listas de buenos y malos catalanes. 

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor de Páramo. És el torn, ara, del Grup Parlamentari Socialista, i el se-
nyor David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta en funcions, senyor president. Anem ràpida-
ment..., pluralitat. Vostè diu: «Home, a Europa, no es dediquen tants recursos com ne-
cessitem aquí, a Catalunya, per mesurar la pluralitat», i és cert, és veritat. I això, per què 
és? Què està passant a Europa, que no fa falta dedicar recursos per mesurar la plura-
litat? El que està passant a Catalunya és que cada dia hi ha més queixes de pluralitat i 
tothom demana més recursos per mesurar la pluralitat. Doncs, jo l’hi explico, molt sen-
zill: perquè aquí, alguna cosa falla, alguna cosa està fallant.

La moció del Parlament, sap vostè quant de temps fa que es va aprovar? No ho ha 
dit..., sap quant de temps fa que s’ha aprovat, aquesta moció, per unanimitat de totes les 
forces parlamentàries? Fa un any, i aquesta moció, vostè dirà el que vulgui, però la mo-
ció diu el que diu, i la moció diu que: «S’ha d’analitzar la pluralitat de continguts i de 
veus i també en les tertúlies.» Diu això, aprovada per unanimitat. I si vostè s’ho vol sal-
tar, faci el que vulgui, però estarà enganyant aquest Parlament.
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Vostè diu que no vol fer llistes, em sembla perfecte. Com mesura, vostè, l’equilibri 
de veus entre homes i dones? Que ho farà, per sorteig? O ha de fer una llista? Com me-
sura, vostè, l’equilibri entre representants de mitjans de comunicació? Com ho fa? Farà 
una llista..., o no? Doncs, vostè ha de mesurar, també, el posicionament davant de deter-
minats temes, com? Fent llistes de com la gent es posiciona davant d’un tema. No passa 
res. Per exemple, un tema, davant del tema de la independència, com es posiciona. Això 
vol dir fer llistes? No, això vol dir mesurar la pluralitat de la televisió pública. Però, ah! 
clar..., això, vostè no ho vol fer. Vol fer tota la resta, menys això. I què està passant? 
Doncs, que la televisió i la ràdio públiques no són plurals. I quina conseqüència té, això? 
Jo li ho dic, una caiguda d’audiència, brutal. Vostès s’enganxen al discurs que, clar, com 
hi ha ara nous mecanismes i noves plataformes i tal..., nosaltres estem baixant l’audièn-
cia. Solament TV3 està baixant l’audiència, els altres no, els altres van amunt, però TV3 
estan baixant l’audiència.

Potser estan equivocats, eh?, senyor Loppacher? I potser el que s’ha de fer és mesu-
rar la pluralitat i dir que, les nostres ràdio i televisió públiques s’han convertit en una 
ràdio exclusivament del procés. Quines conseqüències té, això? Caiguda d’audiència, 
jo li ho dic. Hem perdut tres punts en un any, però és que la resta de televisions n’han 
guanyat. Nosaltres, n’hem perdut, i la resta n’han guanyat. De l’any passat fins ara, tres 
punts més. I li dic una cosa: sap a quant tenim Televisió Espanyola? A tres punts. Estem 
a punt d’aconseguir el rècord històric de ser els quarts en audiència a Catalunya, però 
vostè continua dient que no, que això de la pluralitat, no, això... A veure si em dirà com la 
consellera: «No, com que som líders, som plurals.»

Què? Fa vostè el mateix discurs de tothom? Com som líders som plurals? És que ja 
no som líders, senyor Loppacher, comença ja a ser moment de començar a mesurar la 
pluralitat. I qui és el responsable de fer tot això? Vostè –vostè. Ja s’ha dit abans, eh?, els seus 
vots de qualitat han servit perquè això no es pugui fer, els seus vots de qualitat. Vostè és 
el responsable que això fa un any que s’hauria hagut de mesurar i ara estaríem en mi-
llors condicions. Perquè, el que no serveix, senyor Loppacher, és que vostè faci un llibre 
blanc per dir que necessita 140 milions per tenir més audiència. Per tapar la manca de 
pluralitat a base de milions? Ni parlar-ne, perquè, perquè hi hagi més pluralitat, no fan 
falta més milions, fan falta decisions i ser valent, i dir que no pot ser el que està passant 
a la televisió pública, això és el que fa falta.

Em sembla vergonyós que vostè vingui aquí, a fer propaganda de Cellnex, vergo-
nyós, és un privat. És un privat! I vostè ve, al Parlament de Catalunya, a la Comissió de 
Control de la Corporació Catalana, a dir que hi ha un privat disposat a fer el Netflix ca-
talà i que es diu Cellnex, l’antiga Abertis. (Veus de fons.) Ah!, perfecte, molt bé. Doncs 
miri, em fa la sensació que això vostè no ho pot fer, a mi em fa la sensació que això vos-
tè no ho pot dir, crec... Perquè, segurament n’hi haurà més, no? Vostè per què ha anome-
nat aquest, vostè? (Veus de fons.) No, no rigui...

S’ha de crear una plataforma de serveis a la demanda del que es fa a Catalunya. Ja 
la tenim, eh? Ja la tenim, el que hem de fer és donar-li més continguts, eh? I ampliar-la, 
donar-li més continguts, posar-hi més sèries, eh? I és complicat, i no és fàcil i és difícil, 
però ja la tenim. O no la tenim? Però s’ha d’omplir de més continguts, eh? I, efectiva-
ment, pot ser una bona idea. Però, escolti’m, venir aquí a vendre un Netflix a la catalana, 
quan tots sabem que això no es pot fer, que això costa molts diners, i que el que t’està 
demanant el sector audiovisual d’aquest país, per unanimitat, és fer les coses de mane-
ra diferent del que les estan fent vostès, no és un Netflix a la catalana, és una decisió, és 
un compromís decidit per activar el sector. Sap què passa? Que, com no hi ha pluralitat, 
han caigut els ingressos, i segurament aquests 140 milions que diu vostè que fan falta, 
s’hauran de dedicar a suplir la manca o la caiguda en publicitat. Això és el que passa.

La vicepresidenta

Senyor Pérez, se li ha acabat el temps.

David Pérez Ibáñez

Acabo, si..., deu segons, eh? I sap què passa?, que aquesta manca de pluralitat, o 
aquests diners, s’hauran de dedicar, per exemple, a fer altres qüestions, per exemple, en 
temes de personal. No pot venir vostè, aquí, a presentar un llibre blanc, i no parlar en 
absolut de quina ha de ser la plantilla de la televisió pública. No és feina seva, d’acord, 
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ni el que diu, res del llibre blanc. O tot el que diu el llibre blanc és competència de la 
corporació?

La vicepresidenta

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

Perdó, presidenta. Sí..., després tenim dos minuts i podré continuar. Disculpi, eh?, 
senyora presidenta.

La vicepresidenta

Bé, gràcies. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i de la se-
nyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, presidenta. Bé; benvingut, senyor Loppacher. A veure, començaré pel plu-
ralisme i després parlaré del llibre blanc, una mica, perquè al final, s’han tocat tants te-
mes que és complicat abastar-ho tot.

Primera afirmació, nosaltres creiem que TV3 i Catalunya Ràdio no són plurals. I no 
són plurals ni per les veus que participen ni pels continguts. Parlava de continguts, la 
veritat és que ens ha sobtat molt que el primer contingut, amb diferència, que més quota 
de pantalla té, siga la política internacional, que és cert que és apassionant, però és que 
els problemes principals de la ciutadania serien la crisi i seria la corrupció, i és que no 
arriben ni a un quart de la quota de pantalla que ocupa la política internacional. Hem de 
veure si ara que tenim el judici del cas Palau i que ja s’han acabat les eleccions als Es-
tats Units, aquestes xifres varien, eh? Perquè vostè ens estava donant xifres dels darrers 
mesos de 2016, potser ara que la realitat és una altra, veurem si canvien els percentatges.

Vostè també parlava de que les anàlisis qualitatives, bé, tenen una important em-
premta de subjectivitat i no li diré que no, el que passa és que s’han d’analitzar totes les 
variables. Es pot parlar molt d’un partit polític, però no és el mateix parlar de quines 
iniciatives presenta aquest partit en el Parlament, que dels problemes interns o dels su-
posats problemes interns que té un partit. Per tant, aquest tractament de la informació 
condiciona cap a una visió positiva o negativa de la informació que s’està donant i del 
partit en concret. I pot ser el partit polític, per posar un exemple, però això ho podríem 
tindre en totes les realitats.

I l’últim apunt que li voldria fer sobre el pluralisme, entenc i compartisc que el perill 
d’etiquetar els tertulians o les tertulianes en una determinada opció política, però pot-
ser no s’hauria de fer tant com un llistat de persones, sinó de posicionaments que tenen 
aquestes persones. Perquè després ens trobem que, per no fer llistats, potser en una ter-
túlia, el posicionament polític que tenen els que hi participen..., tendeixen tots cap a un 
mateix costat. Per tant, jo crec que això no estaria reflectint la realitat del país.

I després ja passaria a algunes observacions del llibre blanc. Algunes s’han comen-
tat avui, algunes les va comentar l’altre dia, quan va fer la presentació, i algunes les 
hem tret de mirar el llibre. És cert que la situació que tenim ara mateix és molt compli-
cada, en el món audiovisual, vostè ha parlat d’un entorn de màxima competència, im-
plosió tecnològica, més canals, fins i tot molts d’ells són temàtics, n’hi ha nous models 
de negoci, hi ha un canvi evident en els hàbits de consum, jo ja, per exemple, no mire 
la televisió, no?, directament ja mires per internet allò que més t’agrada..., però també 
tenim que ha baixat l’audiència, ha baixat el finançament via pressupost. Hem perdut 
100 milions d’euros en els darrers anys, i també han baixat els ingressos per publicitat. 
I, a més, l’audiència de la televisió en català ha baixat del 26 al 18. Vull dir, això és una 
dada preocupant, i davant d’aquesta situació, vostès fan una sèrie de recomanacions, les 
quals, en general, ens semblen algunes encertades, però tenim suggeriments, dubtes i 
observacions.

Insta a la necessitat de 137 milions d’euros més l’any. Això seria per enfortir la pro-
ducció de continguts i s’hauria de fer de manera progressiva. El que no deixa clar és 
si seria via pressupostos o via cànon. Nosaltres creiem que, ara mateix, amb una visió 
que hi ha de la televisió pública, estigmatitzada, precisament per aquesta manca de plu-
ralisme, tant de veus com de continguts, aquesta pèrdua de lideratge i d’audiència que 
tenim, fer-ho via cànon seria un error. Ara bé, estem d’acord a fer-ho via pressupostos, 
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però no creiem que s’haja de dedicar tot a ciència-ficció, bé, a continguts de ficció, no a 
ciència-ficció, a continguts de ficció. I a més, és que no només proposen que siga ficció, 
sinó que a més, proposen una auditoria externa que s’encarregue de certificar que això 
vaja allà.

Nosaltres creiem que, el fet d’insistir tant en que els diners vagin a la ficció i a im-
pulsar el sector audiovisual sona massa a afavorir les mateixes productores privades de 
sempre. Perquè és cert que hi ha una proposta que es fa en el llibre, de cooperació entre 
la «corpo» i els productors independents, però com sempre es queda tot en bones parau-
les i no s’està suggerint cap quota de producció independent en la programació ni en els 
catàlegs de la «corpo». 

Nosaltres creiem que les televisions públiques no només han de buscar audiència 
per audiència, no s’han d’emmirallar en les televisions privades, i si seguim, no?, aquest 
corrent general, de tirar cap a Netflix... –i així m’afegiria a l’observació que ha fet el 
company David Pérez, de citar ja una empresa, que seria la que..., o a una plataforma, 
que seria la que s’encarregaria, també ens ha semblat del tot..., bé, un despropòsit.

Però no només això, sinó que si seguim l’estela del Netflix, no estem aportant res, les 
millors televisions públiques europees fan molta producció que no és de ficció, fan pro-
grames informatius, formatius, educatius, fan molts documentals i fan documentals de 
referència. Llavors, creiem que aquest increment de finançament està bé que vaja a fic-
ció, però hem d’aportar un plus com a televisió pública i destinar part d’aquesta inversió 
a fomentar la producció pròpia i a programes de no-ficció, no? I estaria bé posicionar-se 
en aquest nou entorn, però no tota la inversió ha d’anar cap aquí.

També es parla de la necessitat d’acordar un nou model de gestió, no? Parlar d’una 
cogestió, en la qual no només estarien els polítics, sinó que també entrarien a participar 
professionals i experts de la casa. Ens sembla un bon pas, ara bé, també creiem que és 
un pas massa petit. O sigui, nosaltres creiem que, si volem anar cap a un model més in-
novador i volem que la ciutadania participe i es fassa seua la televisió pública, en aques-
ta cogestió també seria positiu que participara la ciutadania. O siga, creiem que hem de 
deixar d’infantilitzar la ciutadania i creiem que, en la gestió dels mitjans públics han  
de participar-hi polítics, han de participar-hi professionals, i hauria de participar-hi ciu-
tadania.

També ens ha parlat de les 127 emissores que emeten sense llicència, creiem que és 
un problema. Ara bé, també pot ser que moltes d’aquestes emissores, o algunes, com a 
mínim, formen part del tercer sector. Per tant, ahí hauríem d’anar amb ull de no aplicar 
la suspensió cautelar i s’hauria d’aplicar-la a mesura que figura a la llei, de concedir lli-
cències provisionals a aquestes emissores del Tercer sector, fins que no s’acabe de regu-
lar definitivament la seva emissió.

També proposa la creació d’una autoritat catalana de comunicacions, en la línia de 
l’Ofcom britànic. Ja ens agradaria!, vull dir, però si és cert que tendim cap allà o hem 
de fer les coses molt bé. L’Ofcom, si es caracteritza per alguna cosa, és en la duresa de 
les seues sancions, fins i tot té la capacitat de posar la pantalla en negre d’un canal quan 
no s’estan fent les coses correctament. (Veus de fons.) Si no..., me menjaré temps del se-
güent torn, no te preocupes. Acabe ràpidament...

Aleshores, molt bé la línia de l’Ofcom, però fent les coses bé i no quedant-nos no-
més en bones paraules. I tenint present quina capacitat sancionadora hauria de tindre 
aquesta autoritat, en el cas de Catalunya. I, ja per acabar, dues observacions més. Quan 
parla de millorar el model de governança de la «corpo» per reforçar la independència i 
la transparència dels seus òrgans de govern per la rendició de comptes i la transparència 
i a més, també es referix a: «L’establiment de procediments oberts i transparents de no-
menament, designació i cessament dels directius i la determinació i requeriments refor-
çats de selecció d’aquestos, segons els seus coneixements i experiència», entenem que 
considera que, ara mateix, hi ha una manca real d’independència en les persones que 
estan formant part d’aquests òrgans, i que no s’estan duent a terme tots els procediments 
amb la transparència que caldria. 

Per tant, jo crec que és una visió realista, que nosaltres compartim i que, a més, cele-
brem que es pose de manifest. És a dir, quan es diu que cal més transparència i més in-
dependència, bé..., està posant en relleu una realitat que estem denunciant contínuament 
en aquesta comissió.
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I, ja per acabar, també parla de garantir de la cobertura sobre l’activitat dels espor-
tistes i equips catalans, per assegurar el pluralisme informatiu. Ens sembla molt bé, 
però ens sembla que no només s’ha de limitar als esports. Creiem que aquesta cobertura 
d’activitat, no només s’ha de fer en el cas dels esportistes, sinó que s’ha de fer en el cas 
dels investigadors, en el cas dels professors, en el cas de la cultura. És a dir, hem d’am-
pliar-ho molt més. Sabem que els esports donen molta audiència, però creiem que una 
televisió que aspira a ser una televisió de país ha de reflectir tota la pluralitat que hi ha, i 
no només de veus, sinó també de continguts. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Albiach. És el torn del Partit Popular i de la senyora Esperança García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. El primer que faré és un retret a la presidència de la Mesa, avui, 
d’aquesta comissió. Normalment celebrem sessions ordinàries, on, per una pregunta 
concreta a tots els compareixents, tant al director de TV3, com a la presidenta del Con-
sell, es deixa cinc minuts per cada grup.

Aquí hi ha una compareixença amb quatre punts suficientment llargs i importants 
que requereixen més de set minuts d’intervenció per part de cada grup. (Remor de veus.) 
Això no...

La vicepresidenta

Això estava pactat, era un acord entre els grups...

Esperanza García González

Està molt bé, perfecte, em sembla fantàstic. Ara bé, a veure si la propera vegada es 
comunica a aquest grup, també, aquest pacte, perquè no es va comunicar... (Veus de 
fons.) No, no..., no es va comunicar. Dit això, ara... (Veus de fons.) No, no, és així, no es 
va comunicar.

Pel que respecta a la compareixença i a les explicacions del senyor Loppacher, bon 
dia, gràcies per tot el contingut, però, no obstant això, nosaltres volíem referir-nos a allò 
que considerem que és més important, perquè s’han barrejat quatre compareixences on 
s’afronten temes que són més aviat de perfil de compliment o no amb la Llei de mitjans 
audiovisuals i el servei públic que se suposa que han de complir els mitjans Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Però també s’està parlant de model de negoci, no? I jo 
crec que aquí el que fem és control parlamentari, no només de model de negoci, que els cor-
respon més a vosaltres, sinó fins i tot de garantir el compliment del que és la llei i el que 
és el servei públic, han de ser els mitjans de comunicació públics catalans.

Respecte al pluralisme. A veure, fer servir informes de pluralisme polític i d’inde-
pendència que són absolutament i manifestament incomplets és fer trampes al solitari. 
S’estan vostès fent trampes al solitari. Quan vostès fan informes analitzant continguts 
de programes on únicament i exclusivament prenen dades que són de tipus quantitatiu i 
no qualitatiu, això no possibilita fer una anàlisi completa i acurada de com els mitjans 
de comunicació públics catalans compleixen amb allò que els és d’obligat compliment, 
que és garantir el pluralisme social, polític i l’objectivitat d’un mitjà de comunicació pú-
blic. Per això dic que és fer trampes al solitari. 

Per què ho dic? Perquè vostès o vostè ens ha explicat: «Això es fa des de fa quinze 
anys.» Molt bé. «Només s’ha modificat una vegada.» Perfecte. «El 2007, quan van ir-
rompre els mitjans digitals i la TDT.» Perfecte. Però, i el sistema d’anàlisi? És exacta-
ment igual durant quinze anys? –exactament igual durant quinze anys?–, només es mira 
quin temps es dedica a segons quina informació, a segons quins partits polítics, com 
avui ens ho ha estat explicant, es deixa de banda les tertúlies d’opinió, quan això..., les 
tertúlies polítiques, quan les tertúlies polítiques formen opinió política, i això és dir: 
«Mirin la resta del nostre entorn, només a Catalunya es fan aquests informes.» Sí, sí, 
però són uns informes que, al final, són paper mullat, i ho saben perfectament. No els 
serveix com a eximent complet fer informes que no serveixen per garantir i per donar 
una imatge fidel del pluralisme als mitjans públics catalans, quan no s’afronten totes les 
dades que permeten reflectir o no si es compleix amb el servei públic. 
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Per què li dic això? Perquè, al final, això d’amagar i intentar maquillar un biaix po-
lític que existeix a tots els mitjans de la corporació des de fa anys, amagar el que els 
mitjans de comunicació públics catalans han sigut instrumentalitzats, claríssimament, 
políticament i partidistament, per l’independentisme polític és enganyar-se, no només 
enganyar aquest Parlament, sinó enganyar-se vostès.

Li han parlat abans de com s’aproven aquests informes. És manifestament millora-
ble i, sobretot, molt greu que s’aprovin aquests informes sempre amb el seu vot de qua-
litat. Hi ha vots particulars reiterats de consellers referint-se a la necessitat d’analitzar 
criteris qualitatius exactament per fer això, una imatge fidel de com es compleix amb el 
pluralisme als mitjans de la corporació. I que vostè ens digui avui que una moció que va 
ser aprovada pràcticament fa un any s’estan repensant de com complir-la, però que els 
sap greu fer llistes on es marqui o s’identifiqui o s’assenyali tertulians o col·laboradors 
com de determinats posicionaments polítics amb una certa exquisidesa política, vaja, és un 
exercici de cinisme, eh?, permeti’m que li ho digui. 

Estem parlant de mitjans de comunicació on sí –sí–, és importantíssim el que es 
diu qualitativament. Li han posat exemples, no només la crema de la Constitució i els 
insults a grups parlamentaris que són també representants de part de la ciutadania ca-
talana i que estan aquí, a aquesta cambra, sinó memes ofensius penjats al Twitter con-
tra el Partit Popular i el PSC; crides a la violència des de la ràdio pública per incomplir 
sentències i per fer sortir la gent al carrer; odes i referents i, vaja, carícies a un senyor 
com el senyor Otegi, que s’ha convertit en un referent polític de l’independentisme, con-
demnat per segrest i pertinença a banda terrorista, i, aquesta última setmana, tertúlies 
on col·laboradors diuen que els votants del Partit Popular estan a favor de les tortures. 
Què és això? Com ara vostè ens surt amb l’exquisidesa política i tècnica de dir que els 
tertulians no..., home, que li sap greu que..., que no els vol assenyalar políticament. Es-
colti, això ha sortit de boca de col·laboradors a tertúlies d’opinió política a mitjans de 
comunicació públics. 

I, mirin, va tan lligat de la mà a elements com la manca de pluralisme i la instru-
mentalització política dels mitjans catalans, que part de l’audiència també té a veure 
amb això. I ara li posaré un exemple, un estudi, un estudi que no ha tingut por, Gesop, 
empresa privada. El 67 per cent dels enquestats pensa que TV3 és una televisió inde-
pendentista. Escolti, no estan complint, no estan complint amb l’obligació de funció 
pública que tenen els mitjans que paguem tots els catalans, independentistes o no, però 
tots. I, clar, després, quan ens fa l’expressió i tota l’explicació i l’exposició del que és el 
llibre blanc doncs, clar, ens trobem amb certes dificultats d’entendre el que ens volen 
traslladar a aquesta comissió. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció.)

No és possible que vostès ens parlin de qualitat i de manca de competitivitat respecte 
d’altres cadenes, quan vostès decideixen, vostès decideixen, eh?, que es necessiten, pri-
mer, més diners, que la manca de pluralisme no és una cosa que hagi afectat l’audiència, 
quan és una realitat que sí ha afectat, i quan, a més a més, ens parlen de que sí, bé, més 
diners i més eficiència... Mirin, Borgen costa un milió d’euros, vostès... (Veus de fons.) 
Sis-cents, ara, bé, bé, doncs m’he equivocat jo. 

Bé, miri, eficiència. Li posaré un exemple de magnifica eficiència del que s’ha fet 
amb la contractació de continguts externs a productores a TV3. Li van comprar vostès 
al senyor Joel Joan una sèrie de dotze capítols, que va costar 2,1 milions d’euros. Va 
tancar i no es va renovar aquesta sèrie, entre altres coses, perquè no arribava ni tan sols 
al 13 per cent d’audiència. Va arribar, fins i tot, a tenir...

La vicepresidenta

Senyora García, se li està allargant el temps però, després de la seva intervenció, i 
donat que ens ha dit que vostè no era conscient...

Esperanza García González

Tanco.

La vicepresidenta

No perdoni, perdoni...
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Esperanza García González

Ah!

La vicepresidenta

Que vostè no era conscient del pacte que hi havia hagut en el temps...
(Veus de fons.)
Els allargo, sí; és a dir, pot allargar-se fins als deu minuts...

Esperanza García González

Faig servir un minut per tancar la frase i ja està.

La vicepresidenta

...i els altres grups, si ho consideren oportú, també poden arribar fins als deu minuts. 
Els que ja han intervingut i que, per tant, han parat en el set, en el segon torn podran 
allargar aquests tres minuts. D’acord? (Pausa.) Doncs té temps encara... (veus de fons), 
sí, sí.

Esperanza García González

D’acord, gràcies. Vostès van contractar al senyor Joel Joan una sèrie de dotze capí-
tols, 2,1 milions d’euros, per arribar a una audiència de 9 coma... (veus de fons), de 9,9 
de share. La realitat... (veus de fons), ell no, sí, ell no, però, bé, com que està parlant de... 
–bé, al final entrem en un diàleg, el que vulgueu–, com que s’està parlant de la necessi-
tat de major finançament per ser més competitius, i que això no té cap mena d’incom-
patibilitat amb ser eficients amb la gestió dels diners, jo parlo i explico que l’eficiència 
queda demostrada quan es contracta una sèrie de dotze capítols per 2,1 milions d’euros 
per tenir un 9,9 d’audiència. No veu que és certament contradictori que es faci referèn-
cia a aquestes coses?

Mirin, jo crec, li agraeixo molt la compareixença, però crec que no només enganyen 
aquest Parlament, sinó que s’enganyen vostès mateixos.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora García. I ara és el torn del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, i el senyor Albert Botran. També, com li he dit ara a la se-
nyora Esperanza García... (Fernando de Páramo Gómez demana per parlar.) 

Perdoni. Digui’m. 

Fernando de Páramo Gómez

Sí, per una qüestió d’ordre. También porque no está el señor Mejía presente...

La vicepresidenta

Sí, sí...

Fernando de Páramo Gómez

...y creo que es justo explicarlo y... Se llegó a un acuerdo, se llegó a un acuerdo en la 
reunión de ponencia que hicimos para constituir, precisamente, la ponencia de la ley que 
vamos a poner en marcha todos los grupos parlamentarios. Hubo un acuerdo de todos 
los grupos. Vosotros creo que llegasteis tarde a esa reunión y, en cualquier caso, puedes 
pedir información al presidente, como hacéis muchas otras veces, sobre los tiempos. Por 
tanto, creo que, si no estáis presentes en una reunión en la que se decidió eso, lo normal 
es que se dirija uno a la Mesa para preguntar los tiempos de los que dispone para partici-
par. En cualquier caso, ninguna objeción a que utilice más tiempo. Yo creo que nosotros 
sí cumpliremos con el acuerdo a que llegamos en ese sentido.

Gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor De Páramo. Pot continuar, senyor Botran.

Albert Botran i Pahissa 

Bé, gràcies. Volia fer jo simplement alguns comentaris al voltant del pluralisme, i, 
finalment, un parell de qüestions sobre el llibre blanc.

Jo penso que els informes de pluralisme el que fan és analitzar una dimensió del 
pluralisme i analitzar-la molt i dedicar-hi molts esforços, i potser el que hauríem de fer, 
doncs, és obrir aquest focus cap a totes les dimensions del pluralisme, no? Les matei-
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xes que assenyala, precisament, el llibre blanc, no?, que diu que la preocupació pel plu-
ralisme a Europa no és el procés, sinó moltes altres dimensions, com, per exemple, la 
concentració de la propietat dels mitjans audiovisuals cada cop en menys mans. Això 
també afecta el pluralisme i dintre de l’Estat espanyol en tenim un gran exemple, com 
els grans mitjans privats s’estan concentrant en dues grans corporacions empresarials i 
això, a la llarga, també serà un..., a la llarga i a la curta, és un risc per al pluralisme. I això 
suposo que també correspondria a un òrgan com el CAC, una autoritat reguladora, de 
poder informar sobre aquests riscos, no?

I, precisament, els mitjans privats són els que nosaltres també volem que siguin ana-
litzats, no en abstracte, sobre si la seva concentració és un risc, sinó, en concret, amb 
els mateixos paràmetres amb els quals s’analitzen els mitjans públics catalans, puguin 
analitzar-se tots els mitjans que emeten a Catalunya, privats o públics, no? I per tant, 
tant els públics d’àmbit estatal que s’emeten a Catalunya, com els privats d’àmbit cata-
là o d’àmbit estatal que s’emeten a Catalunya, algun dels quals, efectivament, té molta 
audiència, no?

Hi ha hagut una mica de confusió, crec, per part del portaveu socialista, si no m’equi-
voco, amb les mocions que es van aprovar i es van deixar d’aprovar. Jo ho he intentat 
repassar, però no tinc totes les dades. Però jo crec que la de fa un any no es va aprovar 
per unanimitat –no es va aprovar per unanimitat. Nosaltres vam votar en contra precisa-
ment d’aquest punt, de les tertúlies, perquè crèiem que no era... (Veus de fons.) Sí, però 
el punt de les tertúlies, per exemple, no es va aprovar. No es va aprovar en aquell mo-
ment perquè crèiem que estava doncs, bé, que era precipitat aprovar d’aquella manera un 
canvi en els mandats cap al CAC, quan, efectivament, és una qüestió delicada. I nosal-
tres sí que estem d’acord, en aquest cas, amb el criteri que ha adoptat el CAC i ja el vam 
exposar al Ple. 

L’única manera d’analitzar les tertúlies és fent anàlisi de discurs. I que és molt la-
boriós i que és una pràctica que és molt més complexa que no pas dir: «Aquest tertulià 
és independentista i aquest no ho és i anem a fer la balança.» No, ja ho sé, però acaba 
simplificant-se en això, eh? L’anàlisi de discurs és l’única manera d’analitzar quan una 
qüestió és tractada o abandonada en els espais de tertúlia. 

Amb aquesta intenció, la moció més recent, que és a la que precisament ha fet re-
ferència el president del CAC, és la 63/XI, en aquesta ens vam abstenir, perquè vam 
creure que, bé, si s’obria la porta a l’anàlisi de les tertúlies però es feia amb aquest cri-
teri, doncs, tampoc hi teníem res a objectar de forma rotunda com per bloquejar la seva 
aprovació.

Sí que és veritat, senyor Pérez, per això, que en aquell moment també vam fer valer 
nosaltres el que ara estic dient, que allò desitjable seria poder analitzar tots els espais 
de tertúlia, i en això emplaço el Consell de l’Audiovisual, però entenc que requereixen 
un mandat molt més ferm que no pas l’emplaçament que li pot fer un diputat en aquesta 
comissió de control, sinó que el Parlament els pugui encarregar que l’anàlisi de les ter-
túlies s’expandeixi a totes les que s’emeten a Catalunya. 

I els poso un exemple molt concret d’avui fa una setmana. Avui fa una setmana, a 
Catalunya, era una qüestió d’actualitat, perquè era d’una rellevància política considera-
ble, la querella de la fiscalia contra la Mesa del Parlament i, fins i tot, per a algú que no 
estigui gaire interessat en el procés, tenia un cert interès, perquè la filigrana que feia la 
fiscalia per tal de deixar Nuet, el senyor Nuet fora, doncs, té un interès informatiu, no? 
Això es coneix com a dret penal d’autor i té un cert interès informatiu. (Rialles.) I aquí 
va suscitar compareixences de tots els grups parlamentaris, immediatament, etcètera, 
mobilitzacions. Bé, doncs, en els mitjans d’abast estatal de l’endemà, és a dir, d’avui fa 
una setmana, tant Las mañanas de Cuatro, com Al rojo vivo, com..., no, Los desayunos 
va dedicar-hi trenta-quatre segons –trenta-quatre segons, de programes de tres hores, 
no? He dit Cuatro, La Sexta, he dit Telecinco; el programa d’Ana Rosa, a Telecinco, que 
és el que competeix amb TV3, zero segons dedicats a aquesta qüestió. Per tant, tenim 
un problema amb el pluralisme de les televisions que emeten a Catalunya i aquesta és..., 
i TV3 és la més analitzada i vostès consideren que no és plural, i segurament és molt 
millorable i endavant que es faci aquesta anàlisi del discurs i a veure si realment no se 
què..., però el problema gros el tenim en altres cadenes. I això ens hauria de preocupar 
tant com ens preocupa la pluralitat dels mitjans públics, que tanta vehemència provoca 
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en els diputats d’aquesta comissió de control, que és justificada, eh? Tothom pot ser ve-
hement a exigir pluralisme, però aquesta vehemència l’hauríem d’exigir també amb els 
privats d’àmbit estatal i amb els públics d’àmbit estatal. No sé si estaran d’acord vostès, 
però, si parlem de pluralisme, jo no puc deixar de parlar d’aquesta qüestió, que crec que 
és tan preocupant per a l’àmbit audiovisual com ho poden ser els mitjans públics catalans.

I la qüestió relativa al llibre blanc, a mi m’hauria agradat, doncs, poder-lo analitzar 
molt més a fons, per trobar..., doncs, qüestions per comentar, i no ha sigut així, però sí 
que en una lectura en diagonal. I, condicionat més per la urgència política, que és el que 
a vegades ens passa als grups polítics, aquí s’ha fet una feina, jo crec que molt bona, 
amb el llibre blanc, i d’assenyalar els reptes estratègics i, malauradament, l’activitat par-
lamentària, a vegades, deixa que els reptes estratègics quedin en un calaix i la urgència 
ens parla de que ha d’haver-hi un contracte programa, això sí, a curt termini, i un man-
dat marc, que també està caducat i que s’ha de renovar.

Jo crec que hem d’emplaçar el Consell de l’Audiovisual a treballar conjuntament 
amb el Parlament per al mandat marc i que aquests reptes que aquí estan i que són fruit 
de la reflexió d’experts, etcètera, puguin concretar-se amb el mandat que el Parlament 
fa als mitjans públics i, per tant, també emplaçaria el Consell de l’Audiovisual que in-
cideixi que en aquest mandat marc, doncs, pugui accelerar-se la seva renovació i, en el 
qual, en el contracte programa, nosaltres, com a grups parlamentaris no hi entrem tant, 
és un contracte entre la direcció de la corporació i el Govern, però sí que ens constava, 
per exemple, que teníem moltes deficiències quant a incorporar aquests reptes estratè-
gics, no?

Llavors, un altre i l’últim emplaçament al CAC és que també faci valer aquests rep-
tes estratègics, en aquest contracte programa. És a dir, el que tenen els nostres mitjans 
públics per davant, a curt termini, han de saber, doncs, les inversions que seran neces-
sàries i a nivell prioritari, per situar aquests mitjans públics en una bona posició, di-
guem-ne, competitiva, amb el conjunt de l’espai de l’espectre audiovisual.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Si, que m’han co-
mentat abans de començar la comissió que es partirien el temps entre el senyor Jordi 
Cuminal i la senyora Montserrat Candini.

Jordi Cuminal i Roquet

És així, moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, nosaltres, a banda de les comparei-
xences, doncs, hi havia un tema que creiem que era important traslladar a aquesta co-
missió, a vegades els mecanismes parlamentaris són llargs o requereixen alguns debats 
que..., fent-li una petició formal a la seva compareixença, doncs, segurament serà molt 
més pràctic i molt més ràpid. I, en aquest sentit, és per això que la diputada Candini, 
doncs, al final de la nostra intervenció, farà una proposta al CAC, al regulador, no al re-
presentant de la Corporació Catalana de Mitjans, sinó a l’ens que regula els continguts i 
els mitjans que hi ha a Catalunya.

Jo li agraeixo, senyor Loppacher, la seva intervenció. És cert que havíem pactat els 
termes de temps que s’havien establert. Segurament també és cert que ens vam equivo-
car a l’hora de pactar-los, perquè la seva compareixença donava per molt més, eh?, tot i 
que ha sigut un exercici parlamentari interessant. A vegades, algú, pel fet de tenir una 
hora creu que ha d’utilitzar una hora i convertim algunes sessions una mica avorrides i 
en canvi, avui, a vostè li han donat quaranta minuts i hauria donat per molt més i amb 
un contingut molt interessant. De fet, eren quatre compareixences que les ha hagut de 
dosificar molt.

Eren quatre compareixences, tot i que s’hagi parlat molt, molt, de pluralitat informa-
tiva, gens d’eleccions espanyoles, molt poquet del llibre blanc i gens del que deia de la 
directiva europea, eh? Jo intentaré, doncs, referir-me una mica a les quatre, perquè vostè 
ha fet un esforç per parlar de quatre temes, i no només d’un, que, a més a més, s’hi ha 
parlat en termes que no l’afecten exclusivament a vostè ni molt menys. (Remor de veus.)

Respecte al pluralisme, i es deia: «Catalunya no és el Regne Unit.» Jo crec que, ve-
ient el que fem aquí, el pluralisme, i vostè ho ha anat dient, tot i que la gent insisteix a 
negar-ho, és a dir, ningú controla tant els mitjans públics com Catalunya i no hi ha mit-
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jans públics tan plurals com els de Catalunya en tot Europa. Això ho podem anar dient, 
però es va desmentint. I diuen: «És que això no és el Regne Unit.» Si alguna cosa ha 
quedat clara, després d’escoltar la seva compareixença sobre pluralisme, el que queda 
clar no és que Catalunya no sigui el Regne Unit, sinó que Catalunya no és Espanya, per-
què, a Espanya, el pluralisme, no s’observa, eh? Llavors, aquí tenim molta crítica, i on hi 
ha una diferència molt clara és que a Catalunya s’observa el pluralisme i a Espanya no, 
i en aquest sentit, hi insistim, com a grup parlamentari som els més interessats a poder 
establir i pactar, d’una vegada per totes, com volem analitzar el pluralisme, quins pre-
ceptes s’han de poder analitzar per al pluralisme, perquè així alguns podran deixar de 
fer servir una cantarella, que no és certa, i perjudica els mitjans públics del nostre país.

Què hem descobert? Coses que ja sabíem, eh? És a dir, el 20 per cent dels continguts 
dels informatius fan referència a política internacional... «No, que és la televisió del pro-
cés.» Vas buscant, dius, «si això és el 20 per cent, segur que estarà molt enganxat, el procés, 
a la política internacional». Doncs, no, es parla d’eleccions, es parla de cultura, es parla 
de corrupció, es parla de crisi. I en el vuitè punt dels temes que tracten els informatius, 
amb un 3,8 per cent, hi ha les relacions entre Catalunya i Espanya, però ningú n’hi ha 
fet cas, han seguit els discursos.

Molt bé. Nosaltres tampoc ens cansarem i no acceptarem que es digui que, després 
d’invertir deu mil hores l’any en fer tècnics professionals, a fer aquesta bona feina, que 
es digui que això és fer trampes. Això és una feina molt rigorosa, molt ben feta, que de-
mostra que els mitjans públics de Catalunya són plurals. I que els temes que es tracten 
als informatius són la política internacional, les eleccions quan es produeixen, cultura, 
corrupció, crisi, etcètera.

Els agraeixo molt que no identifiquin els tertulians sobre el que pensen, a l’hora de 
fer llistes. La moció va ser a l’octubre, i si al final es va fer... Per tant, no fa un any que 
vostès no fan la feina... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Ja se m’ha acabat el temps? 

La vicepresidenta

Li queda un minut.

Jordi Cuminal i Roquet

Ah, d’acord. No fa un any que vostès no fan la feina, va ser a l’octubre, i si es va apro-
var per unanimitat és perquè vam poder transaccionar el que abans deia el representant 
de la CUP, que no vèiem del tot clar, i és que no hi hagi llistes i que es faci per contingut.

Respecte al tema de les eleccions, molt escaridament, una conclusió: les televisions 
privades espanyoles no compleixen la llei. Estem d’acord amb la CUP, analitzin el que 
fan les televisions espanyoles a Catalunya, buscarem la manera de poder-ho fer legal-
ment, però, és a dir, quan una televisió, en aquest cas, Telecinco, és líder a Catalunya, el 
regulador, tal com fa amb internet, que també pot ser un cas privat, creiem que té l’obli-
gació d’analitzar què s’està fent.

Una cosa que no s’ha dit, molt important, el sector audiovisual evoluciona en contra 
de la presència del català. Es va fundar la corporació per protegir el català, perquè fos 
vehicular la nostra llengua de cohesió social, cal posar-hi moltíssima atenció. 

Als telenotícies quan es parla de per què es perd el lideratge –acabo, senyora presi-
denta–, quan es parla de per què es perd el lideratge o per què baixen les audiències, 
també hi ha un altre mantra, eh? i és que, com que no som plurals, les audiències baixen, 
però és que aquí els informatius són líders, treuen deu punts a nivell dels informatius dels 
altres. Per tant, jo li demanaria si baixa per manca de pluralisme dels informatius o sim-
plement perquè baixa l’audiència que tenen els productes de ficció?

La vicepresidenta

Ara sí que ha esgotat el temps, senyor Cuminal.

Jordi Cuminal i Roquet

Doncs, la resta la deixo per la..., daixò. Només li demanaria que m’aclareixi –per-
què em sembla que no ho he entès bé– això de la directiva. Vostè ha dit que el regulador 
espanyol prohibeix al regulador català formar part de la unió de reguladors d’Europa? 

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta

Senyora Candini, té cinc minuts.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. En tot cas, les reflexions, les hi vaig demanar al company Cu-
minal que volia, aprofitant l’avinentesa de la presència del president del CAC, per fer-li 
una proposta, sobretot, proposta al regulador. I va lligat molt amb tot el que té a veure 
amb la publicitat enganyosa. Bé, és cert que el tema de la publicitat és necessària, però 
també és ben cert que no tot s’hi val. I em refereixo, molt concretament, a tot allò que 
té a veure, doncs, amb les publicitats vinculades amb els dentistes, amb els odontòlegs.

Sabem perfectament les diferents denúncies que hi ha hagut a l’entorn d’unes fran-
quícies. En tot cas, això correspon a un àmbit molt més estatal, de moment, a poder re-
gular tot això, però sí que, des de l’àmbit del regulador, el que demanaríem és que es 
tingués la màxima cura possible en que aquest tipus de publicitat enganyosa la pogués-
sim, d’alguna manera, controlar. Què vol dir, això? Doncs, vol dir agafar exemples, per 
exemple, com a països d’Àustria, països Bàltics, Holanda, França, Hongria, Islàndia, 
Malta, República Txeca, etcètera, en els quals els tipus de publicitat vinculats a àmbits 
mèdics, i molt concretament als temes dels dentistes, dels odontòlegs, mai s’admet pu-
blicitat comparada en la qual l’eix bàsic és un aspecte mercantilista o bé utilitzant un 
famós, com és el cas que hem pogut veure en moltes..., sobretot en aspectes televisius, 
com a reclam d’aquesta assistència sanitària.

Per tant, de la mateixa manera que vostè, president del CAC, doncs, ha parlat de que 
s’ha de tenir molta cura i que, en aquest sentit, s’ha fet mitjançant el control de vídeos de 
violència masclista, d’anorèxia, bulímia, etcètera, també ens sembla que, en el relat i en 
els principis ètics d’això que representa, diguem, la televisió pública, la ràdio pública, els 
mitjans públics, no podem ser còmplices ni corresponsables de coses que, d’alguna mane-
ra o altra, entren en un mercantilisme basat estrictament en la manca d’ètica professional.

Per tant, es demana aturat aquesta publicitat enganyosa i sobretot, garantir que allò 
que es pugui explicar, número de col·legiat, diguem, que estigui avalat per propi col·legi 
de dentistes i de cap de les maneres publicitat comparativa de preus, i molt menys, uti-
litzar reclams de famosos, quan el que s’està fent és un relat més típic, diguem-ne, d’una 
publicitat rosa, d’una utilització dels mitjans des del punt de vista..., d’aquest aspecte 
més frívol, més superficial, i en canvi, defuig del rigor científic que, en tot cas, els as-
pectes sanitaris reclamen. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Donem pas, ara, a la segona intervenció del senyor Loppacher per 
donar resposta i comentar les intervencions dels grups parlamentaris. Tindria un temps 
màxim d’uns vint minuts.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair-los, a tots vostès, les reflexions que 
han formulat i els suggeriments, jo crec que sempre són benvinguts, jo crec que a més, 
és un debat interessant que segur que hem de tenir amb més freqüència. Em centraré..., 
faré..., han plantejat moltes qüestions, per tant, si me’n deixo alguna, com que vostès te-
nen torn després, doncs, segur que m’ho poden recordar.

Intentaré fer una resposta global, si em permeten, sobre el tema del pluralisme. En 
primer lloc, jo vull fer una defensa, i la faig, una defensa absolutament aferrissada, del 
rigor i l’exhaustivitat de l’anàlisi del pluralisme que s’està fent, en aquests moments, en el 
Consell de l’Audiovisual, per valorar i per posar en valor la feina feta per l’Àrea de Con-
tinguts, que jo crec que és una feina magnífica. I feta amb molt rigor, i realment amb..., 
tot i utilitzar variables quantitatives que, insisteixo, són les més subjectives, se’n poden 
extraure conclusions qualitatives.

El segon tema, la segona qüestió que voldria plantejar és que això, hi insisteixo, no 
ho fa ningú arreu d’Europa, però no ho fa ningú a nivell de l’Estat espanyol. La CNMC no 
fa aquestes anàlisis sistemàtiques, jo estic segur que a vostès els les demanaran, perquè 
si ens les demanen a nosaltres, estic absolutament convençut, que les han de demanar al 
regulador estatal. No em consta que ho hagin fet, però estic absolutament convençut que 
ho faran. Perquè clar, que el regulador estatal, que va començar el 13, però ara estem al 
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17, hagin fet un únic informe sobre compliment de les emissions de servei públic de la 
Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola no dona molt de sí sobre el pluralisme infor-
matiu que tenim a nivell de l’Estat espanyol.

Per tant, bé..., aquesta demanda que fa, doncs, crec que s’hauria de traslladar, també, 
al regulador, perquè si no, la imatge pot quedar una mica distorsionada. Aquesta seria 
una segona consideració, hi insisteixo, de totes maneres, vinculat a que això no es fa, a 
nivell europeu. I no es fa, a nivell europeu, i em perdonarà, però la BBC també té molts 
problemes, problemes editorials, no és tot tan perfecte. Per tant, jo crec, sincerament, 
que la situació a Catalunya garanteix un control del pluralisme.

Però és que no només el garanteix. Jo sé que cadascú de vegades ve amb el discurs 
que vol fer, vol sentir i vol dir, però els fets –com deia algú– són tossuts. I els fets són 
tossuts. I jo els he posat una diapositiva sobre els temes que s’han tractat, s’hi ha referit 
el senyor Cuminal. I els fets són aquests. Llavors dir: «No, és que el tema és que no és 
plural perquè tot el dia estan parlant del procés», és una idea que, al final, sembla que 
vagi tenint una certa..., va calant o va daixò, perquè jo mateix quan demano les dades de 
vegades em sorprenc, perquè resulta que, escolti, amb una distància! Estem parlant d’un 
19,9 de percentatge de crònica política d’àmbit internacional, i d’un 3,8 de les relacions 
entre Catalunya i l’Estat espanyol! Està a la sisena posició i vostès van insistint, van in-
sistint: «No, és que és una televisió independentista, que la televisió és independentista». 
Però, escolti, que no, que les dades no són aquestes, les dades són unes altres, i vostès 
no tenen unes altres dades perquè no les poden tenir, perquè les dades les tenim nosal-
tres, i les dades que tenim nosaltres són les fiables. Vostès no les tenen, les altres. Les 
tenen perquè nosaltres els les facilitem.

I, per tant, home, jo crec que..., em permetran que anar qüestionant d’una manera 
continuada aquest tema, bé, es pot anar fent, però, malauradament, la realitat va per un 
altre camí.

Deixin-me dir un altre tema, una altra qüestió sobre el tema, amb tota la cordialitat. 
Sobre el tema dels informatius i el tema de la baixa audiència de televisió, a la qual jo 
m’he referit. Jo crec que aquesta qüestió..., o realment hi ha un punt d’intencionalitat o 
hi ha un punt de desconeixement, perquè em sembla que també se citava per part del re-
presentant de Junts pel Sí, per part del senyor Cuminal. 

Sap vostè en aquests moments l’audiència del canal de TV3? Un 11,3. L’audiència dels 
teleinformatius, els ho dic? Un 21,4; 10,1 per sobre. Llavors dirà: «No, és que resulta que 
això està baixant perquè resulta que els informatius no es veuen.» És que no és així, que hi 
ha deu punts més! Que el que va malament és la programació, i els he intentat explicar 
per què va malament la programació. Sembla que no daixò... Això no passa només aquí, 
passa al daixò..., però un 10,1 per sobre, per sobre de la mitjana de la cadena.

Però em dirà: «No, és que això passa a tot arreu.» Anem a mirar si passa a tot ar-
reu? Ho anem a mirar? Em permeten? Telecinco, què té Telecinco? Audiència del canal, 
un 11,3; audiència dels informatius, un 12. «Hosti», un 0,7 només de diferència. Però és 
que si ens n’anem a Antena 3, a Antena 3 tenen una audiència al canal d’un 10,3. I dels 
informatius? No, serà extraordinari: un 7,9. Carai! Ostres! I si anem a Televisió Espa-
nyola? L’audiència del canal un 7,3 i l’audiència dels informatius un 8,1.

És clar, nosaltres..., i ara al final ja m’atribueixen a mi..., com que m’atribueixen a mi 
això de la corporació, inclús surto a la defensa de la corporació. Però és que no és així, 
no és així, hi ha 10 punts més. Per tant, amb tota la cordialitat, crec que això té un punt 
d’intencionalitat. No m’agradaria utilitzar l’expressió de mala fe, perquè crec que no hi 
és, però és que les dades no hi són.

Llavors, a mi m’agradaria que, seriosament, poguéssim fer un debat seriós del que 
està passant, però un debat seriós del que passa sobre les dades, no un debat –perme-
tin-me– inventat, dient que no, que els informatius van molt malament, perquè això són 
10 punts per sobre la cadena. El que va malament és la programació i aquestes dades 
són les que ho reflecteixen.

Pluralisme. Diran: «No, és que daixò...», però, escolti, és que els partits que surten 
tractats són, hi insisteixo, el Partit Socialista de Catalunya - PSOE, amb un 15,6; el Par-
tit Popular, amb un 12,5; i després ve Ciutadans, un 7,7; el PDECAT..., i seguim.

Per tant, no, llavors diuen: «És que no en parlen d’una manera determinada.» A veu-
re, però aquest és el temps de paraula del partit, per tant, quan s’expressa, s’expressarà 
de la manera que vol o diran el que volen. 
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A mi, seriosament, em preocupa..., jo ara ho dic sincerament, em preocupa que hi 
hagi..., que ens centrem únicament i exclusivament..., crec que hi ha una certa obsessió 
amb aquest tema, quan jo he intentat posar sobre la taula dos elements que per mi són 
molt rellevants; sincerament, per mi són més rellevant. 

És a dir, quin és el futur del sector audiovisual de català? Que, em permetran, però 
sembla que els preocupi poc, quan hauria de ser l’objecte de preocupació, és l’objecte 
de la meva preocupació: què passarà en el sector audiovisual català en el seu conjunt. 
I aquí, ens agradi o no ens agradi, l’eix vertebrador és la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, punt u.

I punt dos..., home, en aquests moments tenim moltes més queixes sobre els con-
tinguts il·lícits a internet que sobre el pluralisme: anorèxia i bulímia. Aquesta setmana 
n’hem rebut setze de queixes sobre aquest tema, i això, bé, no ha merescut ni una breu 
paraula per part seva.

Això em preocupa, i els ho dic sincerament..., per part d’alguns, no per part de tots. 
A mi em preocupa, perquè crec..., jo he intentat explicar-ho i crec que aquest és el futur 
i és la preocupació, no si avui un dia ha sortit una mica més un o ha sortit una mica més 
un altre, o s’ha dit una paraula que daixò. Tot això s’ha de corregir, però no sembla que 
sigui el tema clau en aquests moments. Home, jo crec que el futur del sector audiovisual 
europeu jo crec que a aquest Parlament li hauria de preocupar, jo ho crec sincerament, 
perquè als altres parlaments europeus, parlaments d’estats i també parlaments d’entitats 
subestatals, han fet pronunciaments. S’hi han preocupat, han reflexionat sobre aquest 
tema. Vostès, ni una paraula.

Bé, jo això és el que els volia explicar i, insisteixo, ho dic amb tota sinceritat: nosal-
tres som els únics que fem una anàlisi exhaustiva i rigorosa sobre el pluralisme a l’Es-
tat espanyol i a Europa; els únics, els que ho fem més i millor, i n’estic absolutament 
convençut. I, sincerament, jo no he vist que vostès, més enllà d’alguna qüestió puntual, 
m’hagin desmentit aquesta afirmació.

Una altra qüestió que sempre es diu sobre el tema..., i aquí ja entro a respondre el re-
presentant de Ciutadans, amb el temps que pugui sobre aquesta qüestió. Crec que aquí 
he agrupat alguns dels temes: «Bé, és que tot es fa utilitzant el vot de qualitat del presi-
dent.» El 90 per cent de les nostres resolucions estan aprovades per més de cinc vots. 
Hi ha alguna vegada algun representant que tendeix a abstenir-se o a votar en contra. Hi 
insisteixo: el 90 per cent. I el 73 per cent s’han aprovat per unanimitat.

No és així, són temes puntuals, vostès ja sabran quins són, són els temes puntuals, 
però no els temes que jo crec que són importants. Hem fet ara un informe que està molt 
ben valorat pel consell, que vam aprovar a la sessió del dimecres, sobre la qüestió del 
joc. Aquest és un tema fonamental: què passa amb el joc, concretament amb els joves? 
Cada vegada hi ha més addició al joc en els homes, i sobre el tema de les comunicacions 
comercials en el joc i de les apostes. «Hosti», aquest és un tema que jo crec que el Par-
lament també hi hauria de reflexionar i prendre alguna mesura sobre aquesta qüestió. 
Això ho hem aprovat per unanimitat –per unanimitat–, no hi ha hagut cap daixò i, òb-
viament, hem tingut algun punt de diferència en algun tema i ho hem acordat. Amb l’al-
tre és que, sincerament, és difícil; no diria que és impossible, però no és fàcil, és fran-
cament difícil. Però, hi insisteixo, el 90 per cent, amb més de cinc; el 75 per cent, per 
unanimitat, per desmentir aquest tema.

Bé, després hem situat algun tema concret. Jo crec que amb això m’he referit bastant 
a la intervenció inicial seva, si no ho recordo malament. Algun tema concret, alguna 
qüestió sobre la crema de la Constitució, que nosaltres vam considerar una qüestió de 
sàtira política, i així ho vam resoldre. Es pot interpretar, segur que hi ha interpretacions 
diferents en un sentit o en un altre, però els informes que nosaltres tenim, tant de l’Àrea 
de Continguts com de l’Àrea Jurídica, concloïen això, i nosaltres el que fem és basar-nos 
molt en els informes tècnics que tenim.

I, permetin-me, sobre la cavalcada de Reis, jo mateix, em sembla que era el dia..., el 
5 a la tarda, vaig respondre, i no tinc cap petició d’anàlisi de la cavalcada concretament, 
perquè el tema que hi havia, que jo en tingui constància –a la millor vostè m’ho dirà, però 
jo no en tinc constància–, perquè el que vam dir..., no, el que vostè em deia és que la reti-
rés, que demanés que la retirés la daixò. O sigui, jo no he demanat, jo no puc demanar la 
retirada. El CAC, l’únic que pot fer és actuar a posteriori, no pot actuar abans, que és el 



DSPC C 346
3 de març de 2017

Sessió 13 de la CCMA 27 

que vam contestar: «Escolti, si vostès daixò, ho analitzarem». Com que resulta que des-
prés la retransmissió no va tenir el contingut que potser es pressuposava, és per això que 
després no es va entrar aquesta petició. El que es va demanar és que es retirés o que no 
s’emetés aquell programa, cosa que vostè comprendrà que el Consell Audiovisual en cap 
cas podria fer.

Però, si em permeten, això em sembla tornar a entrar en aquest petit tema, si la ca-
valcada va portar un fanalet, que el fanalet era daixò, si hi havia més fanalets o menys 
fanalets... I en canvi si el sector audiovisual està en una situació de crisi o el sector au-
diovisual europeu com es regula... A mi em preocupa el fanalet. Doncs, home, jo crec 
que no ens hauríem de centrar només en el fanalet. Li ho dic amb tota cordialitat, eh? 
No dic que no ens preocupem pel fanalet, però, home, potser una mica més de perspec-
tiva jo sí que l’agrairia, sincerament l’agrairia, perquè a mi m’agrada debatre aquests 
temes i debatre sobre qüestions en general. I, en canvi, de vegades, jo crec que tots, per 
la raó que sigui, ens veiem molt forçats a discutir sobre temes extraordinàriament molt 
menors i no veiem l’engròs, i crec que les dades que els he reflectit aquí i que són in-
qüestionables demostren una realitat que no és la realitat que de vegades es planteja.

I nosaltres sí que hem dit que faríem llistes de tertulians, el que hem dit és que 
no etiquetaríem, que és diferent. Farem llistes i no etiquetarem. Però, bé, hi insistei-
xo, aquest és un tema..., i a més a més en això m’he compromès, és un tema que està 
en aquests moments en debat a la comissió, per tant es farà el que s’acordi en el ple; no 
només el que s’acordi en el ple, sinó el que després els exposem a cadascun de vostès. 
I em sembla, com dèiem, com ja s’ha dit, que l’última moció és una moció bastant re-
cent sobre la qual estem tractant, i aquest no és un tema senzill. Hi insisteixo: no és un 
tema senzill, no és un tema menor i vostès convindran amb mi que –i perdonin que hi 
insisteixi– si arreu d’Europa no ho fa ningú per alguna cosa serà.

Bé, a veure, perquè..., el tema del Cellnex..., jo crec que és una mica el del fanalet, si 
em permeten, no? Jo del Cellnex he dit que..., perquè al Mobile em vaig trobar amb els 
de Cellnex i em van dir: «Escola, nosaltres estem en condicions de proveir aquesta pla-
taforma», i és el que he dit. Òbviament, qui ho hagi de fer farà el seu concurs i ho decidirà, 
i això és el que els he traslladat a vostès amb una bona notícia, de dir: «Home, jo crec 
que aquests són prou robustos com per fer una plataforma d’aquestes característiques». 
I jo estic satisfet, perquè és un tema que tecnològicament no és fàcil. Després veurem si 
ells no estan..., si ho poden fer o no ho poden fer, o ho deixen de saber fer, perquè una 
cosa és dir-ho i l’altra és després contrastar-ho. Ara, anar-se a agafar a això em sembla 
estrany i, a més a més, jo crec que això..., que una empresa catalana pugui tenir..., l’em-
presa més important en aquests moments, que comparteix torres i que, a més a més, 
està donant el senyal de broadcast a tot l’Estat pogués fer això, doncs, escolti, em sem-
blaria molt bé, òbviament amb una oferta, en un àmbit competitiu que no em correspon a 
mi, perquè això li correspon a la corporació, que pugui fer el concurs sobre aquest tema.

Amb això responc també un tema de Cellnex que daixò.
Responent ara al nou model gestió, una major participació, estem absolutament 

oberts. Jo crec que la participació hauria de ser molt més elevada i jo crec que realment hi 
hauria d’haver més obertura de participació inclús sobre quins programes es volen fer, 
una participació que no es quedés en aquest àmbit de cogestió que nosaltres hem dit, 
sinó que hi hagués una participació ciutadana més àmplia en aquest tema.

I, pel que fa a l’Ofcom, hi estem absolutament d’acord. El que passa és que també 
les sancions jo crec que han d’anar proporcionades en funció del pressupost o dels in-
gressos publicitaris de cada una de les empreses. Si nosaltres a una televisió local li fem 
una sanció determinada, al final el que hi ha és que no hi ha és la televisió local, since-
rament. I el problema que tenim –que no l’hem pogut abordar– de la televisió local, per 
exemple, és la seva viabilitat. En aquests moments, la situació de la televisió local –abans 
no m’hi he referit– és fer un mapa nou i veure com la fem sostenible. Per tant, jo crec 
que les sancions haurien d’anar en correspondència..., o haurien d’anar en relació amb 
els ingressos de cada un dels prestadors.

Pel que fa a la cobertura d’activitats i d’esports, jo hi estic totalment d’acord, no hi 
ha cap problema. Realment, nosaltres posàvem els esports en dos elements, primer per-
què realment això suscita un públic juvenil, que és un dels públics estratègics que no 
tenim, però òbviament la cobertura a nivell informatiu s’ha de fer també de totes les 
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activitats d’investigació, de cultura... Crec que realment en aquest sentit cal emfatitzar 
també aquest aspecte. I un dels aspectes que nosaltres dèiem, no sé si amb prou clare-
dat, és disposar d’un Canal 33 separadament del Canal Super3; és tenir un canal infantil 
i juvenil potent, i, en canvi, tenir un Canal 33 més dedicat a aspectes més culturals i, si 
m’apuren, més de l’àmbit científic.

Bé, sobre el tema de..., del Partit Popular, jo crec que el tema del pluralisme he in-
tentat respondre’l, nosaltres, com dèiem, i deia el daixò..., feia broma, nosaltres no và-
rem contractar res, perquè el CAC no daixò... Deia que els informes són paper mullat. 
Jo..., per la feina que s’està fent i l’Àrea de Continguts, en la seva defensa, no ha pogut 
venir avui la cap de l’Àrea, voldria posar en valor la seva anàlisis, que jo crec que és 
molt important, hi insisteixo, l’altre dia vam tenir ocasió de que vinguessin tècnics de la 
CNMC a veure l’Àrea de Continguts, van quedar absolutament sorpresos del treball que 
fèiem, dels coneixements que teníem sobre aquest daixò...

És a dir, si algú ve a aprendre, venen a aprendre de nosaltres, nosaltres no els hem 
d’ensenyar..., diguem, no hem d’aprendre res d’ells, ja ens agradaria poder aprendre’n, 
venen a aprendre de nosaltres. I, en canvi, jo crec que vostès ho menystenen, cosa que 
jo, diguem-ne, òbviament, no puc compartir.

Estic absolutament d’acord amb l’àmbit de coadjuvar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, el tema del mandat marc, que els reptes estratègics són absolutament im-
portants i que el que hem de fer ara és un bon contracte programa. Crec que nosaltres 
hem d’informar aquest contracte programa, si ens demanen la col·laboració pel mandat 
marc la tindrem, i a mi sí que m’agradaria que algun dels elements del llibre blanc, els 
elements estratègics del llibre blanc, els poguéssim traslladar al mandat marc, perquè jo 
crec que seria absolutament fonamental.

Pel que fa a la publicitat enganyosa, nosaltres intentem analitzar el que podem, de 
publicitat enganyosa. Potser, de moltes vegades, se’ns escapa algun tipus de publicitat. 
Per tant, si el Parlament ens ho demana, en aquest tema concret de la publicitat enga-
nyosa en l’àmbit de l’ortodòncia, òbviament, ho farem, ho analitzarem.

I per respondre una qüestió concreta, eh?, jo crec que ho he dit amb claredat, i el se-
nyor De Páramo m’ho deia, em sembla, a l’ERGA no ens hi deixen ser, no ens hi perme-
ten ser. I nosaltres..., ho hem dit, sí, però vostè deia que ja..., em sembla que ho havia dit 
clarament, no daixò..., li responc, senyor Cuminal, no ens hi deixen ser, hem formulat 
un conveni i quatre cartes, formalment, a part d’infinitud de converses informals, per-
què crec que és important, la nostra presència allà. Perquè el coneixement sobre el plu-
ralisme, encara que vostès ho posin en qüestió, el tenim nosaltres, no el tenen ells. I per 
què és important la presència nostra? Home, és important la presència nostra per saber 
cap on va la regulació audiovisual a Europa, en definitiva, per poder també defensar el 
sector audiovisual català, que com dèiem, no està en una gran situació.

Crec que és un error no deixar-nos participar, quan, a més a més, ho hem formulat 
de tal manera que, òbviament, diguem, el vot, eh?, el té la representació estatal, i per 
tant, nosaltres, d’alguna manera, plantejàvem una presència gairebé d’observadors. No 
ens agrada, però creiem que és millor assistir-hi que no tenir-hi cap tipus de presència i 
aquesta és la resposta.

Perdonin-me si no he respost a totes les seves preguntes, segur que no ho he fet, perquè 
algunes s’han..., n’hi havien moltes i algunes les he intentat agrupar. Si vostès tenen qualse-
vol qüestió, les respondrem.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Loppacher, per la intervenció, i sobretot per haver-se ajustat, 
també tant, al temps que li havia donat.

És el segon torn dels grups parlamentaris, tenen un màxim de dos minuts, amb el 
benentès que els grups que han intervingut abans de la intervenció de la senyora Espe-
rança García, que és quan hem allargat una mica el temps, doncs, tenen un marge més 
flexible. Tinguin en compte, també, de fer-ho de manera raonable, però poden allargar 
una mica més. 

Gràcies.
És el torn, deia, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i el senyor Fernando de Páramo.
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Fernando de Páramo Gómez

Moltes gràcies, presidenta. Bien, hay cosas que no cambian, señor Loppacher, es-
cuchándole no sabía si hablaba usted o hablaba la «corpo». Ustedes hacen lo mismo, se 
ponen a la defensiva, citan al señor Cuminal, al diputado Cuminal, y además nos dicen 
lo que tenemos que preguntar, los diputados de este Parlamento..., no se ponga usted a la 
defensiva, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es controlarle, y a usted le pagan el 
sueldo, entre otras cosas, para venir aquí a contestarnos. Por tanto, no diga lo que tiene 
que preguntar la oposición, no nos marque usted la pauta sobre las preguntas que tenemos 
que hacer. A nosotros nos preocupan absolutamente todos los temas de que usted ha 
hablado, pero entenderá que las preguntas, afortunadamente, en democracia no las eli-
je usted, sino que las elijen los grupos parlamentarios, y, en concreto, la oposición que 
controla al Gobierno, y también a órganos que a veces no sabe uno si son del Gobierno 
o no lo son.

Por tanto, no se preocupe usted tanto, tampoco, por lo que pasa en las televisiones 
privadas nacionales, porque son televisiones privadas, que pagan sus impuestos, que tie-
nen su organización y sus accionistas, y hacen su trabajo a nivel nacional. Usted dedí-
quese a controlar a la televisión pública de Cataluña, que es la que pagamos todos, por 
tanto, no hable tanto usted de televisiones privadas, de Telecinco, Antena 3, que ya tie-
nen lo suyo, y ya hacen su trabajo, y hable usted de la televisión para la que le pagan el 
sueldo, señor Loppacher, que es la televisión de Cataluña, la televisión pública que pa-
gamos todos los catalanes.

Por cierto, hay grupos parlamentarios aquí que llevan más de treinta años en el Con-
greso y no han cambiado nada, no han cambiado absolutamente nada para que las co-
sas se hagan mejor, como usted apuntaba. Quizás debería hablar con los que llevan más 
tiempo que los que acabamos de entrar hace dos días. Pero, en cualquier caso, no se pre-
ocupe tanto por nuestra imagen, tampoco, que le veo muy preocupado por la imagen. 
Preocúpese por la imagen de TV3, cuando se quema una Constitución en directo en una 
televisión que la pagamos todos los catalanes, preocúpese por la imagen de TV3 cuando 
se llama fascistas a partidos políticos que están sentados hoy en estos asientos. Preocú-
pese por esa imagen, que es para lo que le pagamos el sueldo entre todos los catalanes, 
señor Loppacher, y no se fije tanto en lo que hacen las televisiones privadas nacionales.

Bien, usted habla de datos. Bien, estos son sus datos, los que cocina usted, los que 
vota usted, además, con su voto de calidad y, por tanto, los que usted aprueba, son legí-
timos, seguro, pero son los suyos, señor Loppacher. Hay otros datos, por ejemplo, Gesop, 
lo mencionaba antes otra diputada, 65 por ciento de los catalanes cree que TV3 es in-
dependentista: ¿qué piensa usted de estos datos? ¿cómo no son los suyos no les gustan? 
¿cómo no son los suyos no los comenta? ¿cómo no los han hecho ustedes y los ha apro-
bado usted con su voto de calidad, no les gustan? Porque estos son los de Gesop, ¿no 
podrá usted a Gesop en juicio, me imagino? Una empresa potente, a nivel de encuestas, y 
a nivel de trabajo de mercado y trabajos demoscópicos. Por tanto: ¿qué pasa, que los da-
tos de Gesop no existen, solo existen los del CAC que usted aprueba y que usted cocina?

Me gustaría que me dijera su opinión sobre: ¿que el 65 por ciento de los catalanes 
cree que TV3 es una televisión independentista?, Gesop, publicado, por cierto, en El Pe-
riódico de Cataluña, ¿eh?, no se ha publicado en uno de esos medios nacionales que us-
tedes dicen que son inquisitorios y que se inventan las noticias.

Y luego, temas puntuales, usted lo ha dicho muy claro, con la quema de la Consti-
tución, ustedes decidieron, pues, que eso..., pues que no era susceptible de ningún re-
proche ni de ninguna crítica, sino que era una sátira política. Por tanto, ustedes aplican 
la subjetividad en sus decisiones. ¿Por qué no hacen análisis cualitativos, si ya los están 
haciendo? Lo que pasa que los hacen a favor de lo que a usted le interesa. No me ha con-
testado, tampoco, supongo que será por la falta de tiempo, y la verdad es que le agra-
dezco la capacidad de síntesis que ha tenido, pero si cabe la posibilidad, me gustaría 
que me contestara: ¿por qué hay acuerdos que no están publicados en la página web, eh? 
Porque hay varios, y ya se lo vengo diciendo desde hace tiempo.

Y con esto termino, presidenta, gracias por la paciencia. Nosotros no pedimos que 
no se emitiera la cabalgata de los Reyes. Léase, por favor, léase los escritos que le man-
damos desde el Grupo de Ciudadanos, ya sé que a lo mejor solo se lee los de Conver-
gencia, pero léase también los de Ciudadanos, porque nosotros le dijimos que la retrans-



DSPC C 346
3 de març de 2017

Sessió 13 de la CCMA 30

misión de la cabalgata de los Reyes se hiciese en otra localidad donde no esté prevista 
la exhibición de símbolos políticos y fue una recomendación. Es decir, nosotros le reco-
mendamos a usted, al CAC, que la retransmisión de la cabalgata se hiciese desde otra 
localidad. Así que, se le están pegando muchas cosas de este Gobierno, no es transpa-
rente en sus declaraciones, y ahora encima, miente y dice directamente que nosotros 
hemos pedido que se anule la cabalgata. No, no, pedimos que el CAC se mojara y re-
comendara, que no es lo mismo que prohibir, que se hiciese la cabalgata en otro sitio y 
otra localidad.

A usted le dará igual los fanalets, como usted ha dicho, y aparte, lo ha ridiculizado 
bastante, pero mire, a mí no me gusta que los niños, en un día festivo, tengan que ir con 
la estelada o con cualquier signo ideológico. 

Muchas gracias. Agradecer también la actuación hoy de la presidenta en sustitución 
de David Mejía y la cordialidad en los tiempos. 

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor de Páramo. Es el torn, ara, del Grup Parlamentari Socialista, i del 
senyor David Pérez, també amb aquest marge flexible de temps, que espero que sàpiga 
gestionar correctament, que segur que ho farà. 

Gràcies.

David Pérez Ibáñez

En qualsevol cas, presidenta, m’agradaria que m’avisi quan quedin trenta segons per 
acabar, eh? Quan quedin trenta segons...

Tres coses, ràpidament, senyor Loppacher. Primera, vostè sap en què s’assemblen el 
parlamentarisme, o l’escola activa o els drets LGTBI? Ho sap? Jo li ho dic: que a Cata-
lunya vam ser els primers a fer-ho, quan a la resta del planeta no es feia. Algú em podria 
dir: «Home, si arreu d’Europa no es fa, per alguna cosa serà», com diu vostè. Amb el 
parlamentarisme, o amb l’escola activa, o amb els drets de les persones, però es va fer, 
i van haver-hi catalans que van tirar endavant, i vam ser els únics en el planeta a fer-ho. 
I vam marcar camí. Per què? Perquè s’havia de fer, perquè hi ha una necessitat de fer.

L’argument aquest de que, com arreu d’Europa no es fa, per alguna cosa serà, és un 
argument equivocat. S’ha equivocat de to, perquè jo no vinc aquí amb mala fe o perquè 
no me n’assabento, o amb una intencionalitat. Jo vinc aquí a marcar el Govern, que és la 
meva funció. Segurament ho faig malament, però ho faig el millor que jo sé, i vostè no 
ha de qualificar les nostres intervencions, ha de procurar contestar. Vostè diu: «Els in-
formatius són perfectes, perquè estem en el 20 per cent.» Mira que bé. A l’època del tri-
partit estàvem al 40 per cent, senyor Loppacher, 40 per cent, eh? Busquin, 41 per cent, 
n’hem perdut la meitat i vostè encantat de la vida, no? N’hem perdut la meitat i vostè 
encantat de la vida.

Ara, si el tema és, com que són líders en els informatius, és que ho estem fent bé... 
Tanquem la ràdio? La tanquem? Perquè a la ràdio no són líders, eh? No veu que és un 
argument que no funciona? Li ho he dit, li ho torno a dir, no és veritat que com que som 
líders som plurals, i tampoc és veritat que com que són líders en informatius, són plu-
rals, no és veritat. 

Per cert, Telecinco ens ha guanyat diverses vegades, en els informatius nit, tres, qua-
tre, cinc dies... (Veus de fons.) Sí..., sí. Hi ha tres o quatre, cinc dies, que ens han guanyat 
en els informatius nits. No passa res. Què passa?, que hem de deixat de ser plurals? No, ens 
han guanyat.

Per tant, miri, vostès s’entesten a no reconèixer una qüestió, que estem baixant en 
audiència per culpa de la pluralitat. Jo li pregunto: quin és el motiu pel qual TV3 baixa au-
diència? Quin és? Digui-ho d’una vegada, i no menteixi, no em digui: «No, és que hi ha 
nous formats» Mentida, mentida... Solament afecten a TV3, els nous formats? Solament 
ens afecta a nosaltres, a la resta de teles no? O sigui, la resta pugen, nosaltres baixem 
per culpa dels nous formats? Per què solament el nou format afecta TV3? I per què con-
tinuen amb aquesta mentida?

Acabo, senyora presidenta. No..., és que jo estava passejant pel Mobile i em vaig tro-
bar una persona i em va dir, bé, que això de Cellnex, podríem fer i tal, i aleshores, vostè 
ve aquí i diu: «Bé, jo estava pel Mobile i m’han dit que aquesta persona està disposada 
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a fer-ho.» Això sona fatal, això no es fa, perquè vostè sap que en aquestes qüestions es 
juguen molts milions, molts milions, molts... I això que vostè anava passejant pel Mobi-
le i va venir una persona, i vaig tenir una conversa, i em va dir, i que estava disposat..., 
i vostè ve aquí, el dia que pot venir al Parlament, i ho explica. Ah!, perfecte..., perfecte, 
es queda tan ample. Jo solament faig una pregunta, i espero que em contesti: qui el va 
convidar al Mobile?

La vicepresidenta

Doncs, gràcies, senyor Pérez. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, amb la senyora Jéssica Albiach, que ha de tenir en compte, també, que abans ja 
ha esgotat part del temps d’aquest segon torn...

Jéssica Albiach Satorres

Seré brevíssima. (L’oradora riu.) Només tres observacions. La primera, amb les da-
des que tenim, jo crec que és fer demagògia dir si TV3 és la tele del procés o no ho és. 
Jo crec que, fins que no tingam l’anàlisi de discurs de les tertúlies, fins que no s’analit-
zen qualitativament, i no només quantitativament, els espais d’opinió, no ho podrem dir. 
Per què? Perquè al final, aquestos espais són els que generen més hegemonia. I algú ens 
pot parlar de les constitucions cremades a TV3, que és cert, però també tenim als tertu-
lians més hiperventilats posant el crit al cel pel programa del Jo pregunto, perquè s’es-
taven parlant d’altres continguts que no eren els que s’esperava que es parlara en aquell 
programa. Per tant, jo crec que hem de ser rigoroses i hem d’esperar a tindre aquestes 
dades qualitatives del contingut dels espais d’opinió.

Una segona reflexió, per algunes intervencions i comentaris que s’han fet. Per a mi, 
no és cap consol que a Espanya no s’analitze el pluralisme i tampoc ho és que les televi-
sions privades no siguin plurals. Crec que no podem esperar el mateix de les televisions 
públiques que de les televisions privades, i crec que ens hem de centrar allà on podem 
actuar, i en les televisions espanyoles, de moment, no podem actuar i potser no volem ac-
tuar, no ho sé. Crec que, de moment, ens podem centrar en les televisions públiques i 
catalanes. 

I, una tercera i molt ràpida. Ha comentat que hi havia 10.000 hores destinades a tre-
ballar o a «desentranyar» el pluralisme del mitjà. Jo crec que tenint present que la tele-
visió, però també internet, són la finestra al món, són les que generen hegemonia i les 
que ens donen la cosmovisió. No podem treure recursos d’una per donar-los als altres. 
És a dir, el pluralisme és democràcia, forma part del dret a la informació i no és una 
qüestió menor ni una anècdota, igual que tampoc ho és, òbviament, perseguir delictes o 
continguts il·legals, perquè és una qüestió de seguretat, i creiem que les dues coses són 
imprescindibles i no s’ha de treure d’un per posar a l’altre. Ja està. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular, i la senyora 
Esperanza García, ara ja sí, per un temps de dos minuts.

Esperanza García González

D’acord, perfecte. Gràcies, presidenta. Bé, sap per què li demanem més com a presi-
dent de l’organisme supervisor? Perquè fer de controlador seria molt més barat en un 
empresa privada que no pas en el CAC. Per això li demanem més, som més exigents.

Dit això, que vostè ridiculitzi preguntes que li fan diputats d’aquesta cambra que 
som presentats –representants– de part de la societat catalana em sembla gravíssim, per 
no dir manca de respecte per tot arreu. 

Dit això, vostè ens diu: «És que, clar, és que vostès agafen dades que no...» No, no, 
les dades només les tenim nosaltres. Nosaltres les fem, les cuinem i les exposem. Molt 
bé, perfecte. No li serveixen les dades del Gesop, perquè ens diu vostè que això no són 
dades objectives i tal i qual. I potser sí que és veritat, és de percepció, però quant d’im-
portant és la percepció per a la formació d’opinió a la gent. Quant d’important és la 
percepció de la corrupció perquè la gent i la societat s’escandalitzi perquè hi ha massa 
corrupció. És el número o la percepció el que fa? El Gesop denota que TV3 es visualit-
za com una televisió independentista, però si no li serveixen, li agafem les seves pròpies 
dades.
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Informe de pluralisme del juliol d’aquest any. Dades de presència d’actors polítics: 
Xavier Garcia Albiol, un minut 45 segons; Puigdemont, 6,59; Munté, 4,06; Artur Mas, 
3,3; ANC, 1,53; Òmnium Cultural, 1,2. Dades seves, que demostren que el pluralisme 
no s’acompleix. O sigui, que no ens vingui ara vostè a dir que sí, que ara intentaran fer 
una anàlisi més acurada del pluralisme. 

Criteri quantitatiu i qualitatiu. Cobertura de la festa nacional d’Espanya, cinquan-
ta-un minuts. Quaranta-tres es van dedicar només a parlar de la senyora de Berga i els 
senyors de l’Ajuntament de Badalona, de si obrien o no, feien festiu o no feien festiu. 
I l’altre, la resta, eh?, es va dedicar al senyor Pablo Iglesias, només dos minuts es van 
dedicar a una manifestació de cinc mil persones a Barcelona. 

La vicepresidenta

Moltes gràcies. I ara és el torn del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, amb el senyor Albert Botran.

Albert Botran i Pahissa

Bé, només un comentari. Abans dèiem de reptes que apunta el llibre blanc que 
s’haurien d’incloure en els debats que, a curt termini, es tenen, i vostè n’ha citat un, i de-
manem que el CAC també el faci valdre allà on toqui. 

Vostè ha citat, per exemple, la necessitat de recuperar el 33 en tota la seva, di-
guem-ne, independència, que no hagi de compartir espai com a..., lògicament, eh?, com 
a repte de poder dotar de continguts culturals la televisió pública catalana i per tant de 
construir un públic, perquè no només és demanda, sinó a través de l’oferta també es 
crea un públic, no?, i recuperar la referencialitat quant a continguts culturals. Doncs, 
bé, això és matèria de contracte programa, perquè això són una sèrie de disposicions le-
gals que s’hauran de seguir per recuperar l’espai radioelèctric. I després inversions, per 
descomptat. Llavors, nosaltres el que demanem és que qüestions com aquesta, això, es 
puguin fer valdre allà on toquin perquè la direcció de la corporació sigui conscient dels 
reptes estratègics per damunt de les urgències. 

La vicepresidenta

Doncs, moltes gràcies. Donem la paraula al senyor Loppacher... Ai, perdó! (Rialles.) 
Perdó, perdó... Perdó, senyor Cuminal. És el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
i el senyor Jordi Cuminal.

Jordi Cuminal i Roquet

Moltes gràcies, senyora presidenta. Miraré d’anar..., breument, en primer lloc, per no 
oblidar-me’n, agrair-li, senyor Loppacher, la resposta que ha fet referència sobre el tema 
de la publicitat dels odontòlegs. Dir que, a nivell de grup parlamentari, des d’una òptica 
global, farem impuls parlamentari des de l’àmbit de la salut i també des de l’àmbit del 
consum. 

Si se’m permet una mica de broma també, agrair-li la sinceritat de comparèixer aquí per 
dir que pensa fer un acte il·legal de concessions a futures empreses, etcètera. Si m’ho 
permet el senyor David Pérez, de fer una mica de broma.

Respecte al pluralisme, afegir una dada, eh?, que podem qüestionar-la o no, en tot 
cas, tal com nosaltres ho veiem. És a dir, el pluralisme fa referència a la composició de 
la societat, que un dels reflexos és la composició del Parlament, eh? Llavors, quan es de-
mana pluralisme, crec que en algun moment no s’ha d’oblidar la representativitat socio-
lògica que aquesta cambra representa. I per tant, quan algú es queixa de quatre minuts 
versus un, hauria de tenir la consciencia de seixanta-dos diputats versus deu, per exem-
ple. Crec que a l’hora de mesurar el pluralisme, evidentment s’han de protegir les mino-
ries, evidentment tothom ha de tenir veu, però a l’hora de comptar algunes coses crec 
que s’ha de tenir en compte què és representatiu en el nostre país. 

I, per últim, recordar que vostè no representa un òrgan de govern, sinó un òrgan del 
propi Parlament, el Consell de l’Audiovisual depèn del Parlament i la representació dels 
seus membres depèn de les majories parlamentàries que la gent del país –i vostè abans 
parlava que nosaltres en som representants–, que la gent del país ha definit perquè seiem 
en el nostre Parlament.

Només dues coses molt, molt..., tres, perdó. Més recursos perquè sigui tractor de 
l’audiovisual. Hi estem molt d’acord –hi estem molt d’acord– i en calen més. Arribats a 
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aquest punt, quan posava Borgen versus Merlí, eh?, estem parlant d’un producte, que a 
alguns ens agradarà més o menys, però estem parlant d’un producte fet aquí que ha fun-
cionat molt bé. Llavors, hem de demanar més recursos, nosaltres els primers, però, al 
mateix temps, crec que hem de procurar fer un discurs que no sembli que, com que no 
hi ha recursos, tot el que no són informatius a TV3 ja no val la pena. S’estan fent coses 
de molta qualitat. I en aquest sentit nosaltres també reivindiquem que calen més recur-
sos, que cal ser motors de l’audiovisual, però que si TV3 és líder i lluita pel lideratge és 
perquè també té molt bons productes, que això no vol dir que renunciem a seguir dema-
nant més recursos. Però crec que si ens abonem tots a que si no hi ha més recursos TV3 
no anirà bé pot ser dolent de cara a la percepció que alguna gent pugui tenir a l’hora de 
ser...

La vicepresidenta

Senyor Cuminal... 

Jordi Cuminal i Roquet

I acabo, acabo...

La vicepresidenta

...se li ha acabat el temps, eh?

Jordi Cuminal i Roquet

Acabo. Molt a favor, i demanarem que el CAC insisteixi una mica més en desenvo-
lupar en el llibre blanc més presència del català en el sector audiovisual, i el que deia la 
proposta d’augmentar-ho a través dels Països Catalans ens sembla molt bé. 

I, per últim, que a vostès no els permetin entrar a la unió de reguladors de la Unió 
Europea per a nosaltres és un tema i parlamentàriament, doncs, ja actuarem.

Moltes gràcies, presidenta, i moltes gràcies, senyor Loppacher.

La vicepresidenta

Bé. Ara sí, gràcies, senyor Cuminal. Ara sí que és el torn del senyor Loppacher per 
respondre els comentaris que li han fet els grups parlamentaris, per un temps màxim, li 
donaríem, de quinze minuts.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Bé, moltes gràcies. Insisteixo amb l’agraïment de totes les recomanacions. Jo no pre-
tenc en cap cas dir-los del que vostès han de parlar. Jo dic que a mi em sorprèn que, di-
guem-ne, de vegades es focalitzi l’interès en uns temes i no es focalitzi en alguns altres, 
i jo ho expresso amb aquesta franquesa.

M’agradaria també, potser és que no hi ha prou temps, i llavors jo m’ofereixo a ve-
nir un altre dia per explicar la directiva o més la directiva i debatre sobre la directiva, 
que crec que és un tema molt important, sincerament, perquè és la regulació que des-
prés s’haurà de transposar a nivell d’estat espanyol, s’haurà de transposar amb la Llei de 
comunicació audiovisual i és el marc que ens donarem, el marc legislatiu, precisament 
aquells que estem en una cambra legislativa... I a mi, doncs, m’agradaria poder deba-
tre amb tots vostès, que segur que tenen algunes idees molt interessants sobre aquesta 
qüestió el tema de cap on ha d’anar la directiva. Hi insisteixo, com han fet altres regula-
dors..., altres, perdó, altres parlaments europeus.

Llavors, jo crec que aquí, a veure, nosaltres hem d’analitzar el pluralisme, no?, se-
nyor Fernando de Páramo. Però jo crec que hem d’analitzar el pluralisme global del que 
es veu a Catalunya, i a mi em sembla bastant indiscutible –jo parlo personalment, no? 

Perquè, clar, el pluralisme... Hi ha dos tipus de pluralisme. Un, el pluralisme intern, 
en el qual hi fem tot l’accent, que és el pluralisme d’un mitjà, d’un prestador, per no es-
mentar-lo sempre, perquè sinó, al final, un sembla que s’identifiqui. I l’altre, però els al-
tres també hi són, els altres també tenen una oferta d’informatius, eh?, tenen una oferta 
que, com hem dit, ningú analitza. És curiós que ningú analitza, no? Però l’oferta d’in-
formatius hi és. Em deixa donar les dades d’informatius i em sembla que el senyor Da-
vid Pérez deia que tenien una presència important. Migdia, migdia. No, però el pluralis-
me sí que hi és, perquè el que reben els ciutadans de Catalunya, l’oferta informativa que 
reben hi és. No sé si ho paga o no ho paga, però l’oferta hi és. Estem parlant de TV3, 
migdia, eh?, un 26 per cent de daixò. Si sumem les estatals, un 28,6, d’acord? Estan per 
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sobre, eh? I això és el que rep el ciutadà de Catalunya, la informació que rep el ciutadà 
de Catalunya. Doncs s’haurà d’analitzar si és plural o no és plural, crec jo, perquè si no, 
ens quedarem només analitzant una part, no? No analitzarem tot el que rep el ciutadà. 
I vosaltres suposo que tothom està preocupat pel pluralisme en majúscula, el pluralisme 
en general, perquè, és clar, si només ens fixem en un àmbit... Perquè i a més diré «no», és 
que el regulador estatal espanyol ja ho està fent. No, el regulador estatal espanyol no ho està 
fent, no està fent res, eh? I llavors ja ningú ho analitza. Això sembla bé que ningú ho 
analitzi? Sembla una mica estrany. No hauria de semblar així, semblaria estrany, sem-
blaria estrany que algú pugui dir que no volen que s’analitzi el pluralisme a nivell de 
l’Estat espanyol, semblaria rar, però una mica la conclusió és la que es desprèn. 

Perquè si ens anem al vespre, al vespre tenim TV3 un 16,7, eh?, de daixò. I les es-
tatals? Un 27,5. Ah!, però no, això estatals. Doncs..., però estatals que es veuen a Cata-
lunya, eh?, no m’estic referint al daixò. Home!, jo crec que per un punt... Sincerament, 
ho dic sincerament i segur que m’equivoco, però per un punt de coherència, si estem 
parlant de pluralisme, parlem del pluralisme del que veuen els ciutadans de Catalunya, 
perquè, sinó, no daixò.

Anant al tema que vostè em deia de l’àmbit de la cavalcada, i perdoni’m si m’he 
equivocat. Jo al que em referia, i potser no m’he expressat bé, és que vostès no van de-
manar que s’analitzés la cavalcada, sinó el que van dir, jo he dit «retirar» la cavalcada, 
òbviament la cavalcada no, que jo he dit que no s’emetés, i estava confós. El que deien 
és que s’emetés en un altre lloc, eh? Però jo el que vaig respondre sobre aquest tema, eh? 
Perquè és que quan un s’equivoca, doncs, ho reconeix i ho diu.

Pel que fa al tema dels recursos destinats a pluralisme. El problema dels recursos des-
tinats a pluralisme, i em sembla que aquí responc dues qüestions, és que si es..., com que, 
no sé, a no ser que vostès tinguin l’amabilitat de donar-nos més pressupost, cosa que sin-
cerament agrairíem, però sabem que això és complicat, no? Tenim un pressupost que és 
la meitat, exactament la meitat, del que teníem l’any 2010: 5.250.000, si no ho recordo 
malament. Per posar un daixò, on tenim una gran relació i on treballem conjuntament, els 
bavaresos tenen un pressupost de 25 milions, però, evidentment, Bavaria i Catalunya tam-
poc és qüestió de comparar-ho. Però, òbviament, si dediquem uns recursos humans a un 
tema, no els dediquem a un altre. És una qüestió clara, a no ser que tinguem més recursos 
humans.

I una cosa que sí que volia dir, l’anàlisi que fem, en aquests moments, de pluralisme 
no ho pot fer ningú, ni extern ni internament. No el fan. O, com a mínim, deixi-m’ho 
dir, no el fa ningú –no el fa ningú–, eh?, no el fa ningú. No, Gesop..., ara em diu Gesop. 
Però és que Gesop fa una enquesta, és que, clar, això..., és que això no són dades reals. 
Nosaltres estem fent unes dades reals que, a més, vull agrair a la senyora Esperanza 
García que me les hagi posat en valor, si més no, que me les hagi explicat. El que pas-
sa és que també li vull dir que vostè m’agafa el juliol i, clar, el que jo li estic agafant és 
tot l’any, i, en tot l’any, les conclusions són un punt diferents, perquè el segon partit que 
apareix és el Partit Popular i el primer el PSC-PSOE. 

I, bé, jo, sincerament, el de Cellnex segur que daixò. Jo vaig demanar la invitació a 
la Generalitat de Catalunya, eh?, vaig demanar la invitació a la Generalitat de Catalunya 
i em sembla, i hi insisteixo, això de Cellnex, com el fanalet, no m’agradaria que pogues-
sin insinuar que perquè Cellnex daixò, jo vinc aquí per fer propaganda de Cellnex. Em 
sembla, sincerament, ho puc dir més alt o més baix, ridícul, eh? I així ho dic perquè així 
ho penso, d’acord?

Em sembla... –dos temes més–, em sembla el del Canal 33, que esmentava la CUP, 
jo és que..., nosaltres ho defensarem perquè així ho creiem, eh? Defensarem que el Ca-
nal 33 ha de ser un canal independent, però per què? Perquè el tema cultural és un tema 
important però, si em permet, defensarem amb més contundència la necessitat d’un ca-
nal infantil i juvenil, eh? Això perquè necessitem arribar a uns públics estratègics i 
entre els públics estratègics estem el públic infantil, el juvenil i el que els anglesos en 
diuen young adults, és a dir, joves adults. El sector públic audiovisual europeu s’està 
envellint, el públic està envellint, i, per tant, nosaltres hem d’intentar replicar aquesta 
qüestió, hem d’intentar trobar-hi una solució i passa, entre altres coses, no únicament, 
per aquesta qüestió.
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No sé si m’he deixat alguna resposta per fer, espero que no. Si he fet alguna qües-
tió que hagi incomodat, ho lamento, eh?, no era la meva intenció. La intenció era fer un 
debat sincer amb tots vostès i, hi insisteixo, a mi m’agradaria que poguéssim fer una 
sessió, perquè he vist que no hem tingut temps, del tema de la directiva, que és un tema 
fonamental. I, a més a més, vostès són un òrgan legislatiu i allò és la directiva. Vostès, 
finalment, hauran d’aprovar una norma, que serà una llei, òbviament, que s’adapti a aque-
lla directiva. Per tant, si podem treballar tots plegats per influir en el que és la directiva 
que regularà el sector audiovisual europeu, crec que faríem un bon favor a la ciutadania.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Loppacher. En principi, podíem acabar la comissió aquí, 
però hi ha sol·licituds d’intervencions, per tant, el que farem serà..., si els grups volen in-
tervenir, doncs, poden intervenir de manera molt breu. Per una qüestió d’ordre? (Pausa.) 
Doncs, digui, senyor Cuminal.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Espero que la resta de..., daixò, no em matin..., no ho 
he pogut parlar amb tots, ho he pactat amb la representant del PP, aquesta intervenció, 
per tant, demano que no obri torn, eh?, però crec que..., pactat amb el PP, hi ha prou es-
pectre ideològic com perquè més o menys tots puguem estar-hi còmodes. M’he oblidat, 
en les dues intervencions que he fet, de fer una petició al CAC, que crec que és la carta 
que tots tenim pendents de fer-vos algun dia, i és simplement dir: l’informe de..., els in-
formes que ens feu arribar en CD, si els poguéssim tenir en forma d’enllaç, penjat a la 
xarxa? Ho dic, perquè és tan senzill com que els ordinadors del Parlament no disposen 
(rialles) d’unitat de CD, eh?

I, a nivell de poder buscar dades i informació i tot plegat, ens serà molt més útil po-
der-ho tenir penjat a la xarxa, que no pas en un format físic. Lamento haver hagut d’aca-
bar així. (L’orador riu.) Me n’he oblidat dues vegades. És a tall, també, un detall simpà-
tic, però sí que era una petició de poder-ho fer així. 

Gràcies.
(Veus de fons.)

La vicepresidenta

El senyor David Pérez demana la paraula.

David Pérez Ibáñez

Pel mateix motiu que el senyor Cuminal, deu segons... Té raó, senyor Loppacher, lo 
de Cellnex es ridículo.

La vicepresidenta

Senyor de Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Sí..., es pot obrir torn, presidenta? No, simplement perquè crec que ha quedat una 
qüestió damunt de la taula, que és important, que és..., és que ho he preguntat tres 
cops, i que és la publicació dels acords al web i que jo estic convençut de que el senyor 
Loppacher ho vol aclarir en aquest moment, que no m’ha contestat.

Gràcies.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Té tota la raó, en primer lloc, m’excuso..., eh? Puc ja? Perdó?

La vicepresidenta

Un moment, deia..., hi ha algun altre grup que vulgui intervenir? Doncs, senyor 
Loppacher, pot contestar breument.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Té tota la raó, i per tant, m’excuso, senyor De Páramo. En principi, i no em consta 
res al contrari, estan penjats tots, perquè l’última compareixença em sembla que ja m’ho 
van dir i vaig dubtar, perquè potser algun no s’ha penjat per equivocació. I ho vaig con-
sultar i em van dir que estaven penjats tots. Hi insisteixo, a mi em consta que tots estan 
penjats, si n’hi ha algun que no està penjat, és purament per equivocació, perquè la pu-
blicitat i la transparència és màxima.
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Tinc allà el responsable de l’àmbit del web i em va dir que ho havien penjat tot. És 
possible que algun se n’hagi escapat, no li dic que no, perquè tot errar és humà, però li 
puc assegurar que no hi ha cap, en absolut, cap voluntat d’ocultar algun tipus d’acord 
quan vam dir que tots estaven penjats. Aquesta és la meva resposta.

La vicepresidenta

Doncs, moltes gràcies al senyor Loppacher per la seva compareixença. I també vol-
dria donar les gràcies als grups parlamentaris per haver col·laborat en el bon funciona-
ment d’aquesta comissió, avui, que tenen algú no habitual fent les funcions de president. 

Moltes gràcies, altre cop, senyor Loppacher, que tinguin un bon dia i, si pot ser, un 
bon cap de setmana.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i sis minuts.
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