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Sessió 16 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 sis minuts. Presideix David Mejía Ayra, acom-
panyat de la secretària, Natàlia Figueras i Pagès, i dels secretaris en funcions, Antoni Ba-
lasch i Parisi i Fabian Mohedano Morales. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Jordi Cuminal i Roquet, Adriana 
Delgado i Herreros i Gerard Gómez del Moral i Fuster, pel G. P. de Junts pel Sí; Fernando 
de Páramo Gómez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; David Pérez Ibáñez, pel 
G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Espe-
ranza 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.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i Boladeras; el director de Catalunya 
Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo Bernárdez, i el director de Televisió de Catalunya, 
Vicent Sanchis i Llàcer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals.

El president

Bon dia a tothom. Iniciem la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Donar la benvinguda a la senyora Llorach, al senyor 
Sanchis, al senyor Gordillo i a la resta de membres del comitè d’empresa que també han 
vingut, i de la corporació.

Hi ha hagut una sol·licitud per tal d’avançar les preguntes 19 i 21 al començament. Si 
no tenen cap inconvenient la resta de grups, ho faríem d’aquesta manera. (Pausa.)

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre les 
dades d’audiència de Catalunya Ràdio

323-00116/11

Per tant, començaríem la comissió amb la pregunta número 19, dirigida al director 
de Catalunya Ràdio, sobre les dades d’audiència de Catalunya Ràdio. I la formula el 
diputat David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Gordillo, bon dia, crec que, per primera 
vegada, m’adreço a vostè per fer-li preguntes. Ja han sortit les dades d’audiència. Com 
valora vostè les audiències de Catalunya Ràdio?

El president

Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Senyor diputat, estem contents però no eufò-
rics, seria el resum. Estem contents pels resultats, però creiem que hi ha molta feina a 
fer i que tenim molt de recorregut encara per endavant, i per tant, les dades de..., que té 
EGM, les estem treballant per filar primer i per intentar millorar en tot allò en què 
tenim encara recorregut, que no és poc. Però, alhora, estem parlant d’una programació 
nova, que només té sis mesos, i hem crescut en dues onades consecutives a l’estudi ge-
neral de mitjans.

A l’anterior onada vam créixer un 7 per cent; aquest cop el creixement respecte a 
l’anterior onada és del 13 per cent. Estem parlant de 632.000 oients, és la quarta mi-
llor dada de la història de Catalunya Ràdio i només per 11.000 oients no hem superat la 
dada de la mateixa onada de l’any passat, que va ser la millor dels últims quinze anys, i 
per tant, no hem pogut superar el rècord de fa un any.
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Per tant, no estem eufòrics, perquè en volem més, i tenim la percepció, que és com-
partida amb la majoria de professionals de la casa, que tenim molt de marge de millora 
i que, en aquest sentit, estem fent autocrítica per poder millorar.

El president

Gràcies. Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, autocrítica relativa, eh?, senyor Gordillo. El 
tuit que vostè va fer ahir: «Cap amunt, 632.000 oients, som els millors, la ràdio que més 
creix.» Aquesta etapa, no?, de..., que tot és perfecte, tot va molt bé, mirant d’amagar la 
realitat, que és que no anem bé.

Miri, vostè ho deia fa un moment..., el rècord històric d’audiència de Catalunya Rà-
dio es va produir l’any passat, quan Catalunya Ràdio no tenia director. Va estar sis me-
sos sense director i en aquest moment, Catalunya Ràdio té la xifra històrica d’audiència. 
És en el moment que vostè entra de director i diu: «Perfecte, això ho hem aconseguit 
gràcies, fonamentalment, a la pluralitat. I continuarem en aquesta línia i aconseguirem 
el lideratge.» Això ho va dir vostè, en aquesta comissió, fa un any. «Arribo jo, aconse-
guirem més audiència, serem líders, i necessito més diners.» Sí, 107.000 euros més de 
pressupost. Molt bé. Passa un any i resulta que hem perdut oients. Hem perdut oients, 
poquets, però hem perdut oients, per què? Pels motius que vostè va dir: ni pluralitat, ni 
rigor. (Veus de fons.) No, no digui que no, senyor Gordillo, ni pluralitat, ni rigor. I si no, 
digui’m vostè quins motius hi ha per perdre audiència; ni pluralitat, ni rigor. Fixi’s en 
una cosa, des de que està vostè, aquest darrer any..., que sembla que la ràdio funciona 
millor sense director, eh?, des de que està vostè, la pluralitat ha baixat en picat.

Li poso un exemple: de tertulians de la CUP n’hi ha més que del PP, Ciutadans i 
PSC junts. Agafi... –junts, junts, senyor Sanchis, junts–, agafi el mes que vulgui; aquesta 
és la ràdio que vostè ha construït: més tertulians de la CUP que del PP, Ciutadans i PSC. 

Ah!, vostè està encantat de la vida, amb aquestes xifres, i diu que ho farà molt bé. 
Doncs, miri, si ho vol fer molt bé, el que ha de fer és més pluralitat, perquè la ràdio, en 
aquest moment...

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

...és una ràdio d’una determinada corda. 
És una llàstima que no tinc més temps, senyor president. En qualsevol cas, moltes 

gràcies, senyor president.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

El debat de les audiències i la pluralitat..., jo crec que avui toca parlar de l’EGM 
–com a mínim, vinc amb aquesta intenció–, perquè cal dir que tots els programes de 
la casa, excepte alguna petita excepció, han millorat els resultats. Estem especialment 
contents del lideratge dels caps de setmana, els diumenges, amb el suplement, amb 
317.000 oients. Estem molt contents de que dissabte i diumenge siguem líders a la tarda, 
amb el programa esportiu Tot gira. 

Hi ha apostes concretes com l’Estat de Gràcia, de Roger de Gràcia, a les tardes, que 
situen els números de Catalunya Ràdio en les xifres de l’any 2004, amb 119.000 oients. 
I, per tant, que Catalunya Ràdio remunti a les tardes és un èxit molt rellevant, amb un 
programa cultural, amb un programa que parla de temes de cultura, que és una de les 
demandes que vostès ens fan en aquesta comissió.

Ens fa molta il·lusió dir en aquesta seu parlamentària que la força del territori s’ex-
pressa també en aquest EGM, perquè Catalunya Ràdio és líder a les Terres de Ponent i 
al Pirineu. I recuperem el lideratge a les comarques de Tarragona i de l’Ebre. Hem mi-
llorat a Girona i millorem a les comarques de Barcelona. Per nosaltres, el territori és es-
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tratègic, la nostra presència territorial és molt rellevant. Vull felicitar la feina que fan les 
delegades Roser Parera, Coia Ballester, Clara Jordan i Lisa Escala.

I per acabar, deixi’m dir-li que, efectivament, hi ha molt de camí per a millora, i que 
hi ha una part del que vostè em retreu, que és la comunicació de cara enfora que, lògi-
cament, un dia en què tots els mitjans es feliciten pels seus resultats, comprendrà que 
nosaltres no podem ser els únics que tirem aigua al nostre vi, quan un EGM ens sembla 
que té aspectes positius.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les dades 
d’audiència de Televisió de Catalunya

322-00145/11

Passem a la pregunta 21, dirigida a la presidenta en funcions del consell de govern, 
sobre les dades d’audiència de la Televisió de Catalunya. La formula el diputat David 
Pérez, del Grup Parlamentari Socialista; té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Senyora Llorach, bon dia. Parlem també d’audiències, en aquest cas de la televisió 
pública. Fa un any que diem: «No anem bé; la cosa no va bé, estem baixant, estem bai-
xant...». I vostès fan, bé, el que acaba de fer el senyor Gordillo: «Bah!, tot és perfecte, 
tot va bé..., bé, podem millorar, però bah!, tot va bé. No, no hi ha problemes de plura-
litat; no, no passa res. Tot és perfecte.» La consellera també, no?: «Si el CIS, si el CEO i 
tot...» I no és veritat, estem en caiguda lliure, estem caient molt, d’acord?

Ho diem des del minut u, nosaltres fem una anàlisi de per què ens està passant això 
i pensem que la deriva que han agafat els mitjans públics, en un moment determinat, de 
ser els mitjans del procés, eh?, això, té una determinada influència. En qualsevol cas... 
Per cert, vostè és de les poques persones que no està sempre contenta de les dades d’au-
diència i que alguna vegada diu que no anem bé del tot, no? I, en aquest sentit, l’hi agra-
eixo. I sí que m’agradaria saber: quin és seu capteniment, quina és la seva opinió, què 
pensen vostès fer per mirar de, diguem-ne, redreçar aquesta situació? I sobretot, si us 
plau, surtin d’una vegada del cofoisme, surtin d’una vegada d’aquest cofoisme, perquè 
no anem bé, senyora Llorach.

I, miri, suposo que la té vostè, aquesta dada d’aquest mes, no? Portem molt de temps 
sent tercers, però és que ara, ja..., estem en el nou. Això no havia passat mai en la his-
tòria de la televisió i la ràdio públiques –mai–; estem en el nou. Hem passat del vint-i- 
escaig, catorze, quinze, tretze, molt de temps en l’onze, en el deu, molt de temps en el 
deu, però ara estem en el nou. No podem dir que tot va bé i que tot és perfecte, i que 
la gent està encantada de TV3; no ho diguem, això, mirem d’analitzar bé què ens està 
passant. 

M’agradaria saber quina és la seva idea, les seves propostes i com es podria millorar 
tot això?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor Pérez, l’hi repetiré: no, no estem contents amb les 
audiències de Televisió de Catalunya, però jo el que li agrairia és que em deixés pas-
sar-li la paraula al director de la tele, perquè el director de la tele ha fet declaracions pú-
blicament dels canvis que pensa fer en la graella i de què pensa, cap on pensa anar per 
revertir aquesta situació. I, per tant, ell els explicarà quina és la situació i cap on anem 
per millorar aquestes audiències.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.
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El director de Televisió de Catalunya (Vicent Sanchis i Llàcer)

Ara sí... Gràcies, senyor diputat, gràcies senyora Llorach. No, no, cofoisme cap ni 
un, eh? Vull dir, una de les causes, per dir-ho així, que deuen justificar la situació que 
hi havia entre l’anterior director i el mateix consell de govern era exactament..., supose 
que també els resultats de la televisió. Dir-ho d’una manera seria mentir. I una de les in-
quietuds i preocupacions que m’ha passat i que m’ha comentat el consell de govern –la 
senyora Llorach, concretament–, només arribar jo, és que això anava com vostè diu.

Per tant, cofoisme ni un. El que segurament podríem discrepar és en les causes d’ai-
xò, perquè quan bons programes d’entreteniment no tenen els resultats que s’ha esperat 
o no funcionen bé –bons des del punt de vista que han estat programats–, vol dir que hi 
ha alguna cosa més, no és només una tendència d’informatius que, per cert, mantenen 
les xifres i mantenen la credibilitat en els sondejos que es fan.

Una altra cosa és també quina audiència li arriba a un. Això és una mica complicat 
d’explicar i que, de vegades, jo, ni entenc, però una cosa són les xifres que li arriben a 
un informatiu i haver de remuntar aquestes xifres, que venen de programes que són me-
rament d’entreteniment. Per tant, seria una mica més complex. Si fora només una qües-
tió de pluralitat, doncs, podríem debatre-ho tranquil·lament, però crec que és una mica 
més complex. En tot cas, eh?, si vol després ja ho comentaré amb alguns casos concrets. 
La meua voluntat..., no sé si a ser líders o no ser líders, però evidentment, és capgirar 
aquesta tendència. I després, podré explicar una miqueta com ho intentarem fer, o com 
ho estem fent ja.

El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Més o menys, quant de temps tinc?

El president

Trenta-cinc segons. (Rialles.)

David Pérez Ibáñez

Ah, molt bé, de sobres... (L’orador riu.)

El president

Té la paula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president, de sobres... Primer, a veure, m’alegro molt que per 
primera vegada algú vingui aquí a dir que les xifres no són bones, que les audiències no 
són bones. Hi estem absolutament d’acord. O sigui, del..., diguem-ne, del nostre doble 
discurs des de fa un any, hi ha un 50 per cent ja que per fi compartim, d’acord? Per fi 
compartim aquesta part del discurs. 

Hi ha la segona part, que és..., per nosaltres, li comentava abans l’exemple de la rà-
dio, no és aquest el camí. Nosaltres esperem molta més pluralitat en el conjunt de la rà-
dio i la televisió públiques. Efectivament, no és únicament aquest el motiu, la pluralitat, 
absolutament d’acord, senyor Sanchis, però aquest, cregui’m, és un dels motius més re-
llevants de la caiguda d’audiències de..., únicament, de TV3. La resta de televisions pú-
bliques de l’Estat no tenen aquesta caiguda d’audiències, sí que ens està passant a TV3. 
Jo crec que això està influint, jo crec que el procés està influint –és la nostra opinió, 
eh?–, però bé, tindrem més temps de parlar i d’arribar a acords en aquest tema. 

Gràcies, eh?, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Pérez. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

No, espere que tinguem molt més temps, els dos minuts i mig marquen... –espere 
que tinguem molt més temps. 

Ara també pensem una altra cosa, que seria un debat encara més bèstia, per dir-ho 
així, que és com es calibren les audiències de televisió? I si parlem de Setmana Santa, 
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per exemple, vostè sap, i parlem del mes d’abril, que cada Setmana Santa, pel que siga, 
l’audiència de Televisió de Catalunya mai va bé. 

L’audiència, en el futur, haurà de calibrar altres suports, per exemple, internet, que 
ara no ho fa..., i quan mires dades d’internet, que afecten la gent més jove, per dir-ho 
així, resulta que TV3 continua sent líder. 

I, per tant, és més complex que això. En tot cas, i per resumir, la seua preocupació..., 
li ho vaig dir l’altre dia, tornem a coincidir avui, això és fantàstic, en aquest cas, la seua 
preocupació és la nostra. Absolutament, és la nostra.

El president

Gràcies, senyor Sanchis. 
Passem, doncs, a l’ordre del dia que pertocava.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el Pla estratègic 
de suport a l’audiovisual català 2017-2020, de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals

323-00117/11

Així, doncs, passem a la primera pregunta, dirigida al director de Televisió de Ca-
talunya, sobre el Pla estratègic de suport a l’audiovisual català 2017-2020. I la formula 
el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. I benvingut a la primera sessió ordinària, diguéssim, senyor 
Sanchis. Bé, la meva qüestió era, com ha dit l’enunciat, no?, sobre el Pla estratègic de 
suport a l’audiovisual que es va presentar a l’ICEC, any 2017-2020. En fi, com saben, el 
sector audiovisual de Catalunya està preocupat, no?, pel finançament. Això és una qües-
tió que ha sortit, de fet, també en aquesta comissió, però és una de les qüestions recur-
rents, no?, que se’n parla sovint i que tenen dos vies de finançament, a dia d’avui, no?, 
extern, diguéssim. Un, continua sent la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
que segueix, òbviament, apostant i finançant projectes audiovisuals a Catalunya i l’altra 
és l’ICEC, no? L’Institut Català de les Empreses Culturals, que amb les seves línies de 
suport al sector, doncs, financen i fan que molts projectes que probablement no podrien 
ser possibles, doncs, ho puguin ser, no?

En fi, en aquest moment, el paper de la corporació en aquest camp ha disminuït, és 
cert. La crisi econòmica..., i també sobre el pressupost, n’hem parlat moltes vegades, 
però fins i tot en el llibre blanc s’apuntava, no?, que hi havia hagut una davallada del 53 
per cent, dels 100 milions, aproximadament, l’any 2010, a ara, que estem per sota dels 
50. I això va, en contrapartida, diguéssim, a l’ICEC, que ha sigut exactament al revés, 
no?, perquè hem passat del 13, de 8 milions i mig, al 16, de més de 18 milions, que és un 
augment del 112 per cent, no? També, en part, gràcies als recursos que aporta l’impost 
de la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques que va crear aquest Parlament. 

En fi, per resumir, l’ICEC ha presentat aquest Pla estratègic 2017-2020, que, per 
cert, coincideix temporalment, diguéssim, cronològicament, amb el contracte-progra-
ma que vostès negocien amb el Govern de la Generalitat i que, per tant, doncs, compar-
tiran en aquest sentit. Però en aquest pla estratègic, l’ICEC fixa els criteris per invertir 
els diners públics, no?, en aquest període.

Tenint en compte tot això, voldríem saber: des de la televisió, quina valoració en 
fan, d’aquest pla estratègic, d’aquests criteris d’inversió, doncs, en l’audiovisual català? 
I quines perspectives de col·laboració i de sinergies tenen previstes, plantejades amb 
l’ICEC? 

Gràcies.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies... 

El president

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

Això és la inexperiència. 
Moltes gràcies, senyor diputat. Bé, evidentment, jo supose que no només és a Tele-

visió de Catalunya, sinó des de qualsevol instància cultural que tinga a veure amb tota 
la producció audiovisual..., aquest pla estratègic que ha presentat l’Institut d’Empreses 
Culturals és..., no és que siga bo, és que és magnífic.

Segurament, al final, l’única pega que li podíem trobar nosaltres, i molta altra gent, 
és que no vaja més enllà, perquè no pot segurament anar més enllà, no crec que siga la 
voluntat de qui l’ha propulsat, fer curt. Però el que hi ha és el que hi ha i, evidentment, vo-
lem aprofitar-ho també.

Concretament, aquestes noves convocatòries que a partir d’ara farà l’ICEC, propo-
sen, estableixen un àmbit d’actuació que és propi de la televisió. I, per tant, la primera 
cosa que hem fet només arribar, i que he fet jo, és posar-me d’acord immediatament o 
començar a parlar amb la gent de l’ICEC. Hem fet dues reunions, i les dues han estat 
per establir precisament quina serà la nostra coordinació, de cara a aprofitar-ho. I ja 
està, més o menys, ja comença a estar.

Les limitacions? Les de sempre. Vull dir, segurament que s’ha despertat més expec-
tativa que allò que la pròpia dimensió del pla estratègic podrà cobrir, però ens tenen al 
seu costat i ja estem treballant perquè, en aquestes noves convocatòries, Televisió de 
Catalunya intervinga de manera decidida. No només això, sinó que, dins de les nostres 
possibilitats, allò que aporten ells per produir més contingut audiovisual, nosaltres tam-
bé intentarem aportar-ho per fer-los costat, en aquest sentit. 

I el sector, dins de, per dir-ho així, l’empipament característic necessari d’aquests 
últims anys de més necessitat i més restricció, doncs, per ara, també ha respost amb un 
cert optimisme. Vaja, serà una de les úniques preguntes en què podré sentir-me avui 
molt content.

Crec que estem treballant bé en aquesta direcció.

El president

Gràcies. No hi ha resposta? (Pausa.)
D’acord. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la situació i les 
previsions de futur de TV3

323-00121/11

Doncs passem a la segona pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre la situació i les previsions de futur de TV3. I la formula el diputat Jordi Cuminal, 
del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. Bé, ja..., com deia abans el meu com-
pany, en Gerard, és el segon cop que compareix, però és el primer cop que ho fa de for-
ma ordinària, com a comissió de control. La primera, vull recordar-ho, va fer-ho a peti-
ció pròpia per donar les primeres explicacions després del seu nomenament.

Recordo el traç gruixut que vostè marcava, deia, de seguida: «Que quedi molt clar: 
que ningú se senti en territori enemic quan vagi a TV3» i «defensar l’honradesa del pe-
riodisme que es fa a TV3». Llavors, deia: «Deixin-me una mica més de temps, perquè jo 
els pugui explicar, un cop hagi analitzat la situació, doncs, quins són els eixos de futur i 
quins plans hi ha, no?» I, per tant, en aquest sentit, la pregunta és justament aquesta: ara 
que ja fa uns dies, uns quants dies més –encara no en fa ni cent, però uns quants dies 
més– que vostè ja és el director de TV3, doncs, quina anàlisi fa de la situació actual de 
la televisió i quines són les seves primeres previsions de futur? 

Moltes gràcies.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor diputat...
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El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Per segona vegada, això ja és ser realment... (L’orador riu.) Moltes gràcies, senyor 
diputat; gràcies. En fi, les primeres impressions són, en aquest sentit més general, que hi 
ha incomoditats –ja ho sabíem. És a dir, hi ha incomoditats que jo crec que són d’ofici, 
és normal que en una televisió pública sotmesa al control parlamentari hi hagen grups 
que no estiguen d’acord amb la línia que en aquell moment té aquest mitjà.

Jo el que estic mirant és mirar de resoldre, allà, aquells punts on tinguen raó, és a 
dir, si és que en tenen, però, evidentment, la meua predisposició per a això és absoluta. 
És a dir, mirem a veure què produeix aquestes incomoditats i parlem-ne. Si són d’ofi-
ci, poc hi podrem fer, si en algun cas són fonamentades, evidentment, intentarem arre-
glar-les. Això pel que fa a allò que vostè comentava de la pluralitat.

Pel que fa a l’audiència, que és un altre punt, potser el segon punt més important, i 
que ja n’hem parlat avui, ja he arribat, m’ho he mirat, he arribat a les mateixes consta-
tacions que alguns diputats d’aquesta cambra –concretament el diputat del Grup Socia-
lista–, i el que estem fent ja, o el que estic fent ja, amb l’equip que em volta, per dir-ho 
així, és intentar reaccionar.

Hi ha modificacions de graella de programació que ja han començat abans, evi-
dentment, de l’estiu, algunes estaven previstes, altres no. Utilitzarem l’estiu també, no 
farem vacances, entre cometes; de vegades es diu: «TV3 fa vacances a l’estiu», doncs, 
intentarem no fer-ne tantes o no fer-ne i treballar aquests mesos d’estiu com a element 
de prova de cara a la programació del setembre, i al setembre tindrem la gran prova. La 
gran prova que no serà d’espais o de productes prime time, aquells que es fan en les ho-
res de més audiència televisiva, sinó els que s’emeten al llarg del dia.

La voluntat, la meua voluntat i la meua intenció és canviar-ho radicalment perquè 
aquesta audiència torne a recuperar els llocs que ha anat perdent en els últims mesos.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment de la 
Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director de TV3

322-00141/11

Passem a la tercera pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el compli-
ment de la Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director de TV3. I la formula la 
diputada Jéssica Albiach, del Grup de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president, i bon dia a totes i a tots. Presidenta, en el passat Ple del Par-
lament vam aprovar una moció que va ser presentada pel nostre grup parlamentari, en 
la qual es reprovava el nomenament del nou director de TV3 i, a més, s’exigia el resta-
bliment de la normalitat al consell de govern de la corporació, fet que implicava la seva 
dimissió.

La creixent ingerència que han patit els mitjans de la corporació arran de la contra-
reforma del pacte CiU-PP el 2012 ha anat reduint la pluralitat dels mitjans i per això, 
aquesta moció és un recull de les demandes que han anat fent, fins ara, des del comitè 
d’empresa, el consell professional, col·lectius del sector, antics responsables de TV3 i de 
la corporació..., és a dir, que no som davant d’un caprici, sinó que és un clam que ja fa 
massa temps que estàvem ignorant i que s’havia de posar fil a l’agulla.

I la pregunta és molt clara: compliran amb el mandat del Parlament, que a més va 
ser aprovat per cinc dels sis grups parlamentaris d’aquesta cambra? 

Gràcies.

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com sap, el consell de govern de la 
corporació ja ha valorat, amb data 11 d’abril, la moció a la que vostè ha fet referència, i 
aquesta valoració també comporta com i de quina manera el consell de govern orientarà 
el seu compliment. Des del consell estem treballant, com sap, per conjugar el criteri ex-
pressat per aquest Parlament amb el compliment del que estableix el procediment legal 
vigent, aprovat també per aquesta cambra amb relació a tot el que té a veure amb el no-
menament del personal directiu de la corporació.

El president

Gràcies. Senyora Albiach, té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, presidenta. Vostès s’agafen a que s’ha fet d’acord amb un procediment 
que està vigent des de 2007 i que s’ha emprat sense cap qüestionament en l’elecció dels 
darrers vuit directors de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per part del consell 
de govern; ho sabem. Però també sabem i vostès també saben que la situació i com 
s’han desenvolupat els esdeveniments no són els habituals.

És a dir, tenim el cessament fulminant de l’antic director, tenim una conjuntura de 
país amb escàndols de corrupció estrepitosos i ja vam veure que hi ha una part de Junts 
pel Sí, que és el grup que dona suport al Govern, que no estava d’acord amb el tracta-
ment impecable que s’estava fent per part de TV3. Tenim un nou director del qual mai 
hem qüestionat la seua trajectòria professional, però sí el seu biaix ideològic i tenim da-
vant dels nostres ulls l’inici d’una campanya electoral on els mitjans públics han de ser 
els garants de la neutralitat. I a més, també sabeu que el qüestionament de com han anat 
les coses ha estat per part de tothom.

De fet, el senyor Cuminal, al darrer Ple va dir: «És que se li n’anirà la mà a tothom.» 
Bé, potser no és a tothom, potser a qui se li n’anirà la mà potser és a vostès, no? Alesho-
res, nosaltres creiem que complir amb aquesta moció seria només un primer pas en la 
direcció correcta per a tornar i per a retornar el prestigi i la despolitització dels mitjans 
públics. I ens preocupen les reaccions que hi ha hagut.

És a dir, per un costat, sabem que el nou director de TV3 va posar el seu càrrec a 
disposició, cosa que l’honora, però també és cert que després va fer unes declaracions 
a RAC1, on deia que no anava..., que no es pot deixar marejar pel Parlament –no sabem 
si aquestes declaracions van ser abans o després de posar el seu càrrec a disposició. En 
qualsevol cas, el Parlament no mareja, el Parlament és la veu del poble. I per un altre 
costat, senyora Llorach, vostè segueix al seu càrrec i que sapigam no ha fet cap movi-
ment..., bé, en el sentit que orientava la moció, que era la seua dimissió.

Per tant, vostès sí que han dit que es reuniran amb els presidents dels grups parla-
mentaris per valorar com encaixar la moció amb els criteris que hi havia fins ara per al 
personal directiu, però no sabem res de si vostè acabarà dimitint o no.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com ja li he comentat, el consell, per 
tal de conjugar el criteri que va expressar el Parlament en el compliment del que esta-
bleix el procediment legal vigent, aprovat també per vostès, tant la moció com el proce-
diment legal i amb relació a tot el que té a veure amb el nomenament del personal direc-
tiu de la corporació, com vostè ha dit, hem acordat, vam acordar, el consell de govern, 
sol·licitar reunions amb els presidents i presidentes dels grups parlamentaris per analit-
zar el que li comentava, mirar de treballar per conjugar aquest criteri, aquest doble cri-
teri expressat per la cambra.

Voldria destacar també que la Moció 110 s’aprova al Parlament de Catalunya el 6 
d’abril, que cinc dies després, només cinc dies després, el consell de govern de la cor-
poració ja valora el seu contingut i pren decisions per al seu compliment, i abans d’ahir 
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ja van tenir entrada en aquest Parlament les corresponents peticions als presidents dels 
grups parlamentaris.

Diputada, en només quinze dies, la corporació està ja complint amb l’obligació de 
rendir comptes del compliment de la moció, quan el termini que dona l’article 159.3 del 
Reglament d’aquesta cambra, com vostè coneix perfectament, és de quatre mesos. Per 
tant, voluntat, tota, i mesures, totes, però algunes d’elles ha de reconèixer vostè que no 
estan en mans de la corporació, sinó en mans d’aquest Parlament. Per això, el consell de 
govern de la corporació considera imprescindibles aquestes reunions amb els grups par-
lamentaris d’aquesta cambra, per poder rendir comptes davant d’aquesta comissió, del 
compliment de la moció en el termini legal establert.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els suggeriments 
del Llibre blanc de l’audiovisual

322-00142/11

Passem a la pregunta número 4, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els sug-
geriments del Llibre blanc de l’audiovisual. I té la paraula la diputada Jéssica Albiach, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Canviant totalment de terç, durant la presentació del Llibre 
blanc de l’audiovisual, el senyor Loppacher feia una diagnosi i una sèrie de recomana-
cions per a millorar la situació dels mitjans de la corporació. Pel que fa a la diagnosi, ell 
comentava, no?, que ha baixat l’audiència, ha baixat el finançament públic, han baixat 
els ingressos via publicitat, a més, estem en un entorn de màxima competència: canals 
privats en català i sistema espanyol públic i privat, és el que ell va denominar «la tem-
pesta perfecta».

I davant d’aquesta situació, el president del CAC va destacar alguna de les propostes 
que recull el llibre blanc. En concret, va instar a elaborar un pla estratègic de la corpora-
ció per avaluar, entre d’altres, la conveniència de reorganitzar la corporació, sobretot en 
relació amb les activitats de producció i de prestació de serveis audiovisuals a demanda, 
per a respondre a les noves dinàmiques empresarials.

I ell parlava de la reorganització de la corporació en tres àmbits: la unitat editorial, 
amb responsabilitat sobre la gestió de les programacions i dels catàlegs a demanda, en-
tre moltes altres coses; una unitat de producció, dedicada a la producció pròpia de con-
tinguts per a poder-se adaptar a les noves tendències, i una unitat de distribució, encar-
regada de la gestió del servei audiovisual a demanda.

I al grup al qual pertanyo ens agradaria saber si ja s’està treballant en aquest pla es-
tratègic? Si s’està..., bé, si es recull aquest suggeriment de dividir la corporació en tres 
àmbits? I quins són els eixos i els objectius, exactament, del pla estratègic? 

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com ja li vaig comentar en la passada 
sessió, crec que del mes de març, en la pregunta, crec també, del seu mateix grup, tenim 
la màxima predisposició, des del consell de govern, en totes i cadascuna de les actua-
cions, accions i recomanacions que aborda el llibre blanc.

Som conscients que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és el principal 
actor del sistema audiovisual català i que, en l’entorn actual i de futur, la corporació ha 
de seguir tenint un rol de referència. Estem analitzant, des del consell, les més de noran-
ta actuacions que hi ha dintre del pla estratègic que es vincularien amb la corporació o 
amb els mitjans de la corporació.
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S’està analitzant a fons el contingut i totes les propostes. Precisament per això, per 
incorporar-les al pla estratègic. S’està treballant en el pla estratègic, per tant, encara no 
li puc dir quines s’incorporaran i quines no, a mesura que anem avançant en el detall 
i en el que hi ha, veiem que el llibre blanc ja recull moltes de les coses que ja està fent 
la corporació, com pot ser temes ambiciosos com és la confluència de mitjans o àmbits 
d’innovació tecnològica o nous consums de plataforma que inclús, en alguna ocasió, el 
director de la ràdio, aquí, ha apuntat que això del Netflix català podria ser el TV3 a la 
carta.

Per tant, estem treballant en aquesta línia, però no oblidem també que el Govern 
està impulsant el Pacte Nacional de l’Audiovisual i que vostès, en aquesta cambra, tam-
bé tenen una ponència i estan treballant temes audiovisuals. I, per tant, el que intenta-
rem és recollir tot això i, des de la corporació, el que estem fent és intentar incorporar 
tot això en el pla estratègic que s’està elaborant.

El president

Senyora Albiach, té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, precisament ho comentava perquè alguna de les coses que comentava el senyor 
Loppacher necessiten una modificació legislativa, per tant, hauríem de veure si en la 
reforma que estem portant actualment s’haurien d’incloure coses, més enllà de les que 
estem ja treballant sobre la millora de la governança, i perquè, a més, també caldria in-
cloure-les en el contracte programa. 

I aprofite –perquè crec que, a més, va per bon camí– per saber: ara mateix, en quin 
punt es troba el contracte programa?, si s’està... Jo sé que hi ha hagut ja reunions amb els 
professionals de la casa. Com va la recollida de suggeriments i en quin punt es troba? 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, sí, pel que fa al pla estratègic, el que 
li dic, hi estem treballant intensament, el coordina la consellera Rita Marzoa, hi ha un 
equip des de la Direcció d’Estratègia Corporativa que està treballant aquest tema i, per 
tant, quan tinguem el document més avançat, evidentment, aquest serà el lloc i aquesta 
la comissió on el presentarem.

I pel que fa al contracte programa, el té el Govern en aquest moment. El Govern està 
fent reunions, està pendent del període d’exposició pública i tots els tràmits legals per, 
finalment, aprovar-lo. I sí, com que sé que estan en debat de ponència, ja vaig quedar el 
dia que vaig comparèixer a la ponència que si vostès tenien qualsevol altra qüestió que 
volguessin que el consell de govern s’hi pronunciés de manera col·legiada, no dubtin a 
fer-nos-ho arribar i contestarem gustosament a tot el que ens plantegin.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la governança 
de la corporació

322-00143/11

La pregunta número 5, dirigida a la presidenta en funcions sobre la governança de la 
corporació, la formula el diputat Fernando de Páramo, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Gràcies, president, bon dia. Companys diputats, i presidenta i directors..., la pregun-
ta es muy sencilla, señora Llorach: ¿usted se considera demócrata?
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El president

Senyora Llorach, té la paraula...

Fernando de Páramo Gómez

¿Qué valor...? –perdón, disculpe. (El diputat riu.) ¿Qué valor tienen para usted las 
decisiones democráticas que se adoptan en un parlamento? Y extiendo, también, la pre-
gunta al director de TV3.

Gracias –disculpe, presidente.

El president

Disculpi. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Sí, sí, soc demòcrata. Valoro, evidentment, el que decideix aquesta cambra, i ja els 
ho he explicat. Sobre aquesta qüestió no tinc res més a afegir, ja he contestat a la diputa-
da Albiach i, per tant, res més a dir.

El director de Televisió de Catalunya

Mire, ho intente.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Tercera... (Rialles.) És que clar..., ho intente. Vostè supose que també ho intenta, ho 
intentem tots. El que passa és que, de vegades, capgirant una mica la dita castellana, la 
pregunta ni sorprèn ni ofèn, vull dir..., ni el dubte. Jo ho soc, com puc, i crec que sí, però 
al mateix temps també m’agrada seguir les directrius i les lleis que emanen d’aquest 
Parlament, com a vostè, que també ho supose, no li ho preguntaré.

I hi ha una llei del 2007, que no va quedar alterada per la modificació de la llei del 
2012, que diu: «La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una entitat de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.» I diu també, aquesta 
llei: «La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals actua amb plena autonomia fun-
cional respecte de l’Administració a la qual resta adscrita.» I diu també aquesta llei –tot 
és al capítol II–, versicles 2, 3..., 2, etcètera, arribem al 4: «La contractació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seues empreses filials serà sotmesa 
al dret privat.» Aleshores, entenc que vostès poden reprovar i entenc també que aquesta 
llei està vigent i, per tant, entenc també que el consell d’administració o que el consell 
de govern de la corporació pot prendre també les seues pròpies decisions, d’acord amb 
el contingut d’aquesta llei.

Per tant, jo soc demòcrata, i ara li responc amb una altra pregunta: i vostè atén les 
seues pròpies lleis?

El president

Senyor de Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Sí, por una cuestión de forma: la sesión de control se la hacemos los diputados a us-
ted, y no usted a los diputados. Lo digo porque usted está ahí representando una insti-
tución pública, que le pagan el sueldo, por cierto, todos los catalanes, y usted no viene 
aquí a hacer el show y a recordarnos leyes a los diputados, que las conocemos perfecta-
mente, porque a nosotros sí nos ha escogido el pueblo de Cataluña, y a usted no.

Dicho eso, a usted no la ha escogido ni siquiera el Parlament, señora Llorach, la es-
cogió el señor Duart, pero no el Parlament. Después le pedimos que ratificara su car-
go, con sus compañeros de Consejo, y no se atrevió, con razón, con razón no se atrevía. 
Y después, el Parlament acuerda que usted se vaya, y también el señor Sanchis, pero 
ustedes dicen que no, que no dimiten, cuando se lo están pidiendo todos los grupos par-
lamentarios excepto uno, excepto un grupo parlamentario. Por tanto, se lo está pidiendo 
el pueblo de Cataluña, representado por estos diputados, los catalanes le están dicien-
do al señor Sanchis y a la señora Llorach que se vayan a su casa, pero a ustedes no les 
importa lo que digan los catalanes, les da igual.
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Por eso le pregunto si es usted demócrata, porque los demócratas, lo que hacen es 
aceptar las decisiones que toma un parlamento, eso es lo que hacen los demócratas. 
Y me encanta cuando se ponen ustedes, los separatistas, legalistas –me encanta. Los 
que defienden –y usted, en sus mítines– que había que saltarse las leyes y que había que 
desobedecer, usted, señor Sanchis, en sus bolos con esteladas por toda Cataluña, y me 
encanta que, desde que se haya sentado en esta silla, se haya vuelto usted un constitu-
cionalista, y se haya vuelto usted un legalista que se lee las leyes. Es una gran noticia 
para la democracia que usted quiera cumplir las leyes, porque hace dos días, defendía lo 
contrario en sus mítines.

Y señora Llorach, usted pasará a la historia no solo por ser la presidenta con los peo-
res datos de audiencia de la historia de TV3, sino que, además, va a pasar a la historia 
por ser la presidenta que no respeta la democracia parlamentaria. Mire, cuando un par-
lamento democrático le pide que dimita, no es una opción, usted no puede decidir, se 
lo ha dicho el pueblo de Cataluña, se lo han dicho todos los catalanes, prácticamente, 
representados en esa cámara, excepto, lógicamente, qué casualidad, el grupo del partido 
donde usted milita. El partido donde usted milita es el único que le ha dicho que usted 
no se vaya. En cambio, la CUP y Ciutadans se han puesto de acuerdo, nos debemos ha-
ber vuelto locos todos, para que usted se vaya. No será que en la democracia uno tiene 
que aceptar los resultados, aunque no le gusten. Nosotros perdemos muchas votaciones, 
siendo los líderes de la oposición, ¿y qué hacemos?, asumirlo, no nos queda otra.

Y, señor Sanchis, deje de hacer el ridículo. Si estima todavía su profesión, váyase, 
porque TV3 no es su casa, señor Sanchis, TV3 es de todos los catalanes. ¿Y sabe quié-
nes son sus jefes? Los catalanes. ¿Sabe por qué? Porque son los que le pagan el sueldo, y 
los mismos que le pagan el sueldo son los que le han dicho a usted y a la señora Llorach 
que se vayan a casa.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, sí que he estat escollida per aquesta cam-
bra, amb cent sis vots. Vaig ser escollida consellera de la corporació, i si vostès fessin la 
seva feina, la presidència de la corporació l’escull aquest Parlament entre els sis mem-
bres que conformem el consell de govern. Mentre vostès no facin això, el consell de go-
vern m’ha escollit vicepresidenta i és el consell de govern el que ha de decidir si conti-
nuo o no continuo de vicepresidenta.

I, pel que fa a la moció, res més a afegir del que he dit fins ara.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Evidentment, la meua intenció, senyor diputat, no és controlar-lo a vostè i les meues 
preguntes són retòriques. Les seues són incisives i van dirigides a mi, les meues són re-
tòriques. 

I li diré que sí, que sí, que jo sempre he estat atent al legalisme, l’única diferència és 
que el legalisme s’entén de maneres diferents i, en això, vostè i jo discreparem, ho la-
mente, no passa res, discrepem. És a dir, i torne a explicar-me, perquè es veu que vostè 
no m’ha sentit mai en aquests mítings, segurament perquè no hi era. I jo, de mítings, 
n’he fet molt pocs, en la meua vida, eh? (Veus de fons.)

Jo obeiré les lleis del Parlament de Catalunya, i això és el que he dit sempre, i torne 
a insistir, hi ha una llei i jo interprete, modestament, humilment, que quan se fan segons 
quines reprovacions no s’estan seguint. I després, qui paga o qui no paga el meu sou és 
fantàstic, mira, ara sí, ara el meu sou és de l’erari públic, però la feina que m’han en-
comanat a mi, me l’han encomanat en funció d’aquesta llei. I si resulta que en funció 
d’aquesta llei es fa una reprovació que no l’acaba d’entendre, d’aquí hi ha la meua abso-
luta i total estupefacció. I els altres, després, si volen, poden jugar i poden donar-hi vol-
tes a aquest cas. Jo estic estupefacte de que algunes lleis no són ateses, de vegades, pel 
mateix Parlament. I no em pose legalista, em pose fent el que jo crec que sempre volia 
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fer i considere que he de fer, que és atendre les directrius de les lleis que emanen del 
mateix Parlament.

I si el Parlament no ho fa, des del meu punt de vista perquè en alguna cosa resulta 
que entra en una certa contradicció, m’ha de deixar que ho explique, només, senzilla-
ment, que ho explique. Crec que sí, que algunes vegades vostès entren en alguna con-
tradicció. I no passa res, segurament vostès tenen la raó, perquè representen el poble i jo 
no. Me quede estupefacte i evidentment, també, me quede reprovat. 

Gràcies.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la posada en marxa 
d’un màster de periodisme multimèdia

322-00146/11

Passem a la pregunta número 6, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la posada 
en marxa d’un màster de periodisme multimèdia, i la formula el diputat Gerard Gómez 
del Moral, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Per cert, m’ha agradat que es compleixin els mandats parlamen-
taris, perquè suposo que tindrem una campanya pel referèndum animada, complint el 
que el Parlament de Catalunya ha acordat. 

Dit això, senyora Llorach, aquesta Setmana Santa ens vam assabentar per la premsa 
en una..., pel diari Ara, en concret, no?, que la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals es plantejava posar en marxa, de cara no al curs vinent, sinó al següent, no?, al 
setembre de l’any 18, un nou màster interuniversitari en el camp de l’audiovisual, eh?

Per tant, una iniciativa que, sincerament, em sembla interessant, no?, que em sembla 
que pot ser positiva, en qualsevol cas. I que hi hagi més col·laboració, justament, entre 
universitat-empresa, que es potenciïn aquestes sinergies, no?, entre universitats, entre els 
estudiants, que no quedin només en les pràctiques, no?, que a dia d’avui, en certa mane-
ra, és el que passa, doncs, realment ho trobem molt encertat. I en certa manera, això 
ja va sortir també a la Mesa sectorial dels mitjans de comunicació de Catalunya l’any 
2013.

Tanmateix, això sí que és veritat, hi ha una sensació que els estudis de comunica-
ció..., a vegades hi ha qui diu que n’hi ha molts, a vegades es diu que estan atomitzats, 
no?, i que, en qualsevol cas, sí que és veritat que, en les ponències interuniversitàries 
que es van fer a la Pompeu Fabra, ja es plantejava que s’havia de replantejar, no?, aquest 
mapa d’estudis en el camp de l’audiovisual. 

Per tant, nosaltres, com que només tenim la informació, doncs, que vam saber al 
diari Ara, ens agradaria conèixer més detalls d’aquesta notícia, si és que en tenen, no?, 
que es va publicar la setmana passada i, per tant, si ens poguessin explicar el seu capte-
niment amb relació a aquest màster interuniversitari.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, poqueta cosa li podré explicar sobre el 
màster, de moment. Uns quants antecedents: el 2007, la Corporació va impulsar amb 
dues universitats, la Pompeu i l’Autònoma, el primer màster públic oficial sobre contin-
guts audiovisuals, que era sobre innovació i qualitat televisives. Aquell màster va tenir 
una durada, es va deixar de fer fa cosa de cinc o sis anys, però sempre els mitjans pú-
blics hem mantingut aquest contacte amb les universitats i molts dels nostres professio-
nals, molts dels treballadors de la corporació, tant de ràdio com de televisió, exerceixen 
de professors a diferents universitats i a diferents facultats de comunicació audiovisual.
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Exemples de col·laboració amb el món universitari els tenim, per exemple, amb els 
premis Comunica, que vam fer l’any passat, per tenir talent jove, per captar talent jove i 
perquè hi haguessin projectes en el marc audiovisual, tant de ràdio com de televisió, in-
clús per a plataformes, amb les universitats. 

Aleshores, com que som conscients que nosaltres una de les missions que tenim és 
recuperar aquest talent jove i captar aquest talent jove, hem pensat en la possibilitat de 
retornar a tenir un màster. Però per poder fer això, que és un projecte que es troba total-
ment en estat embrionari, hem fet l’encàrrec, com vostè diu, al senyor Peral. La premsa 
s’avança, sempre aquestes coses és difícil..., estem en mitjans de comunicació i és difícil 
que quan tens un projecte no surti publicat l’endemà a la premsa, perquè un l’hi diu a 
l’altre. Però realment, en aquest moment, encara estem valorant la viabilitat del projecte 
i l’adequació de que les diferents universitats que tenen carreres vinculades a comuni-
cació audiovisual estiguin interessades a que des de la corporació, i conjuntament amb 
elles, es pugui fer aquest màster.

Per tant, quan el projecte estigui aprovat i sigui una realitat estaré encantada de po-
der-los donar tots els detalls, però en el dia d’avui encara no ho puc fer.

El president

Senyor Gómez del Moral, té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies. Sí; senyora Llorach, nosaltres els felicitem, eh? Creiem que és una bona no-
tícia, francament, que s’impulsi un màster d’aquestes característiques. Però sí que els 
demanem que ho facin amb sentit comú, eh? És a dir, els onze degans de comunicació 
fa un parell d’anys, justament, ja parlaven, no?, de que s’havien de revisar els estudis en 
aquest sentit; per tant, sincerament, creiem que la corporació es posi al davant d’això és 
positiu –és positiu. I pels que hem passat per les facultats, diguéssim, de comunicació..., 
i que, per tant, aspirar a poder treballar o tenir unes sinergies més grans, doncs, amb la 
corporació és positiu per als estudiants, és positiu per a l’empresa, és positiu per al país. 

Per tant, en aquest cas, jo crec que ho hem de destacar, però és important això, re-
marcar que ho facin amb generositat, coordinant-se amb les universitats. És molt im-
portant que es pugui treballar amb tot el sistema universitari i que, per tant, puguem 
anar cap a: u, millorar l’oferta formativa, no?, que això millora també la corporació, i 
millorar aquestes sinergies amb la universitat, que, sens dubte, són necessàries per afa-
vorir les dues institucions.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, d’acord amb les reflexions que vostè ha 
fet. És precisament per això que nosaltres encara no havíem fet cap divulgació d’això 
perquè, precisament, el que s’està fent és el sondeig a les onze universitats perquè, si es 
tira endavant aquest màster, sigui d’acord amb totes les universitats de Catalunya.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris per 
a escollir els mitjans externs per a la venda dels productes de la 
corporació

322-00147/11

Passem a la pregunta número 7, dirigida a la presidenta en funcions sobre els criteris 
per a escollir els mitjans externs per a la venda dels productes de la corporació. I la for-
mula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té 
la paraula.



DSPC C 392
21 d’abril de 2017

Sessió 16 de la CCMA 17 

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Senyora Llorach, repeteixo, a pregunta seguida. El passat cap 
de setmana, del 8 i 9 d’abril, coincidint amb programa final de l’Oh Happy Day, es va, 
doncs, posar a la venda aquest CD recopilatori, aquesta quarta temporada, amb el diari 
de La Vanguardia. Quan el Club Super3 ha tret algun CD, per exemple, els vint-i-cinc 
anys, etcètera, també es va posar a la venda, es va distribuir durant uns dies concrets 
en aquest mateix mitjà del Grup Godó. En canvi, amb La Marató, és veritat, doncs, que 
cada any, l’exitós CD que es ven, sí que es pot adquirir amb el conjunt de diaris que hi 
ha en els quioscos. I, en funció d’això, podríem parlar de molts altres exemples també 
de diferents productes que es venen posteriorment a La Botiga de TV3, però que en el 
moment del llançament, doncs, es fa, normalment, a través de premsa escrita, no?, d’al-
tres capçaleres de premsa escrita.

En aquest sentit, doncs, nosaltres volíem preguntar-li quins són els criteris que fan 
servir per escollir quins mitjans de comunicació venen els productes de la corporació, 
no?, com ho hem vist en aquests recents casos. I també com es reparteixen els guanys, no?, 
d’aquestes vendes entre els diaris i la mateixa corporació.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, pel que fa a la col·laboració amb els dife-
rents mitjans per accions de venda de productes, que poden ser discos, llibres o altres 
tipus de productes derivats, bàsicament, dels programes, també llibres, els criteris són 
bàsicament tres. S’atenen les peticions dels diversos grups per estricte ordre que arri-
ben. Mai no es deriva una idea que ens hagi aportat un grup de comunicació concret cap 
a un altre grup, per mantenir la legitimitat de qui ha proposat la idea inicial. Un cop re-
budes les propostes, es porta a terme un estudi de viabilitat de l’operació. Cal que l’ope-
ració asseguri una rendibilitat i que garanteixi que el posicionament i la imatge de les 
nostres marques sortirà reforçada després de dur-se a terme l’acció concreta. Cas que 
sigui així, es tira endavant el projecte, sinó no. 

I per valorar els diversos projectes rebuts es tenen també en compte criteris com 
l’abast de la distribució i l’equilibri entre els principals mitjans, especialment els qua-
tre que normalment tenen conveni amb la corporació per fer-ho, que són l’Ara, El Punt 
Avui, El Periódico i La Vanguardia. Sempre atenent a la seva decisió de col·laborar 
en les accions específiques que els podem proposar nosaltres, si no les proposen ells. 
I aquests, bàsicament, són els criteris.

Menció a banda, el disc de La Marató, evidentment. El disc de La Marató és el ti-
pus de producte..., és que absolutament tots els mitjans de comunicació hi participen: 
La Vanguardia, El Periódico, l’Ara, El Punt, Diari de Tarragona, Diari de Girona, Re-
gió 7, Terrassa, Segre, La Mañana, Sport, Mundo Deportivo, La Grada, etcètera. I totes 
aquestes accions sempre han de ser sense risc per a la corporació, per tant, a cost zero 
per a la corporació. Això és molt important.

Es dirigeixen i es treballen des de la direcció corporativa de Comercial i Màrque-
ting, i totes elles les poden trobar publicades a l’espai de la transparència, com a garantia 
d’una gestió responsable.

El president

Passem, doncs, a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre els 
objectius de la recuperació de les emissions per freqüència modulada del canal iCat.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els objectius de la 
recuperació de les emissions per freqüència modulada del canal iCat

322-00148/11

I la formula la diputada Natàlia Figueras, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la 
paraula.

Natàlia Figueras i Pagès

Gràcies, president. Bé, a l’antiga comissió, companys d’aquesta sala també ja van ce-
lebrar el tema relacionat amb l’iCat FM, parlant-ne i, bé, celebrant que ho recuperem, i 
el passat 5 d’abril el consell de govern de la corporació va prendre l’acord de recuperar 
al setembre les emissions. Llavors, sí que ens interessaria, com a mínim, saber quins 
són els objectius que es persegueixen des d’aquest consell de govern i amb quina, doncs, 
mesura o quin és el plantejament que tindrem i que podrem rebre.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com saben tots vostès, fa ja cinc anys 
es van haver de prendre mesures importants per afrontar la caiguda dràstica d’ingressos 
i de recursos que tenia disponibles la corporació. I, d’entre aquestes mesures, en vam 
haver de fer dues, que va ser la reducció de l’oferta de canals de televisió i la de ràdio. 
I, en concret, en el cas de la ràdio, les emissions de l’emissora iCat FM van passar a ser 
només per internet. 

Des del primer moment, però, aquella mesura ja es va veure com a provisional i re-
versible i, per aquest motiu, l’emissora no es va tancar. Els seus continguts –n’hem par-
lat alguna vegada en aquesta comissió– en gran part es van mantenir en l’emissió di-
gital a través del web i a través de les aplicacions mòbils. I també, i molt important, es 
va preservar la freqüència des de la que s’havia emès fins llavors iCat FM per tenir-la 
disponible en el moment que pressupostàriament poguéssim tornar a disposar d’iCat 
a l’FM. 

Per tant, la mesura presa el 2012 va ser temporal. Es va prendre per necessitat, va ser 
difícil prendre aquella decisió, però es va considerar imprescindible dins del conjunt de 
mesures que vàrem adoptar per poder fer viable..., i salvar la viabilitat de la corporació, 
dels mitjans de la corporació de ràdio i televisió.

Avui, afortunadament, recollim el resultat de molts anys d’esforç –cinc, sis gairebé–, 
en que hem aplicat mesures molt dràstiques de control de la despesa. I, un cop ja vaig 
informar a aquesta cambra que el 2016 l’havíem tancat amb estabilitat pressupostària, 
el consell de govern ha pogut prendre la decisió de retornar iCat a l’FM. I aquest retorn, 
com saben, compta amb la complicitat, i inclús amb el suport econòmic, del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, l’objectiu bàsic de recuperar-la és reforçar el compromís que, com a servei 
públic, tenim per a la promoció i la difusió de la cultura del nostre país.

Després, com que sé que hi ha una altra pregunta concreta sobre continguts, el di-
rector de la ràdio els hi podrà explicar.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el manifest «La 
CCMA que Catalunya necessita»

322-00149/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions sobre el manifest 
de «La corporació que Catalunya necessita». I la formula el diputat Jordi Cuminal, del 
Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.
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Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, president. Senyora Llorach, fa tot just dues setmanes, coincidint amb un de-
bat intens que hi havia aquí al Parlament sobre TV3, cinc exdirectius de la corporació 
van presentar un manifest, que, com dèiem ara, el títol és «La corporació que Catalunya 
necessita». 

En aquest manifest es recullen no sé si denúncies o queixes, fins i tot d’èpoques en 
que ells n’eren responsables o que, fins i tot, aquests directius hi van conviure. Però no 
és aquest el moment ni el lloc perquè jo doni la meva opinió, el que volia saber és quina 
valoració en fan vostès.

Moltes gràcies.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, bàsicament, són dues les reaccions que a 
mi m’han generat la lectura del manifest que van fer aquests cinc exdirectius: una de sa-
tisfacció i l’altra de sorpresa. 

Satisfacció, per exemple, en comprovar que, malgrat alguns dels exdirectius signants 
ja fa alguns anys que estan allunyats o de funcions directives o executives en el sector 
audiovisual del nostre país, continuen amb un gran interès pels seus mitjans públics, 
perquè aquests tinguin potència, i es preocupen pels reptes de futur d’aquests mitjans. 
També em va causar satisfacció constatar la coincidència en alguns dels plantejaments 
que tenia el manifest, com, per exemple, que l’audiovisual ha esdevingut un sector deci-
siu en l’evolució de totes les cultures, que la corporació és l’actiu principal de la cultura 
catalana i del conjunt de l’audiovisual per fer front a la situació de debilitat de la llen-
gua, o bé que la disminució dels pressupostos públics ha restringit molt la disponibilitat 
de recursos de l’audiovisual català en un moment decisiu.

Ara bé, també he experimentat sorpresa. Sorpresa en veure escrites, ara, propostes 
que alguns dels signants, en el seu dia, no van impulsar quan tenien responsabilitats, 
tant en el sector audiovisual com a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per 
exemple, sorprèn llegir en el manifest, i llegeixo literalment, diu: «Inexcusablement, cal 
complir el mandat legal de nomenar gestors de la corporació que no responguin a equi-
libris partidistes, sinó a la selecció dels millors professionals disponibles.» Quan aques-
ta despartidització la reclamen quatre ex-alts directius, nomenats tots ells directament 
pel Govern, un d’ells mitjançant, inclús, una modificació exprés, via decret llei, de la llei 
del 2007, procediment que, per cert, el Consell de Garanties Estatutàries va considerar 
inadequat el 2010.

Sorprèn també, per exemple, que reclamin la signatura d’un contracte programa 
quan alguns dels signants exercien responsabilitats a la corporació o al Govern després 
del 2009 i no van fer-lo ni el van aprovar. Per cert, contracte programa que aquest con-
sell de govern sí que va portar al Govern, contracte programa 2013-2016, que sí que và-
rem redactar i que vostès saben que no es va signar només per les incerteses econòmi-
ques que va provocar tot el conflicte de l’IVA, que n’hem parlat a bastament en aquesta 
comissió. 

Ara bé, malgrat la meva sorpresa en aquests dos o tres aspectes, vull remarcar la 
coincidència en la majoria dels plantejaments, que ja he comentat, i molt especialment 
en la seva petició que, en la mesura del possible, s’augmentin els pressupostos públics 
destinats a aquesta corporació.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre la moció en 
què es demana la seva dimissió.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la moció en què es 
demana la seva dimissió

322-00150/11

I la formula la diputada Esperanza García, del Grup Parlamentari Popular. Té la pa-
raula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyora Llorach, la pregunta és ben simple: complirà vostè 
amb la moció aprovada per aquest Parlament que demana la seva dimissió per il·legal i 
irregular?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, he contestat a bastament sobre aquesta 
qüestió i no he d’afegir res més al que ja he explicat.

El president

Senyora García, té la paraula.

Esperanza García González

Bé, senyora Llorach, vostè té un concepte de retre comptes a aquesta cambra molt 
particular, perquè vostè s’ha limitat a llegir un comunicat que va emetre ja el dia onze, 
el passat dia onze, en què es van reunir, dintre del consell de govern de la corporació, 
per fer, al final, veu cega i ulls sords a una decisió que s’ha pres en aquest Parlament. 
Una decisió que s’ha pres en aquest Parlament, on la majoria de la ciutadania catalana, 
que està representada en aquesta cambra, li diu que plegui. Vostè li deu la seva condi-
ció, ja no de presidenta, sinó de consellera, i amb això, vostè té raó quan contesta alguns 
diputats, a aquesta cambra.

Però a vostè li han regalat, el consell, la presidència en funcions de la corporació; 
no li pertoca aquesta funció. Però el que és pitjor és que vostè es limita a llegir, o a dir 
que ja ha contestat aquest requeriment, en comptes de donar explicacions i tenir el més 
mínim decòrum de posar, ni tan sols el seu càrrec a disposició dels seus companys de 
consell.

Miri, al final, vostè està en una situació no només d’irregularitat, sinó d’il·legalitat 
i d’esquena a aquest Parlament. És a dir, vostè s’ha passat pel folre una moció presa en 
aquest Parlament per una àmplia i aclaparadora majoria de la ciutadania catalana. Vos-
tè ens ha dit que ha emès i ha tramitat una carta als grups parlamentaris, però miri, al 
final, que vostè valori una moció aprovada per aquest Parlament, no és complir-la. Que 
vostè enviï cartes als grups d’aquest Parlament per tenir reunions no és respectar-la, és 
marejar la perdiu. Que vostè digui que la voluntat de compliment depèn d’aquesta cam-
bra és mentida, simplement mentida. Depèn de vostè, dimiteixi, dimiteixi, perquè està 
vostè com a presidenta en funcions en frau, i ho sap perfectament. (Veus de fons.) No 
rigui, perquè no fa gràcia. Està vostè com una presidenta en frau.

Vostè, al final, ha de permetre que el president, que sí que va escollir aquesta cam-
bra, que és el senyor Duart, torni a les seves funcions, dintre del consell. I ho ha de fer 
ràpid, perquè al final, està vostè convertint el consell en una ciutat sense llei –vostè està 
convertint el consell en una ciutat sense llei. Té l’oportunitat de rectificar, té l’oportuni-
tat de demostrar que respecta les decisions que pren la ciutadania catalana mitjançant 
aquesta cambra.

Jo sé que el senyor Sanchis no les respecta, perquè ja va dir que el Parlament el ma-
reja. Faci-ho, com a mínim, vostè.

El president

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

Ho repeteixo, com que ja he expressat la meva opinió i què pensa el consell de go-
vern de la moció expressada per aquest Parlament, no tinc res més a afegir al que ja 
he dit.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la renovació del 
membres del consell

322-00151/11

Passem a la següent pregunta a la presidenta en funcions sobre la renovació dels 
membres del Consell. La formula el diputat Albert Botran, del Grup Parlamentari de la 
CUP. Té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. És sobre el tema, una mica, el que sobrevola aquesta comissió, com és 
lògic, perquè, després del que va aprovar el Ple, doncs, no hi ha hagut, pràcticament, cap 
conseqüència i bé... Sí, a mi tampoc m’agrada fer-me pesat, però és que és davant de la 
manca d’eines, i la manca de..., veure que no hi ha cap voluntat. El que més s’apropa a 
una voluntat per part del consell de govern a resoldre aquesta manca de complicitat ab-
soluta entre els grups parlamentaris i el consell de govern és que se’ns enviï una carta 
dient que hi haurà una reunió..., llavors, sí, ens veiem obligats a seguir preguntant en el 
que és el nostre espai, que és aquest, la comissió de control. 

Jo ho volia enfocar des d’una altra perspectiva, no de la moció, perquè ja compta-
va que altres grups farien aquesta pregunta, sinó des de les altres mocions i resolucions 
que s’han aprovat per a la renovació del consell, perquè, doncs, tocaria en aquest primer 
semestre del 2017. Vostè, senyora Llorach, sembla que ens desafiï en alguna de les seves 
intervencions, quan diu que la responsabilitat és nostra. I jo crec que tots els grups par-
lamentaris estem fent el que està en les nostres mans per complir amb aquesta respon-
sabilitat, no? I hem aprovat una resolució a l’octubre, i hem aprovat una altra moció al 
novembre, i, finalment, la moció de l’altre dia, també tenia relació amb la renovació dels 
membres.

Ja no sabem què més ens queda per fer, per complir aquestes responsabilitats nos-
tres, en la renovació del Consell. No ho sé, se m’acuden, eh?, coses, però crec que ja ex-
cedeixen la tasca parlamentària. Però, vull dir, parlamentàriament ja ho hem demanat 
que s’ha de renovar, llavors..., això acabarà en breu, perquè és en la primera meitat del 
2017. 

La meva pregunta és molt senzilla: com a consell de govern, pensen complir aques-
tes mocions que demanen la renovació de la meitat del consell?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Si no vaig mal fixada, aquestes mocions s’han convertit en una ponència que està 
estudiant els canvis legislatius que s’han de produir en l’àmbit audiovisual, però el que 
preveu la Llei de la corporació és una primera renovació parcial –li contesto el tema de 
la renovació que vostè em demanava– dels actuals membres, dels sis membres actuals, 
el tercer any d’haver estat constituït el consell de govern, garantint, així, que les suc-
cessives renovacions, cada tres anys, es faran sempre deixant tres consellers nous i tres 
amb experiència.

Per tant, en aquests moments cap membre del consell de govern té el mandat acabat, 
finalitzat o caducat. Per què? Perquè la llei també preveu que, el mandat d’aquests con-
sellers és per sis anys, mandat que va començar el març del 2012 i que, per tant, fineix el 
març del 2018. Per tant, això és el que hi ha pel que fa a la renovació. 
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I en aquests moments, allò que preveia la llei, de la renovació parcial del 50 per cent 
als tres anys, ha passat fa dos anys i un mes. Per tant, difícilment es podria complir la 
llei si es fes ara.

El president

Senyor Botran, té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Miri, és evident que és interpretable, la qüestió dels mandats, i vostès defensen 
aquesta visió, però hi ha moltes altres visions sobre aquesta qüestió, i crec que la que 
preval, entenc jo, és la interpretació que en fa el Parlament, que és a qui, en última ins-
tància, vostès es deuen. I hi han aquests textos aprovats, eh?, aquestes mocions. I que 
s’obri la ponència no exclou el compliment d’aquesta moció, perquè el que es diu en 
aquesta moció és que: «si la llei està acabada, ja s’escollirà per la via que estableix la 
nova llei, però en cas...», i preveu aquesta situació, «en cas que aquesta llei no estigui 
aprovada i, per tant, que la ponència estigui oberta, però no tancada, es faria amb una 
sèrie de requisits, els dos terços parlamentaris, etcètera.»

Per tant, una cosa no exclou l’altra, jo crec que aquestes lleis... –crec, eh?, estic con-
vençut–, que aquestes mocions estan vigents i que, el que els tocaria és fer un gest de 
voluntat política i acceptar que s’ha de renovar la meitat del consell en el primer semes-
tre d’aquest any.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Les mocions deuen estar vigents, però la llei, que és de rang superior, suposo que 
també. I, per tant, si la primera renovació parcial s’hauria d’haver fet al març del 15, 
d’acord amb la llei i els procediments previstos, i no es va fer en aquell moment, i hi ha 
un article de la llei que diu que el mandat dels consellers membres fineix al cap dels sis 
anys, doncs, seran interpretacions diferents, dic, però la llei diu el que diu.

El president

Passem a la següent pregunta, al director de Televisió de Catalunya sobre el segui-
ment de l’activitat del president de la Generalitat.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el seguiment de 
l’activitat del president de la Generalitat

323-00115/11

I la formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa-
raula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Al darrer Ple, el president Puig-
demont va fer campana, no va venir al Parlament, com era la seva obligació, i quan vam 
preguntar on era, no ens van voler contestar, però aviat vam tenir resposta: era de viat-
ge secret a Atlanta. Ja sabem que és el Govern menys transparent, el fals ministre de 
Transparència oculta la seva agenda i ara també oculta la del president, i era un viatge 
secret, del qual no van informar ni a l’oposició ni, el que és més important, a la ciuta-
dania.

Però, qui hi havia allà? Les càmeres i els micros dels mitjans públics de TV3. Com 
que un viatge a Atlanta no s’improvisa, la pregunta és clara: qui va despenjar el telèfon 
per dir que havien d’anar a Atlanta a cobrir el viatge secret del president? I no em diguin 
que ningú, perquè, o tenen telepatia o algú sabia d’aquest viatge a Atlanta i per això van 
enviar les càmeres. 

Gràcies.

El president

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

Podria dir... –no m’esperava la pregunta plantejada d’aquesta manera, senyora dipu-
tada–, li podria dir que les fonts, en periodisme, resulta que normalment són secretes, 
no es confessen les fonts, però li diré que, sens dubte, quan alguna persona, que no sé 
exactament qui és, informa sobre un fet que considerem que té especial rellevància, in-
terès periodístic i afecta al representant de Catalunya en l’interior i en l’exterior, que és 
el president de la Generalitat, doncs, evidentment, nosaltres ho seguim.

Si em demana sobre el detall de qui i com ho va fer? No ho sé. Si em demana si 
nosaltres hauríem d’haver seguit aquesta informació? Li diré que sí, que l’hauríem d’ha-
ver seguit i que estic molt content i molt orgullós d’haver-la fet. Com tantes altres, eh?, 
com hem seguit altres viatges del president de la Generalitat i fins i tot també del presi-
dent del Govern espanyol. 

Més enllà, si tenen més curiositat, ho preguntaré. Si la persona que va tindre la in-
formació i que la va aconseguir, així m’ho permet, doncs, revelaré quina és la seua font. 
No sé si és tan important. En tot cas, el que és important, per a nosaltres, era cobrir bé 
aquella informació que consideràvem d’interès públic.

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Miri, tant vostè com la senyora Llorach estan aquí per-
què els ha posat un partit, i vostès estan treballant pel seu partit des d’una plataforma 
pública, pagada amb els diners de tots. I és que, a més, ja, ni dissimulen: dimecres van 
retransmetre en directe un míting de Junts pel Sí, amb Mònica Terribas, de la ràdio pú-
blica, com a artista convidada, incomplint, per cert, el seu propi llibre d’estil.

Ja ho van fer a Brussel·les, van retransmetre el míting en directe; ho van fer dime-
cres, un altre míting en directe, i ho tornen a fer avui, un altre míting en directe de Junts 
pel Sí. Dimecres, per exemple, podrien haver optat per retransmetre en directe l’acte 
d’homenatge a la senyora Carme Chacón. Doncs, no, van decidir retransmetre en direc-
te el míting de Junts pel Sí, i avui un altre cop, ja en van tres.

Llavors, la meva pregunta és: quan pensa retransmetre en directe un acte de Ciuta-
dans?, perquè ja en porten tres de Junts pel Sí. Nosaltres som la primera força de l’opo-
sició. Si han retransmès en directe tres actes de Junts pel Sí, dic jo que ja toca retrans-
metre un acte de Ciutadans. La pregunta és: quan tenen previst retransmetre en directe 
un acte de Ciutadans?

I, si em diuen que no, quedarà molt clar que és que no és una televisió de tots, perquè 
és que portem ja tres mítings en directe de Junts pel Sí. 

Gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies. Si em permet la prèvia, a mi no m’ha posat un partit polític. Si era una pre-
gunta..., si era retòrica l’entenc perfectament, però si és una pregunta no retòrica, sinó 
per contestar, si és una afirmació li diré, d’acord, vostè ho veu així, a mi em permetrà 
que ho veja d’una altra manera: a mi no m’ha posat un partit polític i si cal repetir-ho 
cinquanta-quatre vegades ho repetiré. I si vostè no em creu, doncs, mire, davant de vos-
tè tinc un problema de credibilitat, però ho dic com ho sent, no m’ha posat un partit 
polític.

I seguint parlant d’això, parla vostè de mítings..., no tinc la percepció de que es fa-
cen mítings, moltes vegades fa l’efecte que quan se fa un acte institucional o quan se fa 
un acte..., això ja és un míting. Ara, si vostè em pregunta: «Quan retransmetran vos-
tès un acte que tingui interès públic, de Ciutadans?» Li ho diré molt clarament, quan 
els professionals que fan Televisió de Catalunya consideren que... –per cert, no es mo-
uen per consignes, i, si no, els ho pot preguntar vostè, a ells o els seus representants–, 
que aquell acte té interès, ho farem. I ho faré encantat. I si vostès tenen més dades sobre 
això, i diuen, crec que hi ha alguna distorsió o alguna causa o el que siga que no acaba 
de funcionar, etcètera, també honestament, i per tant, ens ho hauríem de mirar, amb tot 
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el gust del món. I a més, considerant que vostès hi tenen el dret, ens ho mirarem, m’ho 
miraré amb vostès també per veure què està passant i per què això no es fa així.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els canvis en la 
graella de tarda de TV3

323-00119/11

La següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre els canvis 
en la graella de tarda a TV3, la formula la diputada Adriana Delgado, del Grup Parla-
mentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bon dia a tothom. En les seves primeres entrevistes com a nou 
director de TV3, explicava que calia ser més flexibles i prendre decisions amb més ra-
pidesa que fins ara, davant de programes que no tenien l’audiència esperada. Pocs dies 
després, es decidia eliminar de la graella el programa Tot o res, després de només quatre 
mesos d’emissió, un canvi que se sumava a la idea de desplaçar el magazín Divendres i 
afegint una nova sèrie després de La Riera, perquè quedés enllaçat amb el concurs, amb 
l’objectiu d’acumular més audiència abans del Telenotícies vespre.

Amb aquesta eliminació dràstica del Tot o res, el programa Divendres ara tindrà una 
durada de més de tres hores i mitja, a partir del proper dos de maig i voldríem saber, se-
nyor Sanchis, si el programa Tot o res s’ha eliminat, tal com s’ha comentat, per aquestes 
qüestions de falta d’audiència o hi ha altres motius que han propiciat aquesta ràpida eli-
minació. Per què no s’ha esperat a veure com funcionaven, precisament, aquests canvis 
que s’havien proposat dins del mateix programa per aconseguir un millor resultat entre 
els espectadors? Si hem d’esperar més decisions radicals com la de l’eliminació d’aquest 
programa, o també, per exemple, de Bogeria a la pastisseria, que aquesta setmana tam-
bé ha deixat d’emetre’s, per entendre si aquesta serà una nova manera de fer davant 
d’una situació d’audiències no desitjades.

També voldríem saber què se n’espera, de la nova sèrie Nashville, que s’emet des 
d’aquesta setmana, com deia, després de La Riera, i com es reestructurarà quant a con-
tinguts i a producció el programa Divendres, que tindrà més hores d’emissió, també 
com hem comentat. I, en definitiva, vaja, quin és l’objectiu que es pretén aconseguir 
amb tota aquest reformulació de les tardes a TV3?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Ara ja ho estic fent bé, eh?

El president

Sí, sí.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora diputada, gràcies. Sap un dels problemes amb què ens trobem?, i és un pro-
blema, per dir-ho així, assumit, perquè és necessari. Que les estratègies d’una televisió 
pública són transparents i les estratègies de programació, de graella i altres decisions en 
televisions privades no ho són. Però nosaltres competim amb televisions privades. Per 
tant, ells no ens expliquen el que pensen fer ni el que es proposen i nosaltres els hem 
d’explicar, perquè a més ho hem de fer així, el que ens proposem.

Superat l’inconvenient –que no crec que siga greu, però és un inconvenient–, efecti-
vament, aquesta és l’estratègia que ara mateix tenim en Televisió de Catalunya i que jo 
em vaig plantejar quan vaig arribar a la direcció de la televisió. Hi ha unes franges ho-
ràries molt llargues que no funcionen. 
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I quan vostè diu: «Només quatre mesos», l’adverbi és arriscat, perquè de vegades 
en quatre dies o en quatre setmanes ja es veu que una cosa no funciona i en Televisió 
de Catalunya normalment aquestes anomalies, per dir-ho així, d’audiència, que malgrat 
que estava registrat en els contractes com s’havien de corregir, moltes vegades es deixa-
ven durant tota la temporada sencera i no passava res. Segurament perquè Televisió de 
Catalunya ja ocupava el liderat i no calia preocupar-se, però ara l’ha perdut i sí que cal 
preocupar-se.

Aleshores, exactament és això: quatre mesos no és poc. Jo vaig parlar amb la pro-
ductora responsable del programa, aquesta era l’única atenció que em movia, li vaig de-
manar una sèrie de canvis als seus representants, que em van dir al cap de pocs dies que 
no podien assumir. Com que no els podien assumir i nosaltres tenim aquests problemes 
enormes d’audiència en aquella franja horària llarguíssima, vam decidir actuar. I aques-
tes actuacions, evidentment, si depèn de mi continuaré fent-les.

El resultat? El resultat és que, efectivament, s’ha alterat la graella en aquell moment. 
El resultat també és que Nashville està funcionant i que després d’haver situat Divendres 
i haver tret el concurs ens situem fins i tot aquests dies en unes bones xifres d’audiència 
una altra vegades molt relatives, perquè són pedaços i no canvis estructurals, però, evi-
dentment, aquesta és la intenció.

Davant de qualsevol altra possibilitat, eventualitat, que calga actuar amb rapidesa 
–rapidesa, li ho torno a repetir, que no són quatre mesos–, ho intentarem fer.

El president

Senyora Delgado, té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

També sobre el tema del programa Divendres, que també demanàvem com es re-
estructurarà quant a continguts i producció.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies. Li queden per contracte pocs mesos ja, fins a la temporada d’estiu. Men-
trestant, el que hem parlat amb la gent, amb els responsables de Divendres, igual que ho 
vam fer amb els responsables del concurs Tot o res, és que intenten recuperar fer més 
atractiu el programa que fan, reaccionar més i fer més atractiva aquesta audiència.

Nosaltres els hem posat una sèrie d’elements que considerem que els poden ajudar 
i entre aquesta sèrie d’elements és: ressituar l’horari i canviar l’estructura del progra-
ma, que abans començava sent d’informatius i acabava sent més d’entreteniment i ara, 
darrere Nashville, començarà sent més d’entreteniment i acabarà sent, quan s’acoste al 
Telenotícies vespre..., i que arribarà net, sense un altre programa pel mig, intervindran 
més elements d’informació.

I, per tant, estem treballant amb la productora que fa el programa tant com podem 
per intentar recobrar aquesta audiència i ja per començar a preparar coses de cara a 
l’any que ve, amb les propostes que tenim de nous programes que el substituiran, per 
veure com ho hem de fer entre tots plegats, productora i nosaltres, per recuperar aquesta 
audiència.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les línies d’actuació 
previstes per a reforçar els continguts culturals de Televisió de 
Catalunya

323-00122/11

La següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre les línies 
d’actuació previstes per reforçar els continguts culturals de Televisió de Catalunya, la 
formula el diputat Toni Balasch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.
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Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, president. Suposo i som ben conscients de que tots compartim la im-
portància de la cultura en el sentit més ampli de la paraula, perquè és una paraula que té 
molts diversos i diferents matisos.

Segurament, tots associem a paraules com «talent», com «creativitat», com «saber», 
com «anàlisi», com «reflexió», com «una societat formada», i al final tot això acaba sent 
progrés i acabar sent benestar. I per això des de Junts pel Sí també ens agrada parlar de 
la cultura com una quarta pota de l’estat del benestar, no? I també jugant una miqueta 
amb una doble vessant: la necessitat humana, la necessitat social –que és aquesta que 
m’hi referia ara–, perquè també no deixa de ser un sector econòmic molt i molt impor-
tant, que amb la pujada de l’IVA ha patit un greu sotrac –mig corregit ara darrerament, 
però no del tot encara– i que també lliga molt i fa molta referència als valors humans, 
als valors més essencials de la persona humana.

Aquí podríem parlar d’emocions, podríem parlar de sentiments, podríem parlar del 
reconeixement a l’altre, del reconeixement a l’obra feta, del reconeixement..., etcètera. 
Però també hi ha una necessitat de Catalunya com a nació, i m’agrada, quan parlo en 
aquest àmbit, una reflexió que vaig creure interessantíssima de Salvador Giner quan 
parlava de la diferència que hi ha entre multiculturalisme o pluralisme cultural, que no 
és el mateix una societat basada o centrada en cultures mosaic, una al costat de l’altra, 
i on sempre acaben sortint problemes, o una societat basada en una pluralisme cultural 
molt potent, que necessita un eix comú vertebrador de tots plegats i on cadascú des de 
la seva diferència i des de la seva particular cultura personal o d’un petit nucli de relació 
tingui una cultura eix central que englobi totes les altres, una necessitat de país.

Per tant, en tot aquest context, a nosaltres ens agradaria preguntar –avui que estem a 
les portes de Sant Jordi especialment, i sentint la música dels joves intèrprets i fantàstics 
intèrprets de l’Esmuc a fora– quines són les línies d’actuació específiques que té previst 
plantejar, vinculades a la necessitat de reforçar els continguts culturals a la Televisió de 
Catalunya.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. A veure, exactament, com li he comentat abans a un dipu-
tat, em mou la mateixa prioritat i les mateixes reflexions que es fa vostè.

És difícil de vegades compaginar el que són audiències, que es busquen amb la mà-
xima, per dir-ho així, obertura, i programes culturals, perquè m’entenga –i perquè m’en-
tenga jo una mica també–, explícits.

La cultura està implícita en gairebé tota la programació de Televisió de Catalunya. 
Ahir vam estrenar un programa a la nit, que es diu Joc de cartes, que per audiència va 
anar molt, molt bé, va ser el programa més vist en la seva franja horària, encara que pel 
share va quedar el segon, darrere Supervivientes, que supose que també intenta fer, a la 
seua manera, cultura... (rialles), bé, a la seua manera.

Nosaltres quan ens plantegem programes com aquest, d’altíssima audiència, ens 
plantegem sempre també que d’una manera no explícita però sí implícita tinguin a veu-
re amb la cultura.

Explícitament –explícitament– hi ha una sèrie de programes, que no són tants com 
voldríem, que ara mateix salpebren tota l’audiència del Canal 33 i de vegades també de 
TV3, i que hem de continuar treballant.

A mi m’agradaria que aquests programes..., treballar-los més i que n’hi haguera més. 
I fins i tot m’agradaria, i espere –miri, ara assumiré un compromís, un dels primers– de 
cara a la graella, i si ho permeten els nostres recursos, el mes de setembre preparar un 
programa de contingut explícit cultural –explícit cultural– i que estiguera en una franja 
de màxima audiència. Ho intentarem.

Després, tot allò que creua la programació i que implica cultura..., ahir jo mirava el 
Telenotícies vespre i vaig veure que hi havien per primera vegada en bastant temps més 
notícies de cultura que d’esports. És clar, s’acosta Sant Jordi i això és trampa. M’agrada-
ria que fora sempre, però vostè també entén que l’expectativa que destil·len segons quins 
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esports és molt més gran, l’interès, que no el que suscita la cultura. Bé, tot això ho tinc 
clar. I encara tinc clar també el concepte aquest del senyor Salvador Giner de multicul-
turalitat, que em sembla que és l’adequat.

Ho intentarem, però no ho intentarem només com una declaració d’intencions, sinó 
que en pròximes compareixences m’agradarà anar concretant-ho més. I les seues pre-
ocupacions, senyor diputat, són les meues també, en aquest sentit.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris de 
prioritat informativa

323-00123/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 
els criteris de prioritat informativa, i la formula la diputada Esperanza García, del Grup 
Parlamentari Popular. Té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. La pregunta és molt simple: quins són els criteris i les prioritats 
informatives que afecten la graella i la pluralitat, suposadament, informativa dels con-
tinguts de TV3?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Respondré breument, senyora diputada, perquè crec que la millor part vindrà des-
prés. Els criteris són coneguts, estan al Llibre d’estil de Televisió de Catalunya i nosal-
tres treballem per fer periodisme, entès com a servei públic i que intente cobrir les de-
ficiències d’informació que té la població, que té l’opinió pública o que té l’audiència.

I tot això, aquesta necessitat de cobrir aquest interès informatiu s’estructura en base 
a una sèrie de valors que són els que habitualment hi ha en el periodisme –en això no 
descobrim res–: hi ha l’actualitat, hi ha la globalitat, hi ha la proximitat, més proximitat 
que no globalitat, hi ha també la incidència social –això és importantíssim, encara que 
entenc que la incidència social o l’interès social són termes que es poden discutir molt–, 
i finalment el valor documental i patrimonial.

Aquest és l’interès formal i aquest jo crec que és l’interès que segueixen també 
–o l’ordre del prioritats, millor dit– els responsables de Televisió de Catalunya.

I ara vindrà l’altra. I calle, per poder-la contestar amb una miqueta de temps.

El president

Gràcies. Senyora García, té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Miri, vostè, senyor Sanchis, no era encara director de TV3 quan 
vàrem conèixer que el Suprem, per segona vegada –per segona vegada–, rectificava els 
continguts que emetia TV3 per marcat biaix ideològic. És a dir, hi havia una sentència 
que va ser comunicada fa uns dies on el Suprem deia que TV3 s’havia saltat no només el 
Llibre d’estil, sinó fins i tot la seva funció de mitjà de comunicació públic, objectiu, neu-
tral i plural, fent de la cobertura de la Diada del 2015 un clar biaix informatiu i va haver 
de rectificar el Suprem el que no feia el mitjà públic.

Vostè no era director, però ara sí. El seu nomenament va provocar una cosa absolu-
tament inèdita en aquesta cambra, i és que tots els partits de l’oposició, excepte el del 
Govern –i d’aquella manera– es posessin d’acord amb que vostè no era idoni, no era 
neutral per al que necessitava un mitjà de comunicació públic, fins al punt que se li ha 
demanat la seva dimissió i vostè ha dit que no es deixarà marejar pel Parlament. Les 
sospites i el perquè els grups de l’oposició es van posar d’acord eren per la manca de 
neutralitat i per quin paper faria vostè dintre de TV3 i quina funció tindria com a direc-
tor del mitjà. 
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La seva arribada sí que ha canviat la prioritat informativa. Vostè em parla d’incidèn-
cia social, de proximitat, de font documental i patrimonial, i jo li faig quatre observa-
cions. La primera, com és que ha desaparegut pràcticament el cas Palau de la prioritat 
informativa de TV3? Vostè ens va dir: «Hi ha moltes sessions. Si té interès informatiu 
farem la cobertura adient». Doncs, passa pràcticament inadvertida.

Segon, el cas Pretòria. Les declaracions del seu amic, el senyor Prenafeta, també 
han passat pràcticament desapercebudes.

Què és el que ha canviat i per què ho dic? Miri, hi ha mítings en directe del PDECAT 
–ja li hem dit en una pregunta anterior–; hi ha una cobertura especial per al muntatge 
del conclave entre el senyor Jimmy Carter i el senyor Puigdemont; hi ha un especial 
Bonvehí i els candidats de quita y pon del PDECAT.

Miri, vostè es va comprometre –malgrat que no ha respectat una decisió del Parla-
ment, de dimitir– amb aquesta cambra i amb aquesta comissió a introduir criteris de 
pluralisme polític, d’introduir neutralitat objectiva als continguts informatius de TV3, 
i la realitat que ens trobem és que tenim una sentència que ens avergonyeix a tots els 
catalans i a la televisió pública catalana que diu que es sotmet les informacions a biaix 
informatiu i que és només la televisió independentista.

I vostè, només en el poc temps que porta en el càrrec, ja ha canviat la prioritat infor-
mativa a TV3.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Humilment, crec que la sentència no diu això i humilment també m’agradaria en-
tendre l’expressió que vostè diu «i d’aquella manera», quan parla de que els membres 
de Junts pel Sí van acceptar el meu nomenament. Bé, no ho sé, igual vostè té informa-
ció que jo no tinc i que m’agradaria compartir-la, perquè em dedique ara a la informació 
pública.

En tot cas, mire, el prejudici... (Veus de fons.) Sí, no ho sé, ho parlarem, ho parlarem 
després si tenim temps. Mire, el prejudici és lògic, però jo considere que és excessiu. 
Primera, perquè, sense voler-ho però ha acabat atribuint-me a mi aquella sentència i a 
coses que jo no he fet i, per tant, escolte, si va haver-hi una sentència i fins i tot es va en-
tendre la sentència i es va comentar que caldria rectificar en els termes que ja marcava 
en el futur, doncs, evidentment, ho farem.

Després, vostè m’enumera una sèrie de casos que jo crec que parteixen de percepci-
ons absolutament diferents. Efectivament, els professionals responsables dels informa-
tius de Televisió de Catalunya tenen la instrucció de donar la rellevància necessària en 
aquelles intervencions en casos judicials i davant dels tribunals que consideren que són 
importants.

Jo, en aquest sentit, no he canviat ni una, ni una –per dir-ho així– indicació. Escolte, 
jo no. Si vostè també té aquesta informació, torne a repetir-li que m’encanta, perquè va 
bastant per davant meu en aquest sentit periodístic.

En el cas del cas Pretòria, resulta que el senyor Lluís Prenafeta –amic meu, com 
vostè ha dit molt bé– va declarar l’altre dia i es va oferir en directe aquesta declaració, 
com s’havia fet sempre. I no només això. Ho vaig dir aquí i ho torne a dir: en aquests 
casos de judicis –ara segurament m’estendria una mica massa– el criteri continuarà 
sent el mateix. I espere que aquests judicis que ara han entrat també en llista d’espera 
puga emetre’ls en directe el Canal 3/24 amb la mateixa eficiència que ha fet fins ara. 
Espere. I aquest continuarà sent el nostre compromís, m’agraden o no m’agraden a mi 
personalment –que això és el meu problema i no intervé gens en aquestes, per dir-ho 
així, estratègies– aquells judicis en la manera com responen o no responen els impli-
cats.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la 
programació prevista d’iCat i les sinergies amb les altres emissores

323-00118/11

La següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la programació 
prevista d’iCat, la formula la diputada Adriana Delgado, del Grup Parlamentari Junts 
pel Sí. Té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bé, tal com ja s’ha parlat anteriorment, fa quinze dies celebrà-
vem el retorn a l’FM de l’emissora iCat. Una emissora que, després de la seva suspensió 
a la freqüència modulada, va haver d’adaptar-se a la nova realitat i reformular tota la 
seva graella, a través de sis canals, amb emissió exclusiva per internet.

A part d’aquesta emissió per la xarxa, iCat ha trobat espais o finestres en les dife-
rents emissores de Catalunya Ràdio per FM i també a la Xarxa de Comunicació Local. 

Dels objectius de recuperar la difusió de la música i la cultura per l’FM ja n’hem 
parlat, i fa uns moments també ho demanava la diputada Figueras, però ens agradaria 
saber més detalls sobre els continguts que configuraran la nova iCat FM. Entenem que 
els programes diaris de l’emissora passaran a emetre’s també per FM i que també ho fa-
ran tots els programes setmanals. 

Ens agradaria saber ara, dirigint-nos, en aquest cas, al senyor Gordillo, si hi haurà 
nous programes que complementin aquestes sis hores de programes al dia. Com s’in-
tegraran els sis canals musicals actuals d’iCat.cat a l’emissió per FM? Com quedarà 
l’emissió per internet de tots els canals que ara configuren l’iCat.cat? Quines sinergies 
s’establiran entre l’iCat FM i la resta d’emissores de Catalunya Ràdio? I quins nous con-
tinguts culturals està previst que tinguin cabuda en aquesta nova iCat?

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, president. Efectivament, senyora diputada, celebrem com una gran notícia 
el retorn d’iCat a l’FM. Des de l’arribada de l’actual direcció de Catalunya Ràdio, vam 
dir que era un repte que assumíem i que si teníem el mandat del consell de govern està-
vem en condicions d’executar-lo. I la veritat és que, durant aquest temps, a més a més, 
hem percebut que la pressió positiva que hi havia per part del sector i la reivindicació 
del Pla integral de la música, doncs, indicava que aquest ajut que fa el Departament de 
Cultura tenia sentit perquè crèiem que hi havia aquesta necessitat de jugar un paper 
essencial a l’hora de posar en valor la producció musical catalana.

En la nova etapa d’iCat, a partir del setembre, apostarem per l’obertura estilística 
en l’oferta musical de l’escena catalana, amb un doble objectiu: donar sortida a les di-
ferents propostes que sorgeixen dins del panorama musical català, i, per altra banda, 
ampliar el públic al qual arribi la producció musical del país, mostrant la diversitat de 
gèneres i d’estils musicals.

Deixi’m anunciar que ens proposem com a repte i com a compromís arribar fins a 
un 35 per cent de música cantada en català en la programació d’iCat. I això no vol dir 
música feta per artistes catalans, perquè estem parlant de només música en català, un 35 
per cent. Creiem que aquesta xifra es pot ampliar si eixamplem el concepte de música 
de l’escena catalana, és a dir, música feta aquí, sense importar l’idioma amb el qual es 
canti, ja sigui el castellà, l’anglès o música simplement instrumental, com podia ser el 
jazz.

Seguirem apostant per tot el suport que fem en els festivals que fan música en direc-
te arreu del país, i dels quals som, en molts dels casos, mitjà oficial, i per tant seguirem 
retransmetent els principals festivals de la música que es fa a Catalunya. Creiem que 
això és un paper de promoció i difusió d’esdeveniments, del qual el sector ens en reco-
neix el nostre paper. 

Creiem que iCat ha de ser no només una emissora musical, sinó una emissora cultu-
ral i, per tant, a banda de música, la cultura serà omnipresent a iCat. L’actualitat i la 
informació cultural serà molt i molt present en els dos magazins de la graella, són els 
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programes que vostè esmentava, estem parlant del matinal Els experts, i del de tarda, 
Independents, però també en tota la programació de radiofórmula. A la franja de ves-
pre la cultura tindrà un gran protagonisme, amb programes temàtics, en els quals ja es-
tem treballant, de diferents continguts, ja sigui cinema, cultura digital, sèries, literatura. 
I ampliarem els gèneres musicals a la franja de nit. 

I, acabo, breument, també tenim una idea, que creiem que la podrem concretar, que 
és iCat kids. Estem treballant en una franja dels matins del cap de setmana per fer una 
proposta dirigida al públic infantil. Es tracta d’obrir la porta i l’accés a la música i la 
cultura també a la ràdio, com a mitjà, al públic infantil. Pensant molt en els pares que 
porten els nens al cotxe a fer desplaçaments als matins del cap de setmana, sobretot 
vinculats a l’activitat esportiva i amb altres activitats que es fan el cap de setmana i que 
pot ser un bon moment perquè pares i fills escoltin la ràdio i s’apropin a la música i a la 
cultura a través d’iCat.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament 
informatiu per la corporació de l’informe de la Comissió de Venècia

322-00144/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions del consell de go-
vern de la corporació sobre el tractament informatiu per la corporació de l’informe de 
la Comissió de Venècia. I la formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari 
Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. El passat 11 de març, els mitjans públics catalans van in-
formar, cito textualment, que «segons la Comissió de Venècia, Espanya està a prop dels 
models d’Albània, Armènia i Moldàvia». La cita és textual, com he dit, i a més van fer 
una piulada dient això. Però resulta que és que m’he llegit l’informe de la Comissió de 
Venècia i aquesta afirmació, tal qual, no existeix en aquest informe. Per què van fer una 
afirmació que no és certa? Per què s’inventen les notícies?

També van afirmar, i torno a citar textualment, perquè també, a més, van fer la piu-
lada, que «la Comissió ha rebut pressions del Govern espanyol perquè rebaixessin les 
crítiques a la reforma del Tribunal Constitucional». Quines són les fonts per fer aquesta 
afirmació tan greu?

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, la pregunta li respondran els directors 
dels mitjans perquè és de continguts de televisió i de ràdio.

Gràcies.

El president

Senyor Sanchis o senyor Gordillo?

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

Jo només li puc dir –gràcies, senyor president–, senyora diputada, que es va fer una 
informació en el Catalunya migdia del cap de setmana, que feia referència a aquesta 
notícia que vostè diu i que en la mateixa informació apareixien les reaccions d’un presi-
dent de grup parlamentari de l’oposició, en concret, del senyor García Albiol, donant la 
seva visió, diguéssim, que és totalment oposada a la intencionalitat que suposo que vos-
tè interpreta que teníem nosaltres a l’hora de donar aquesta notícia. 
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Per tant, quedava molt equilibrat el contingut, tant d’aquesta notícia, com de l’opinió 
i les reaccions d’un partit de l’oposició, com el Partit Popular.

(El president dona la paraula a Vicent Sanchis i Llàcer .)

El director de Televisió de Catalunya

Sí, jo..., m’agradaria tornar-los a demanar per a la pròxima vegada que em facin pre-
guntes d’aquestes, que, quan parlen de fonts, m’ho indiquen exactament abans, perquè 
les fonts no les tinc jo, les tenen els professionals que fan la informació i, per tant, esta-
ria bé saber prèviament de qui concretament estem parlant, perquè jo els ho puga pre-
guntar, sinó al final resulta que jo també hauré d’improvisar. 

El que sí que sé, com comentava ara el director de Catalunya Ràdio, és que sobre les 
resolucions d’aquesta comissió es va parlar en bastants programes, tots els informatius, 
i fins i tot en el 3/24, vostè ha parlat d’una piulada, però va vindre el professor de Dret 
Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i representant d’Espanya a la 
Comissió de Venècia, Josep Maria Castellà, per parlar exactament d’aquest tema. 

La impressió que jo tinc després d’haver contrastat tota la informació que es va do-
nar, les intervencions que van haver-hi, quan va parlar el senyor Xavier García Albiol, 
quan va parlar Ciutadans, el PSC, etcètera, és que la informació i els efectes que se’n 
van derivar van ser seguits, per dir-ho així, d’una manera bastant exhaustiva. I això és 
el que hi ha. 

Si vostè em pregunta, concretament, sobre un aspecte de la informació i quines fonts 
es van demanar per tenir-les, doncs, també podem fer el següent, que és demanar-les. 
La pròxima vegada concretant-ho més, però si no, ara mateix, i explicar-li, dins del que 
hi ha, que és el secret de les fonts, d’on va treure aquell professional aquella informació. 
La resta, pel que he mirat, em sembla bastant correcte, des del meu punt de vista, clar.

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. El fet de donar veu a altres persones no eximeix de que 
vostès han donat una informació que és falsa, vostès donen informació que no és veritat. 
Això no existeix a l’informe de la Comissió de Venècia. I ho afirmen com si fos cert. 

L’obligació d’un director és preguntar si les fonts són fiables. I, en aquest cas, les 
fonts no eren fiables, de fet, era Vilaweb –ja li dic jo quines eren les fonts: era Vilaweb. 
Van filtrar un informe que era fals i que després el Consell d’Europa va emetre un co-
municat on deia que aquestes afirmacions són falses, cito textualment..., i que aquest 
document filtrat i publicat per Vilaweb i divulgat per TV3, cito textualment: «És un do-
cument que inclou les propostes de la Subcomissió de Justícia Constitucional de la Co-
missió de Venècia al plenari i no propostes del Govern espanyol, que no va participar ni 
exercir cap pressió», com vostès afirmen.

D’aquest comunicat del Consell d’Europa desmentint les seves informacions jo no 
he vist res a TV3. Si van donar la informació, els demano quin dia i a quina hora, per-
què jo no l’he vist.

Miri, vostès s’inventen les notícies. I, hi insisteixo, que després li donin la veu a la 
senyora Arrimadas –que, evidentment, no menteix– o al senyor Albiol no justifica que 
han donat una informació –i, a més, l’han deixat per escrit– que és falsa. 

Vostès menteixen perquè estan al servei del partit de govern, que vol vendre el relat 
que Espanya no és un país democràtic. I si llegim bé, com hem fet nosaltres, l’informe 
de la Comissió de Venècia, el que queda clar, i això vostès no ho van dir a TV3 ni a les 
seves piulades, és que «el que no és democràtic de cap de les maneres és saltar-se la 
constitució, i que això, a les velles democràcies», cito textualment l’informe de la Co-
missió de Venècia, «és impensable».

Moltes gràcies.

El director de Televisió de Catalunya

Com...

El president

Gràcies. Senyor Sanchis...
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El director de Televisió de Catalunya

Ara no. Havia tornat a fallar ara. 

El president

...té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies. Com havíem dit trenta segons, ja m’havia llançat. Escolte, aquesta infor-
mació es va donar. I també es va donar una altra que, des d’aquest punt de vista, moltes 
vegades, del que expressa vostè, no es comenta: «La funció executiva que té el Tribunal 
Constitucional pot perjudicar la seua percepció com a àrbitre intèrpret de la constitu-
ció.» Això també es va dir. Ja quan es produeix un informe, gent que llegeix una part 
diuen que llegeix una altra. 

En tot cas, torno a repetir-l’hi –en tot cas, torno a repetir-l’hi–, l’hi preguntaré, eh?, 
ho preguntaré, m’interessaré per saber d’on venen aquestes fonts. Si no es va rectificar 
després o no es va donar la versió de la Comissió de Venècia després, me n’assabentaré 
també. Ho intentarem arreglar, evidentment. Ara, també li demanaria que vostè no faci 
sinècdoques, és a dir, el tot per la part i la part pel tot. Si hi ha un error en una part i vos-
tè el treu com si foren... (veus de fons), dos errors –dos errors en una part, sí– en una in-
formació que, si no m’equivoque, com a mínim, va ocupar tres o quatre hores d’espai 
informatiu, si hi ha això, arribar a la conclusió de que nosaltres estem al servei del partit 
que ens ha posat –dic jo i la gent que va fer aquesta informació–, em sembla excessiu. 

Ara, si li agrada sempre el tot per la part, té tota la raó del món. En aquest cas, sí, es 
pot agafar el tot per la part i arribar a aquesta conclusió, que jo crec que és honestament 
equivocada.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre les 
dades d’audiència de Catalunya Ràdio

323-00114/11

La següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les dades d’au-
diència, la formula el diputat Fernando de Páramo, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Gràcies, president. Señor Gordillo, lo dijimos al principio de esta comisión, cuando 
empezamos nuestro trabajo parlamentario, y nosotros queremos los mejores medios de 
comunicación públicos de España. Queremos que Catalunya Ràdio, que Televisión 
de Cataluña sean los mejores medios públicos de España.

Somos muy críticos con la gestión de las audiencias, lo sabe, no somos sospechosos 
de eso, lo hemos dicho, básicamente basándonos en que, en la medida en que son un 
servicio público y que lo pagan todos los ciudadanos, tenemos que buscar la excelencia 
siempre. 

Con TV3 parece que no hay manera, parece que no hay nada que hacer. Los peores 
datos de la historia –el efecto Sanchis parece que todavía no se nota. Y, además, cuan-
do bajan y bajan y bajan y bajan más las audiencias, y parece que la culpa es de la Se-
mana Santa, del futbol, de internet o del sexo de los ángeles, depende de la excusa del 
día, pero, en cualquier caso, nunca, nunca, nunca autocrítica, nunca, nunca reconocerlo, 
sino vamos a venir a la comisión a discutir con los diputados y no vamos a reconocer 
lo mal que lo estamos haciendo.

Yo lo que quiero pensar, con Catalunya Ràdio, es que están mejorando los datos, los 
vemos reflejados en esos estudios. Esperemos que no sea una anécdota, esperemos que 
no sea la flor de un día. Todavía muy lejos de RAC1, a mucha distancia de los líderes, 
en este caso, de la radio. Algo estará haciendo RAC1 mejor que Catalunya Ràdio, yo 
creo que eso también se tienen que analizar. 

Pero, insisto, cuando las cosas mejoran, nosotros también seremos los primeros en 
reconocerlo. Y queremos saber qué propuestas tienen para todavía poder mejorar mu-
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cho más, porque estamos lejos de los resultados que nos gustaría tener, y cómo pode-
mos también pisarle los talones, como radio pública, a RAC1, en este caso, que lideran, 
con un buenísimo trabajo, la radio en Cataluña.

Gracias.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, agraeixo el seu to i, diguéssim, que els 
ànims que ens dona per continuar competint, que és una de les coses que hem dit des 
del primer moment que volíem fer. Competint sense trair la voluntat i el compromís i 
l’obligació de servei públic i de rigor i els mandats que emanen de les lleis i del mandat 
que tenim com a mitjans públics.

Sense trair a tot això, creiem que aquest EGM és positiu perquè ens dona 632.000 
oients. No només és aquesta dada, perquè també tenim dades objectives que apunten 
que no anem en la mala direcció. Recentment, comScore, que és l’organisme que valida 
el consum digital i, per tant, la nostra web i les nostres aplicacions mòbils, ens ha ofert 
en els últims mesos uns creixements espectaculars coincidint amb la nova programació. 
L’estudi..., l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió ens va situar colíders, junta-
ment amb RAC1, en lideratge de referència informativa i, per tant, les emissores de Cata-
lunya Ràdio van tenir la resposta d’un 30 per cent dels enquestats sobre a través de quin 
mitjà s’informa de l’actualitat política i, per tant, creiem que hem de continuar treballant.

I a més a més, no ens cauen els anells per felicitar a RAC1 i, per tant, a una emisso-
ra privada, pel fet de que hagi fet els millors resultats de la història de la ràdio d’aquest 
país, perquè, en el fons, creiem que és una bona notícia que la suma dels seus resultats 
i dels nostres bons resultats també, faci que hi hagi un milió i mig d’oients que escoltin 
ràdio cada dia en català.

El president

Gràcies. Senyor de Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Sí, yo tengo algunas sugerencias que hacerle, porque también entiendo que todavía 
estamos muy lejos de los índices de pluralidad que nos gustaría tener, en nuestro grupo 
parlamentario y estoy convencido que en otros grupos también, de la oposición. Creo 
que se tiene mucho que hacer, todavía, en las tertulias, creo que se puede mejorar mu-
cho la presencia, porque la presencia en las tertulias no es pareja a la presencia o al arco 
parlamentario que hay ahora mismo y a las mayorías que se están generando y que se 
generaron en ese 27 de septiembre en el Parlamento de Cataluña.

Creo que hay declaraciones fuera de tono, en muchas ocasiones, por los principales, 
en este caso, presentadoras o presentadores de los programas de televisión; descalifica-
ciones directas, insultos en algunos casos, creo que en eso hay muchísimo margen de 
mejora.

Y hay mucho margen de mejora también en los bolos, en los bolos de algunos pre-
sentadores de su emisora, que lo que hacen, directamente, es, pues, ir en contra del Li-
bro de estilo, del Libro de estilo de la propia Corporación, que dice muy claro que: «Los 
profesionales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales no pueden hacer 
manifestaciones públicas que comprometan la imparcialidad de nuestros medios y en el 
ámbito público no pueden adoptar posiciones en relación con debates políticos y socia-
les por el trabajo que desarrollan.»

Creo que esas declaraciones y ese tipo de bolos y de participaciones en actos de par-
tido no ayudan a que cada vez más catalanes se sientan identificados con la radio de to-
dos, que debe ser la radio pública. 

Por tanto, le pido que en eso hagan todos los esfuerzos y todo el trabajo que puedan, 
porque TV3 ya ha renunciado a hacerlo, lo hemos visto claramente con un director que 
ha insultado directamente a la mitad del pueblo de Cataluña y a sus representantes pú-
blicos. Le pido que, por lo menos, ustedes, lo intenten. 

Gracias.
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El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Sobre el tema que vostè comenta, de la participació d’una 
periodista que no és de plantilla, però que és una externa que fa el programa de referèn-
cia de la nostra emissora, només li puc dir dues coses: una, que no incompleix el Llibre 
d’estil, en la mesura que el llibre d’estil preveu que no hi ha incompatibilitat perquè un 
periodista presenti actes públics, i dos, jo interpreto que no posa en risc ni perjudica la 
posició de l’emissora el fet de que aquesta periodista presentés un acte institucional, fet 
al Parlament de Catalunya i amb la participació o convocatòria, o organització, o impul-
sat per tres expresidents del Parlament.

Per tant, puc entendre la seva preocupació, en prenem nota..., a nosaltres també ens 
preocupa que l’actualitat política i la situació política ens posi dia a dia en situacions 
fins ara inèdites, en el cas dels mitjans públics, però el nostre repte és garantir que no 
s’incompleixi el Llibre d’estil, garantir el servei públic i el rigor i també no desaparèixer 
del mapa i no deixar d’assistir a actes, sobretot si són tan poc dubtosos de no ser insti-
tucionals, com és el cas que ens ocupa, que es feia en aquesta mateixa cambra, i amb la 
participació de les primeres autoritats del país.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre les 
audiències de Catalunya Ràdio

323-00120/11

Passem, doncs, a l’última pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre 
les audiències de Catalunya Ràdio. I la formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Par-
lamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. Ja veu, senyor Gordillo, avui estem originals, i quan hi ha 
EGM tots preguntem pels resultats, però jo crec que també és el que hem de fer, perquè 
al final, tot són índex de control dels resultats, i per tant, és normal que tots, des d’una 
òptica o des d’una altra, ens hi puguem referir.

Jo també vull fer un petit link o enllaç amb la seva primera intervenció, perquè em 
feia gràcia, diu: «Tothom deia que havia anat bé, no serem nosaltres els que direm el que 
havia anat malament, a l’hora de fer declaracions públiques, no?» M’ha fet gràcia, per-
què, quan hi ha EGM, els matins d’EGM s’assemblen bastant als vespres electorals, no? 
Que és que menys el que perd molt, la resta intenta trobar..., bé, i això jo crec que també 
està bé i que és aquell punt d’actitud que demanem als mitjans de la corporació, doncs, 
evidentment, de no estar deprimits constantment, de voluntat de millorar les coses que 
no acaben de funcionar, i amb l’orgull de representar el que representen, no?

En tot cas, l’EGM, en general..., són grans dades per a la ràdio en català, jo també 
crec que fa vostè molt bé, que digui: «No em fa res felicitar a RAC1, que és el líder.» 
A nosaltres tampoc ens fa res felicitar-los i també felicitar, evidentment, els professio-
nals i la direcció de Catalunya Ràdio, perquè ha augmentat l’audiència en aquesta ona-
da, no? 

O sigui, fem períodes..., com que ja ho ha comentat, més que res, és per dir, si aga-
fem, si ampliem una mica el zoom i agafem períodes més llargs, sí que... –no sé si s’ha 
de fer així o no, eh?–, és comparar amb la recent, o comparar a un any vista. Si és en 
aquest sentit, hi ha una petita baixada d’audiència, però que vostè, en la primera inter-
venció, deia: «Però els nous programes estan funcionant bé», no? Per tant, en aquest 
sentit, era per si s’explica que són els nous els que van bé i els que ja hi eren no van tan 
bé o, en tot cas, respecte a aquesta mirada més llarga, d’un any vista, si té prevista algu-
na..., mirar de canviar per seguir millorant.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, agraeixo també que vostè admeti que el 
matí d’EGM, Catalunya Ràdio també defensi la casa, la marca, però dir-li que jo, al cap 
de molt pocs minuts de fer-se públics els resultats, vaig enviar un correu a tots els tre-
balladors de la casa felicitant-los, fent-los partícips d’això, perquè ho percebíem, que hi 
havia satisfacció interna entre els professionals, però també el correu acabava dient que 
no en teníem prou i que en volíem més i que ens hem de seguir esforçant, com crec 
que hem fet en aquests tres últims mesos i anteriorment, per seguir fent programes es-
pecials, per seguir sent rellevants en l’actualitat informativa, per seguir sent als llocs i 
en el territori i per intentar tenir tensionada l’organització, però per intentar satisfer, al 
cap i a la fi, la nostra audiència.

Algunes de les coses que vostè pregunta s’han anat comentant, però també se’n que-
den moltes en el tinter. Jo posaria de manifest que hem augmentat el share en aquest 
EGM fins al 23 per cent, és el millor share dels dos últims anys; també tenim el millor 
temps d’escolta de ràdio dels dos últims anys, en aquest EGM, de 123 minuts diaris, 
això és important. El matí de Catalunya Ràdio, que no és un programa nou, però que 
és el buc insígnia de l’emissora, arriba al mig milió d’oients, 495.000 oients i té un crei-
xement del 10 per cent respecte a l’anterior onada, una mica de decreixement respecte 
a la de fa un any, però creiem que la tendència és positiva. I a més a més, destacar que, 
aquest programa fa continguts eminentment de servei públic, que no trobarem en altres 
emissores, que sí que només competeixen pel lideratge. I que el que volem defensar des-
acomplexadament és que volem ser competitius, però sense renunciar a l’encàrrec que 
vostès i que el mandat que tenim ens fa i ens feu, i tenim permanentment. També desta-
caria que el Catalunya migdia és l’informatiu més escoltat al migdia a Catalunya i que 
és líder el cap de setmana. 

No és menor la dada de Catalunya Informació. També demanen molts cops, vostès, 
servei i territorialitat, les desconnexions del territori, els que són alcaldes, doncs, això 
ho posen en valor..., doncs, 129.000 oients. Per tant, una xifra que ens dona una certa 
comoditat, perquè, a més a més, la major pressió i interès per reflotar Catalunya Ràdio, 
en aquest cas, no va en detriment de Catalunya Informació, jo crec que és important. 
I deixi’m acabar destacant que les finestres iCat a Catalunya Ràdio han tingut un bon 
resultat les nits del cap de setmana, amb 22.000 oients, i que Catalunya Música, que 
aquest any celebra el trentè aniversari, en parlàvem en una altra comissió de control, 
s’estabilitza en 40.000 oients. I, per tant, Catalunya Ràdio són quatre emissores i no no-
més és una.

El president

Gràcies. Doncs, amb aquesta pregunta finalitzaríem la comissió. 
Si no tenen res més a dir, aixequem la sessió; bon dia a tots.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i catorze minuts.
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