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Sessió 6 de la CCMA

La sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals (CCMA) s’obre a dos quarts de deu del matí i tres minuts. Presideix David 

Pérez Ibáñez, acompanyat del vicepresident, Francesc Ten i Costa, i de la secretària, Jenn 

Díaz Ruiz. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents Judit Alcalà González, Mario Garcia Gómez i Beatriz Silva Gallardo, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Engelbert Montalà i Pla, Raquel Sans Guerra i Ruben 

Wagensberg Ramon, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Francesc de Dalmases i Thió, Josep 

Riera i Font i Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alberto Tarradas 

Paneque, pel G. P. de VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, pel G. P. de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Susanna Segovia Sánchez i Lucas Silva-

no Ferro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem; Anna Grau Arias i Ignacio Martín Blanco, pel 

G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

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

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

Tele visió de Catalunya, Vicent Sanchis i Llàcer; el director de Catalunya Ràdio i dels Mit-

jans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Saül Gordillo Bernárdez; la 

membre de la junta directiva de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya Montser-

rat Puig Mollet; el president de l’Associació de Productores Documentals, ProDocs-PROA, 

Bonaventura Durall Soler; el vocal de la junta directiva de l’Associació de Consumidors de 

Mitjans Audiovisuals de Catalunya Luigi Bugalla, i el president del Grup de Periodistes Ra-

mon Barnils, Enric Borràs Abelló. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

visuals.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodis-

tes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció 

del consell de govern de la corporació (tram. 356-00152/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-

cle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Productores Do-

cumentals, ProDocs - PROA, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu 

de l’elecció del consell de govern de la corporació (tram. 356-00153/13). Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors de 

Mitjans Audiovisuals de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpo-

ració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb 

motiu de l’elecció del consell de govern de la corporació (tram. 356-00154/13). Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Periodistes Ramon 

Barnils davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del con-

sell de govern de la corporació (tram. 356-00155/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-

publicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts 
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per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els treballs d’aquest òrgan (tram. 

356-00096/13). Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de la defensora de l’audiència davant la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi so-

bre els seus objectius (tram. 356-00120/13). Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamen-

tari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de l’adjunt a la direcció i cap de Continguts i Programes 

de TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals perquè informi sobre els seus objectius (tram. 356-00121/13). Alberto Tarra-

das Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de l’adjunta de producció i programes de TV3 davant la 

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 

informi sobre els seus objectius (tram. 356-00122/13). Alberto Tarradas Paneque, del Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del director d’Informatius de TV3 davant la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 

sobre dues peces emeses al Telenotícies sobre la cobertura informativa de VOX durant la 

campanya electoral (tram. 356-00123/13). Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamen-

tari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Afers Religiosos davant la Co-

missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 

informi sobre els motius de la seva presència en el ple del Consell de l’Audiovisual de Ca-

talunya del 16 de juny de 2021 (tram. 356-00124/13). Alberto Tarradas Paneque, del Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals perquè informi sobre les accions empreses contra els programes Està passant i Brico-

heroes per publicitat indeguda (tram. 356-00125/13). Alberto Tarradas Paneque, del Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença del director del programa 30 minuts davant la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 

sobre la producció de la peça audiovisual Anatomia de VOX (tram. 356-00126/13). Alberto 

Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·li-

citud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença d’Antoni Soler i Guasch, propietari fundador de Minoria 

Absoluta, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals perquè informi sobre la contractació de programes a la seva productora (tram. 

356-00127/13). Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença de Jair Domínguez i Torregrosa, col·laborador habitual 

en programes de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control 

de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les 

seves declaracions en aquests programes (tram. 356-00128/13). Alberto Tarradas Pane-

que, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.
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El president 

Molt bé. Bon dia. Començaríem.
Crec que hi ha hagut una petició per part d’un grup parlamentari..., bé, de fet són 

dues: el Grup d’En Comú Podem, que sol·licita fer les seves preguntes al final, i el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, que demana, per raons d’agenda també, avançar 
les seves preguntes.

Per tant, aniríem a la primera pregunta de Ciutadans. Era la número 4? (Pausa.) 
D’acord. La número 4. Farem ara la primera pregunta, que seria aquesta, la núme-
ro 4, i després farem la pregunta número 23, si no estic equivocat.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el control de despesa 
dels fons que es lliuren a les productores

323-00065/13

La primera pregunta, número 4, del Grup Parlamentari de Ciutadans, sobre or-
ganització i funcionament de la CCMA, està adreçada al director de televisió. I en 
el nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, farà la pregunta la il·lustre diputada se-
nyora Anna Grau Arias. Quan vulgui, té la paraula.

Anna Grau Arias

Moltes gràcies, senyor president. Voldria agrair a tots els portaveus les facilitats 
donades, doncs, per a aquest canvi d’ordre de les preguntes, que realment agraïm. 

Senyor Sanchis, quina mena de control de despesa fa TV3 sobre la manera com 
es gasten els fons que entrega a productores?

El president

Senyor Sanchis, quan vulgui.

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

Gràcies, president. No podia començar sense vostè, eh? No sé si... 
Bé; això, aquest control l’estableix la norma reguladora del procediment de se-

lecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que desenvolupa tot el procediment 
orientat a reforçar els mecanismes de transparència i de control en la contractació 
de productes externs, especialment pel que fa a la compra, el desenvolupament i la 
producció de programes audiovisuals i altres produccions per als nostres mitjans,  
i que, si vol, li ho puc resumir, però, si no, també ho pot consultar vostè.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor director. Per repreguntar, té la paraula la diputada.

Anna Grau Arias

Bé; permeti’m que li digui, doncs, que la resposta és de tot menys satisfactòria. 
Fa vint anys que el Parlament de Catalunya va aprovar, concretament el 29 de març 
de 2001 –es diu aviat–, una moció sobre la promoció i el desenvolupament del sector 
audiovisual instant el Govern a prendre les mesures perquè Televisió de Catalunya 
garantís la igualtat d’oportunitats entre les empreses productores i evités la concen-
tració dels encàrrecs en un nombre reduït de companyies.

Què han fet vostès? Just el contrari del que era la seva obligació i el mandat d’a-
quest Parlament. Només en els últims cinc anys, una sola productora s’ha emportat 
un de cada cinc euros destinats per la corporació a producció associada, i la mei-
tat dels recursos totals se l’han repartit entre cinc productores. No ho dic jo, ho diu 
l’estudi «L’iceberg i la punta», presentat pels Productors Audiovisuals de Catalunya 
davant d’aquesta comissió fa només una setmana i enviat a tots els grups. Enviat, 
per cert, sense el quadre que tinc aquí i que posa nom i cognoms a les productores 
que encapçalen aquest repartiment tan escandalós del pastís, i que, tot sigui dit, l’he 
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hagut d’anar a buscar a internet. Llegeixo els noms de La Manchester Radiofònica, a 
dalt de tot, productora del Planta Baixa; evidentment, de Minoria Absoluta, produc-
tora del Polònia, als quals agraeixo, doncs, que em facin un homenatge al Polònia, 
però això no varia la intensitat del control parlamentari.

Avui no tenim temps d’entrar al detall, però no dubti que ho farem i que dema-
narem informació escrita de tot això perquè tota Catalunya ho vegi i en tregui con-
clusions. Avui, de moment, volem insistir en que ja molesta, ja emprenya haver de 
treure’ls tota la informació amb pinces. Amb vostès no hi ha manera de saber qui 
cobra què per fer què: no sabem què cobra el Jair Domínguez, no sabem què cobra 
la Pilar Rahola per deixar anar les bajanades que deixen anar. No hi ha manera de 
saber-ho ni que vostès ens ho expliquin.

Bé, els recordo que ja no tenen majoria al CAC, i els recomano que es vagin pre-
parant per a una auditoria. Senyor Sanchis, al ritme que va la renovació de la «cor-
po», em sembla que encara serem a temps de fer-la amb vostè.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Següent pregunta...

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president.

El president

Ai, perdó, perdó, perdó, perdó, perdó. Sí, per acabar, té la paraula el director. 
Disculpin.

El director de Televisió de Catalunya

És veritat, que havia dit «següent pregunta». Senyora diputada, quan diu vostè  
«vostès no són majoria», no sé de qui parla, no sé en quin col·lectiu m’inclou. M’agra-
daria que m’ho determinara una mica més, però, en tot cas, jo no em sent representat 
ni per majories ni per minories ni al CAC ni ací ni enlloc. Segurament vostè sí, per-
què té una adscripció política. Li agrairia que en el meu cas, que no la tinc tan clara, 
com a mínim que no donara per fet coses que són fruit de les seues conclusions.

La resposta no li sembla satisfactòria perquè la pregunta no era correcta, és tan 
clar com això. Vostè ha preguntat quina mena de control de despesa fa TV3 sobre 
la manera com es gasten els fons les productores; jo li he respost com es fiscalit-
zen aquests fons i de quina manera estudiem com s’ho gasten. I vostè ara me diu, 
després, que no està satisfeta perquè li sembla que hi ha una concentració en l’ad-
judicació de programes i que poques productores s’emporten una part important 
del fons.

Per tant, no era tant el control de la despesa, sinó que era..., crec jo, eh?, ara vos-
tè, si vol, em podrà corregir, però, ja que diu que després, més endavant, en parlarà 
més, per a futures intervencions que sàpiga que no m’havia preguntat això. I que si 
el que em pregunta és la concentració, li diré que i tant, podem parlar-ne tant com 
vulga, i vostè pot encarregar i pot mirar totes les auditories. Li diré, de tota manera, 
que en el portal de la transparència –sí, no m’ensenye papers, que des d’aquí..., tinc 
una cataracta en l’ull esquerre i no els puc llegir– ho pot trobar tot. (Veus de fons.) 
En el portal de la transparència ho pot trobar tot. No pot parlar ara.

De tota manera, li diré que si les preguntes són referents a contractacions internes, 
tota la informació, i, si són externes, s’ha de sotmetre als filtres habituals, perquè una 
empresa privada no té els mateixos criteris de transparència que nosaltres.

I, finalment, per acabar, li diré: parla de cinc productores que concentren una 
alta, una part important dels nostres fons dedicats a produccions, a coproduccions 
externes. Evidentment, quan una productora té un programa diari –diari–, i durant 
tot un any, s’emporta una part important d’aquest pressupost. No sé si és fàcil d’en-
tendre, però crec que una productora que té un programa setmanal o mensual o que 
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té una sèrie de vuit capítols d’una producció audiovisual no és igual que una produc-
tora que fa tres hores de programació diàries en la televisió.

El president

Moltes gràcies.

El director de Televisió de Catalunya

I si una productora fa tres hores, tal..., és normal que s’emporte, efectivament, 
més ingressos.

El president

Moltes gràcies, senyor director.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la informació de TV3 
relativa a les declaracions de la consellera de Recerca i Universitats 
respecte a l’Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya

323-00066/13

Anem a la següent pregunta, la número 23. La farà l’il·lustre diputat Ignacio Mar-
tín Blanco. És sobre les declaracions de la consellera de Recerca i Universitats res-
pecte a l’Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya. Quan vulgui, diputat, 
té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gracias, presidente. Buenos días, señor Sanchis. Dice usted que no tiene demasiado 
clara cuál es su adscripción partidista. Yo, sabe que le aprecio, y es usted un hombre 
inteligente, si quiere, le saco de dudas: es usted un gran partisano de la causa separa-
tista, y debe llevarlo seguramente muy a gala por como ha desempeñado su dirección 
al frente de TV3.

Lo que nos trae hoy aquí es un hecho que ha sucedido en las últimas semanas, 
que no por normal debe parecernos aceptable ni asumible, que es que en un medio 
público como TV3 una consejera del Gobierno de la Generalitat, la de Universida-
des, la señora Gemma Geis –de quien ya hemos pedido nosotros su dimisión–, tildó 
literalmente a una asociación como la Asamblea por una Escuela Bilingüe de fas-
cista, de radical y fascista.

Bien, eso es absolutamente incomprensible, eso no ocurre en ningún lugar de 
nuestro entorno democrático, que en una televisión pública se normalice, se permita 
ese tipo de declaraciones por un cargo público. Pero, por desgracia, en Cataluña ya 
se ha normalizado lo anómalo, se ha normalizado el insulto, el menosprecio a los 
catalanes constitucionalistas, a los catalanes que queremos una escuela bilingüe, que 
queremos una administración bilingüe, que queremos el respeto a la pluralidad in-
terna de Cataluña y que, en definitiva, queremos una sociedad abierta, una Cataluña 
cosmopolita y una Cataluña que no esté sometida a la férula del nacionalismo más 
radical y más rancio que hay en Europa actualmente.

Pues bien, lo que dice el libro de estilo de la propia Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales sobre el derecho de réplica –que la Asamblea por una Escuela 
Bilingüe pidió a TV3 y TV3 le denegó– es lo siguiente: «Ofrecemos el derecho de 
réplica a las personas físicas o jurídicas que soliciten ejercerlo en los casos en que se 
entienda que no aplicarlo impediría ofrecer una información plural y veraz.» Cuida-
do, «la decisión de concederlo», ese derecho de réplica, «corresponde a la dirección 
de cada medio». Es usted el director de TV3, señor Sanchis, y yo, reconociendo el 
aprecio personal que le tengo –y además ese reconocimiento que siempre he hecho 
explícito de su inteligencia, de su perspicacia–, quiero pedirle hoy, quizá en una de 
sus últimas sesiones en esta comisión, que tenga un acto de valentía y se atreva usted 
a conceder el derecho de réplica a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, porque, si 
no, estará usted asumiendo las palabras de la señora Geis y estará usted asumiendo 
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que es plural y veraz decir que la Asamblea por una Escuela Bilingüe es una aso-
ciación fascista, lo cual es un absoluto disparate, una absoluta aberración. Le pido 
a usted que sea por una vez director de TV3 y conceda el derecho de réplica a la 
Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Gracias, señor Sanchis.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor diputat. Senyor director, té la paraula. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyor diputat, s’hauria de posar d’acord vostè amb la senyo-
ra diputada també de Ciutadans: ella ha dit que estaré prou temps perquè puguen fer 
vostès una auditoria, i vostè ha dit que segurament que és l’última sessió. I, per tant, 
a partir d’aquesta divisió i a partir d’aquesta dualitat, ja poden començar a haver-hi 
tots els malentesos.

Hi ha gent en aquesta sala que és del PSC, i estic encantat de ser del PCS –parti-
sans per la causa separatista–, que és un nou partit que acaba d’inaugurar el senyor 
diputat. Enhorabona. Demanarem el carnet. No sé, si vol que ens ho passem bé, vos-
tè també podria demanar-lo.

Mire, aquí vostè està confonent moltes coses. No va ser una informació, sinó que 
van ser unes declaracions que es van fer a TV3 i van sortir per tots els mitjans, les 
declaracions de la consellera. Una cosa és que nosaltres fem una informació i una 
persona o un col·lectiu que se sent al·ludit tinga dret a rèplica, i una altra cosa és que 
un càrrec públic, un càrrec polític, un càrrec representatiu faça declaracions. Se-
nyor diputat, nosaltres no tenim cap responsabilitat sobre les declaracions de ningú, 
i menys quan és un representant popular, un dirigent polític, un representant polí-
tic, i menys perquè, en cas contrari, ens acusarien de censurar. Si això haguera estat 
una informació nostra, rectificaríem. Si són unes declaracions que van donar tots els 
mitjans i vostè s’atreveix a pensar que els mitjans que no rectifiquem –no sé com se 
pot rectificar una declaració– coincidim en aquestes declaracions, és que no ha entès 
encara ara com va la informació.

I una última cosa. Efectivament, això depèn de mi. Vaig rebre una carta fa dos o 
tres dies, i estic ara mesurant fins a quin punt es pot rectificar una declaració d’una 
consellera; rectificar, un mitjà, una declaració d’una consellera del Govern de la Ge-
neralitat.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyor Nacho Martín, se li ha acabat el temps, no 
té temps. (Veus de fons.) El què? (Veus de fons.) No, no, no. És un torn sense contradic-
cions. Vostè ja ho sap, eh?, senyor Nacho Martín que en aquest... (Veus de fons.) Bé, sí, 
les poden demanar però no s’han observat contradiccions, eh? (Veus de fons.) Li dono 
la paraula per contradiccions. (Veus de fons.) Miri, miri... (Veus de fons.) Si us plau –si 
us plau–, li dono la paraula per contradiccions; si no són contradiccions, li retiraré la 
paraula. Si us plau, indiqui’m quina és la contradicció.

Ignacio Martín Blanco

Jo no he demanat al senyor director que faci una rectificació, sinó que concedeixi 
un dret de rèplica, no té res a veure. Rectificar..., jo no demano al mitjà que rectifi-
qui, sinó que concedeixi el dret de rèplica a una entitat.

El president

Molt bé. En queda constància. Gràcies. I, efectivament, és una contradicció.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les mesures 
per a fomentar l’ús del català

323-00050/13

Molt bé, continuem l’ordre del dia. Passem al punt número 1 de l’ordre del dia, 
que és una pregunta també adreçada al director de Televisió de Catalunya sobre les 
mesures que es plantegen, internes i externes, per al foment de l’ús de la llengua ca-
talana. La farà el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i, en el seu nom, la 
il·lustre diputada Jenn Díaz, que té la paraula.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. Una de les funcions del servei públic 
de la corporació és difondre i promocionar la llengua catalana, com diu la llei i, de 
fet, com sap tothom. I la contribució més que decisiva de TV3 i Catalunya Ràdio a 
la normalització de la llengua és un fet. Al costat d’aquesta evidència, també és cert 
que això no és ni ha estat fàcil i que darrerament s’expressen sovint crítiques a la 
manera com TV3 i Catalunya Ràdio difonen i promouen la llengua catalana. És una 
qüestió sobre la qual no es pot frivolitzar ni tocar d’oïda, que demana seguiment, re-
flexió i debat, perquè la llengua i l’ús de la llengua són dinàmics, no estàtics.

En aquest sentit, el llibre d’estil de la corporació regula la manera d’utilitzar i 
promoure el català en els mitjans de comunicació de la Generalitat. Però el llibre 
d’estil es va publicar el 2013, després d’un llarg procés d’elaboració, i, per tant, 
tampoc seria cap disbarat reflexionar amb naturalitat sobre allò que es va aprovar, 
doncs, farà prop d’una dècada.

De moment, ahir el CAC va publicar l’informe de control del compliment de les 
missions del servei públic de 2019, que no detecta cap motiu de preocupació sobre 
aquesta qüestió. Però també és cert, com dèiem, que hi ha veus crítiques que dema-
nen que s’aturi la castellanització de TV3, com ha fet la Plataforma per la Llengua, 
amb una campanya que ha recollit 36.470 signatures a través d’internet. Algunes da-
des del Servei d’Atenció a l’Audiència de TV3 i Catalunya Ràdio semblen detectar 
una certa preocupació ciutadana per l’ús de la llengua catalana en els mitjans de co-
municació públics: el 2019, se’n van rebre 164, i ara se n’han rebut 198, això vol dir 
un vint per cent més. No hi ha més dades. Aquestes són poques, no són definitives, 
però sembla que va en augment.

Per tot plegat, li voldríem fer tres preguntes: per una banda, quines mesures es 
plantegen per al foment de l’ús de la llengua catalana; si preveuen analitzar el model 
d’ús de la llengua en els mitjans de la corporació, i si tenen previst sotmetre a refle-
xió el contingut del llibre d’estil.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada. Té la paraula el director de Televisió de Catalunya.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora diputada, és terrible tindre només dos minuts per respondre tres pregun-
tes que demanarien una extensió molt més acurada i molt més extensa, i, a més a 
més, per a un tema que, evidentment, és importantíssim.

Jo intentaria fer un esforç moltes vegades de no dir «diuen i no diuen», «critiquen 
i no critiquen», sinó d’analitzar exactament què passa. Si cada vegada que una per-
sona surt per TV3 i s’expressa en castellà hi ha gent que critica una entrevista o una 
persona que parla dins d’un insert d’una notícia, vol dir que hi ha alguna gent que no 
ha entès tampoc com és aquest país, perquè en aquest país també hi ha gent que s’ex-
pressa en castellà.

Si parlem de contertulians i parlem de col·laboradors, el llibre d’estil està clarís-
sim. Diu en el punt 2.1.1.6.4: «Pel que fa a tertúlies, en igualtat de mèrits i qualitats, 
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preferim tertulians que s’expressin en català», sempre que hi hagi igualtat de mèrits 
i de qualitats, que això de vegades és d’una manera i de vegades d’una altra.

I respecte a les persones expertes, és a dir, els analistes, exactament el mateix: 
«en igualtat de mèrits, preferim experts...» Però de vegades hi ha temes que no hi 
ha aquesta igualtat de mèrits, o no hi ha la igualtat de circumstàncies, o no hi ha la 
igualtat d’oportunitat en aquest sentit.

I, per tant, tot això, i tant que ho tenim en compte.
Respondré ràpidament les tres preguntes. Mesures de foment: nosaltres som la 

mesura de foment. És la Televisió de Catalunya... –i crec que parle també igual o 
si em referisc a Catalunya Ràdio–, els instruments que han ajudat i ajuden més a la 
normalització del català en aquest país, fins i tot amb un ús de la llengua que moltes 
vegades no es correspon amb els usos i les pautes socials habituals.

Si em pregunta si analitzem el nostre model: l’analitzem contínuament, perquè 
és la nostra raó de ser més important.

I si em pregunta sobre si reflexionem sobre l’ús d’estil: contínuament. Però pen-
sem que aquells articles concretament són bastant sensats.

Ens fa molt de mal –i em sorprèn personalment, professionalment– que ens atri-
buïsquen algunes actituds que nosaltres no tenim. Vostè ha parlat de la Plataforma 
per la Llengua. Evidentment, la Plataforma per la Llengua, estem en contacte contí-
nuament amb ells, i mirem les seues crítiques, si són raonades, moltes vegades, o no 
ho són tant o corresponen a opinions que s’han generalitzat, però que no responen 
del tot a la realitat. Però una de les demandes més importants de la Plataforma per 
la Llengua és que aquests mitjans tinguin els recursos suficients perquè això siga 
possible, perquè no tenen prou recursos, moltes vegades, per fer bé la seua feina: 
per comprar drets esportius, per comprar pel·lícules de ficció, per comprar pel·lícules 
animades, per produir programes, etcètera. Si atenem una de les raons de la Plata-
forma per la Llengua, estaria bé que les atenguérem totes, i això correspon més aviat 
a la majoria parlamentària present també en aquesta cambra. 

Nosaltres, per la nostra banda, tenim claríssim que això és la nostra raó de ser, 
expressar-se...

El president

Moltes gràcies, senyor...

El director de Televisió de Catalunya

...en la llengua pròpia del país i difondre continguts des de la perspectiva d’aquest 
país.

El president

Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor director. Senyora diputada, si vol, li 
queda mig minut. (Pausa.) Molt bé.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’equilibri informatiu 
dels continguts específics que es programen a la televisió

323-00058/13

Passem a la següent pregunta, també adreçada al director de Televisió de Cata-
lunya, sobre l’equilibri informatiu dels continguts específics que programa la Tele-
visió de Catalunya. La fa el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i, 
en el seu nom, la portaveu de la comissió, la il·lustre diputada Beatriz Silva. Quan 
vulgui, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Buenos días, señor Sanchis. Ayer se hizo público un acuerdo 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya que constata que TV3 sigue incumplien-
do los acuerdos que el CAC ya hizo en 2013 y 2018, en los que constataba que la 
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televisión pública de Catalunya vulnera los criterios de imparcialidad, neutralidad, 
pluralismo, objetividad y equilibrio informativo, emitiendo contenidos de autor o 
de tesis que responden solo al punto de vista de las personas que son partidarias de  
la independencia. En todos estos acuerdos el CAC ha pedido a TV3 que emita con-
tenidos que equilibren y respondan al punto de vista de las personas que no son 
partidarias de la independencia en Cataluña, porque, si vemos los resultados de las 
elecciones de los últimos diez años, estos catalanes y catalanas representan al me-
nos la mitad de la población.

Me gustaría saber qué contenidos emitirá la televisión pública de Cataluña para 
cumplir este acuerdo; si podremos ver, por ejemplo, una serie documental de ocho 
capítulos que responda al punto de vista de las personas que vivieron con angus-
tia las jornadas del 6, 7 de septiembre; si habrá alguna producción que visibilice lo 
que significa para los votantes de formaciones no independentistas el uso partidista 
que se hace de nuestras instituciones, algo que volvimos a vivir durante la última 
Diada. En definitiva, ¿cuándo comenzaremos a ver estos contenidos que estamos 
esperando desde 2013?

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Senyor director, té la paraula. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyora diputada, doncs, quan es produïsquen, tan fàcil com 
això. És a dir, crec que... Després, si vol, podem parlar més tranquil·lament sobre el 
nostre organisme fiscalitzador i controlador –parlamentàriament, democràticament– 
que és el CAC, i dels seus informes i quina tendència s’observava fa uns quants me-
sos i quina s’observarà també, perquè això també és qüestió d’anàlisi.

Però, respecte als nostres continguts, li diré que, si són informatius, n’estem sa-
tisfets, i si són respecte a producció de programes audiovisuals o sèries, és tan fàcil 
com que es presenten i discutim-ne, mirem nosaltres la seua oportunitat, en el sentit 
estricte de factura, d’estar ben presentats, perquè apareguen per televisió.

Quan es veuran? Doncs no ho sé, no sé si té vostè una productora o hi ha alguna 
productora que estigui interessada a fer una sèrie de vuit capítols sobre com es van 
viure amb angoixa aquells dies dins del procés. En tot cas, quan aparega aquesta 
productora amb aquesta sèrie, l’analitzarem com analitzem totes les sèries que ens 
arriben.

El president

Gràcies, director. Senyora diputada, té la paraula. Quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; gracias, presidente. Señor Sanchis, me gustaría recordarle que el CAC ha di-
cho esto en 2013 y 2018 y seguimos sin ver estos contenidos. La explicación que us-
ted ha dado en esta comisión cuando hablamos de este tema es que las productoras 
no le ofrecen contenidos con otros puntos de vista o sobre otros temas. Pero, claro, 
si esperamos que sean Mediapro o Minoria Absoluta las que le vengan a ofrecer es-
tos contenidos, creo que no van a llegar. Considerando que el acuerdo del CAC le 
dice que lo haga con la mayor diligencia posible, supongo que tiene previsto cambiar 
la parrilla las próximas semanas y también adoptar medidas para que realmente es-
tos contenidos estén disponibles.

Me gustaría también hacerle notar que ayer TV3 informó sobre este acuerdo, 
dando solo voz al señor Loppacher y a su voto particular, dando solo una versión, lo 
que no se corresponde al necesario equilibrio informativo de una televisión pública, 
y, sobre todo, porque nunca antes que habían informado sobre un acuerdo habían 
dado voz a un voto particular.
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De este acuerdo se desprende que, al analizar la programación entre marzo de 
2018 y julio de 2019, se programaron veintidós documentales o programas en torno 
a la relación entre Cataluña y España, diecisiete de los cuales –diecisiete– son sobre 
el proceso que llevó al primero de octubre y siempre desde el mismo punto de vista. 
Si hubo alguno con otro punto de vista, le agradecería que me lo dijera.

Constata también una cosa importante que desde mi grupo...

El president

Diputada...

Beatriz Silva Gallardo

...parlamentario venimos insistiendo, y es en la necesidad...

El president

Diputada...

Beatriz Silva Gallardo

...de que la televisión pública de Cataluña promueva de forma activa la convi-
vencia cívica.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Se li ha acabat el temps, d’acord?

Beatriz Silva Gallardo

Gracias.

El president

Moltíssimes gràcies, de veritat. Passem...

El director de Televisió de Catalunya

President, president...

El president

Senyor Sanchis, crec que se li havia acabat el temps.

El director de Televisió de Catalunya

Se m’havia acabat? Sí?

El president

Sí. Si no m’equivoco, eh? A mi...

El director de Televisió de Catalunya

No, no, si no ho sé.

El president

Sí, sí, crec que se li havia acabat el temps.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la promoció 
del català a TV3

323-00063/13

Per tant, passem a la següent pregunta, eh?, què és la pregunta número 3, adreça-
da també al director de Televisió de Catalunya, sobre la promoció del català a TV3. 
La fa el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i, en el seu nom, la il·lustre dipu-
tada senyora Mònica Sales, que té la paraula.

Mònica Sales de la Cruz

Moltes gràcies, president. Director Sanchis, comença una nova temporada i so-
vint ens solem centrar en les novetats de la programació, i això ja és important. Però 
també hi ha aspectes tant o més importants perquè emanen dels fonaments dels mit-
jans públics, de la missió fundacional amb la qual van ser creats.
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Per això, amb aquesta pregunta volem reprendre un debat que vam tenir amb 
vostès, els directors, amb una certa continuïtat durant la legislatura passada en 
aquesta comissió: l’ús i la promoció del català a TV3.

En les intervencions del nostre grup hem assenyalat les qüestions que ens preo-
cupen en aquest aspecte, agrupades en dos arguments bàsics. Un, que detectem un 
cert relaxament, una certa descura en l’ús i la promoció del català, també en la qua-
litat del català. I per això, en aquesta comissió hem volgut cridar l’atenció i hem re-
clamat una reacció en aquest sentit, perquè nosaltres considerem i, de fet, ho diu la 
llei, el mandat marc, el llibre d’estil, que tan important és que els professionals dels 
mitjans treballen lliures d’interferències partidistes com que complisquen la missió 
d’usar, tenir cura i promoure el català.

L’altre argument que hem exposat és l’incompliment del llibre d’estil a l’hora de 
contractar col·laboradors que no usen el català. I en això hem vist que, en la confi-
guració dels col·laboradors dels diferents programes, no hi ha hagut el propòsit d’es-
mena que els dos directors vau reconèixer en aquesta comissió, i que això ha quedat 
dissimulat amb arguments com ara posar en el mateix sac els col·laboradors remune-
rats i els entrevistats i experts. El llibre d’estil distingeix molt clarament la diferència 
entre uns i altres pel que fa a l’ús de la llengua.

Tampoc compartim l’argument que sovint ha exposat vostè, senyor Sanchis, que 
no es pot reclamar als professionals dels mitjans públics l’esforç en l’ús de la llengua 
quan no ho fa la gent del carrer. No és així, i vostè ho sap. Ho hem dit abans, tot el 
suport als professionals perquè exercisquen la faena amb rigor i sense interferències, 
però també tota l’exigència perquè la missió fundacional de promoció de la llengua 
i la cultura catalanes no es relaxe, no retrocedisca i que es note de la primera a l’úl-
tima hora de la programació.

Més enllà d’estar-hi d’acord, senyor Sanchis, com ens ha dit altres vegades, des 
de Junts per Catalunya voldríem preguntar-li què farà de manera efectiva com a di-
rector en aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora diputada. Senyor director, té la paraula. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora diputada, respecte als detalls, podem estar-hi d’acord; respecte a la im-
pressió general, em sap molt greu dir-li que no, que jo no estic d’acord amb la ma-
nera que ho planteja vostè. És a dir, crec que hi ha una sèrie de detalls que són 
esmenables i que es poden més o menys resoldre. Crec que nosaltres complim el 
llibre d’estil, però és interpretable i es pot fer d’una manera, més o menys..., d’una 
manera o d’una altra –això ho estem analitzant. Però, clar, aquesta afirmació que 
es fa tan contínuament des de xarxes socials, des d’altres instàncies que s’està in-
troduint el castellà, que la llengua s’està deteriorant, que nosaltres castellanitzem, 
em sembla que és una autèntica barbaritat –una autèntica barbaritat– i absolutament 
contraproduent per al final o per als fins que ens justifiquen i per a la feina que fem. 
I, per tant, els demanaria que en aquest sentit vostès foren molt rigorosos, molt se-
riosos, perquè parlem de coses –vostès ho saben– molt importants i de les quals no 
es pot parlar amb superficialitat o frivolitat, perquè alimenten una sèrie d’opinions 
contràries, moltes vegades, molt molt molt irades que no ens fan bé, no fan bé ni a 
la televisió nacional d’aquest país ni als professionals que hi treballen.

«Què pensen fer respecte a la qualitat del català?» La qualitat del català en TV3 
té una sèrie de professionals que hi treballen i que crec que són magnífics, i no crec 
que s’haja deteriorat gaire aquesta qualitat d’ara respecte als anys anteriors en els 
productes que nosaltres, per exemple, supervisem en el doblatge.

I, finalment, «què pensen fer respecte a analistes i contertulians?» Parlar, com 
hem fet amb els directors de programes, i dir que s’atenguen escrupolosament al 
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llibre d’estil, i que ho controlarem i que ho mirarem, i que s’atenguen escrupolosa-
ment al llibre d’estil.

Hi ha uns quants detalls. A partir d’ahí, cada vegada que apareix una persona 
–ho torne a repetir, que ho he dit abans– parlant castellà per TV3 no es pot linxar 
TV3, una persona fins i tot en un insert d’un TN. I quan es fan en base..., gràcies a 
allò que diuen la sinècdoque, el tot per la part i la part pel tot, amb un petit detall: 
desqualificar tota la feina que està fent actualment TV3 per a la normalització del 
català i per a la vitalitat del català, em sembla que és d’una irresponsabilitat gravís-
sima.

Els demanem comprensió i els demanem responsabilitat. Nosaltres la tindrem 
i mirarem els defectes, els petits defectes que puguem tindre. Els demane a vostès 
aquesta comprensió i responsabilitat, des de la sensibilitat que vostès demostren 
com a partits i grups parlamentaris, per analitzar el tot amb una certa justícia. No és 
possible que ens sentim injustament maltractats amb aquestes opinions, que moltes 
vegades fan representants polítics que, des del meu punt de vista, amb tot el respecte 
que em mereixen, haurien de ser molt més responsables.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor director. Senyora diputada, li queden disset segons. 
Quan vulgui, té la paraula.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bé, la veritat és que li puc garantir que no parlem des de la 
superficialitat, senyor director, parlem des de la preocupació i des de la responsabi-
litat, i sobretot des del respecte als valors fundacionals de TV3. És cert que les xar-
xes poden manifestar moltes coses, però aquí ha de respondre al que li preguntem 
els grups en aquesta sessió de control i no al que diuen les xarxes. La veritat és que 
lamento que pense que fem aquesta pregunta des de la frivolitat o des de la poca 
responsabilitat.

El president

Moltíssimes gràcies, senyora diputada.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
la reciprocitat entre les aplicacions d’À Punt i TV3

323-00048/13

Passem a la següent pregunta, la número 5, adreçada al director de Catalunya 
Ràdio i Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És una 
pregunta que fa el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i, en 
el seu nom, la il·lustre diputada i portaveu en aquesta comissió Raquel Sans. Quan 
vulgui, té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. Senyor Gordillo, senyora Llorach, senyor Sanchis, benvinguts. 
La setmana passada es van reunir a València el president de la Generalitat Valen-
ciana, Ximo Puig, i el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Ara-
gonès, després de quatre anys i mig sense cap contacte institucional. Entre els temes 
que es van tractar en aquesta reunió hi ha la reciprocitat de les emissions de les radio-
televisions públiques respectives, una reciprocitat sempre pendent i sempre ajornada 
en el cas del País Valencià, i que des del Grup d’Esquerra Republicana considerem, 
doncs, cabdal i prioritària.

Segons els mitjans de comunicació, tots dos presidents es van posar d’acord en 
una solució provisional –mentre no es posin en marxa les emissions recíproques a 
través de la TDT– que consistiria a incloure els canals de televisió en les aplicacions 
d’À Punt i TV3 per a dispositius mòbils i televisors connectats, és a dir, els smart 
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TV. Les informacions sobre la trobada també deien que els presidents farien arribar 
la proposta a les direccions dels dos mitjans. És una notícia que, en general, va ser 
ben rebuda, però que, de moment, doncs, no n’hem sabut res més. El mateix director 
de TV3 va participar dimarts passat a Barcelona en una taula rodona força interes-
sant amb els directors d’À Punt i d’IB3, i d’aquesta qüestió no en va parlar. 

Per això, senyor Gordillo, voldríem saber si ja els han fet arribar aquesta pro-
posta; si almenys, doncs, tenen més informació de la que es va publicar després 
d’aquesta reunió, i si ens la podria avançar o detallar. I, sobretot, quina opinió te-
nen vostès d’aquesta solució provisional que no tindria els inconvenients econòmics 
i polítics que hi ha al voltant de la TDT i que permetria, com dèiem, avançar en la 
reciprocitat amb el País Valencià.

El president

Gràcies, diputada. Senyor Gordillo, té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Doncs la veritat és que formalment 
tinc la mateixa informació que vostè. És cert que en un dels actes de la Diada vaig 
tenir ocasió de parlar amb el president Aragonès i ens va comentar la trobada amb el 
president de la Generalitat Valenciana i la bona predisposició per avançar en aques-
ta direcció. Hi ha dues delegacions dels governs que han d’aprofundir en els acords 
d’aquella trobada de presidents. I, a partir d’aquí, suposo que això es traslladarà del 
Govern al consell de govern de la corporació i s’acabarà aprovant. 

I, per tant, jo el que sí que li puc dir és que, com a mitjans digitals de la corpo-
ració, és una molt bona notícia que s’interpreti que internet i l’entorn digital és el 
millor terreny on aprofundir en la reciprocitat, i, per tant, que podem utilitzar la web 
i les apps com una bona eina per trencar amb les fronteres administratives i amb 
les fronteres analògiques. I és evident que, tal com vostè comentava, els directors 
de TV3, d’IB3 i d’À Punt han coincidit en aquest bon clima i en veure que internet 
és l’espai on pot haver-hi aquesta entesa sense les limitacions jurídiques i sense els 
hàndicaps que també té a vegades, en termes d’audiència, la competència o la reci-
procitat amb TDT.

Nosaltres, des de Mitjans Digitals, disposats, encantats d’assumir aquest repte. 
I ja hi hem pensat i estem pensant com s’ha de fer, i si és millor una web responsiva, 
si és millor una aplicació, com això pot ajudar també a augmentar el trànsit de les 
tres televisions, i com en un entorn digital, doncs, es pot visualitzar que hi ha una 
nació o que hi ha un territori o que hi ha un territori de parla catalana –diguin-li ca-
dascú de vostès com vulgui– on aquests continguts audiovisuals poden reeixir. I, per 
tant, aquí ens hi trobaran.

Per tant, tan bon punt tinguem l’encàrrec, ho farem. Li demanarem a la vicepresi-
denta, doncs, que ens doti dels recursos per poder-ho fer, que segur que són recursos 
molt assumibles en comparació amb el que això representaria per a una reciprocitat 
o per a altres aspectes més tradicionals, perquè en l’entorn digital, afortunadament, 
això té uns costos assumibles. I encantats d’ajudar a que se superi aquesta cotilla  
i que hi hagi aquest recel per aprofundir en aquesta reciprocitat.

El president

Senyor Gordillo, una vegada més l’ha clavat (el president riu), una vegada més.
No vol continuar? (Pausa.)
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre 
els col·laboradors de l’emissora

323-00053/13

Doncs passem a la següent pregunta. És la número 6, també adreçada al direc-
tor de Catalunya Ràdio, sobre els col·laboradors d’aquesta emissora. La farà el Grup 
Mixt, i, en el seu nom, la il·lustre diputada senyora Lorena Roldán. Quan vulgui, té 
la paraula.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidente. Señor Gordillo, yo le quería preguntar por los re-
quisitos..., o cómo escogen ustedes a los colaboradores de Catalunya Ràdio.

El president

Moltes gràcies, diputada. Senyor Gordillo, quan vulgui, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Doncs els directors o directores dels programes de la 
casa que tenen col·laboradors fan la seva tria, i si consideren que les seves veus són 
interessants, ja sigui per al seu programa temàtic o ja sigui per al seu programa d’ac-
tualitat, contacten amb la persona en qüestió, eleven una proposta de contractació en 
funció de les aparicions que faci aquesta persona en el programa. Això es tramita 
a través del Departament de Producció de la corporació, arriba al director, que ho 
firma –perquè el que no fa el director és bloquejar contractes de tertulians–, i ho fir-
ma la persona en qüestió. I cobra en funció de les aparicions que fa en el programa 
que l’ha contractat.

El president

Gràcies, senyor director. Senyora Roldán, quan vulgui, té la paraula.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidente. Mire, yo le hacía esta pregunta a raíz de la con-
tratación del señor Marcel Vivet en la tertulia del programa El matí de Catalunya 
Ràdio. Para los que no conozcan al señor Marcel Vivet, pues, es un señor que tiene 
una condena pendiente de cinco años de prisión por un delito de atentado a la au-
toridad, por un delito de lesiones y también por otro delito de desórdenes públicos 
que se produjeron en el marco de una manifestación contra el sindicato Jusapol, de 
la Policía Nacional.

Pero es que no son estos los únicos méritos que tiene el señor Vivet. Por ejem-
plo, el señor Vivet..., podemos ver un vídeo difundido por una cuenta de Twitter que 
se llama Poble Lliure, que se definen a sí mismos como Partido Revolucionario de 
Cataluña, y en este vídeo el señor Vivet hace un llamamiento a la desobediencia, 
se refiere a España como el enemigo, nos dice también que hay que boicotear y que 
hay que ocupar las infraestructuras, haciendo un claro llamamiento a la violencia. 
Y, además, nos dice también, el señor Vivet, en este vídeo que hay que descolonizar 
el territorio. Que me gustaría..., a ver si aprovechan una de estas tertulias para que el 
señor Vivet nos desglose un poquito cómo es esto de descolonizar el territorio.

Pero es que, además, el señor Vivet, esa figura que el separatismo nos ha querido 
vender, pues, como un alma cándida, un ser de luz, un pobre inocente que estaba 
en una manifestación y no hizo nada, también tiene otros tuits donde, por ejemplo, 
llama «desgraciados» a los Mossos d’Esquadra, o dice también que los agentes de 
la policía son neonazis.

Entonces, yo le vuelvo a preguntar: ¿qué criterios escogen ustedes a la hora de 
contratar a los colaboradores? Usted me ha dicho que escogen voces interesantes 
para el programa en cuestión. Yo le pregunto: ¿qué tiene de interesante la voz de este 
señor que, insisto, justifica y defiende la violencia de manera abierta?
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Y le pregunto también si esta es, pues, la famosa neutralidad de la que ustedes 
hacen gala siempre. Porque le recuerdo que Catalunya Ràdio es un medio público; 
le recuerdo que los medios públicos los pagan todos los catalanes. Y me parece a 
mí que tener a un señor, insisto, que llama a la violencia, a boicotear las infraestruc-
turas, a ocuparlas, a descolonizar el territorio o que habla con un lenguaje bélico, 
refiriéndose al resto de España como el enemigo..., creo que eso no es lo que tienen 
en mente los catalanes cuando hablamos de pluralidad, cuando hablamos de neutra-
lidad, y, sobre todo, creo que no lo elegirían si fueran ellos los que contrataran, ya 
que, insisto, son ellos los que pagan.

Gracias.

El president

Muchas gracias, gracias, señora diputada. Senyor Gordillo, quan vulgui, té la 
paraula.

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

Gràcies, senyor president. L’hi repeteixo, si el programa considera que, amb la 
realitat social i política que viu el país avui en dia, aquesta veu mereix aparèixer a 
la ràdio pública, jo no soc ningú per censurar o vetar aquesta contractació. Jo no en-
traré en dir-li la meva opinió personal sobre aquestes expressions o sobre aquestes 
consideracions que fa aquest o altres tertulians, de la mateixa manera que no vaig 
bloquejar la contractació de l’exdiputada del seu partit, Esperanza García, en el ma-
teix programa, en El matí de Catalunya Ràdio, ni de l’exdiputat també del seu partit, 
i després del seu expartit, Joan López Alegre, a La tarda de Catalunya Ràdio.

És a dir, la direcció de la ràdio no està... (Veus de fons.) No, no, no, li estic dient 
que són perfils que estan a les antípodes, i que la gràcia de la ràdio pública i que la 
gràcia d’una democràcia és que la pluralitat sigui el més ampla possible. El senyor 
Vivet està aquí, el senyor López Alegre està aquí, i entremig hi ha moltes veus. Vos-
tè només em cita aquesta veu que està en aquesta punta, i jo el que li vull dir és que 
el terreny de joc que la direcció del programa –en aquest cas Laura Rosel, a El matí 
de Catalunya Ràdio– creu que ha de fixar és un terreny de joc on, en aquest extrem, 
hi ha el senyor Vivet, i, en aquest altre, hi ha la senyora Esperanza García, per citar 
només un cas, no és que els equipari. Però, entremig, hi ha una diversitat de veus,  
i entremig és on la ràdio pública ha de donar i ha de garantir aquesta pluralitat.

Jo espero també que en algun moment, doncs, si vostès ara tenen més incidència 
en el CAC..., fan un informe o aconsegueixen que el CAC es pronunciï al respecte, 
atendrem l’informe que faci el CAC. Però vull creure...

El president

Moltes gràcies, senyor director.

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

...que no estem fora dels límits de la pluralitat ni del que ha de fer la ràdio pú-
blica.

El president

Gràcies, director.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el motiu 
de la contractació de Marcel Vivet per al programa El matí de Catalunya 
Ràdio

323-00055/13

Passem a la següent pregunta. És la número 7, del Grup Parlamentari VOX, so-
bre, precisament també, la contractació de Marcel Vivet per al programa El matí de 
Catalunya Ràdio. Formularà la pregunta el portaveu en aquesta comissió, l’il·lustre 
diputat Alberto Tarradas. Quan vulgui, té la paraula.

Alberto Tarradas Paneque

Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señor Gordillo. ¿Qué motivo jus-
tifica la contratación en el programa El matí de Catalunya Ràdio del señor Marcel 
Vivet en calidad de tertuliano colaborador?

El president

Doncs, senyor Gordillo, esperi’s un segon. Quan vulgui, té la paraula.

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

Ja ho he respost. Si vol, després en fa la... (l’orador riu) seva consideració. Però ja 
l’hi dic, escolti, jo no puc deixar de contractar un tertulià que la direcció del progra-
ma considera que hi té dret i que pot aportar una visió de la realitat del país, igual 
que la tenen altres, i, per tant, que la direcció del programa considera que és tan le-
gítima una visió com una altra.

El president

Gràcies, director. Senyor diputat, quan vulgui, té la paraula.

Alberto Tarradas Paneque

Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría rebobinar un segundito, poner a 
todo el mundo en situación y dejar claro quién es este sujeto. ¿Vale? Porque Marcel 
Vivet es un militante de La Forja, ¿eh?, de una agrupación que se encuadra dentro 
de las CUP –sí, ríase, supongo que es compañero de cañas suyo, ¿no?

En 2018, acudió a una manifestación de carácter violento en la Via Laietana con-
tra la concentración legal del sindicato policial de Jusapol por la equiparación sala-
rial de los cuerpos policiales. Ese día, y tal como indica la sentencia de la Audiencia 
de Barcelona, aprovechándose del caos que había en ese momento, el lanzamiento de 
botellas, de pintura, de objetos contundentes, Marcel Vivet apaleó a un agente de los 
Mossos d’Esquadra. Ese mosso agredido tuvo que estar veinticuatro días de baja a 
consecuencia de las heridas que le infligió este criminal. La justicia, por esos hechos, 
le ha impuesto cinco años de cárcel por los delitos de desorden público, de atentado 
a la autoridad y de lesiones.

Dicho esto, señor Gordillo, me gustaría saber si a usted le parece normal contra-
tar a ese tipo de delincuentes condenados como colaboradores en una radio pública 
y en horario de máxima audiencia. No sé si usted se da cuenta del mensaje que está 
trasladando a la sociedad contratando personas violentas y agresivas, promocionán-
dolas de esta manera.

Pero, vaya, lo que sacamos en claro es que los catalanes estamos pagando con 
nuestro dinero el sueldo de un sujeto cuya contratación es consecuencia del merca-
deo que hacen de las instituciones públicas los partidos separatistas. Pero, vaya, la 
verdad es que hace ya demasiado tiempo que vemos como Catalunya Ràdio o como 
TV3 degeneran cada vez más, más, más, más y más, llegando a unos extremos que 
ya resultan grotescos.

Parece que últimamente en los medios de la corporación solo aparecen «chalaos» 
y delincuentes. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, un personaje de lo más sinies-
tro, que trajeron ustedes hace unos días en TV3, que decía lo siguiente: «Cataluña es 
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la única parte de España que se salva. España es África del norte y los andaluces son 
unos vagos que no trabajan nunca.» Señores, esto no es televisión, esto no es radio, 
esto no es nada. Señores, esto es una basura.

Y, sinceramente, la verdad es que le voy a dar la razón a Gabriel Rufián: fraca-
sará la mesa del diálogo, VOX entrará en el Gobierno de España y más pronto que 
tarde vamos a cerrar TV3.

Muchas gracias.

El president

Molt bé. Té la paraula, senyor director de Catalunya Ràdio.

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

Gràcies, senyor president. Espero que li hagi quedat bé el vídeo per penjar a 
Twitter. Suposo que ja estan pujant-lo per penjar-lo i perquè tots els seus seguidors 
tinguin la dosi del seu discurs. Però, afortunadament, una comissió de control par-
lamentari és més que una intervenció per lluir a Twitter i per quedar bé davant del 
seu electorat o, pitjor encara, del seu potencial electorat.

Això no és cap escombraria, ja li ho repeteixo. De l’altra banda de la comissió, en 
alguna ocasió, durant anys, ha sortit algun nom d’algun tertulià que no els feia el pes 
i amb el qual potser vostè se sent més identificat. La gràcia és garantir la pluralitat. 
Vostè està disposat o accepta que la ràdio pública tingui aquesta pluralitat de veus? 
És evident que no –és evident que no. (Veus de fons.) És evident que no.

Pot el director de la ràdio decidir, en funció dels actes que fan fora de la ràdio o de 
situacions judicials que estan encara pendents de resolució o de recursos o amb una 
situació que no està acabada...? Perquè d’això suposo que també té informació, però 
no la diu, no diu tota la informació en relació amb el cas aquest en qüestió.

Jo no vull entrar a valorar les opinions de tal o tal col·laborador o col·laboradora, 
no és la meva feina. Però sí que haig de tenir una visió de conjunt i garantir que si 
un programa considera que aquesta veu hi ha de ser, hi sigui, sempre que no sigui 
contractualment una il·legalitat, que en aquest cas no ho és.

El president

Gràcies, senyor director.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la corporació 
com a motor de la producció audiovisual en català

322-00030/13

Passem a la següent pregunta, la número 8. Són preguntes adreçades a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la CCMA; estem en el mateix punt, que 
és l’organització i funcionament de la CCMA. Aquesta és una pregunta, precisa-
ment, per respondre en la comissió sobre la corporació com a motor de la producció 
audiovisual en català. La fa el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i, en el 
seu nom, l’il·lustre diputat senyor Ruben Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Moltes gràcies, president. Bon dia, presidenta. Doncs com que la Televisió de 
Catalunya té un llarg futur, li voldria preguntar sobre això. L’1 d’octubre vinent 
acaba el termini fixat perquè els òrgans de l’Administració de Catalunya i també 
les empreses del sector públic de la Generalitat comuniquin al Departament d’Eco-
nomia i Finances les previsions de cara als pressupostos de 2022. Això és d’aquí a 
dues setmanes aproximadament, i, per tant, a hores d’ara potser ja tenen una idea 
aproximada de quines necessitats pressupostàries tindrà la Corporació Catalana de 
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Mitjans Audiovisuals l’any vinent per complir la missió de servei públic que té en-
comanada.

No ho diem perquè ens avancin les previsions dels pressupostos, que ja en parla-
rem, doncs, més endavant, quan sigui el moment, sinó per preguntar-li si en aquestes 
previsions contemplen l’augment de la inversió en la producció externa. Qui al final 
aprovarà aquests pressupostos de 2022 serà aquest Parlament, però, com vostès sa-
ben, hi ha molta gent pendent dels projectes de la corporació per a l’any que ve i per 
als següents al sector audiovisual de Catalunya, que ja pateix des de fa una dècada la 
caiguda de la inversió de la corporació, i que ha tingut efectes devastadors en moltes 
empreses petites i mitjanes.

Les associacions representatives del sector reclamen des de fa molt de temps, i 
amb raó, que es recuperi com a mínim el ritme d’inversions que hi havia abans de 
la caiguda d’aquestes inversions. I a favor seu la corporació té un nou mandat marc 
aprovat per aquest Parlament fa pocs mesos, el desembre passat, que encomana als 
mitjans audiovisuals públics que facin de motor industrial del sector.

Per tant, amb aquest mandat renovat, quines serien les previsions de la corpora-
ció per recuperar el paper de motor de producció audiovisual i, com a conseqüència, 
per tant, de la producció en català? Poden quantificar els recursos pressupostaris 
que volen destinar l’any que ve a la producció externa i si això, doncs, en definitiva, 
representa un augment? I, per últim, si tenen previst arribar a acords sobre aquesta 
qüestió amb les associacions representatives de la indústria audiovisual, com van 
fer en el passat.

Moltíssimes gràcies.

El president

A vostè, diputat. Senyora Llorach, benvinguda. Té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, senyor president. Senyors i senyores diputats, bon dia. Bon dia a tothom. 
Sobre la corporació com a motor de la indústria audiovisual, com saben, és una de 
les funcions fonamentals i estratègiques que tenim encomanades per llei i referma-
des en el mandat marc que al desembre de l’any passat, si no m’equivoco, va aprovar 
aquesta cambra.

Malauradament, tots vostès coneixen que des del 2010 hem patit una forta reduc-
ció de recursos per caiguda d’ingressos, però també, molt important, per la reducció 
de les aportacions públiques, que en aquests deu anys és de més de 80 milions. Per 
tant, aquesta reducció, què ens ha obligat a fer? Diversos plans de viabilitat per ajus-
tar les despeses a aquesta realitat.

La contractació externa és la que ha patit més, és la que s’ha vist més afectada 
per aquesta reducció, i realment s’ha compromès i limitat de forma extrema aquesta 
missió que tenim per llei de ser motor d’aquesta indústria. A més a més, els efectes 
de la pandèmia han fet que el darrer any i mig moltes de les produccions que cofi-
nançàvem no s’han pogut aixecar perquè els equips de producció han tingut d’ajor-
nar-se per diferents incidències que han tingut aquestes empreses audiovisuals.

Ja hem elaborat l’avantprojecte de pressupost per al 2022, i puc avançar –està 
entregat des del dia 3 de setembre al Govern, no està parlat encara amb el Govern– 
que hem demanat un increment de 52 milions d’euros en aquest avantprojecte per a 
l’any 22. I, bàsicament, aquests diners pràcticament, una part molt important, aniran 
a producció audiovisual independent, perquè realment hem de seguir farcint les gra-
elles de TV3 i Catalunya Ràdio. I des de Televisió de Catalunya el director té molt 
interès en anar fent coses també de continguts per a altres plataformes, i si no tenim, 
disposem d’aquests diners, això no ho podrem fer.

Això s’ha pal·liat –poquet, però una mica– amb les dos aportacions de 6 mi-
lions concurrents que hem tingut l’any passat i aquest any, que han pogut fer foment 
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d’obres noves tant cinematogràfiques, en diferents formats..., i, per tant, això ha aju-
dat una mica el sector. Però no n’hi ha prou. Realment, moltes petites empreses han 
hagut d’abaixar persianes, i crec que és molt important tenir indústria catalana po-
tent, indústria no només catalana, sinó en català, per poder presentar-los.

Per tant, és un eix prioritari de la corporació, i també està reflectit així en l’avant-
projecte de contracte programa que, com vostès saben, vàrem lliurar al Govern de 
la Generalitat.

El president

Gràcies, senyora directora. Se li ha esgotat completament el temps. Senyor dipu-
tat... (Pausa.) Ja estaríem? Molt bé.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’equilibri 
informatiu dels continguts específics que es programen a la televisió

322-00032/13

Passem a la següent pregunta, que és la número 9, precisament també sobre l’equi-
libri informatiu dels continguts específics que es programen també a la televisió. La 
fa el Grup Parlamentari Socialistes i Units per avançar, i, en el seu nom, la farà la il-
lustre diputada Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui, diputada, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Buenos días, señora Llorach. Quiero preguntarle también a 
usted, como máxima responsable de los medios de comunicación públicos de Cata-
luña, sobre el acuerdo del CAC.

Me gustaría hacerle notar, primero, que ayer Catalunya Ràdio y TV3 informaron 
sobre este acuerdo dando solo voz al señor Loppacher y a su voto particular, dan-
do solo una versión, lo que no se corresponde al equilibrio informativo, sobre todo 
porque nunca antes habían informado sobre un voto particular de un acuerdo. Y me 
gustaría saber si hará algo para corregir esta situación.

Lo que está diciendo el CAC es que la televisión pública de Cataluña está ha-
ciendo algo equivalente a posicionarse de manera clara con una postura política que 
representa solo a una parte de la ciudadanía de Cataluña, pero, además, que es una 
postura que no fomenta la convivencia –lo dice el acuerdo–, que también es una obli-
gación de una televisión pública.

El acuerdo dice que esto tiene que ser corregido con la mayor diligencia posible, 
pero considerando que la corporación no cumplió el acuerdo de 2013, no cumplió el 
acuerdo de 2018, que pedían lo mismo que este, ¿qué podemos esperar ahora? Se-
guir el criterio del director de TV3, que dice que lo programarán si estos contenidos 
se le ofrecen, sería dejar la parrilla de nuestra televisión pública en manos del libre 
mercado, lo que no corresponde a su misión de servicio público. Por lo cual me gus-
taría saber qué piensa hacer usted.

El president

Gràcies, diputada. Senyora presidenta en funcions, té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, el director de TV3 s’hi ha referit a 
la pregunta idèntica que vostè li ha adreçat. Ell és el competent en continguts de te-
levisió. I, per tant, llegirem acuradament aquest acord del CAC i, com ell li ha dit, si 
es produeixen aquests tipus de continguts s’analitzaran, igual que se n’han analitzat 
altres, i es veurà la viabilitat d’emetre’ls o no.
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El president

Moltes gràcies, senyora Llorach. Senyora diputada, quan vulgui, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señora Llorach, la cuestión es que usted es la responsable de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, y el acuerdo se dirige a la corpo-
ración, por lo cual usted no puede delegar su responsabilidad.

En una respuesta escrita a una pregunta que yo le hice en relación con qué conte-
nidos emitiría la televisión pública de Cataluña para equilibrar los ocho documenta-
les sobre el juicio del procés, usted me contestó por escrito que no emitiría ninguno 
porque estos contenidos ya tenían suficiente contraste y rigor. Esto a pesar de que 
de los cuarenta y un entrevistados que aparecen en esta serie, treinta y ocho dicen 
que el juicio es un montaje.

En la comisión del 2 de julio, usted volvió a asegurar que tenían el suficiente 
contraste y rigor, y dijo además que usted asumía la responsabilidad de que era así. 
Después de que tenemos este acuerdo del CAC sobre la mesa, me gustaría saber si se 
mantiene en esto o si piensa rectificar.

En este sentido, quiero preguntarle también en relación con la programación espe-
cial en torno a la Diada. Me gustaría saber si han utilizado solo señal propia de TV3 
o han utilizado la señal de la ANC. Y, sobre el acto de la noche, nos gustaría saber 
quién se ha encargado de la realización, porque no solo se trató de la transmisión de 
un acto institucional, o al menos no se sabía, porque había una serie de contenidos 
especiales que no quedaba claro quién los había hecho, porque no había un modera-
dor que fuera explicando y que iban apareciendo a medida que el acto avanzaba. Nos 
gustaría saber de dónde han salido esos contenidos, si se han encargado a alguna pro-
ductora y cuánto nos ha costado la programación especial de la Diada.

Gracias.

El president

Gracias, señora diputada. Senyora Llorach, té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, les preguntes concretes que em fa 
sobre costos, etcètera..., no disposo aquí de la informació. M’ho pregunta per escrit 
i l’hi faré arribar, com no pot ser d’altra manera.

Referent a l’equilibri informatiu, que era la pregunta que vostè em feia, i contin-
guts específics, el CAC ha fet públics diferents acords aquesta setmana. Ha aprovat 
l’informe de compliment de missions de servei públic i també l’acord amb relació 
a l’emissió de documentals i programes de reportatges amb relació al debat polític 
entre Catalunya i Estat, que és arran, no ho oblidem, d’una queixa del grup del qual 
vostè forma part, Federalistes d’Esquerres, contra els mitjans de la corporació, i que 
exigia no només l’emissió, sinó unes condicions de programació determinades d’un 
documental que havien impulsat des del seu propi espai polític. Era el documental 
Federal, un llargmetratge produït l’any 17 per Minimal Films amb la col·laboració 
de Federalistes d’Esquerres, que Televisió de Catalunya, si no m’equivoco, va pro-
gramar i emetre l’octubre del 20.

És evident que ni un partit polític ni l’organisme de regulació audiovisual elabo-
ren la programació de la televisió pública; qui l’elabora és el seu director i els profes-
sionals que hi treballen. Una exigència que, deixi’m dir, segons el mateix president 
del consell, expressada en el seu vot particular, és «inaudita i contrària a la inde-
pendència i autonomia dels mitjans de comunicació, que són sempre supervisats  
a posteriori, mai a priori». El mateix president lamenta que «l’acord proposat i apro-
vat s’aparti i distorsioni intencionadament l’informe tècnic» –i això és molt impor-
tant– «de l’Àrea de Continguts del CAC per acabar arribant a una conclusió basada 
en percepcions ideològiques i/o personals que no se sustenten tècnicament».
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Tingui per segur, senyora diputada, que llegiré acuradament aquest informe tèc-
nic per arribar jo mateixa a les conclusions que calgui sobre aquest. Crec que hau-
ríem d’intentar no erosionar el prestigi de les institucions públiques del nostre país.

Beatriz Silva Gallardo

Presidente, quiero la palabra por alusiones.

El president

Diputada, por alusiones no le vamos a dar la palabra. De todas maneras, tiene 
usted una ventaja. (Veus de fons. Remor de veus.) A veure, señora diputada, por alu-
siones no le concedo la palabra. Según creo, no se ha producido ninguna contradic-
ción. Por lo tanto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, ¿eh?

Y, efectivamente, la señora Llorach puede en esta comisión expresarse como crea 
oportuno, como también usted ahora puede hacerlo, en la siguiente pregunta, ¿eh?

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els recursos 
que destina la televisió pública a la producció externa

322-00034/13

Pasamos, por lo tanto, a la siguiente pregunta, que es la número 10..., adreçada 
también, dirigida a la..., presidenta en funcions de la corporació catalana, sobre els 
recursos que es destinen a la producció externa. És una pregunta que fa el Grup Par-
lamentari Socialistes, i, en el seu nom, la portaveu i diputada, la il·lustre diputada 
Beatriz Silva. Quan vulgui, diputada, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señora Llorach, yo creo que no corresponde que usted haga 
alusión a mi pertenencia política a Federalistes d’Esquerres, porque yo no le estoy 
preguntado por esto, le estoy preguntando por el acuerdo del CAC. Tampoco corres-
pondería que cada vez que sale Òmnium aquí yo haga referencia a la pertenencia del 
director de televisión pública de Cataluña a Òmnium. Por lo cual, creo que no co-
rrespondía que yo ocupe mi tiempo en tener que aclarar esto, señor presidente.

Le voy a preguntar por los dineros. En las últimas semanas, el portal de la trans-
parencia refleja que la corporación ha adelantado trescientos mil euros al programa 
FAQS, pagándole material y recursos para que pueda ponerse en marcha. Esto es una 
práctica habitual. Vemos que TV3 adelanta dinero a unas productoras que más pare-
cen un departamento de la casa, porque, a pesar de que llevan años facturando para 
TV3, son incapaces de asumir ningún riesgo propio.

Vemos también que del programa Està passant se están cubriendo gastos fuera 
de programa, y seguimos sin saber cuánto costarán al erario público muchos de es-
tos programas, y en los casos en que lo sabemos, sabemos que cobrarán mucho más. 
¿Cómo se justifican estos gastos en el actual contexto de restricciones económicas 
que vive Cataluña? Porque lo que se constata en el portal de la transparencia es que 
estas productoras cobran más, se les adelantan recursos que no están justificados y 
luego la corporación dice aquí –usted misma hace un rato lo acaba de justificar– que 
necesitarán una inyección de recursos extraordinaria.

Gracias.

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, m’ha semblat rellevant i per això he 
comentat el fet de Federalistes, per tant... És cert, no és cap mentida. Per tant, m’ha 
semblat rellevant per a la resposta.

Pel que fa als recursos que destinem, doncs, si una productora demana que se li 
avanci, per alguna raó, una part dels diners que ja estan contractats i signats, segu-
rament deu haver-hi el mecanisme legal per fer-ho. Tot el que nosaltres fem amb les 
productores, absolutament tot, està penjat al portal de la transparència, i no hi ha 
absolutament res il·legal en tot això que vostè pregunta.

El president

Senyora diputada, quan vulgui, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. No, no era relevante, señora Llorach, porque yo no le he pe-
dido aquí que emita Federal ni nada. O sea, usted lo ha sacado para intentar desviar 
la atención de lo que yo le estaba preguntando.

Desde mi grupo parlamentario nos gustaría hacer hincapié en que estamos ha-
blando de dinero público y en que todos los gastos tienen que estar siempre justifi-
cados, pero sobre todo en estos tiempos en que se necesitan recursos públicos para 
ámbitos esenciales como la sanidad, que está al límite, la educación, los servicios 
sociales...

Quiero recordarle que el 11 de mayo usted me dijo por escrito que había dado 
un plazo de diez días a la productora de FAQS, que ahora es Mediapro, para que 
pusiera a disposición de esta diputada el sueldo que recibe Pilar Rahola por sus co-
laboraciones semanales en este programa, y yo sigo sin recibir esta información a 
pesar de que estamos en septiembre. Las retribuciones de Pilar Rahola y de todos 
los colaboradores y colaboradoras se pagan con dinero público, y usted sabe que por 
ley tenemos derecho a tener acceso a esta información, y me gustaría saber cuándo 
podré, finalmente, tenerla.

También quiero preguntarle cómo se justifica el sueldo de 107.000 euros que re-
cibe el señor Graset por presentar el Més 324, y por qué, si es un programa que pro-
duce TV3, el contrato se hace de forma externa. ¿No puede presentar este programa 
un profesional de la casa que cobre un sueldo normal? ¿Cómo se justifican todos es-
tos gastos al mismo tiempo que usted, en esta comisión, está pidiendo más recursos?

Gracias.

El president

Gracias, gracias, señora diputada. Senyora Llorach, té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, doncs, aquestes despeses es justifi-
quen perquè els directors dels mitjans consideren que són professionals essencials 
per al bon funcionament de la casa. Per tant, el que és un salari normal o no normal 
jo no l’hi definiré, perquè, segurament, si cobra això és perquè es guanya això i es 
treballa per guanyar-se aquest salari. Per tant..., aquest o qualsevol altre dels col·la-
boradors que tenim a la casa.

I sí, és imprescindible més inversió a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals; imprescindible, perquè, si no, aquella missió essencial que tenim, que és 
ser motor de la indústria audiovisual, no la podrem fer. I quan nosaltres contractem 
realitzadors externs, estem ajudant també aquesta indústria audiovisual. Per tant, 
crec que el model mixt de fer coses internament i fer produccions externament és 
el que necessita casa nostra. I seguirem contractant, sempre dintre de la legalitat 
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–no se n’oblidi–, tots aquells professionals que els dos directors dels mitjans pro-
posin, i, sempre que hi hagi pressupost per fer-ho, ho seguirem fent.

El president

Gràcies, senyora directora.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els avenços 
fets per a assolir la reciprocitat en el si de l’ens

322-00036/13

Passem a la següent pregunta, que és la número 11. És sobre els avenços fets per 
assolir la reciprocitat en el si de l’ens. La formula el Grup Parlamentari de la CUP, i, 
en el seu nom, el senyor diputat Xavier Pellicer. Té la paraula. Quan vulgui.

Xavier Pellicer Pareja

Bon dia. Gràcies, president. Senyora Llorach, aprofitar l’ocasió per mostrar tot el 
suport a Marcel Vivet i reclamar la seva absolució ara i les vegades que faci falta. 

Dit això, li volia preguntar, senyora presidenta, si ens podria dir, respecte a les 
anteriors compareixences, quins avenços s’han fet en l’àmbit de la reciprocitat i, per 
tant, d’aquest espai lingüístic comú arreu dels Països Catalans a través dels mitjans 
públics dels tres territoris.

Gràcies.

El president

A vostè, diputat. Senyora Llorach, té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, pel que fa a l’estricta reciprocitat, 
malauradament, li he de dir que no hem avançat. Perquè, en realitat, què estan dema-
nant els territoris? Que hi hagi reciprocitat en la TDT, i en aquest àmbit li he de dir 
que no hem avançat. En molts altres àmbits de col·laboració, hem avançat moltíssim, 
tant amb IB3 com amb À Punt. El director s’hi ha reunit moltes vegades i hem fet 
molts avenços, no només amb coproduccions, que tots vostès han vist, com La mort 
de Guillem, La dona del segle o Frederica Montseny, sinó també, per exemple, en un 
projecte que sí que serà potser el primer projecte amb les tres televisions, que és el 
Bon Dia.

Com vostès saben, tenim el canal Bon Dia. El canal Bon Dia, en aquests mo-
ments, és només entre IB3 i TV3, i a partir del novembre serà una realitat perquè 
À Punt se sumarà a aquest projecte.

Per tant, anem fent avenços, anem fent avenços en diferents àmbits, però en l’àm-
bit estricte de la reciprocitat, que en el múltiplex de TV3 o en el múltiplex d’À Punt 
hi hagi la reciprocitat, aquí no hi han hagut, malauradament, avenços.

El president

Gràcies, presidenta. Senyor diputat, té la paraula. Quan vulgui.

Xavier Pellicer Pareja

Bé; gràcies per la resposta. Davant d’aquesta resposta, li voldria preguntar per 
què creu que no hi han hagut avenços. És una falta de compromís del Govern? És 
una falta de capacitat tècnica? Són problemes per part de l’Estat? I, en tot cas, què 
creu que hauria de fer el Govern de la Generalitat per poder avançar en la reciproci-
tat i quines aportacions hauria de fer?

I també, donant veu a aquesta campanya, no?, que el 8 de setembre va treure un 
comunicat i que anunciava com a positiu l’anunci dels presidents Puig i Aragonès 
sobre aquesta plataforma digital conjunta, nosaltres pensem que això no pot ser una 



DSPC-C 68
17 de setembre de 2021

Sessió 6 de la CCMA  28

substitució a la necessària reciprocitat. Aquí hi ha un element de bretxa digital im-
portantíssim, hi ha un element de reclamació de la reciprocitat en l’àmbit de les te-
levisions que aquest avenç en les aplicacions no substitueix. I crec que no ens poden 
valdre excuses com els hàndicaps en termes d’audiència, que han estat desmentits ja 
per estudis i per informes en l’àmbit de que la competència en aquest àmbit podria 
generar un augment d’audiència generalitzat, o parlar de costos, perquè nosaltres 
pensem que els costos que no són assumibles són aquells que fan o que provoquen 
la desaparició del català arreu del territori dels Països Catalans.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Senyora presidenta, quan vulgui, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, perquè avenci la reciprocitat deixi’m 
dir que han d’haver-hi voluntats compartides. Estic segura que el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya comparteix que és necessària aquesta reciprocitat. En el Mux 
de la corporació, igual que hi ha IB3 i que ja hi ha reciprocitat amb IB3, hi haurà 
la reciprocitat amb À Punt. Però, com l’hi dic, això és una cosa entre els... La reci-
procitat és cosa dels dos governs, i, per tant, la voluntat ha de ser compartida pels 
dos governs.

La reciprocitat real, deixi’m dir, la que ha d’anar per TDT, no existeix. Però en 
aquests moments, de facto, amb les emissions digitals ja tenim aquesta falsa recipro-
citat, si vostè vol dir-li, perquè no la tenim per TDT. I, per tant, aquelles llars que no 
estan tan digitalitzades no hi poden accedir. Però vostè aquí al mòbil pot tenir l’app 
d’À Punt –jo la tinc– i pot tenir l’app de TV3 –jo la tinc. I no només aquesta, sinó 
que no només des de l’espai que compartim llengua i cultura podem compartir les 
apps, sinó que si vostè està a Munic, també pot tenir l’app i pot veure els continguts 
de Televisió de Catalunya des de Munic. Per tant, l’avenç ha de ser en reciprocitat en 
la TDT, perquè lo que és l’àmbit digital ja el tenim –bé, via internet també– pràcti-
cament assolit.

El president

Gràcies, senyora directora.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el seu posicionament pel que fa 
a la integració de l’Agència Catalana de Notícies a l’ens

322-00037/13

Passem a la següent pregunta, també del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou 
Cicle per Guanyar, sobre el posicionament pel que fa a la integració de l’Agència 
Catalana de Notícies a l’ens. Té la paraula també el diputat Xavier Pellicer. Quan 
vulgui.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, senyor president. Senyora Llorach, la setmana passada vèiem el comitè 
d’empresa de l’ACN (l’orador estossega) –disculpin– compareixent precisament en 
aquesta comissió, i reclamaven la plena integració dins la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, òbviament tot preservant la seva independència. I, a més a 
més, alertaven de la situació crítica, no?, d’aquest ens públic, que es trobava en una 
situació d’infrafinançament. I posaven exemples com, per exemple, que per la seva 
tasca que estaven fent tenien un sou un quaranta per cent inferior als periodistes de 
la corporació, en aquest sentit, o un vint per cent als periodistes qualificats de la ma-
teixa forma al Parlament, no? 
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També explicaven que una part de la programació de Catalunya Ràdio la cobrei-
xen els caps de setmana a molts territoris i, a més a més, que fan una feina indispen-
sable pel que fa a la comunicació i a la creació de notícies des de l’espai català, des 
de la visió catalana, per a ens locals, mitjans públics i mitjans privats.

En tot cas, voldríem saber quina és la posició del Consell de Govern de la Cor-
poració respecte a aquesta integració, si ho veurien un factor positiu, si ho veurien 
viable, i quins elements creuen que s’han de tenir en compte en aquest sentit.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. 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, miri, vaig escoltar atentament la set-
mana passada totes les intervencions que van fer els diferents portaveus de diferents 
grups que van comparèixer en aquesta comissió de control en el marc d’aquest pro-
cés de renovació del consell de govern que han iniciat –ja van començar al juliol 
i estan continuant ara. Al final, escoltes les diferents entitats i grups rellevants del 
sector, que és el que preveu la llei.

Pel que fa a aquesta compareixença específica del comitè, que va exposar que vo-
lien reclamar i reivindicar aquesta integració plena de l’ACN, amb una reforma de la 
llei, a la corporació, el consell de govern de la corporació és un tema que no ha posat 
sobre la taula i no ha discutit. Per tant, jo no li puc dir en aquests moments quina és 
l’opinió del consell de govern perquè no ens hem configurat una opinió sobre aquest 
tema, no hem tingut temps de parlar-ne ni ho hem discutit.

I en tot cas –i en tot cas–, per poder fer això primer s’hauria de fer una reforma 
parcial de la llei de la corporació, i aquesta feina els pertoca a vostès com a diputats 
i diputades d’aquesta cambra. Per tant, no crec que ens pertoqui a nosaltres com a 
consell de govern de la corporació, que sí que tenim un trenta per cent de l’Agència 
Catalana de Notícies i que tres representants de la corporació assisteixen a Intra-
catalonia, al seu consell d’administració... –en nom del consell de govern hi va Rita 
Marzoa i hi van els dos directors dels mitjans també–, doncs, nosaltres tenim aquest 
trenta per cent, però en realitat crec que hem de tenir màxim respecte per aquesta 
institució independent i no ser nosaltres els que diem com s’han de configurar en el 
futur.

Em preocupa la situació crítica salarial com li preocupa a vostè, però jo crec que 
perquè l’agència arribi a formar part de la corporació primer hauran de tenir vostès 
un debat i, evidentment, la corporació –aquesta, aquests membres del consell de go-
vern o els que hi hagin– farà allò que aquest Parlament decideixi al respecte.

El president

Gràcies. Senyor diputat, té la paraula. (Pausa.) No?

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’arrencada 
de la nova temporada de TV3

323-00049/13

Doncs passem a la següent pregunta, que és la número 13, sobre l’arrencada de 
la nova temporada de TV3. La fa el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i, en el seu nom, l’il·lustre diputat Engelbert Montalà. Quan vulgui, 
té la paraula.

Engelbert Montalà i Pla

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies per ser aquí avui, senyor Gordillo, se-
nyora Llorach, senyor Sanchis.
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«Sempre teva», aquest és el lema que ha escollit TV3 per a la seva nova tempora-
da, que acaba de començar. Una temporada amb una graella televisiva diària bàsica 
que no ha canviat: Els matins, Planta baixa, Com si fos ahir, Tot es mou, Està pas-
sant, amb uns quants programes ja clàssics, com Joc de cartes, El foraster o Polò-
nia, i amb la incorporació de nous programes en l’anomenat «prime time». El retorn 
de Crims, que aquest dilluns començava la temporada amb uns resultats d’audiència 
excepcionals, l’estrena de Fake night, ahir, dijous a la nit, l’estrena de la ficció L’úl-
tima nit del karaoke, la del programa musical Banda sonora, també la d’un progra-
ma de cuina saludable, Dilluns començo, o la d’un nou programa sobre sexualitat,  
El punt D, dins el menú digital.

Aquests són els plats forts d’una temporada que es va presentar com un àpat con-
junt preparat per les cares de TV3 i que es van presentar en una petita gala televisiva 
divendres passat a la nit. L’objectiu, com sempre, entenem que és informar i entrete-
nir i a la vegada continuar sent la televisió líder i de referència a Catalunya. 

Ara que ja han començat la temporada, ens agradaria saber quina és la valoració 
que fan d’aquesta arrencada, que ens definís també una mica més els objectius mar-
cats per a aquesta temporada i que, a banda de TV3, ens expliqués també què hi ha 
preparat per a la temporada per als altres canals de televisió com Super3, Esport3 
o 3/24.

Moltíssimes gràcies, senyor Sanchis.

El president

Gràcies, diputat. Estem en el grup..., al paquet de preguntes al director de Tele-
visió de Catalunya, que té la paraula, quan vulgui, senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, també, ben tornats tots, senyor dipu-
tat. Bé, vostè ha explicat una mica en línies generals com hem plantejat aquest inici 
de temporada, i les seues apreciacions són bones. En principi, hi ha una continuïtat 
en tot allò que es diu el «day time», és a dir, tota la programació diària fins arribar 
a la nit, fins arribar després del TN, senzillament perquè considerem que aquests 
programes, per qualitat i per resultats d’audiència, funcionen tots. I funcionen tots 
perquè, efectivament, són programes de referència, si no, aquí tampoc no hi hauria 
tanta preocupació. Sovint, quan un no té audiència ni té influència, doncs, no et des-
perta moltes preocupacions; la preocupació seria recuperar-les o tindre-les, però no 
parlar-ne. I com que funcionen i continuen tenint els mateixos registres d’audiència 
i, segons el nostre criteri, la mateixa qualitat, doncs, tot aquest cos central de la te-
levisió es manté.

I a la nit, sí, a la nit hi ha alguns canvis, sempre d’acord amb aquestes mancances 
que podem dir de pressupost, resoltes en part amb algunes iniciatives del Govern 
com ara la Crida de cultura o alguna altra aportació. I també estem contents. Crims 
és un programa que ja es va estrenar la temporada passada i que enguany funciona; 
L’última nit del karaoke és una ficció que podrem començar a veure aviat i que es-
perem que no siga l’única de la temporada, i que també hi tenim dipositades espe-
rances; Fake night va començar, ha començat aquesta setmana, ahir, i ha començat 
bé també, i Dilluns començo ha començat –després en parlarem– amb una mica de 
polèmica, però ja està bé també, perquè considerem que és un programa que té molt 
de sentit tal com l’hem plantejat.

I, bé, sobre la marxa, anirem també corregint allò que no acaba de funcionar, 
canviant allò que no ens acabe de satisfer o que no ens acabe de fer el pes i mirant 
de millorar. Però jo crec que l’arrencada respecte a audiència i qualitat, com dic, 
ha estat molt positiva. Vam perdre el liderat en els mesos de juny i juliol a causa de 
l’Eurocopa i el vam recuperar a l’agost ja, i ara, evidentment, la diferència respecte 
al segon és bastant important ja. Que dure, intentarem que siga així.
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Respecte a la programació dels altres canals, és molt important. Jo li demane 
una mica de..., com que ara m’ocuparia parlar molt, perquè, a més, vull dedicar una 
atenció especial al Super3, hi ha una altra pregunta parlamentària sobre això, doncs, 
després ja els informarem amb més detall. I el canal esports estem aconseguint que 
en base a continguts diferents i en base a un plantejament de realització diferent 
també, molt més econòmic, innovador, etcètera, es puga omplir amb programació 
esportiva.

Però, evidentment, quan parlem de problemes pressupostaris, les prioritats que 
tenim...

El president

Senyor director...

El director de Televisió de Catalunya

...–acabe, president– són la mateixa TV3...

El president

...se li ha acabat...

El director de Televisió de Catalunya

...i el Super3, i la resta, tal com podem...

El president

Senyor director, se li ha acabat el temps bastant, diguem-ne. Diputat, crec que li 
queden quaranta segons. Si vol... (Pausa.) No? No en farà ús.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura 
de les informacions publicades pel diari New York Times relatives 
a la trama russa del procés

323-00059/13

Passem a la següent pregunta, que és la número 14, sobre la cobertura de les in-
formacions publicades pel diari New York Times relatives a la trama russa del pro-
cés. És una pregunta que fa el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i, 
en el seu nom, la portaveu d’aquest grup parlamentari, la il·lustre diputada senyora 
Beatriz Silva. Quan vulgui, diputada.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señor Sanchis, antes estábamos hablando sobre la necesidad 
de que la televisión pública de Cataluña mantenga unos criterios rigurosos de impar-
cialidad, objetividad y equilibrio informativo, y resulta llamativa la cobertura que 
ha dado TV3 a la información publicada por el New York Times sobre las conexio-
nes rusas de algunos exrepresentantes del Gobierno de Cataluña. No sé si a usted, al 
jefe de informativos o al jefe de programación no les ha parecido que era necesario 
entrevistar a los autores de esta información o a otras personas que aporten datos y 
no que digan simplemente que lo que publica el New York Times es falso.

El president

Gràcies, diputada. Senyor director, té la paraula. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora diputada, no acostumem a entrevistar els autors d’una informació; acos-
tumem a seguir-la, i a seguir-la bé, com en aquest cas; acostumem a contrastar-la, i a 
contrastar-la bé, com en aquest cas. Però entrevistar els autors d’una informació, jo no 
sé fins a quin punt vostè considera que això és interessant, però en l’últim cas el criteri 
és nostre. Nosaltres tenim l’obligació de seguir-la bé i de contrastar-la bé.
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El president

Gràcies, director. Senyora diputada, té la paraula. Quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Señor Sanchis, creo que usted es consciente de que los autores de este reportaje 
han dicho que la televisión pública de Cataluña no hizo nada por contactarlos y co-
nocer su versión y averiguar más información. Yo vi en directo el Telenotícies del 
día en que salió la información, y se centraba en afirmar que este reportaje no tenía 
validez porque se basaba en unos informes de la Guardia Civil, lo cual es llamativo, 
porque cuesta creer que la Guardia Civil tiene la capacidad de hacer que el New York 
Times publique sus informes en portada. TV3 se ha centrado en dar las versiones 
del Kremlin sin contrastar; no ha entrevistado a los autores de esta información y ha 
intentado devaluarla, por ejemplo, no mencionando que uno de los autores tiene el 
premio Pulitzer, porque el señor Michael Schwirtz lideró el equipo que ganó el Pu-
litzer justamente por una serie de reportajes sobre cómo funcionan los servicios de 
inteligencia rusos en el mundo –este reportaje, fruto de dos años de investigación. 
Y creo que muchos de nosotros tenemos la sensación de que si hubiera sido afín a 
otras tesis, TV3 sí habría entrevistado a sus autores y habría hecho un tratamiento 
informativo muy distinto.

El libro de estilo de la corporación dice que en el caso de que haya versiones di-
vergentes, la obligación es consultar fuentes suficientes para que el espectador o el 
oyente pueda hacerse una idea total. También dice que tiene que haber un contraste 
y una confirmación de los datos ofrecidos. Pero lo que hemos visto es que tanto los 
telenotícies como los programas con contenidos informativos se han volcado en en-
trevistar al señor Alay, al abogado Gonzalo Boye, al señor Dmitrenko. 

Usted sabe que no son nuevas las informaciones que dicen que el entorno del ex-
presidente Puigdemont ha mantenido contactos continuados con la diplomacia y los 
servicios secretos del Gobierno ruso, un país que es constantemente en cuestión por 
vulnerar los derechos humanos, porque incluso se le acusa de envenenar opositores. 
Sería de esperar que la televisión pública de Cataluña no solo no escondiera estas 
informaciones, sino que tomará la iniciativa de investigar por sí misma, porque es 
su obligación hacerlo. ¿Piensa hacer algo para equilibrar la cobertura o solo segui-
remos escuchando la versión del Kremlin? Porque creo que usted sabe que saldrán 
nuevas entregas de estos reportajes.

Gracias.

El president

Gràcies, gràcies a vostè, diputada. Senyor director, té la paraula. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Així ho deu saber vostè, que sí que deu parlar amb 
aquestes fonts. Enhorabona. Escolte, les sensacions són lliures, i vostè és molt lliure de 
pensar que ho hauríem d’haver fet d’una manera o d’una altra. El que no és lliure és lo  
que nosaltres hem fet amb aquesta informació, i el que indubtablement tampoc és 
lliure és dir com hem de fer la nostra feina. Vostè considera que hem d’entrevistar 
fonts; jo li dic que no acostumem a entrevistar fonts i que no entrevistarem fonts, i 
m’és igual que sigui el New York Times o El Mundo o El Mercurio: no entrevistem 
fonts habitualment, i anem a veure les persones que surten reflectides en aquestes 
informacions, d’un costat i d’un altre, que parlen.

El dia 3 de setembre es coneix la notícia i recollim la informació en el Telenotícies,  
en el 3/24 i el 324.cat de la següent manera: recollint tant la informació del Times 
com la reacció al respecte –tant la informació del Times com la informació al respec-
te. Atès l’enrenou que havia causat la notícia, que va ser una notícia important –vostè 
ja ho ha dit–, també vam oferir declaracions de representants del PSC i de Ciutadans, 
Alícia Romero i Carlos Carrizosa. Vostè diu que només hem donat una de les parts; 
també les reaccions i també el que vostè està dient ara es va poder sentir per TV3. 
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Aquell mateix dia, després d’oferir la versió del Times amb les acusacions que feia, 
vam aconseguir obtenir la versió d’una de les parts, Josep Lluís Alay, a través d’una 
entrevista en el Més 324, evidentment.

I, finalment, uns dies després va haver-hi la reacció del Govern de Moscou, que, 
no sé, deu ser l’única font que tenim nosaltres –som kremlinòlegs adjudicats per 
l’opinió de vostè–, i també la vam oferir.

I les fonts d’una informació no són necessàries de cap manera per explicar aque-
lla informació. Si vostè vol que entrevistem les fonts, pos vostè té la seva opinió, i 
la gent que fem la informació de TV3 en aquest sentit en tenim una altra, que crec  
que són perfectament vàlides. Tenim l’obligació de contrastar i contrastem. I si les 
fonts són també un informe que ha fet la Guàrdia Civil, doncs, mire, la Guàrdia Civil 
no ha volgut sortir en el Telenotícies. Ja ho preguntarem, a vore si la pròxima vegada, 
igual que vostè té informacions, estan disposats a fer-ho. I, si la formació és la ins-
tància judicial, no va haver-hi cap reacció ni de la fiscalia ni del jutge sobre aquestes 
informacions...

El president

Moltes gràcies...

El director de Televisió de Catalunya

...que va presentar el New York Times.

El president

...senyor director. Se li ha passat el temps. 
Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la planificació 
de la nova temporada de TV3

323-00061/13

Passem a la següent pregunta. És la número 16, eh?, sobre la planificació de la 
temporada de TV3. També la trasllada al director de Televisió de Catalunya. La fa 
el Grup Parlamentari de Junts, i, en el seu nom, l’il·lustre diputat Francesc de Dal-
mases. Té la paraula. Quan vulgui.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, director Vicent Sanchis. Li volíem pre-
guntar sobre la temporada. Ja hem pogut veure les línies generals –s’ha comentat 
abans–, ja veurem quins són els resultats.

Però hi ha una qüestió més de fons que sí que li volíem comentar, que és un con-
cepte que l’hem anat trobant quan hem parlat de la nova temporada, que és la qües-
tió de desengreixar. Miri, a nosaltres ens sembla que una de les poquíssimes bones 
herències que deixarà l’autonomisme en aquest país és la televisió i la ràdio públi-
ques; són autèntiques estructures d’estat, són televisions nacionals, serien televisions 
i ràdios pròpies d’un estat. Però «desengreixar», què vol dir exactament? Deu ser 
–i en això nosaltres estarem molt atents– que ens acostumem i hi hagin tocs de groc 
a la televisió i a la ràdio públiques?

Ho diem perquè hem vist coses que ens han grinyolat una mica. Per exemple, 
que en una diada, que va ser excepcional i que no va punxar, com desitjava tanta 
gent, malgrat les informacions d’El Mundo... –va ser una diada també que va tenir 
la seva complexitat: per primera vegada, un president de la Generalitat va ser xiulat 
en aquesta manifestació–, doncs, en el programa d’anàlisi política del vespre es va 
dedicar la majoria de l’estona a fer conyeta amb l’exbisbe de Solsona. I a nosaltres 
no ens acaba de quadrar que un any que precisament la Diada coincideix amb un 
programa d’anàlisi política això passi així. 
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«Desengreixar», per exemple, vol dir que perseguim amb un reporter aquest ex-
bisbe de Solsona que es nega a fer declaracions i que després, quan torna, encara hi 
ha el mateix reporter esperant-lo? Perquè nosaltres no compartim les declaracions 
homòfobes i d’altres declaracions que ha fet aquest bisbe. Però, sap què passa?, 
que nosaltres tenim la responsabilitat, com a grup parlamentari, de control de la  
«corpo» des d’aquest Parlament. I, per tant, lo que sí li demanem... –vostè abans 
parlava de rigor–, li demanem rigor periodístic, i que no es torni a repetir el que 
vam veure amb aquella forma de fer periodisme, que pensem que no s’adiu... I tam-
bé jo crec que va haver-hi una reacció força general i força transversal sobre que 
això era impropi d’aquesta televisió.

Insistir que això no és responsabilitat de la reportera que hi era; això és responsa-
bilitat de qui des d’Informatius li va dir que hi fos, que persistís i que seguís posant 
la «carxofa», quan era evident que d’allà no sortiria cap declaració. 

El periodisme no és espectacle, i l’espectacle mai no és periodisme. I des d’a-
quest grup parlamentari sí que els reclamem absolut rigor i que el desengreixar sigui 
per fer una programació més moderna, més propera al ciutadà, el que calgui, però, 
sobretot...

El president

Moltes gràcies.

Francesc de Dalmases i Thió

...no perdre de vista el rigor periodístic.
Gràcies, president, per aquests segons de més.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Té la paraula el director. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Home, senyor diputat, m’hauria vostè d’explicar bé què vol 
dir «desengreixar», eh? Però, vaja, jo crec que, si ens referim a la programació que 
estem preparant ara en horaris de màxima audiència nocturna, ben desengreixada 
queda la cosa. Lo que passa és que, des de diferents aspectes, evidentment Crims 
desengreixa, però hem de definir què vol dir «desengreixar», eh? L’última nit del 
karaoke desengreixa, La banda sonora, també, Fake night, també, Dilluns comen-
ço, també. Hi ha una pròxima sèrie, que emetrem pròximament, de compra aliena, 
que també desengreixarà. I si tinguérem Walking dead, pos supose que estaria molt 
bé tindre-ho i també desengreixaria. «Desengreixar» no és perseguir bisbes, evi-
dentment, o potser sí, però no és el nostre estil.

No sé si vostè té temps per respondre ara, però jo li preguntaré: d’on ha tret vos-
tè que ens vam plantar allà esperant-lo? Qui ha fet aquesta informació? Qui li diu 
a vostè que la redactora –que sí que és responsable de la informació que fa, i tant 
que n’és de responsable– estava allà plantada esperant aquest senyor? Ha preguntat 
vostè a aquesta reportera o ho ha fet algú dels que han fet tanta informació? Sempre 
estem amb les mateixes. Aquesta redactora, per què hi era allà? Ha preguntat potser 
si l’havia convocada ell? Ha preguntat si ell volia fer declaracions i després no les va 
fer? Clar. Jo he llegit, efectivament, moltes informacions, i ni una s’acosta als fets 
que van passar. I he parlat amb aquesta redactora i m’ha dit que ningú li ha trucat 
per explicar-li exactament què va passar i poder després expressar l’opinió. Sí que sé 
que ella ha parlat amb alguns periodistes que han fet opinió o informació sobre això 
i els ha explicat una mica el que hi havia.

Per tant, torne a dir allò que li he comentat abans: en aquest sentit, siguem una 
mica més rigorosos. La redactora que va fer aquesta informació, Mireia Prats, és 
una de les millors redactores de la redacció, i la redactora que va fer aquella infor-
mació no té els sistemes ni les estratègies de Telecinco. I estaria molt bé, quan la 
gent parla sobre la feina d’algú amb tant de coneixement de causa, que pregunten 
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a aquella persona –en aquest cas les fonts que exigia la senyora diputada– com va 
anar la cosa, i després, sí, poder opinar sobre això. Va ser sotmesa a unes opinions 
absolutament arbitràries i a un linxament absurd –que és el que jo parlava abans, 
senyora diputada–, moltes vegades, de les xarxes socials.

M’agradaria que en pròximes ocasions, quan hi ha una cosa com aquesta, la per-
sona que ha estat interessada o que ha protagonitzat els fets, algú se li puga adreçar. 
Són personatges..., són periodistes que tenen molta facilitat a l’hora de facilitar els 
seus propis contactes...

El president

Moltes gràcies.

El director de Televisió de Catalunya

...i parlar amb ells.
Acabe, senyor president.

El president

Senyor Sanchis, moltíssimes gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’arrencada 
de temporada del canal Super3

323-00062/13

Passem a la següent pregunta, que és la número 17, també adreçada al director 
de Televisió de Catalunya, també formulada pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, i, en aquest cas, és sobre l’arrencada de la temporada del canal Super3. En 
aquest cas, fa la pregunta el portaveu en aquesta comissió de Junts per Catalunya, 
l’il·lustre diputat Josep Riera i Font.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Com que no li queda temps al senyor Dalmases... Precisa-
ment estem aquí perquè se’ns expliquin les coses, per què es va fer aquell tipus d’in-
formació. Perquè si, com vostè diu, potser se li va dir que faria declaracions i no en 
fa..., doncs, després no s’emet, si no hi ha declaracions. No cal emetre aquell xou 
que es va emetre.

La pregunta. En els últims temps, en aquesta comissió hem parlat molt del 
Super3, de la programació infantil, de la programació juvenil, i, en general, tots els 
grups estem d’acord que cal potenciar la programació en aquest aspecte en català 
per als nens i joves. Hem parlat també que la millor manera, segurament, és la crea-
ció d’un canal específic per a aquest públic, o la recuperació. I vostès han entomat 
aquesta reivindicació i han xifrat en uns 8 milions d’euros la necessitat econòmica 
per poder tenir aquest canal, i que així preveuen incloure-ho en els pressupostos que 
han de negociar amb el Govern. Per tant, això no serà immediat, aquest canal, tot  
i que a tots ens agradaria que ho fos.

El que sí que han fet i ens han explicat en aquesta comissió és que han pres de-
cisions per reforçar, reorientar i potenciar el Super3, amb el nomenament de Laia 
Servera com a responsable de la programació infantil. És un nomenament, ja en el 
seu moment, que celebrem, perquè considerem que Laia Servera és una professional 
excel·lent, com ha demostrat durant la seva carrera, i de manera especial en l’última 
etapa al capdavant de l’InfoK. El fet és que Servera tot just acaba de reincorporar-se 
a la feina després d’una baixa per maternitat –i des d’aquí volem felicitar-la, per la 
maternitat.

Per això, volem saber també com s’ha orientat la programació infantil per a 
aquesta temporada, quan encara no és possible tenir un canal propi. O sigui, els cri-
teris, les decisions, els mitjans que s’hi aboquen i quines novetats hi podrem veure. 
Per exemple, hem vist que al seu compte de Twitter, Servera, interactua amb el pú-
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blic infantil demanant-los vídeos sobre l’inici de curs per dinamitzar el Super3 amb 
la participació directa dels nens. Entenem que amb això la idea és establir vincles 
entre els infants i la televisió pública, i, per tant, ens sembla bé. Però volem saber, 
doncs, com vostè, des de la direcció del mitjà, i Laia Servera, des de la direcció de 
la programació infantil, potenciaran el Super3 mentre no sigui possible la creació 
de l’anhelat canal infantil.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyor director, té la paraula. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies. Senyor diputat, amb tot el respecte, estem aquí per explicar les coses, 
però, quan es dona per fet que una cosa va anar d’una manera i no d’una altra, jo 
crec que primer s’hauria d’haver preguntat com va anar, i aleshores sí que responc..., 
puc respondre com va anar. Però si ja es diu que això va anar malament o que es va 
fer d’una manera que no és exacta com va ser, i com es va jutjar a tot arreu en aquell 
moment, doncs, aleshores la resposta ha de ser una altra. Com crec que vostè tam-
bé sap que hi ha una certa confidencialitat en les fonts a l’hora d’explicar per què es 
fan les coses, i aquesta confidencialitat també s’ha de respectar si un periodista vol 
rebre més informacions en el futur. I crec que vostè també entén perfectament que 
si tu tens unes imatges exclusives d’una persona que és notícia, encara que aquesta 
persona no vulga parlar en aquell moment, però hi ha imatges d’ell, d’aquella perso-
na, aquestes imatges es donen.

En tot cas, això –en tot cas–, això és un criteri periodístic, i si algú té ganes de 
fer de periodista a TV3, doncs, és molt fàcil: ha de fer una pròxima oposició i ha 
d’intentar-ho. Però confiem també..., o respectem també l’opinió dels periodistes que 
hi treballen.

Respecte al Club Super3, jo tinc aquí tota la informació de la temporada, que 
si començara a recitar respecte a novetats i programes que hi haurà, segurament 
perdria aquests minuts que ara són bàsics. Sí que li diré lo que jo crec que és més 
important: que hi ha hagut una substitució, que hi ha hagut un reconeixement de la 
feina que havia fet fins ara el responsable del canal, que ara hi ha una persona que 
el substitueix, que no estava de baixa, sinó de permís de maternitat –això és impor-
tant dir-ho–, i que aquesta persona porta, com sempre passa en la vida, un pla propi 
que hem començat a debatre i que considerem molt interessant, i que passa, efecti-
vament, per revitalitzar tant com puguem i per dotar de més força tant com puguem 
encara el canal Super3.

Ja els ho aniré explicant al llarg..., no sé si hi haurà més o no..., això depèn de..., 
no hi ha els diputats de Ciutadans, no sé quin dels dos dirà si tornarem o no tor-
narem nosaltres a aquesta comissió, però, si tenim oportunitat, crec –i vostès estan 
d’acord amb mi, han manifestat aquesta preocupació, que els agraïsc moltes ve-
gades– que és importantíssim, determinant com enfoquem els continguts infantils  
i juvenils a Televisió de Catalunya.

És veritat que nosaltres vam dir que perquè el canal fora infantil i juvenil i dei-
xara de ser cultural i infantil, necessitàvem una dotació que poguera incloure nous 
continguts que ara no tenim –estem esperant-los. En la petició que ha fet el consell 
de govern hi ha partides destinades a aquests continguts, com abans ha dit la presi-
denta Llorach.

I, finalment, pel que jo he vist i pel que hem anat treballant, les idees que deia 
respecte a la interacció i la motivació del públic més infantil amb el canal i amb 
Televisió de Catalunya...

El president

Moltíssimes gràcies, senyor diputat.
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El director de Televisió de Catalunya

...canviaran moltíssim.

El president

Se li ha acabat el temps. Per tant...

El director de Televisió de Catalunya

Es una pena, perquè crec que és molt interessant.

El president

Ja, sí. Efectivament, és una pena, però se li ha acabat el temps. 

Preguntes al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals
323-00051/13 i 323-00064/13

Passem a la següent pregunta que..., si no m’equivoco, estan acumulades. Són 
la 18 i la 19. Són preguntes al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la  
CCMA. Les fan els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana i de Junts per Ca-
talunya. L’ordre que tenim aquí..., començaria Esquerra Republicana, i crec que, 
en el seu nom, formula la pregunta el diputat Engelbert Montalà, que té la paraula. 
Quan vulgui.

Engelbert Montalà i Pla

Moltes gràcies, president. Senyor Gordillo, a la Comissió de Control de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del passat 30 de juliol, ja vam fer una 
pregunta relativa a la preparació de la graella de la nova temporada de Catalunya 
Ràdio, que va començar el passat 30 d’agost. Adolescents XL, El búnquer i Crims ha-
vien renovat temporada i s’anunciaven diferents canvis a la franja de la tarda. Òscar 
Fernández i Elisenda Carod ja condueixen La tarda de Catalunya Ràdio; al migdia, 
Gemma Bonet lidera el Catalunya migdia, conjuntament amb Marta Prat i Marta 
Carreras; Quim Morales, Charlie Pee i Joel Díaz es fan càrrec de L’última hora del 
matí de Catalunya Ràdio. Una barreja, doncs, d’aposta pel talent de la casa amb al-
guns fitxatges que són referents del públic més jove.

En la presentació que es va fer el 27 d’agost passat, vostè explicava que, aquesta 
temporada, Catalunya Ràdio no tan sols seria veu, sinó que també es veuria grà-
cies a una aposta pels nous formats multiplataforma, el que anomenem «ràdio vi-
sual». A més, afegia que una de les claus de l’emissora era l’audiència digital i la 
captació de públic jove a través de plataformes i canals, més enllà de l’escolta més 
tradicional. 

A més, afegia que..., s’anunciava també un nou producte de ficció cent per cent 
més immersiu, La torre de vidre, amb la voluntat que la tecnologia binaural, digital 
transporti el relat radiofònic a una nova dimensió on l’oient percebrà de manera més 
intensa la història.

Un cop ja engegada la temporada, i ara que ja està del tot configurada, li dema-
naríem que ens faci una valoració d’aquestes tres primeres setmanes que hi ha hagut 
d’emissió i que ens marqui els objectius de Catalunya Ràdio i de les altres emissores 
per a tot el que seria aquesta temporada.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula el diputat del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, l’il·lustre diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Diputades i diputats, molt bon dia a tots. Ben retor-
nats, senyor Saül Gordillo, senyora Núria Llorach i senyor Vicent Sanchis. Senyor 
Saül Gordillo, la meva pregunta no és tant sobre la nova temporada concretament, 
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sinó els criteris més a fons que han manat aquesta planificació de la nova tempo-
rada.

Jo he recuperat el vídeo que vostè feia i que té, entre d’altres, a la seva pàgina 
web, el vídeo de presentació de la nova temporada. I a mi m’agradaria que ens res-
pongués, més enllà dels canvis en la graella i dels canvis en la programació, perquè 
ja els hem vist i ja els hem sentit... –i ho dic en paral·lelisme a l’eslògan de «Es veu 
i és veu», eh?, encertat, i que espero que funcioni, i que, a més a més, és una apos-
ta per la ràdio visual forta i potent–, jo voldria que compartís amb tots nosaltres, 
doncs, una mica l’anàlisi que segur que han fet vostè i el seu equip dels resultats 
preocupants, deia vostè, de l’EGM anterior i dels anteriors; de les bones xifres, tam-
bé, de l’audiència digital, i com, en aquesta anàlisi, doncs, és el motor de fons de la 
planificació de la nova temporada; què volen aconseguir vostès, quins objectius te-
nen, com treballem d’acord amb la missió de la institució. Una mica que poguéssim 
parlar més de detalls concrets, doncs, debatre, discutir o comentar aquests canvis. 
Com ens hem de plantejar recuperar aquell oient fidel a la cadena, a la ràdio nacio-
nal de Catalunya que hem perdut i com confiem que aquesta temporada ens ajudi a 
arrencar aquestes noves xifres que esperem.

Una mica, doncs, la meva pregunta aniria per aquí, uns criteris més de fons, si 
pot ser. I molta sort i encerts tinguem tots.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a vostè, senyor diputat. Senyor Gordillo, té cinc minuts.

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

(L’orador riu.) Espero que els sigui lleu.

El president

En dos torns, eh? Faci’n l’ús que cregui oportú.

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

Perfecte. Moltes gràcies, senyor president. Començo pel final, el senyor diputat 
Francesc Ten. No hem perdut oients, la ràdio nacional no ha perdut oients, històrica-
ment. O sigui, Catalunya Ràdio no està pitjor ara que fa uns anys. Al contrari, Cata-
lunya Ràdio té ara, tot i no ser líder, més oients que mai; els ha tingut en els últims 
anys, més oients que mai. Nosaltres som la direcció que ha fet els millors resultats 
d’audiència. Una altra cosa és que després, en aquest històric d’aquests anys –no sé 
si autonomistes o autonomistes i el que ha vingut després del procés–, hi ha hagut 
una altra emissora que n’ha fet de nous i n’ha fet més que nosaltres, però la gran 
contribució és que n’ha fet de nous. Però l’EGM el que diu és que nosaltres els oients 
els tenim, i que estem a l’entorn d’1 milió d’oients.

Què ha passat? Doncs que en funció de l’actualitat –i això ho recupero una mica 
perquè vostè ho ha tret–, alguns d’aquests oients ens han consumit menys. Però 
l’oient de Catalunya Ràdio no ens ha abandonat.

I sí que crec que el que hem aconseguit i estem aconseguint amb projectes, com 
vostès han comentat, de ràdio visual i de contingut més digital i més jove –i això 
inclou Adolescents XL, inclou El búnquer i també Crims, que té un públic molt in-
tergeneracional– és que estem fent de motor de nou consumidor d’àudio. Sovint, 
algú diu: «Han fet una aposta per la ràdio..., per programes de joves, i els joves no 
escolten la ràdio.» Ostres, quina poca fe tenim en els joves del país. O quina poca fe 
tenim en els mitjans públics si creiem que nosaltres hem de dimitir d’això pel fet de 
que l’oient de ràdio en FM no és jove. Perquè si això és així, que és un supòsit que jo 
no accepto del tot, la nostra funció és intentar que consumeixin ràdio, i de moment 
el que estem fent és aconseguir que consumeixin àudio. Ho fan amb uns mòbils, ho 
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fan amb uns dispositius diferents als transistors d’una determinada part de la nostra 
audiència, però ho fan.

I, en aquest sentit, vostès destacaven projectes molt interessants que vam comen-
tar en la presentació de la temporada, com el primer podcast d’una sèrie de ficció 
amb so immersiu, so binaural, que llançarà Catalunya Ràdio en les properes setma-
nes, que és La torre de vidre, amb un text d’Albert Sánchez Piñol. I un nou cop Ca-
talunya Ràdio innova i s’avança.

Que això després tindrà tal o qual resultat? És lògic que quan surti l’EGM em 
demanin responsabilitats, però nosaltres estem molt contents i estem molt conven-
çuts de les apostes que fem.

I vull felicitar els treballadors de Catalunya Ràdio, els realitzadors i els col·la-
boradors, que han començat aquesta temporada amb molta força, amb algunes 
incorporacions que, com diu el cap de Continguts, són programes de rendiment im-
mediat, per exemple, L’última hora del matí de Catalunya Ràdio, la Gemma Bonet 
al capdavant del Catalunya migdia, i, amb una major complexitat, però també amb 
molt bon gust de boca, La tarda de Catalunya Ràdio.

Seguim innovant fent, per exemple, el Twitch de la Champions, amb Ricard 
Torquemada. Catalunya Ràdio és pionera i està aconseguint que hi hagi consum de 
Twitch en català, cosa que no fa cap altre mitjà del país, i ho estem fent. I aquesta 
setmana hem estat en el top vint d’esports a nivell mundial gràcies al Twitch de Ca-
talunya Ràdio amb el Torquemada.

I no abandonem la missió de servei públic, fent una molt bona cobertura de la 
Diada, donant veu a tothom, fent un programa extraordinari, que va fer Laura Ro-
sel, l’endemà dels aiguats a Alcanar i, la nit abans, el Kílian Sebrià al Catalunya 
nit. I donant tota la informació, amb la complexitat que això representa, però tenint 
entrevistes molt potents, amb la taula de diàleg, per exemple. Per tant, combinem 
aquests dos propòsits.

I el que demanem ara per tenir bons resultats d’audiència durant tota la tempora-
da és que TV3 també ens ajudi, que això algun cop ha sortit aquí. També necessitem 
que l’amic i company Vicent Sanchis ens tiri un cable, no a nosaltres, no a mi, sinó 
als professionals, als realitzadors i al projecte de la ràdio pública i nacional, perquè 
la millor ràdio de TV3 és Catalunya Ràdio, i esperem que ho continuï sent en la me-
sura en què també aposti pels nostres realitzadors i els nostres continguts i el nostre 
imaginari. Això, a efectes d’audiència, també ens ajudaria molt.

El president

Molt bé. Moltes gràcies.

Francesc Ten i Costa

Senyor president, no sé si em quedaven alguns segons.

El president

És clar que queden segons, però també al diputat Engelbert, que li queden... No? 
No fa ús de la paraula? Doncs, Francesc, exactament et queden aproximadament uns 
trenta segons. Quan vulguis, tens la paraula.

Francesc Ten i Costa

Doncs moltes gràcies. No, dos matisos, una precisió ràpida. Jo celebro, i ho he 
dit aquí, els nous formats i l’aposta jove que fa Catalunya Ràdio per la part digital. 
I és veritat, com ha dit vostè –que jo no ho he dit–, que els joves sí que escolten rà-
dio, certament, l’escolten diferent de la manera tradicional. Quan el producte és bo 
–i El búnquer ho demostra i tots els que vostè m’ha dit ho demostraran, n’estic com-
pletament segur– la gent jove s’agafa a la ràdio i als nous formats.

El president

Francesc...
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Francesc Ten i Costa

Per tant, comparteixo perfectament això amb vostè, per deixar-ho clar.

El president

Francesc, hauries d’acabar ràpid.

Francesc Ten i Costa

Jo no he dit que està pitjor que mai, la ràdio. I si he dit que hem perdut oients 
potser, en tot cas, els hem deixat de guanyar, i això sí que és preocupant.

Gràcies.

El president

Molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor diputat. Senyor Gordillo, li queden quinze 
segons.

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

No ho deia per vostè. Ho deia perquè en el sector hi ha la idea de que els joves no 
escolten la ràdio. No era una referència a vostè, perquè sé que, a més a més, vostè té 
molt d’interès i cuida molt i s’estima molt aquests continguts que fem per als joves. 
Però és que crec que Catalunya Ràdio pot tombar aquesta idea i crec que podem 
incorporar oients joves. De moment, estem rebaixant la mitjana d’edat dels nostres 
oients d’FM, ja és un pas.

El president

Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor director.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’incompliment 
del llibre d’estil

323-00054/13

Passem al següent bloc, de fet, que és el tercer bloc, que són preguntes relaciona-
des amb el llibre d’estil de la CCMA. I comencem amb una...

El director de Televisió de Catalunya

Hi ha una pregunta en aquest últim bloc que no s’ha fet, que és la número 15.

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

És que està a darrere.

El president

Sí, efectivament, és la... No ha arribat, no?, la diputada encara. (Veus de fons.) 
No. Per tant..., sí, sí, continuem esperant, eh? (Veus de fons.)

Sí. Tercer bloc, llibre d’estil, pregunta número 20, preguntes al director de Te-
levisió de Catalunya. En aquest cas, és una pregunta que formula el Grup Mixt, i, 
en el seu nom, l’excel·lentíssima senyora Lorena Roldán, que té la paraula. Quan 
vulgui.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchísimas gracias, presidente. Bien, esta es una pregunta, señor director, 
que le ha dirigido ya otro grupo, anteriormente, pero aprovecho también para hacer 
alguna consideración respecto a la respuesta que usted ha dado.

Es sobre el episodio que tuvimos que vivir hace unos días en el programa de Els 
matins, de TV3, con declaraciones de la consellera Gemma Geis, que se refirió a la 
Asociación por una Escuela Bilingüe como una entidad, dijo ella, radical y fascista. 
Usted nos ha dicho anteriormente que no pueden controlar las declaraciones que ha-
cen los invitados –estamos de acuerdo en este hecho– y también nos ha dicho que, 
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evidentemente, tampoco pueden censurar las declaraciones que se hacen en los pro-
gramas. Hasta aquí, de acuerdo.

Pero lo que sí que pueden ustedes hacer es dar ese derecho a réplica, porque si-
lenciar, señor Sanchis, también es una forma de censurar. Y, en este caso, la Asocia-
ción por una Escuela Bilingüe solicitó a TV3 el poder tener este derecho a réplica, 
y ustedes se lo denegaron. Y a mí me gustaría saber el porqué.

También, en otra de las preguntas que le han hecho, usted, refiriéndose a los 
colaboradores, ha pedido encarecidamente que se atuvieran al libro de estilo, «de 
manera escrupulosa», nos ha dicho. Entonces, yo lo que le pido es que cunda el 
ejemplo, señor Sanchis, porque consejos vendo que para mí no tengo.

Le quiero recordar el punto 1.1.2.6.3 del libro de estilo de la corporación, que 
señala que «ofrecemos el derecho de réplica a las personas que soliciten ejercerlo, 
en el caso de que se entienda que no aplicarlo impediría una información plural y 
veraz».

Lo que hizo la consellera Geis en esa entrevista no fueron unas simples y meras 
declaraciones; lo que hizo la consellera Geis fue señalar a una entidad de la socie-
dad civil que defiende los derechos fundamentales, que defiende los principios de-
mocráticos y que defiende la legalidad. Entonces, una cosa es discrepar y otra cosa 
es aprovechar la televisión pública para señalar a una entidad que, insisto, lo que 
defiende son los principios democráticos. Y lo que allí se produjo fue un hecho real-
mente vergonzoso. Y que eso se hiciera aprovechando el altavoz de TV3, me parece 
simplemente repugnante. Porque, insisto, la señora Geis se aprovecha de su condi-
ción de autoridad pública, pero además es que lo hace utilizando como altavoz la 
televisión pública que pagamos todos los catalanes.

Y, por tanto, yo desde aquí lo que le pido es que usted conceda ese derecho de 
réplica a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que puedan explicar sus motivos y, 
por supuesto, que puedan aportar esas pruebas que, según la señora Geis, no habían 
aportado en el procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Gracias.

El president

Muchísimas gracias, diputada, muchísimas gracias. Senyor director, té la parau-
la. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Alguna petita rectificació, i torne a insistir-los des del 
primer moment que no confonguem mai el missatger amb qui produeix la informa-
ció. Tot el món que té una certa transcendència pública, perquè és una associació, 
perquè és un polític electe, pel que siga, un càrrec electe, pel que siga, té molts mit-
jans, també TV3, a la seua disposició per poder parlar. No confonguem una cosa 
amb l’altra. No diguem: «No entenc com aquesta persona va aprofitar...» Aquesta 
persona va fer unes declaracions polèmiques o censurables, i la gent afectada ja les 
haurà de corregir.

Li faré la petita matisació. Vostè ha dit: «Van demanar dret a rectificació a TV3 
i no se’ls va concedir.» No. Aquestes persones es van dirigir al programa. No s’han 
de dirigir a un programa, sinó que s’han de dirigir al director, i el director, que crec 
que soc jo, encara no les ha contestades, perquè van arribar l’altre dia, fa un parell 
de dies concretament. I, efectivament, estic mirant, en aquest temps, de quina ma-
nera i en quines circumstàncies, perquè es pot fer a través d’una entrevista, es pot 
fer a través d’una roda de premsa, és pot a través..., del que vulguen. Si hagueren 
fet una roda de premsa, hi hauríem anat, i si et demanen una entrevista, doncs, clar 
que ho entendrem.

Però, per què hem d’amagar res? Però vostès es pensen que nosaltres censurem 
una participació o una altra participació o el que siga? Ens ho demanen, ho mirem... 
I encara no ho han demanat i estan dient que hem dit que no, que és això allò que 
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em sap més greu a mi. Encara jo no he dit que no a ningú. Senyora diputada, supo-
se que vostè entén que jo soc segurament la persona més indicada per saber si he 
dit que no o que sí a una cosa o a una persona. O no? O és un altre el que ho dirà? 
Bé, doncs, no he dit que no. I si vostè té alguna prova de que jo haja dit que no, li 
agrairia que la portara aquí. I si no té cap prova de que jo dic que no, vol dir que 
m’ho estic pensant i que, evidentment, com faig amb totes les associacions, orga-
nitzacions d’interès públic, parlaré amb aquesta gent per mirar com vehicular això. 
Mire si és fàcil.

El president

Moltes gràcies, senyor director.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment 
del llibre d’estil per part dels col·laboradors i dels professionals de l’ens

322-00033/13

Passem a la següent pregunta, també sobre el llibre d’estil de la corporació. En 
aquest cas són preguntes adreçades a la presidenta en funcions del Consell de Go-
vern de la CCMA. És una pregunta que fa el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i, en el seu nom, la il·lustre diputada Beatriz Silva Gallardo, que té la 
paraula. Quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señora Llorach, el pasado 29 de agosto el portal de la corpo-
ración publicó un artículo de un redactor del Telenotícies, Ferran Moreno, contra las 
políticas del Gobierno de España. Como usted sabe, el libro de estilo de la corpora-
ción prohíbe a los profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio que hagan manifestacio-
nes públicas que comprometan la imparcialidad de nuestros medios públicos, algo 
que se incumple constantemente y que usted aquí siempre justifica. En este caso, ya 
no es que este periodista haya hecho un tuit o unas declaraciones, es que es el propio 
portal de la corporación el que ha publicado sus opiniones. ¿Cómo es posible que 
suceda esto?

El president

Directora, quan vulgui.

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

Presidenta.

El president

Presidenta en funcions, senyora Llorach, sí, sí.

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

(L’oradora riu.) Gràcies, senyor president. Senyora diputada, a veure, es refereix 
a un article concret d’un periodista que s’ha penjat al portal intern? Doncs un pe-
riodista pot fer un article. No ho ha expressat en el mitjà de televisió ni en el mitjà 
de ràdio; ha fet un article. Tots els directors són responsables dels continguts, tant 
el director Gordillo com el director Sanchis. I si el director Sanchis ha cregut que 
hi ha algun incompliment, de ben segur que deu haver actuat. Jo ho desconec, per-
què no és el meu àmbit competencial. D’entrada, no he llegit ni l’article, senyora 
diputada.

El president

Senyora Beatriz Silva, quan vulgui, té la paraula.
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Beatriz Silva Gallardo

Sí. Señora Llorach, siempre que hablamos de este tema usted lo justifica todo 
–todo–, que los profesionales de la casa hagan manifestaciones políticas, incluso 
cuando hablamos de insultos. En algunos casos, usted dice que porque son colabo-
radores, que no es el caso que estamos tratando hoy. Pero también encuentra jus-
tificación cuando son de la casa. Por ejemplo, cuando yo le pregunté por qué los 
periodistas de la sección de deportes critican constantemente a los representantes 
políticos de formaciones no independentistas, usted me dijo que podían hacerlo por-
que no cubren política, algo que no aparece en ninguna parte del libro de estilo, que 
es bastante claro.

Lo que a mí me cuesta creer es que usted no pueda hacer nada para evitar que 
la imagen de la televisión pública de Cataluña se vea comprometida con las opinio-
nes que emiten las personas que trabajan en ella. Varias veces hemos hablado de las 
manifestaciones públicas del señor Toni Soler, y usted insiste en que es simplemen-
te un colaborador, que puede decir lo que quiera. Pero esto es difícil de entender 
para la audiencia, porque en todos los espacios de publicidad sobre TV3, en todos, 
se presenta al señor Soler como uno de los rostros de la cadena. Sin ir más lejos, lo 
vimos en la presentación de la nueva temporada, hace unos días, ocupando un pa-
pel protagónico –está en el centro de las fotografías que ustedes han distribuido–, 
y, ese mismo día, el señor Toni Soler estaba metiéndose en Twitter con la alcaldesa 
de Barcelona, la señora Ada Colau, lo que no es ninguna novedad, porque antes lo 
hacía constantemente con el presidente de nuestro grupo parlamentario, el señor 
Miquel Iceta, incluso manifestaciones homófobas. Lo ha hecho conmigo, viene 
a meterse conmigo en Twitter. El señor Toni Soler es una persona que, además, 
ha dicho cosas en antena que han motivado procesos judiciales. Usted sabe que 
hace poco se vio obligado a rectificar afirmaciones falsas que había hecho sobre 
el señor Joan Coscubiela, y que él no rectificó hasta que no se vio obligado por la  
justicia.

Realmente, ¿usted no puede hacer nada? ¿No puede poner en el pliego de condi-
ciones de estas personas que son contratos externos que no pueden opinar, que no 
pueden insultar, que no pueden comprometer la imagen de TV3? ¿Cuáles son los 
criterios con los que se elige a los presentadores que hacen de rostro de la casa? Por-
que, claramente, no es que cumplan el libro de estilo. ¿No cuenta el hecho de que 
sean personas que contribuyan a la imagen de imparcialidad para que la ciudadanía 
de Cataluña sienta que TV3 es su televisión pública?

El president

Muchas gracias, señora diputada. Senyora Llorach, quan vulgui, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Miri, senyora diputada, cada vegada tinc més clar que 
vostè el que té és un problema amb la llibertat d’expressió, no un problema amb el 
llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El president

Passem a la següent pregunta.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el compliment 
del principi de rigor informatiu en les informacions relatives a agressions 
homòfobes i a qui són atribuïdes

323-00056/13

És la pregunta número 22, sobre criteris professionals i informatius. En aquest 
cas, és una pregunta adreçada al director de Televisió de Catalunya. La fa el Grup 
Parlamentari VOX; en el seu nom, l’il·lustre diputat Alberto Tarradas, que té la pa-
raula. Quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Sí; moltes gràcies, president. I bon dia, senyor Sanchis. ¿Considera usted que 
TV3 ha cumplido con rigurosidad informativa las noticias de agresiones de carácter 
homófobo de grupos organizados?

El president

Gràcies. Gràcies, diputat. Senyor Sanchis, té la paraula. Quan vulgui.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. La pregunta és «escueta» i concisa i la resposta, tam-
bé: sí.

El president

No aneu tan ràpid, eh? Senyor diputat, quan vulgui, té la paraula.

Alberto Tarradas Paneque

Gràcies, president. El pasado 8 de septiembre, en el programa de TV3 Planta 
baixa se emitió una pieza donde se informaba de una supuesta agresión homófoba 
cometida por un grupo organizado de ocho encapuchados en el barrio madrileño de 
Malasaña. No sé, señor Sanchis, si a usted le suena de lo que le estoy hablando. Le 
estoy hablando del «bulo del culo», ¿eh?, de la denuncia falsa de un joven que para 
ocultar una infidelidad se inventó que un grupo de hombres le había agredido y mar-
cado con un cuchillo. Una denuncia falsa en la que los medios de comunicación, y 
también, por supuesto, TV3, aprovecharon para criminalizar a VOX.

Pero volvamos un segundito a Planta baixa, porque en el programa se hacían eco 
de las declaraciones del consejero de Interior, Ignasi Elena, donde afirmaba –y cito 
textualmente–: «La existencia de grupos organizados que salen a cazar personas 
homosexuales.» Minutos más tarde, el periodista Miquel Ramos, un ya conocido 
divulgador de extrema izquierda, dijo en ese mismo programa que estos supuestos 
grupos organizados cuentan con altavoces en parlamentos, en ayuntamientos y en 
instituciones.

Señor Sanchis, ¿sabe cómo se le llama a esto? A esto se le llama «terrorismo 
informativo». Ustedes han usado un caso falso para señalar a nuestra formación y 
criminalizar a nuestros votantes, a nuestros afiliados, a nuestros cargos democrá-
ticamente electos. Y, lo que es peor, cuando ya era público y notorio de que era un 
bulo, ustedes no han dedicado ni un minuto a desmentir toda la basura informativa 
que han vomitado sobre nosotros.

Tan solo dos días más tarde, tuvo que salir el comisario de los Mossos, Joan Car-
les Molinero, en la emisora privada RAC1 a desmentir a sus tertulianos y al con-
sejero Elena, negando literalmente la existencia de grupos homófobos organizados 
que salen a cazar de forma premeditada. Sin embargo, ustedes no han movido ni un 
dedo para informar de las declaraciones del comisario de los Mossos. Y, ¿saben por 
qué? Porque la realidad rompía con el relato falsario de la izquierda que pretende 
imponer a través de los medios de comunicación. Ni sobres con balas para Iglesias, 
ni navajas ensangrentadas para Reyes Maroto, ni cazadores de homosexuales. Lo 
que sí existe son pedradas en cada uno de los actos de VOX; lo que sí existe son 
amenazas de muerte contra nuestros diputados, como le pasó la semana pasada a 
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mi compañero Toni López en su propia casa, y ustedes ni siquiera se han dignado a 
informar sobre esto, ¿saben?...

El president

Senyor diputat...

Alberto Tarradas Paneque

...porque son ustedes –termino enseguida– manipuladores...

El president

...se li ha acabat el temps.

Alberto Tarradas Paneque

...sectarios y cómplices de cada agresión.

El president

I, per tant...

Alberto Tarradas Paneque

Así que, señor Sanchis...

El president

...no té la paraula.

Alberto Tarradas Paneque

...rectifique y pida perdón.
Gracias.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, «manipuladores, sicarios y cómplices», 
no, què vol, que demane perdó jo quan algú es dirigeix a la gent que fa Televisió de 
Catalunya amb aquestes paraules? No hauria de ser vostè qui demanara disculpes 
per aquestes paraules? Doncs jo tampoc li demanaré disculpes a vostè.

A veure, vostè està atribuint-nos la propagació d’una notícia que van difondre 
tots els mitjans de comunicació de l’Estat, em sembla que fins a cinc mil. I tots els 
mitjans de comunicació de l’Estat van donar una primera versió d’una suposada víc-
tima, com havien de fer, perquè hi havia una denúncia d’una agressió greu. I tots 
els mitjans de comunicació després, quan es va saber el caràcter de l’agressió, vam 
respondre igual, que era desmentint-ho i situant les coses en el punt on eren. Ara 
aquesta persona s’enfronta a una petició per simulació de delicte. I, evidentment, 
continuarem dient la informació. I això és la història.

Respecte a això i respecte a opinions de consellers o contertulians o analistes 
en els nostres programes, allà pot parlar tot el món. És increïble que vostè ens atri-
buïsca a nosaltres les opinions que consellers de la Generalitat –i tornem al punt de 
partida d’aquesta comissió–, periodistes o analistes fan en els nostres programes. És 
increïble que vostè ens atribuïsca a nosaltres la responsabilitat d’aquestes declara-
cions, perquè, com vostè sap, la responsabilitat la té la persona que la fa. I si s’ha de 
contrastar o contrarestar amb una altra opinió, per això hi són.

I, finalment, senyor diputat, a mi em sap molt greu –molt greu, personalment, i 
crec que tota la gent que treballem en Televisió de Catalunya hi estaria d’acord– que 
vostès puguen patir agressions. La millor manera de denunciar-les és denunciant-les, 
evidentment. Doncs les denuncien, i no es preocupe, que obtindran el ressò informatiu 
necessari, depenent de la gravetat i del nostre criteri respecte al que és notícia.

Ara, també em sembla molt greu –i no li demane..., no soc ningú per fer que 
vostè demane disculpes–, a partir d’aquest fet que és greu, negar que hi ha agres-
sions homòfobes en aquest país o a l’Estat espanyol o a Espanya. Com és possible 

Fascicle segon
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que algú negue que hi ha agressions homòfobes? (Veus de fons.) I res més, senyor 
diputat, només dic això.

El president

No té la paraula, eh?

El director de Televisió de Catalunya

Vostè em perdonarà (veus de fons) –senyor diputat, ara tinc la paraula jo, discul-
pe– si l’he interpretat malament, però m’ha semblat entendre que vostè negava que hi  
haguera agressions homòfobes, o fins i tot grups organitzats, o no organitzats, que 
agredeixen homofòbicament. Crec que això també és molt greu. No sé qui hauria 
de demanar disculpes, però crec que vostè també hauria de mesurar una mica les 
seues paraules.

El president

Molt bé. També se li ha acabat el temps, senyor director.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el contingut 
del programa Dilluns començo

323-00060/13

Passem a la següent pregunta –ja tenim aquí a la il·lustre diputada Susanna Segò-
via–, és una pregunta que es fa també al director de Televisió de Catalunya, i és sobre 
el contingut del programa Dilluns començo. Per tant, en nom del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, fa la pregunta la il·lustre diputada Susanna Segovia, que té la pa-
raula. Quan vulgui.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies, president. Voldria excusar-me perquè tenia una ponència de 
llei a la mateixa hora i llavors he arribat molt justa per poder fer les meves pre-
guntes.

Senyor Sanchis, nosaltres suposem que vostè té coneixement i ha pogut llegir la 
carta enviada el passat 10 de setembre pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Ca-
talunya, pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, per l’Associació de Celíacs 
de Catalunya i per la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica. Són quatre 
entitats que són representatives i de molta utilitat pública a l’hora de parlar del dret 
de la salut, i a nosaltres ens sembla que és important que en aquest Parlament ens 
puguem fer ressò de quin és el contingut d’aquesta carta i poder preguntar-li a vostè 
sobre la resposta que se’ls donarà.

En aquesta carta fan referència a l’estrena del programa Dilluns començo, que 
en la seva primera emissió tenia prevista la participació com a convidats dels se-
nyors Xevi Verdaguer i Xavi Cañellas, ambdós fisioterapeutes i identificats com a 
experts de psiconeuroimmunologia. A la carta –i jo em limitaré molt a traslladar 
el contingut d’aquesta carta– diuen que ja fa anys que s’han adreçat a TV3 per de-
manar que es tingui en compte el tema d’evidència científica de les teràpies de les 
persones que apareixen en algun dels programes de TV3 parlant sobre nutrició i 
salut. En la mateixa Comissió de Salut del Parlament també van advertir que s’està 
donant cabuda a professionals que estan donant missatges sense fonaments cientí-
fics. A la carta, la d’aquestes institucions, diuen que la Direcció General d’Ordena-
ció Professional i Regulació Sanitària de la Generalitat en diferents ocasions s’ha 
posicionat al respecte i ha deixat clar que la psiconeuroimmunologia no és una pro-
fessió sanitària, que no està titulada ni regulada per les diferents lleis, que no és una 
especialitat clínica reconeguda.

Les entitats també li fan arribar la seva preocupació que, a banda de la manca 
d’evidència científica que tenen sobre molts dels àmbits i temàtiques, no?, algunes 
persones que s’autodenominen «expertes en nutrició», però que no són professionals 
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titulats ni col·legiats, i que participen en diferents programes fent teràpies no vàlides 
científicament, doncs, que també hi haurien alguns problemes més que destaquen, 
com és el fet que es puguin promoure estereotips amb poca diversitat i associar el 
concepte de salut a jove, a prim, prima, a guapo, guapa o a modern, moderna; que 
es promou també un concepte de salut elitista que obvia els determinants socioeco-
nòmics de la salut i que exclou una immensa majoria de la població; que el model de  
compra de productes i suplements o compra d’esdeveniments, no? –cursos, retirs, ex-
periències de meditació–, que pot arribar a ser fins i tot, en alguns casos, perillós. 

I, bàsicament, diuen, doncs això, que el fet de donar promoció a algunes teràpies 
no avalades per la societat científica pugui posar en risc altres tractaments sí ava-
lats, no?, per algunes persones que puguin fer cas d’aquestes teràpies.

Nosaltres li volíem preguntar quina seria la resposta com a director de TV3  
i quines serien les mesures que emprendrien a partir...

El president

Senyora diputada...

Susanna Segovia Sánchez

...d’aquesta carta.

El president

...se li ha acabat el temps moltíssim.

Susanna Segovia Sánchez

Sí. Perdó.

El president

I, per tant, passem a la resposta. La resposta, que l’ha de donar, en aquest cas, el 
director de Televisió de Catalunya, que té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, d’entrada i en general, no parlem 
del mateix programa. Em sap molt greu, però totes aquestes opinions que vostè ha 
anat abocant sobre què els va semblar el programa, a vostè i a altres persones, no les 
puc compartir, no les compartisc, i, per tant, no opine exactament...

No és un programa de divulgació científica, no és exactament això. És un progra-
ma per entrar en el món de l’alimentació des d’altres punts de vista, i la meua opinió 
sobre això no és la que planteja vostè. En tot cas, la meua opinió estaria bastant més 
d’acord amb una crítica que avui he llegit d’una prestigiosa crítica de televisió que 
no amb la que planteja vostè.

Em sembla preocupant de tot això que m’ha dit, realment, i sí que puc compartir 
aquesta preocupació, l’aparició d’una persona que la comunitat científica des de fa 
temps té, per dir-ho així, assenyalada com a persona no adequada per propagar o per 
difondre continguts científics. Bé, aquesta carta va arribar abans de fer el programa. 
Jo em vaig mirar aquell programa pilot, i aquesta persona, concretament el senyor 
Xevi Verdaguer, no fa cap mena de promoció ni de la seua consulta ni de les seues te-
ràpies ni dels seus mètodes ni res de tot això. I aquesta persona es va limitar a fer una 
sèrie de declaracions òbvies, en algun cas bastant sensates, sobre alimentació.

Què contestaré jo, per tant, a totes les associacions que han manifestat la seua 
preocupació? Primera, què els ha semblat el programa. I, segona, si els preocupava 
aquella... –que ho van llegir i van enviar la carta abans d’aparèixer el programa per 
televisió–, si van mirar aquella intervenció, curtíssima, i si aquella intervenció me-
reixia realment tota aquesta preocupació. I, en tot cas, que nosaltres controlem els 
continguts, i la nostra responsabilitat respecte a això és total.

Aquesta persona, com molts altres convidats, va sortir en el primer programa. 
Crec que no està previst, ni ho estava des del principi, que aparega en més progra-
mes. I, en tot cas, no va fer ni va dir res que fora, per dir-ho així, motiu d’alarma 
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important. Res –res. El que va dir era la cosa més sensata del món. Ni feia –i li ho 
torno a repetir perquè es important, eh?– publicitat de les seues teràpies, dels seus 
llibres, ni de la seua consulta ni dels seus mètodes, res de tot això.

Per tant, parlaré amb aquestes associacions, els preguntaré què els ha semblat 
el programa, els diré si realment no van entrar en un estat d’excessiva preocupació 
abans de vore el contingut i els tranquil·litzaré en el sentit que si només els preocupa 
l’aparició de determinada persona, que no es preocupen que només estava previst en 
aquell moment i que no va ser greu res del que va dir.

El president

Moltes gràcies, senyor director. Se li ha acabat el temps, també.

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

322-00031/13 i 322-00035/13

Passem a les dos últimes preguntes, que en aquest cas estarien acumulades, eh? 
Són la 24 i la 25. Són referides al contracte programa, adreçades a la presidenta en 
funcions. I, per tant, farem el sistema que hem fet abans, eh?, dos preguntes acu-
mulades. Primer, la primera en fer aquesta pregunta és la il·lustre diputada Susanna 
Segovia, d’En Comú Podem, sobre la urgència de tenir un nou contracte programa. 
Quan vulgui, diputada, té la paraula.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Senyora Llorach, n’hem parlat en altres ocasions, no?, el darrer 
contracte programa de la corporació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya 
va acabar l’any 2009; no tenim contracte des de llavors, gairebé dotze anys ja. Es-
tic segura que ho compartirà amb nosaltres, quins són els inconvenients que suposa 
per als mitjans de la corporació el no tenir aquest contracte programa, que d’alguna 
manera estableix quines són les prioritats, quins són els objectius, quins són els re-
cursos necessaris per poder fer una programació autònoma, una programació inde-
pendent, una programació de qualitat.

També, l’aprovació d’aquest contracte programa, en principi, un dels condicio-
nants era que s’aprovés el mandat marc del Parlament, que ja es va aprovar al de-
sembre de l’any passat, que especifica claríssimament què és el contracte programa, 
quin és el paper que ha de jugar, no?, doncs, que ha de ser aquest document que ga-
ranteix i permet comprovar l’ús adequat de les aportacions dels fons públics, que ha  
d’establir quina és la quantitat que aporta l’Administració pública, la destinació dels 
fons públics. També posava que el Govern, en el termini més breu possible de l’apro-
vació d’aquest mandat, ha de fer aquest nou contracte programa i que l’ha de sotme-
tre a informació pública.

Senyora Llorach, nosaltres sabem que ja havia fet arribar una proposta el mes de 
gener, creiem, a l’anterior Govern. Entenem que també se li ha fet arribar a l’actual 
Govern. I, llavors, el que li voldríem preguntar és quina informació té, en quin estat 
es troba, quan es preveu que es pugui aprovar, sobretot tenint en compte que també 
ens encaminem a la negociació o a l’aprovació d’uns nous pressupostos i que pro-
bablement seria bastant important tenir el contracte programa aprovat abans d’això.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula l’il·lustre diputat Josep Riera. Quan vulgui, té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Per completar la pregunta, perquè estem d’acord amb la for-
mulació final, voldríem dir que –ja s’ha dit– el 18 de desembre del 2020 el Ple del 
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Parlament va aprovar el segon mandat marc del sistema públic audiovisual, i d’aques-
ta manera, vam dotar els mitjans públics i audiovisuals d’un instrument actualitzat 
sobre el compliment de les seves missions d’interès públic i d’un marc orientatiu per 
garantir un finançament adequat per al compliment d’aquestes missions. En certa 
manera, doncs, el mandat marc té aquest doble pes, no?, vull dir, és el compendi en-
tre el propòsit dels mitjans públics i la garantia que aquest propòsit es pugui desenvo-
lupar amb rigor i compromís, i que per a això cal un finançament adequat.

Per això, en aquest mandat marc es parla de valor democràtic, fonamental en 
aquest temps en què les llibertats i els drets fonamentals estan amenaçats, i molt 
important ara que precisament, i ho hem vist, el CAC i alguns grups aquí presents 
dinamiten el criteri dels professionals dels mitjans públics.

S’hi parla de valor social, sobretot pel que fa a la funció de cohesió social que te-
nen els mitjans; s’hi parla de valor cultural, en què els mitjans públics catalans tenen 
una funció insubstituïble –insubstituïble–: potenciar, actualitzar i enriquir la identitat 
nacional i cultural i lingüística dels territoris de parla catalana, i fer-ho de la mà del 
sector audiovisual d’aquest país, i s’hi parla de valor tecnològic, que té a veure amb 
el lideratge en la innovació en aquest camp. Com hem dit, el mandat marc es com-
pleta amb un últim capítol amb els criteris per a un finançament adequat d’aquests  
mitjans.

Des del nostre grup, senyora Llorach, li demanem que vetlli pel compliment de 
totes aquestes missions, i l’encoratgem a tenir, i tan aviat com sigui possible, un con-
tracte programa que desenvolupi de manera adequada el que estableix aquest man-
dat marc. En aquest sentit, compartim la pregunta, sabem que fa temps que s’hi està 
treballant: voldríem saber en quin punt està la negociació amb el Govern per aprovar 
i posar en marxa el contracte programa de la corporació.

El president

Gràcies, gràcies, diputat. Senyora Llorach, té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, senyor diputat, ja fa molt temps que 
aquest consell de govern reclama la necessitat urgent i inajornable de garantir aquest 
marc de finançament estable per als mitjans de la corporació, bàsicament per poder 
assolir les obligacions de servei públic i tots els reptes immediats que tenim. 

Com vostès deien, al desembre ens vàrem dotar del mandat marc. El que và-
rem fer amb l’equip que havia estat treballant durant més d’un any la proposta de 
contracte programa, que des del consell de govern coordinava Rita Marzoa, va ser 
revisar aquell document en base al nou mandat marc, i, tot i que al gener ja el và-
rem enviar a l’anterior Govern, el mes de maig, quan van prendre possessió els nous 
membres del Govern, vàrem trametre de nou el contracte programa al Govern.

Durant el mes de juny hem tingut..., jo he tingut una primera reunió amb la 
consellera Vilagrà i amb el secretari general de Comunicació. Hem exposat la ne-
cessitat que la corporació tingui aquest marc de finançament estable. El Govern 
comparteix que cal tenir aquest marc de finançament, i molt aviat començarem reu-
nions bilaterals entre el Govern i el consell de govern i els tècnics de la corporació 
de cara a treballar conjuntament aquesta proposta conjunta de contracte programa. 
No oblideu que és un esborrany que ha preparat l’equip de la corporació i que això 
s’ha de treballar ara amb el Govern.

Aquest contracte programa recull absolutament tots els punts que mandata el 
mandat marc, i vetllarem perquè així sigui. I, tot i que no tenim contracte progra-
ma, ja he expressat abans –però la diputada Segovia no hi era– que en l’elaboració 
de l’avantprojecte de pressupost per a l’any 22..., l’hem aprovat, el consell de go-
vern, a finals de juliol, i el vam lliurar a govern, si no m’equivoco, el 3 de setem-
bre, hem elaborat l’avantprojecte de pressupost demanant una aportació pública  
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de 52 milions més. Bàsicament, a on ha d’anar aquesta aportació pública? Al sec-
tor audiovisual.

Vaig estar escoltant atentament divendres passat les diferents intervencions que 
va haver-hi en aquesta comissió dels diferents actors que estan sent escoltats de cara 
al canvi que hi ha d’haver al consell de govern de la corporació, i la inquietud que 
tenen els productors de que hi ha poca inversió també la tenim des de la corporació 
catalana i des de les direccions dels mitjans. Això ha estat pal·liat en part pels 12 
milions que –l’any passat, 6, i aquest any, 6– ha dedicat el Departament de Cultu-
ra a la producció. Però això no és suficient. Per tant, per tornar a ser impuls i motor 
audio visual del nostre país, en català i en llengua catalana, cal aquesta aportació, que 
aquesta aportació sigui estable, que hi hagi aquest contracte programa.

Però, fins que no hi hagi això, sàpiguen que aquest consell de govern ja ha ele-
vat al Govern de la Generalitat la necessitat de disposar de cara al 22, l’any que ve, 
d’aquesta aportació de 52 milions més, que no sabem... En aquests moments no està 
negociat, evidentment, amb el Govern. Aquesta és la sol·licitud que fem com a con-
sell. És el que creiem que és el mínim que necessitem per poder tirar endavant la 
nostra missió de servei públic, i esperem que això vagi de la mà d’aquesta signatura 
del contracte programa. El pressupost ha estat elaborat, precisament, amb els eixos 
que estan en el contracte programa que hem lliurat al Govern.

El president

Moltes gràcies, senyora presidenta. Si alguna diputada vol intervenir més... (Pau-
sa.) Senyora Susanna, té la paraula. Quan vulgui.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; no, breument. Només per compartir la preocupació amb la senyora Llorach de 
que això no s’acabi allargant encara més. Vull dir que realment entenem que hagin 
fet una petició, i nosaltres podem compartir la necessitat de que TV3 torni a ser un 
actor... –perdó–, la corporació, però sobretot TV3 torni a ser un actor important de 
la reactivació de la producció audiovisual catalana. Però que ens pot preocupar que, 
un cop resolt el tema del pressupost, això del contracte programa es torni a allargar 
i continuem passant-nos ara amb revisions, amb propostes, amb esmenes, no sé què 
un any més.

També dir-li que nosaltres entendríem que, si tot hagués anat com hauria d’haver 
anat, doncs, el que hagués estat millor és que des del Parlament els grups hagués-
sim tingut la capacitat de fer la renovació del consell de la «corpo» i del CAC, que 
també veiem que és més necessari que mai, perquè fos aquest nou equip el que real-
ment liderés l’aprovació d’aquest contracte programa per als propers quatre anys de 
la corporació. És evident que això no serà així.

Nosaltres entenem que l’aprovació del contracte programa és urgent i és impor-
tant perquè precisament serà el que blindarà, d’alguna manera, els mitjans públics 
catalans d’aquesta dependència del Govern de torn, no?, d’aquesta negociació amb 
partits polítics en concret...

El president

Moltíssimes gràcies, senyora diputada.

Susanna Segovia Sánchez

...i el que garantirà la seva sostenibilitat.

El president

Ja ha exhaurit el temps. Senyor Riera, li queden quinze segons, eh?

Josep Riera i Font

Re, només que és veritat que havíem passat molt de temps que hi havia en certa 
manera l’excusa que al Parlament no havíem fet la feina perquè no teníem aprovat 
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un mandat marc, diguéssim, això és ja pantalla passada, i ara ja només és voluntat 
de que hi hagi aquest acord i que pugui entrar en marxa.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Senyora Llorach, a penes un minut, eh?, no arriba.

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

Comparteixo amb la diputada i el diputat aquesta inquietud. Crec que és impres-
cindible que hi hagi un contracte programa, bàsicament perquè és el compromís a 
quatre anys, i aleshores és quan des de la corporació es poden desenvolupar tots 
aquells projectes. També permet una revisió el segon any. No és una cosa..., no és 
una assignatura, el primer dia, i que no es revisa durant els quatre anys, sinó que hi 
han indicadors de compliment i hi ha una revisió el segon any d’execució. I és del 
tot imprescindible.

Donat que no ho tenim, l’única eina que teníem en aquests moments és, quan 
elaboràvem l’avantprojecte de pressupost, indicar en aquest avantprojecte la mateixa 
quantitat que vàrem posar que era imprescindible en el contracte programa. Estic 
segura que el Govern de la Generalitat és sensible i tirarà endavant aquest contracte 
programa. Així ens ho va expressar la consellera, que hi ha aquesta inquietud i que 
cal aquesta necessitat de tirar-lo endavant.

El president

Moltes gràcies, senyora Llorach, presidenta en funcions del consell de govern. 
Hem acabat el torn de preguntes. Acomiadarem ara els compareixents.

Us prego que us quedeu un momentet. Farem la votació de les compareixences 
que venen després, per tant, ens hem de quedar un moment. I després farem un recés, 
eh?, de..., ja en parlarem, cinc, deu minuts. Però ara ens quedem un moment.

Acomiadem, per tant, els compareixents. Senyora Llorach, moltíssimes gràcies; 
senyor Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, un plaer, com sempre; se-
nyor Gordillo, director de Catalunya Ràdio, fins a la propera. També ha estat amb 
nosaltres la resta dels equips. Per tant, ens acomiadem. I nosaltres continuem amb la 
comissió.

Moltíssimes gràcies.

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

Gràcies, president.

El president

Molt bé.
Següent punt de l’ordre del dia. El següent punt de l’ordre del dia serien aquestes 

sol·licituds de compareixença, eh? Si us sembla, podríem fer tres blocs, de fet, seran 
dos, però són tres blocs.

Sol·licituds de compareixença
356-00152/13, 356-00153/13, 356-00154/13 i 356-00155/13

Faré un primer bloc de les sol·licituds de la majoria, per dir-ho d’alguna manera, 
aquestes que venen signades pels grups parlamentaris d’Esquerra, el Grup Parla-
mentari Socialistes, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular i En Comú 
Podem, eh? És el paquet de les compareixences 2, 3, 4 i 5: Associació de Dones Pe-
riodistes, Associació de Productores Documentals, ProDocs, Associació de Consu-
midors de Mitjans Audiovisuals i també el Grup de Periodistes Ramon Barnils. Si 
us sembla, les votarem en bloc. Es poden... Si algun grup parlamentari vol intervenir 
per defensar-les, ho pot fer. No és necessari. Es podrien votar directament, si voleu.
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Les votem directament, d’acord? (Pausa.)
Els termes de la votació seran a favor, en contra i abstencions.
Per tant, les passem a votació, aquestes quatre sol·licituds de compareixença.
Per tant, vots a favor d’aquestes quatre sol·licituds?
Unanimitat, eh?

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè informi sobre 
els treballs d’aquest òrgan (posposada)

356-00096/13

Passem... Tenim la 6... No hi ha el Grup de Ciutadans... Ella va manifestar oral-
ment que la retirava, però en tot cas, si us sembla, com que no hi ha la diputada, i 
crec que no en tenim constància, eh?, per escrit... (Veus de fons.) Sí, hi ha un mail, 
però faltaria la retirada de la compareixença. Jo penso que decaurà, però, en qual-
sevol cas, si us sembla, la deixem sobre la taula. Si s’ha de tornar a votar, la votem. 
Però jo crec que la voluntat de la diputada era retirar-la.

Sol·licituds de compareixença
356-00120/13, 356-00121/13, 356-00122/13, 356-00123/13, 356-00124/13, 

356-00125/13, 356-00126/13, 356-00127/13 i 356-00128/13

I, per tant, passaríem a l’altre paquet, d’acord?, que serien la 7, la 8, la 9, la 10 fins 
a la 15, que estan totes presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Si 
us sembla, faríem lo mateix, fer un sol bloc i, per tant, també una sola votació. I si el 
representant del grup parlamentari vol fer..., li proposo que faci la defensa en bloc, 
també, de totes les compareixences. I, si vol fer-la, doncs, té la paraula, si li sembla 
bé, per un minut, per fer la defensa. (Pausa.) Molt bé.

Doncs té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, el dipu-
tat Alberto Tarradas.

Alberto Tarradas Paneque

Bé; doncs, moltes gràcies. Donat que són unes quantes, intentaré anar una mica 
àgilment. La primera de totes que hem presentat és la compareixença de la defen-
sora de l’audiència. Ens agradaria que vingués i s’expliqués una mica amb relació 
a certs comentaris i certes actituds que hi han a TV3 i de com afectaria això l’au-
diència.

Després, de Producció i Programes, també en la mateixa línia.
De la directora general d’Afers Religiosos, eh?, que estava abans en el CAC, i 

que, un cop ja va obtenir el nou càrrec de directora general d’Afers Religiosos, va 
participar en una de les reunions del CAC votant un dels informes que es va fer. Per 
tant, ens agradaria que vingués i ens donés explicacions sobre això.

També del seu president, del CAC.
El director del programa 30 minuts, que ens expliqués una miqueta com va fer 

això del programa aquest d’Anatomia de VOX, que semblava que estava parlant més 
d’uns alienígenas o d’una cosa estranya. Que ens expliqués, no?, el motiu d’aquest 
programa.

Després, Antoni Soler, per la contractació sistemàtica de les seves productores. 
I de Jair Domínguez, no?, del payasete de TV3, que jo crec que té moltes coses a dir 
amb això del «puta Espanya», de molt valent i tal. Doncs ens agradaria que vingués 
i ens expliqués..., ens donés explicacions sobre els seus comentaris. És tot.

Gràcies.
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El president

Moltíssimes gràcies, diputat. Doncs si hi ha algun grup parlamentari que vulgui 
intervenir..., si no, passaríem directament a la votació. (Pausa.)

Els termes seran els anteriors: vots a favor, en contra i abstencions.
Per tant, diputats que estiguin a favor d’aquestes compareixences, si us plau, ai-

xequin la mà.
Són dos.
Diputats i diputades que estiguin en contra, si us plau, poden aixecar la mà.
Catorze.
Abstencions?
No hi ha cap abstenció.
Per tant, únicament podríem substanciar les compareixences que s’han votat fa 

un moment. Han estat aprovades aquestes compareixences, els punts 2, 3, 4 i 5, en 
aquest ordre del dia. I, per tant, d’acord amb l’article 54.4 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, us proposo ampliar l’ordre del dia per, precisament, substanciar-
les en aquesta mateixa sessió. Podem fer-ho per assentiment. Estem tots d’acord de 
fer-ho ara? (Pausa.) Doncs molt bé.

I ara sí que farem un recés de cinc..., us sembla cinc? Voleu deu? El que vulgueu. 
La veritat és que anem bastant bé de temps, però...

Si diem deu i som puntuals..., us sembla? (Veus de «Sí!») D’acord? Mira, efecti-
vament, a un quart. D’acord? A i quart començaríem. D’acord?

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i dos minuts i es reprèn a un quart d’una i nou 

minuts.

El president

Comencem...

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu 
de l’elecció del consell de govern de la corporació

357-00051/13

...amb la membre de la Junta Directiva de l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya, la senyora Montserrat Puig i Mollet. Farem com hem fet en altres com-
pareixences: deu minuts per intervenció, dos minuts per als grups parlamentaris i, 
per últim, cinc minuts per mirar de contestar les preguntes que vosaltres, que tots 
vostès li hagueu fet.

Per tant, senyora Puig, quan vulgui. Té la paraula durant deu minuts.

Montserrat Puig Mollet (membre de la junta directiva de l’Associació 
de Dones Periodistes de Catalunya)

Bon dia. Benvinguts, diputats i diputades al Parlament de Catalunya. Gràcies, 
en primer lloc, per convidar l’Associació de Dones Periodistes. És per mi gairebé 
emotiva aquesta compareixença, i jo els diré per què, molt breument. Vaig treballar 
quatre anys a Televisió Espanyola Circuit Català i molts anys a Catalunya Ràdio 
des dels inicis, o sigui que he vist néixer la corporació, que ara és corporació audio-
visual de mitjans..., corporació de..., bé, és igual, d’audiovisuals de Catalunya.

Què som l’Associació de Dones Periodistes? Bé, tenim vint-i-nou anys de vida. 
Vam néixer el 92 d’un col·lectiu de periodistes que treballàvem en diferents mitjans, 
que fèiem vida activa en el col·legi –algunes també en el Sindicat de Periodistes.

Què pretenem? Què som? Som una entitat sense ànim de lucre que agrupa pro-
fessionals del sector, tant les que treballen en mitjans com moltes freelance, que és 
lo que tenim ara, com gent de gabinets, com gent que treballa a les universitats. 
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I què pretenem? Pretenem bàsicament quatre cosetes: treballar pel reconeixe-
ment de la igualtat professional de les periodistes, aconseguir l’accés a llocs de res-
ponsabilitat o de decisió en els mitjans de comunicació –aquesta era una mica la 
nostra obsessió a la fundació, i encara després veuran que encara no ho hem acon-
seguit del tot– i, en tercer lloc, promoure una imatge digna de les dones als mitjans, 
no només de les que hi treballen, sinó de les professionals, de les protagonistes o 
les usuàries.

I els explico un exemple molt senzill. Nosaltres hem participat en el monitoreo, 
que es feia en dos-cents països i amb cent i escaig de mitjans –molt bé, veig que hi 
ha algú que ja sap què és–, i –parlo potser de deu o quinze anys– la paraula «dona» 
sortia sempre en situacions de pobresa, de catàstrofes naturals, de guerres. És a dir, 
la dona apareixia com a víctima, poques vegades com una científica rellevant, com 
una cap d’estat, no sé què, o com una professora, com una premi Nobel. Per tant, 
quan diem que volem defensar la imatge com a usuàries volem dir això. Endavant, 
doncs.

Bé, l’ADPC ha estat la primera associació de dones periodistes de tot l’Estat espa-
nyol, i des de l’inici hem col·laborat amb associacions diverses, no només amb objec-
tius de gènere, sinó també amb finalitats socials, solidàries, reivindicatives, per una 
dignificació de la professió i per la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Què hem fet i què fem? Tenim cinc grans eixos: recerca, divulgació, reconeixe-
ment, formació i activisme feminista i professional.

Pel que fa a la recerca, només els diré les quatre que tenim consolidades. Trac-
tament de la violència masclista als mitjans de comunicació des del 2006. Ho acla-
reixo: aquí fem premsa escrita perquè la tele la fa el CAC, i això és un acord... El 
CAC té mitjans i nosaltres seguim lo que fa el CAC i el CAC segueix lo que fem 
nosaltres.

També fem una recerca sobre el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers 
humans amb finalitat d’explotació en els mitjans de comunicació. Això ho fem des 
del 2008.

La tercera recerca són dones i homes a les institucions públiques, i aquí també 
hi surten vostès. O sigui, les regidores, els regidors, crec que els consells comarcals 
també, les diputacions i, evidentment, el Parlament de Catalunya.

I, finalment, l’altra recerca, que és la que ens afecta com a gremi, perquè, en 
definitiva..., això, el periodisme és un ofici, eh?, com els sastres o com els electri-
cistes, no... Està bé que n’aprenguem i que ens donin eines i que estudiem, però és 
un ofici. Tampoc ara... Doncs fem una recerca que en diem «Dones i homes a la 
comunicació».

A més a més, hem participat –això sí que em sembla important– en un decàleg 
que en diem «Les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació, i prostitució, tràfic d’éssers humans». Aquest decàleg de 
recomanacions, la primera vegada era el 2004; la segona vegada el vam ampliar el 
2009. No ho vam fer soles, ho vam fer amb diversos mitjans de comunicació, l’Insti-
tut Català de la..., en aquell moment de la Dona, després de les Dones, l’Ajuntament 
de Barcelona i –una cosa que a vostè li agradarà molt, senyor diputat– amb els caps de  
premsa de les forces armades: Guàrdia Civil, Policia i Mossos d’Esquadra. Eh que 
li ha agradat? Doncs ho vam fer.

Gestionem dos mitjans de comunicació: el Dones Dossier, en paper, cinquan-
ta-un números editats, i Dones Digital, online, des del 2009. Justament ara estem 
replantejant com fer el Dones Digital canviant una mica el disseny i els continguts: 
menys informacions i més elaborades i més documentades.

Malgrat tenir una estructura petita i uns recursos econòmics minsos –però jo no 
els ploraré–, fem una tasca pedagògica de cara a la joventut: des de fa vuit anys fem 
tallers de periodisme crític, social i no sexista que s’imparteixen per sòcies nostres 
a diferents instituts, bàsicament de l’àrea metropolitana.
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I, bé, diguem-ne que la nostra activitat estrella són els Premis de Comunicació 
no Sexista, que fem des de fa vint-i-vuit anys. Aquest any faran vint-i-vuit anys i 
ho celebrarem el mes de novembre a l’espai feminista La Ciba, de Santa Coloma de 
Gramenet. Aquí donem el que se’n diu el «premi a la trajectòria», el «premi...» Una 
mica, a vegades, diversifiquem, o de ràdio o de televisió. I també estirem les orelles, 
antigament en dèiem «el card i el lliri», ara en diem «premi a les males pràctiques», 
i, bé, cada any li toca a algú. Si són educats, venen a recollir-lo, i si no són educats, 
doncs, no venen i, mira, mala sort.

Pel que fa a la compareixença d’avui, al tema que ens té aquí reunits, la nostra 
posició sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del nou consell de go-
vern de la corporació, pensem que el periodisme, tot, però, sens dubte, en especial el 
que es fa des dels mitjans públics, ha de ser rigorós, inclusiu, plural i regit pel codi 
deontològic i per l’ètica professional, també, complint la Llei orgànica 3/2007, del 
22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes –vostès ja se la saben i no 
cal que els hi expliqui.

Entenem que cada empresa periodística, ja sigui premsa, ràdio o televisió, pot te-
nir la seva línia editorial –és lògic, si no, doncs, amb un diari, amb una ràdio o amb 
una tele en tindríem prou–, però, a la vegada, ha de respectar la pluralitat, el rigor, 
els principis de no discriminació i, si cal, implementar mesures d’acció positiva per 
sensibilitzar la societat envers les dificultats i el no compliment dels drets humans 
per raó del que sigui: de gènere, de sexe o de pobresa.

Com a col·legiades que som del Col·legi de Periodistes compartim en general el 
seu ideari i fem nostre el codi deontològic de la professió. I, en aquest sentit, ens 
sumem a la seva petició, feta en aquesta mateixa comissió, de demanar que el Con-
sell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sigui un òrgan format per 
professionals de diferents àmbits, no cal que tots siguem periodistes, hi poden haver 
enginyers de telecomunicació, filòsofs, historiadors, el que faci falta, però que tre-
ballin com un equip per aconseguir que la corporació sigui un motor de la indústria 
audiovisual de Catalunya.

Volem uns mitjans públics desgovernalitzats que ajudin l’opinió pública a tenir 
un coneixement d’aquells esdeveniments que són notícia i que, a la vegada, aquests 
mitjans públics respectin la clàusula de consciència i el secret professional.

Aquest Parlament ha legislat –la llei del 2019–, el resultat potser ha estat una 
mica curt, una mica insuficient. S’ha substituït el control governamental pel dels 
partits polítics, amb els percentatges que, si no m’erro, són dos terços segons la re-
presentativitat obtinguda parlamentàriament. Entenem que els càrrecs de responsa-
bilitat no han de ser moneda de canvi entre partits. Cal que s’apliqui la llei del 2019. 
No serveix de re tenir una llei garantista amb la llibertat de premsa, la independèn-
cia dels mitjans públics i el respecte al pluralisme si després les pràctiques parla-
mentàries o governamentals no van en aquesta direcció i es funciona per interessos 
de partits. Que tothom té dret a defensar-los, no dic pas que no, però vull dir que no 
sigui com una motxilla massa pesada.

Senyores i senyors diputats, permetin-me –vaig acabant, eh?– alguns apunts so-
bre els principis que nosaltres defensem. Tot i que la llei del 2019, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, ja preveu la paritat de gènere en l’òrgan de 
govern, i també ho preveu la llei d’igualtat efectiva d’homes i dones, aquí l’ADPC, 
l’Associació de Dones Periodistes, afegim: paritat real i efectiva en tots els òrgans de 
decisió. Però no només numèrica; no en tenim prou de tenir dues dones i dos homes 
o tres dones i quatre homes, no. Volem anar una mica més enllà, precisament, en 
aquest òrgan de govern i en tots els que en pengen o que se’n desprenen després: que 
tant els homes com les dones tinguin incorporat el discurs feminista i la perspecti-
va de gènere en el seu dia a dia. Cal que aquest discurs feminista es traslladi des de 
la direcció a les redaccions, perquè, clar, si vostès són els directius però no emanen 
re, no fan que això arribi a les redaccions, doncs, faran unes reunions molt «xules», 
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però serà poc eficaç. I que això es pugui incorporar en els llibres d’estil que té TV3, 
que té Catalunya Ràdio.

Estic acabant ja. Només deixin-me dir-los una sola dada d’aquesta recerca que 
hem fet d’homes i dones a la comunicació. Són dades del 2020, d’una mostra de cent 
mitjans de comunicació –evidentment, és premsa, ràdio i televisió d’àmbit català, 
de moment; tenim la perspectiva de fer-ho d’àmbit de tot l’Estat, però encara no hi 
hem arribat–: directores de mitjans de comunicació públics i privats només són un 
13,4 per cent, i, si ens referim als consells de redacció o als caps de secció, aquí aug-
menta una mica la cosa, hi tenim un trenta per cent de dones. Evidentment, encara 
estem lluny de la paritat.

En un moment tan complicat, en què les xarxes envaeixen la informació sense 
cap filtre, cap control, i moltes vegades des de l’anonimat, la responsabilitat de vos-
tès, càrrecs electes, càrrecs votats, és molt i molt gran, perquè vostès representen la 
ciutadania, i, diguem-ne, el seu poder per aconseguir que la ràdio i la televisió cata-
lanes siguin un mirall i un exemple d’un periodisme que ha de ser valent, compro-
mès, actiu, que respecti totes les sensibilitats i totes les minories. Per tant, ho torno 
a dir: necessitem òrgans gestors desgovernalitzats en la mesura del possible, despoli-
titzats, informant sempre de la realitat política, només faltaria, eh?, però amb mèrits 
professionals i que tinguin una mirada molt ampla. Pensem que és imprescindible 
que la informació sigui rigorosa i l’entreteniment, correcte, ja que, en definitiva, la 
feina dels i les periodistes no deixa de ser un servei públic. No som ni metges ni in-
fermeres, però col·laborem contribuint a la formació de l’opinió pública.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a vostè, senyora Montserrat Puig. Passem als grups parlamenta-
ris. Com veieu, ens hem passat bastant de temps. Us faig també un prec als grups 
parlamentaris, sé que m’enteneu. En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada Beatriz Silva. Quan vulgui, 
diputada, per un temps de dos minuts. Quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Intentaré ir rápido, como nos ha pedido. Agradecer muchí-
simo la representación de Dones Periodistes de Catalunya, la Montse, una antigua 
amiga, mucho más, que nos conocemos desde hace tiempo. Sabemos que su contri-
bución es importante.

Desde el Grupo Parlamentario Socialistas estamos comprometidos con la nece-
sidad de renovar el órgano de gobierno de la corporación lo antes posible. Creemos 
que se tiene que recuperar la misión de servicio público de TV3 y Catalunya Ràdio, 
pero no solo en aquello que venimos insistiendo, y que es lo más visible, que tene-
mos que desligar la vinculación del Gobierno con los medios públicos, que tienen 
que recuperar y ser independientes, sino también que en esta renovación se incorpo-
ren aspectos como los que estamos hablando hoy aquí de la necesidad de incorporar 
la perspectiva de género. Esta cifra de que solo un trece por ciento de las mujeres 
son directoras de medios es vergonzosa, porque lo cierto es que en las facultades de 
periodismo las mujeres son mayoría; en la base, las redactoras también son mayo-
ría, y no se entiende por qué se quedan siempre en la base y son los hombres los que 
asumen los puestos de dirección. Lo cual genera que la perspectiva de género, si no 
viene de arriba, no fluye.

Por lo cual, yo creo que los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que 
en este proceso es necesario tomar esto en cuenta. Y si la Asociación de Dones Pe-
riodistes de Catalunya quiere hacernos llegar algunas recomendaciones por escrito, 
más detalles, más técnicas, estaremos encantados y encantadas de recibirlas.

Muchas gracias.
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El president

Gracias, gracias a usted, señora diputada. En nom del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, té la paraula la il·lustre diputada senyora Jenn 
Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Senyora Puig Mollet, no sé si és conscient que avui arribem 
al final d’aquestes compareixences, i, per tant, moltes de les qüestions que vostè ha 
plantejat a la segona part de la seva intervenció han estat compartides per moltes 
altres persones que han vingut a comparèixer. Però n’hi ha d’altres, com la igualtat 
professional, els espais de poder repartits de manera equitativa, però no només això, 
sinó el tractament que donem a la violència masclista en els mitjans de comunica-
ció o també el tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual. Vostè ha parlat 
d’imatge digna.

Aquestes són qüestions que no han sortit a totes les compareixences, i, per tant, 
la voluntat que Dones Periodistes comparegués també en la renovació de l’òrgan de 
govern anava en aquesta línia, no? Malauradament, hauria de ser més normal, que 
no haguéssim de cridar Dones Periodistes o Dones Visuals perquè ens fessin aques-
tes intervencions amb perspectiva de gènere, sinó que tothom, tots els comparei-
xents ho tinguessin inclòs, però la realitat és que no és així. En aquest sentit, doncs, 
agraïm la seva compareixença.

Només li voldria dir que, en la mateixa línia que vostès, les companyes de Do-
nes Visuals van parlar, en definitiva, de la perspectiva de gènere, eh?, però d’un cap 
de diversitat, i, per tant, de com incorporem aquesta visió –un cap de diversitat–, i, 
per tant, com incorporem aquesta perspectiva de gènere. Perquè, efectivament, no 
estem parlant de la igualtat en termes numèrics, no?, que hi hagi dos homes o dues 
dones, sinó que s’incorpori aquesta transversalitat en el tractament, que no tinguem 
sempre aquesta visió com a víctima, i que, per tant, doncs, puguem aplicar tot això.

Així que li agraïm la seva intervenció.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula la il·lustre diputada senyora Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Puig, per la seua compareixença, per 
aportar la seua visió en aquest moment en què estem discutint com hem de tirar en-
davant des d’aquesta comissió.

En primer lloc, voldríem dir-li que nosaltres també compartim aquests objectius 
que vostè plantejava al llarg de la seua compareixença. Evidentment, el reconeixe-
ment a la igualtat professional de les dones periodistes, aquest accés als llocs de 
responsabilitat i, evidentment, des de totes les visions possibles, promoure aquesta 
imatge digna de les dones als mitjans de comunicació, com no podia ser d’una altra 
manera.

Les encoratgem a continuar treballant en aquests cinc eixos que vostè ha expli-
cat al llarg de la seua exposició, sobretot en aquests àmbits de recerca i amb aquests 
projectes que vostès plantegen i que en altres legislatures han vingut també a com-
partir aquí al Parlament de Catalunya, en àmbits més enfocats directament al femi-
nisme o a la igualtat.

I també aquesta visió de formació, amb aquest objectiu també d’apropar-se vostès 
als ens locals i també apropar-se als jóvens quan fan formació als instituts, també 
per explicar aquesta visió que vostès aporten com a dones periodistes. Per tant, des 
de Junts per Catalunya les encoratgem a continuar treballant en aquest sentit.

Nosaltres hem dit sempre que estem a favor d’aquest procés de renovació, en-
tenent que hem de vetllar perquè aquests valors fundacionals que té la CCMA, la 
corporació, es mantinguin vius, preservant la llengua i la cultura catalanes, i també 
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valorant molt positivament aquesta competència professional de les persones que 
han de formar part d’aquests organismes. I, per tant, així ho hem defensat a través de 
la llei que es va aprovar el 2019 i també ho defensem en cadascuna de les ocasions 
que tenim com a grup parlamentari.

Compartim amb vostè també aquesta visió transversal que cal d’aquest discurs 
feminista i d’aquesta perspectiva de gènere. També nosaltres, com a grup parlamen-
tari, estem treballant en aquestes qüestions, aquests hòmens i dones que han d’in-
corporar aquesta visió en el seu dia a dia. Considerem que tant la «corpo» com el 
CAC fins ara estan fent bona faena en aquest sentit, però sempre hi ha coses que es 
poden millorar.

I, com vostè deia, representem la ciutadania, certament, nosaltres els diputats, i, 
per tant, hem d’aconseguir, com vostè apuntava, que la televisió i la ràdio siguen un 
espill del dia a dia d’aquest periodisme valent i actiu. Aquesta informació rigoro-
sa i aquest entreteniment correcte a què vostè feia referència, per a nosaltres ha de 
ser així, però sempre tenint en compte aquest esperit fundacional de la corporació. 
Per tant, parlem de renovar i no de reformular o refundar, com altres opcions políti-
ques defensen, perquè per a nosaltres el més important és que l’origen de tot plegat 
i l’essència inicial quant a llengua i cultura es mantinguen sempre vius en tot aquest 
procés.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari VOX en Cata-
luña, té la paraula l’il·lustre diputat Alberto Tarradas. Quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Sí; moltes gràcies, president. Y muchas gracias a usted también, doña Montse-
rrat, por comparecer hoy aquí. Mire, un pequeño comentario, simplemente, que me 
gustaría hacer: desde VOX, pues, nosotros no creemos ni vamos a apostar nunca 
por un sistema de cuotas, simplemente porque creemos en la meritocracia. Igual que 
pasa en los puestos públicos y en la empresa privada, pues, cualquier contratación 
o cualquier selección debe darse siempre atendiendo a estos criterios. Todo lo que 
sea condiciones biológicas –el sexo de la persona, el color de la piel, la orientación 
sexual– creemos que es algo irrelevante, y lo importante es que esa persona esté ca-
pacitada para ostentar ese cargo y que esa persona vaya a desempeñar sus funciones 
de la mejor manera posible. Eso es todo.

Muchísimas gracias.

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula el senyor Xavier Pelli-
cer. Quan vulgui.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Puig, per comparèixer. Quatre qües-
tions molt ràpides. Com ja han dit altres companyes, l’element aquest de la renova-
ció dels òrgans de govern és una qüestió per nosaltres fonamental i urgent per poder 
donar un tomb i un gir al funcionament de la corporació en tots els sentits en els que 
es manifestava vostè. I, per tant, mostrar-li tot el nostre compromís i compartir totes 
aquestes reflexions que feia respecte...

Montserrat Puig Mollet

Perdoni, ha de parlar pel micròfon. Si no, no el sentim.

Xavier Pellicer Pareja

Sí, disculpi. Llavors, respecte a les qüestions concretes que comentava de que en 
la direcció no només és important que hi hagi una paritat en quantitat, sinó també 
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ha d’incorporar el discurs feminista i la perspectiva de gènere, ja ha fet una propos-
ta, que és a través del llibre d’estil, però no sé si hi hauria altres propostes o altres 
qüestions que podria plantejar per avançar en aquest element.

I compartim també la importància i el fonamental que és que aquest contingut 
que emeten també les programacions públiques, els mitjans de comunicació pú-
blics, també tinguin aquesta perspectiva, no? I, per tant, també si farien propostes 
en aquest sentit.

I bàsicament seria això. Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies, senyor diputat. Continuem nosaltres barallant-nos amb el 
temps. Crec que en nom del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, tindrà la parau-
la el diputat Lucas Ferro. Quan vulgui.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. El primer és excusar la meva companya Susan-
na Segovia, que té una altra comissió a la mateixa hora i la substitueixo jo.

Moltes gràcies per la seva intervenció. Crec que la seva intervenció d’alguna for-
ma ja justifica el perquè de la necessitat de la seva militància i del seu activisme fe-
minista. I ho dic perquè en això comparteixo amb la companya Jenn Díaz que és la 
primera vegada, almenys de les comissions en què jo he assistit, que aquest element 
es posa sobre la taula.

Jo li faré una pregunta molt breu, que és: quins considera que són els eixos claus 
o les propostes claus de treball per feminitzar la corporació, tant a nivell professio-
nal com de contingut?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè. I, per últim, en nom del Grup Parlamentari Mixt, del Grup Mixt, 
la seva portaveu, l’excel·lentíssima senyora Lorena Roldán. Quan vulgui, té la pa-
raula.

Montserrat Puig Mollet

La Lorena?

El president

Sí.

Lorena Roldán Suárez

Sí.

Montserrat Puig Mollet

¿Te acuerdas de que te invitamos hace muchos años?

Lorena Roldán Suárez

Me acuerdo. (L’oradora riu.) Bien. Muchas gracias. Moltes gràcies, president. 
I moltes gràcies també a la senyora Puig per haver vingut avui aquí a explicar, 
doncs, tota l’activitat que porten a terme des de l’Associació de Dones Periodistes. 
Hi ha alguna coseta en la qual potser discrepem, però, evidentment, aquest no és 
l’objectiu de la compareixença. Els objectius d’aquestes compareixences són poder 
escoltar totes les veus que poden permetre que tinguem uns òrgans de govern de la 
corporació millors. No vol dir que els que tenim ara no ens agradin, però sempre es 
pot millorar. I, per tant, em centraré en aquelles coses que sí que compartim, que 
són moltes, dins d’aquests cinc eixos que vostè ens ha explicat.

Crec que posar en dubte que ara mateix no existeix igualtat no té cap sentit, 
perquè vostè ens ha donat unes dades que ja fan palesa, doncs, aquesta necessitat 
de treballar en la igualtat efectiva entre homes i dones. Però a mi m’agradaria des-
tacar un dels punts, que ha sigut el de promoure des dels mitjans públics una imat-
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ge digna de la dona, i crec que això és molt important. És cert que moltes vegades 
ens manquen referents i que això és vital per a les nostres nenes, poder també tenir 
aquests referents, segurament, en camps o en àmbits en els que sovint, doncs, la fi-
gura de l’home ha estat més prominent, però no exclusiva. I, per tant, aquest és un 
dels punts que a nosaltres també ens agradaria poder treballar, i aquí, segurament, 
com li deia, coincidim.

I, sobretot, doncs, destacar, no?, aquesta tasca per aconseguir aquesta igualtat 
professional, per trencar aquests sostres de vidre en els que les dones sovint ens 
veiem implicades. I, com li deia, aquesta importància d’oferir una imatge digna. 
Crec que aquí els mitjans de comunicació públics tenen una funció vital, i, per 
tant, esperem que d’aquestes compareixences, si realment surt un altre nou consell, 
uns altres nous òrgans de la corporació, doncs, tinguin en compte també aquesta 
situació.

Per part meva, res més. I moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada. Molt bé. I ara, per intentar contestar els diputats i les 
diputades, per un temps de cinc minuts, aproximadament, eh?,... A veure.

Montserrat Puig Mollet

La pregunta més difícil me l’ha fet el diputat d’Units Podem. Clar, jo no tinc una 
clau màgica. Però vostès van escoltar el degà del Col·legi de Periodistes, els va ex-
plicar lo del concurs de mèrits, no sé què. A veure, el que en definitiva és important 
–perquè, a veure, la «corpo» és un vaixell complicat, eh?, o sigui, no és una barqueta 
de vela ni de rems, no– és que tinguin mèrits professionals demostrats, això; que es 
respecti la paritat no només numèrica sinó de continguts. I que després vindran els 
concursos, perquè després de l’òrgan de govern ve l’elecció del director de TV3, di-
rector o directora, o director o directora de Catalunya Ràdio. Per tant... O sigui, és 
un vaixell que porta...

I els diré una cosa amb paraules senzilles, perquè lo que hem de fer els periodis-
tes és acostar la informació. Abans la gent de poble anava a missa i deia: «Mira, el 
rector avui ha parlat d’això.» Ara què diu la gent a la perruqueria, no sé què? «La 
tele ha dit...», «Ostres, aquella!» Poso per cas el cas de la Rocío Dúrcal, que el vam 
seguir per sobre. O sigui, la televisió s’ha convertit en l’oracle, o sigui, la gent no no-
més discuteix les sèries, i parlo de gent de totes les edats. Els polítics: «Mira l’abra-
çada que li va fer l’Iceta...», no sé a qui era, si al Junqueras o no sé què. «Ostres! És 
que ha vingut el Pedro Sánchez, i mira l’Aragó...» Vull dir, hi ha molta teatralitat, 
però també hi ha contingut, o sigui...

I, en definitiva, des de Dones Periodistes el que volem és una imatge digna de la 
política i digna de les dones, les dues coses. O sigui, també fem política les dones 
periodistes, i la fem, com deia la senyora Roldán, donant referents. Vull dir, donant 
imatges, vull dir...

Haig de dir que s’ha millorat bastant, eh? I els posaré un exemple que vostès en-
tendran. Doncs no sé, deu fer quinze o vint anys, Dones Periodistes vam fer un lli-
bre, la Joana Gallego i altres companyes –jo també hi era–, que es diu El sexe de la 
notícia. Eren les primeres èpoques que les dones eren regidores o diputades, i llavors 
la pregunta típica del periodista era: «I vostè com s’ho fa per compaginar la mater-
nitat amb el càrrec polític?» Resposta al periodista: «Vostè per què no li pregunta 
això a aquell senyor diputat o a aquell senyor regidor? Que és que no són pares?» 
Clar. Això ha canviat una mica, eh? Ara ja no es fiquen..., una mica, no del tot, una 
mica –una mica, vull ser optimista, una mica. Però encara hi ha un...

Bé, miri, té raó. Li diré una altra dada: hem analitzat la permanència en el Con-
grés del Diputats de les dones, i les dones que més anys repeteixen legislatures són 
o solteres o vídues o divorciades. O sigui, les que menys aguanten són les que tenen 
parella –no vull dir les casades, amb parella. És evident, però vaja, a partir dels tres 
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mesos de parir una criatura, més o menys, et pots incorporar. Però, amb relació a 
fa quinze anys... Perquè, vaja, jo m’imagino que cap de vostès, si els pregunten pel 
vestit que porten, els diran: «Escolti» –com la Merkel– «jo estic aquí per fer altres 
coses, no perquè em diguin si vaig bé o mal vestida.» Vull dir, jo crec que mínima-
ment... Però, clar, la pedra del patriarcat és molt antiga i ve de molt lluny. Bé, no sé 
si li he contestat, senyor..., Xevi es diu, no?

És que, de veritat, trobo que tenen un nivell molt elevat, vull dir, no sé ben bé 
quines preguntes... Amb vostè no discutirem perquè..., vull dir, vostè ha explicat lo 
que pensava i jo també li he explicat lo que pensava, per tant... Doncs a veure si al-
gun dia..., bé, això, canvien d’opinió.

Què més? Amb la senyora diputada Beatriz Silva, sí, havíem treballat ja com a 
Dones Periodistes amb el tema del pacte d’estat, que aquí aprofito... –miri, eh que 
em queda un minut encara?

El president

Trenta-vuit segons, però bé...

Montserrat Puig Mollet

Bé. Sí, per protestar de la burocràcia. Diners del pacte d’estat que venen de 
Madrid passen...., haig d’entendre que per la Generalitat, i..., bé, i papers i papers i 
papers. No pot ser, això. Vull dir, vam fer el projecte, el vam treballar, vam fer els 
actes, vam avançar els diners. A veure, parlem de quantitats miserables. O sigui, 
s’ha burocratitzat tant tot el tema de les subvencions i tot això que arriba un punt 
que les associacions petites o pleguem o ens fusionem amb algú altre, perquè no 
podem aguantar.

Ja està. No haig de dir res més perquè el nivell és molt alt.

El president

Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies, senyora Montserrat Puig. Si no hi ha cap 
diputat, diputada que vulgui repreguntar, passaríem a la següent, eh?

Acomiadem la membre de la Junta Directiva de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya, la Montserrat Puig. Hem pres nota de totes les seves aportacions.

I ara passarem a la següent, que és el president de l’Associació de Productores 
Documentals - PROA, que crec que ja està per aquí. Per tant, fem el canvi.

La sessió se suspèn a les tres quarts d’una del migdia i catorze minuts i es reprèn a la una 

del migdia i dos minuts.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Productores 
Documentals, ProDocs - PROA, per a informar sobre el sector 
de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del consell de govern de 
la corporació

357-00052/13

Senyors, continuem. Continuem amb la segona compareixença. És el president 
de l’Associació de Productores Documentals, ProDocs - PROA, el senyor Bonaven-
tura Durall Soler. Té deu minuts en la seva intervenció, i a partir d’aquí farem torns 
els diputats (veus de fons) –sí, se la pot treure per intervenir–, i després tindrà cinc 
minuts una altra vegada per intervenir. Per tant, durant deu minuts, quan vulgui, té 
la paraula, pot començar.

Bonaventura Durall Soler (president de l’Associació de Productores 
Documentals, ProDocs - PROA)

Doncs, il·lustres diputades i diputats del Parlament de Catalunya, primer de tot, 
moltíssimes gràcies per donar-nos l’oportunitat avui de plantejar-los com veiem des 
de ProDocs l’actual situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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Com a carta de presentació, diré que ProDocs és l’Associació de Productores 
Documentals, que representa quaranta-cinc empreses que defensem el documental 
a casa nostra i a la resta de l’Estat. I ho fem en defensa dels propis interessos, sí, 
però, sobretot, des de la convicció que un país sense bon cinema documental perd 
esperit crític i comprensió de la realitat que l’envolta, perd part de la seva pròpia 
memòria i perd també la possibilitat de crear referents que el cohesionin. Perquè 
el bon documental és un camp molt bast on es troben la memòria pròpia i col·lecti-
va, el descobriment de personatges fascinants, la reflexió crítica i tot tipus d’inqui-
etuds humanes que poden prendre concrecions estètiques molt riques i variades. 
Ens permet connectar el que és local amb el que és universal, reconèixer-nos en 
altres persones, en altres societats, en altres cultures i, sobretot, qüestionar-nos a 
nosaltres mateixos.

Fa uns anys, el documental català era una referència clara a nivell mundial. Els 
nostres documentals viatjaven pels festivals més prestigiosos, tenien estrenes sona-
des als cinemes, estaven al focus de la crítica cinematogràfica, i vam construir un 
imaginari col·lectiu. Ens interpel·laven com a societat i ens projectaven al món. Tots 
recordem la nominació de Balseros als Oscars, per posar només un exemple. 

Tot això es va fer des de l’impuls crucial de Televisió de Catalunya. Aquest eco-
sistema que es va crear va dur a la implantació de dos programes claus a la graella 
per poder donar sortida a tot aquest patrimoni farcit de talent: el Sense ficció, un 
tresor que tenim a prime time, i El documental per a documentals més autorals al 
Canal 33.

Avui en dia, deu anys més tard, el documental català és un erm a la deriva, amb 
algun miracle ocasional. Encara sobreviu gràcies a l’inestimable suport de l’ICEC, 
però, si fos pel suport que rep de TV3, quedaria relegat a reportatges locals i a algu-
na sèrie de producció associada. Dues dades molt simptomàtiques de com hem po-
gut arribar fins aquí: la inversió total en coproduccions documentals de TV3 és avui 
una sisena part del que era fa deu anys –1.700.000 euros, l’any 2011; 300.000 euros, 
l’any passat–, i l’aportació mitjana per documental és avui una tercera part del que 
era fa deu anys –seixanta mil euros, el 2011; vint mil, avui en dia.

Però, tot i això, a TV3 se segueixen mantenint les dues finestres per a l’emissió 
de documentals. El que abans eren finestres per donar sortida al torrent de talent 
mitjançant una inversió coherent i estratègica avui s’ha convertit en una lluita tità-
nica per mirar d’omplir-les de qualsevol manera quan no hi ha recursos per fer-ho. 
Els seus responsables han de fer miracles per aconseguir-ho, i l’única solució sembla 
passar per donar molt poca dotació al màxim de projectes possible i omplir els forats 
restants amb produccions associades fetes en temps rècord. L’objectiu ja no és crear 
les condicions per fer els millors documentals possibles, sinó com fer per omplir les 
finestres existents; no importa el com.

Aquesta lògica perversa i inversió del propòsit inicial només poden dur a una 
zona morta que ja ha fet que productores i creadors catalans s’hagin deixat d’inte-
ressar en coproduir amb TV3 i estiguin virant cap a altres televisions i plataformes 
que s’han adonat del potencial del documental, amb el que això comporta quant a 
temes de llengua i de temàtica. Davant la disjuntiva, els productors estan derivant  
a fer obres en castellà i no en català perquè siguin viables, i això és molt greu.

Per això, si volem que existeixi un documental català, la solució l’hem de trobar 
a casa, i TV3 té una responsabilitat en això. La té perquè el Parlament diu que ha de 
ser el motor de la indústria audiovisual del país; la té també perquè és gairebé l’únic 
impuls possible perquè temes i talent d’aquí puguin trobar ressonància més enllà de 
les nostres fronteres, articulant produccions ambicioses amb televisions d’arreu del 
món, i la té sobretot perquè és la finestra que dona visibilitat al documental a casa 
nostra, però una visibilitat que només pren sentit si el documental es pot expressar 
amb tot el seu potencial i riquesa. Per això, creiem que cal trobar, que cal crear un 
nou ecosistema mínimament viable amb un marc d’estabilitat econòmica, dotacions 
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mínimament dignes i regularitat en les comissions que ens permetin a les producto-
res poder treballar a mitjà i llarg termini.

Aquest exemple que he posat abans de la inversió del propòsit inicial, per nosal-
tres és molt paradigmàtica, ens mostra que fins ara hem seguit una inèrcia que ens 
ha dut a una situació que podríem classificar d’absurda. La nostra sensació és que 
no hi ha cap visió, cap estratègia, cap horitzó. Anem a la deriva, sense que ningú 
marqui cap rumb, sense saber per què fem les coses.

Però perquè hi hagi una visió i poder marcar un rumb, és crucial que es conju-
guin dos elements en els que vostès tenen una responsabilitat evident: una inversió 
clara i decidida i estabilitat econòmica i pressupostària. Inversió per poder establir 
una mínima coherència entre el que s’inverteix i el que se suposa que es demana: 
qualitat, interès local i projecció internacional. Estabilitat, perquè les obres audiovi-
suals requereixen temps. Els processos són llargs i l’impacte en els pressupostos del 
que avui es compromet es veu reflectit en els pressupostos d’aquí a dos o tres anys. 
Si els responsables de la televisió no poden treballar amb aquest marc i amb aquest 
horitzó, no poden fer cap pla i es queden atrapats en l’aquí i en l’ara. Si no actuem 
ja, el documental català està destinat a morir, i, amb ell, desenes de productores i 
centenars de llocs de treball. No vull semblar catastrofista, però això, evidentment, 
ens farà pitjors com a país. A més a més, és clar, cal transparència, regles iguals per 
a tothom i que desapareguin les ingerències polítiques, però això suposo que tots ho 
donem per suposat.

Ja per concloure, i a mode de resum, des de ProDocs creiem que apostar per l’au-
diovisual català passa per crear una bona programació, és clar, però que ha de venir 
suportada per una participació econòmica coherent i una estratègia que doni un mí-
nim d’estabilitat per poder marcar un rumb i saber cap a on es camina. Tan simple, 
i alhora sembla que tan difícil, com això.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, moltes gràcies a vostè, senyor Bonaventura Durall. Passem als grups 
parlamentaris, si us sembla. I, si m’ho permeteu, fem primer el de Junts per Cata-
lunya. I, per tant, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, tindria la 
paraula el diputat Francesc Ten. Quan vulgui pot intervenir.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. I moltíssimes gràcies, senyor Durall, per la interven-
ció que ha fet. Una intervenció que jo li agraeixo perquè transmet unes paraules 
amb les quals pivota sobre la cultura, sobre el fet cultural. El documental com a fet 
cultural –no ho repetiré tan bé com ho ha dit vostè– ens ajuda a entendre la realitat 
que ens envolta, crea memòria, crea referents, ens ajuda a reconèixer, a retrobar-nos 
amb personatges –locals, universals–, a conèixer altres cultures... La presidenta de 
l’acadèmia, la setmana passada, deia que el cinema és una estructura d’estat. Doncs 
el cinema documental és una biga mestra d’aquesta estructura d’estat, i de la manera 
que vostè ho ha fet doncs a mi..., ens ha agradat molt.

Compartim el seu diagnòstic, compartim la visió que n’ha fet. Creiem que, cer-
tament, aquesta cantarella de motor de l’audiovisual que ha de ser la corporació no 
pot ser només una cantarella; hem de revertir-ho, i per això el nostre grup hi treba-
llarà.

De cara a fer-li alguna apreciació concreta, jo li voldria demanar si el model de 
producció associada és un bon camí, una bona manera de treballar, o, si no, quin 
altre tipus de producció, si... És a dir, la recuperació no serà de zero a cent, i, per 
tant, si vostè té algun model possible a treballar, més enllà de tenir més diners, sinó 
de quina manera s’hauria de començar aquesta recuperació que, certament, ens ha 
portat a ser un referent a Catalunya en el cinema documental, i que va entrar a les 
llars i que hem après, ens hem educat a entendre i a fer una mirada documental més 
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enllà de la ficció, i després ja a jugar amb l’autoficció. I això ha sigut un gran crei-
xement col·lectiu i una mirada àmplia, doncs, que no és... Catalunya ha de ser reco-
neguda pel talent, i ho érem, com deia vostè. I jo crec que això ho hem de revertir 
i treballar-ho.

La meva consideració seria això, si hi ha algun model de treball concret amb el 
qual creu vostè que hem d’iniciar aquesta recuperació progressiva i ràpida.

Gràcies.

El president

Molt bé. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula la il·lustre diputada Beatriz Silva. Quan vulguis, tens la paraula per dos minuts.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; buenos días. Sobre todo agradecer la presencia de ProDocs hoy aquí. Desde 
el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar seguimos constantemente la 
actividad de la asociación, también los comunicados. Alguna vez hemos traído rei-
vindicaciones aquí a la comisión. Somos conscientes de que este es un problema gra-
ve, que realmente la TV3 no está invirtiendo en documentales lo que invertía hace 
diez años. Pero, sobre todo, lo que se está invirtiendo, hemos insistido mucho en que 
no puede estar siempre concentrado en unas mismas productoras, en unas mismas 
temáticas, que son siempre... O sea, hay públicos que están abandonados. Por ejem-
plo, documentales dirigidos al público juvenil. O hay temas sobre los que no se habla 
y que son temas muy importantes que creemos que tendrían que hacerse. 

Creemos también, sobre todo... Bueno, nosotros hemos elaborado un documento 
que plantea la refundación de los medios públicos, y una de las cuestiones que plan-
teamos es la necesidad de que haya transparencia en los procedimientos y que se ha-
gan en igualdad de condiciones, que... A ver, se trata de que haya los recursos para 
hacer contenidos de calidad, pero también de que las productoras puedan acceder 
a estos recursos en igualdad de condiciones y que se otorguen..., que todo pase por 
unos comités profesionales, por organismos que valoren realmente, con criterios pro-
fesionales, de equilibrio, con perspectiva de género, tomando en cuenta la necesidad 
de reflejar la diversidad de la sociedad catalana, todas estas cuestiones que realmente 
creemos que no se están haciendo. Y creo que el diagnóstico es bastante compartido 
con el de las productoras.

Me gustaría, brevemente, si puede hacernos una valoración de cuál cree..., si re-
cuperáramos la inversión de hace diez años, de 2010, ¿sería suficiente? O ¿cuánto 
tendría que ser? Y, sobre todo, ¿qué tipo de documentales tendríamos que hacer y no 
estamos haciendo?, o sea, la misión de servicio público de TV3 obligaría a... ¿Qué 
contenidos deberíamos estar viendo y no estamos viendo en estos momentos, desde 
su punto de vista?

Gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada Silva. Seguirem el torn, ara de la diputada Raquel Sans. 
Endavant.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Durall, també, per la seva com-
pareixença avui aquí, malgrat, doncs, que ens ha dibuixat aquest panorama preo-
cupant, jo diria que alarmant, no?, respecte a les dades que ens plantejava. Com a 
amant del gènere documental, una es queda preocupada de veure i d’escoltar aques-
tes xifres. Especialment, el descens de la inversió per part de la Corporació Catalana 
de Mitjans a una sisena part de la inversió respecte al 2010 és insostenible, sobretot 
des del punt de vista industrial i des del punt de vista dels productors.

Jo voldria fer-li dues preguntes molt concretes. La primera és –ens ha parlat de la 
falta d’inversió–: voldria saber si tenen xifres de quants documentals es produïen el 
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2010 i quants se’n produeixen ara en llengua catalana, és a dir, si disposen d’aquesta 
xifra, no?, per entendre amb dades la magnitud de les qüestions que ens plantejava. 

I l’altra qüestió és... Vostè ens deia que TV3, en aquest cas, o la corporació ha 
deixat de ser el soci principal a l’hora de coproduir documentals, i s’ha fet un virat-
ge, s’estan buscant altres aliances. Voldria preguntar-li quines són aquestes aliances 
de manera majoritària. Entenc que estem parlant de les plataformes digitals, que 
també estan apostant per aquest gènere.

Quin impacte té això sobre la llengua? Vostè ja ens alertava d’aquesta qüestió, 
però, quin impacte té això sobre la llengua? I, de retruc, doncs, quina és la seva per-
cepció o quina és la seva opinió respecte a la llei audiovisual espanyola, la influència 
que pot tenir tal com està plantejada actualment respecte, especialment, al tema de 
la producció en llengua catalana?

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Seguirem el torn. És el torn del senyor Albert Tarradas, 
del Grup de VOX. Endavant.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. I gràcies a vostè, també, avui, per venir. Mire, hoy nos 
hemos levantado con una noticia sorprendente, y es que el CAC, por primera vez, ha 
alertado, ¿no?, o admitido el sesgo ideológico de TV3 a la hora de emitir sus docu-
mentales. Porque hemos visto en los últimos meses... –concretamente hacía alusión 
desde el 7 de marzo de 2018–, TV3 ha emitido veintidós piezas documentales, de las 
cuales diecisiete... –sobre la situación de Cataluña y España; actualidad política, po-
dríamos decir–, de estas veintidós piezas que ha emitido TV3, diecisiete son siempre 
desde el mismo prisma separatista de la realidad, ¿no?, además de la serie de docu-
mentales del caso Pujol, de El judici..., siempre todo un poco monotemático.

Nos gustaría saber qué opinan ustedes de este varapalo del CAC a la corpora-
ción, y, en fin, que si consideran que esto afecta a la credibilidad de este medio.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat Tarradas. Seguirem. Ara és el diputat Xavier Pellicer, de 
la Candidatura d’Unitat Popular. Endavant.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, senyor vicepresident. Gràcies, senyor Durall, per comparèixer. Veiem una 
constant, no? –ja ho comentaven altres companys i companyes–, en aquestes compa-
reixences, que és la falta de finançament per tal de produir no només en l’àmbit del 
cinema, sinó també en l’àmbit documental i en tants i tants i tants altres àmbits, des 
del nostre país, des de la nostra llengua i des de la nostra perspectiva. Amb el que co-
mentava, doncs, sobre com generem la pròpia memòria col·lectiva, com ens reconei-
xem, com ens qüestionem, jo crec que si no és igual o més important que en tota la 
resta d’àmbits.

Dit això, m’han sobtat les xifres que plantejava. M’han semblat unes xifres re-
lativament baixes pel que és el pressupost de la corporació, perquè és el pressupost 
de cinema, no? I, per tant, això em fa plantejar, doncs, per què és tan difícil po-
der igualar les xifres del 2018 o les xifres d’anys anteriors –si no m’equivoco i no 
s’han dit malament les xifres. Per això, demanar-li que concreti una mica quines són 
aquestes xifres i quines creu que podrien ser les xifres idònies per revertir aquesta 
situació perversa que ha comentat, i més en un moment en què sí té més sentit que 
mai invertir en l’àmbit documental, ja no només per la pròpia visió, sinó també per 
la qüestió de la defensa de la llengua. Doncs ens sembla importantíssim poder-ho 
destacar i poder-ho valorar.

I, a partir d’aquí, res més. Gràcies per la seva intervenció.
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El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Pellicer. Serà el torn ara del diputat Lucas Ferro, de Cata-
lunya en Comú Podem. Lucas, endavant.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. En aquest cas, per no repetir pregunta, només agrair-li 
la seva intervenció i la seva tasca.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Agraïm la concisió. Moltes gràcies, també. Ara serà el torn del Grup Mixt, la 
seva portaveu. Diputada Roldán, endavant.

Lorena Roldán Suárez

Sí; moltes gràcies, vicepresident. I moltes gràcies, també, al senyor Durall per 
haver vingut avui aquí a explicar-nos una mica, doncs, com està el panorama del 
sector del documental en català, que, bé, ens ho ha pintat bastant descoratjador, i les 
dades, en aquest sentit, li donen la raó.

Jo aniria una mica per la mateixa pregunta que li feia el diputat Ten, en aquest 
sentit, no?, o sigui, quin és el model o cap a on hem d’anar per poder revertir aquesta  
situació i tornar a situar-nos, doncs, com ara fa deu anys, en què el documental cata-
là gaudia d’un prestigi que ara s’ha perdut, segurament per aquesta manca de..., bé, 
d’intenció per part de la corporació.

I també li volia preguntar si, en aquest temps en el que el documental en català 
ha perdut aquesta força que sí que tenia o aquesta importància que sí que tenia fa 
una dècada, si vostè creu que només és aquesta, doncs, manca d’impuls per part de 
la corporació, d’interès, o si hi han jugat també altres factors, per així poder-los cor-
regir.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Doncs moltes gràcies també, diputada Roldán. Ara seria el torn del senyor Bona-
ventura Durall en la resposta. Té un temps aproximat de cinc minuts. Endavant.

Bonaventura Durall Soler

Intentaré ser breu, perquè hi ha moltes preguntes i... D’acord. Quant al model, 
que és una pregunta que s’ha repetit un parell de cops, a veure, per treballar amb 
TV3, bé, hi ha dos possibles models, no?, o sigui, producció associada, en la qual 
ells es queden tots els drets i paguen en conjunt, o la coproducció, que és pel que 
apostem, en la qual podem articular altres socis i fer documentals molt més am-
biciosos. A part que la producció associada no té per què passar per comissions 
–pot ser a dit–, la producció independent per coproduccions ha de passar el criteri 
aquest professional de comissions, que és una constant que veig que aquí s’ha repe-
tit. Per tant, el nostre model seria apostar per la producció independent, en la qual 
els productors puguin quedar-se part dels drets de les seves obres i puguin articular 
produccions més ambicioses. Aquest seria el model pel que apostaríem, tenint en 
compte que l’altre es pot mantenir i que és lícit i lògic que TV3 pugui apostar per 
les coses que ells creguin.

Això ja seria amb la segona pregunta. Jo ja he dit en la compareixença que, bé, 
donem per suposada la transparència i la no ingerència política en l’elecció de les 
obres, però hi ha fets que ens fan dubtar d’això, no? Nosaltres..., o sigui, respec-
tem que TV3 pugui tenir una línia editorial, que es deu..., que ha de lluitar o que 
ha d’aconseguir una audiència, perquè tots som conscients que si no manté aquesta 
audiència, té molts riscos, fins i tot de poder no sé si desaparèixer, però de ser in-
significant, i, per tant, creiem que ha de poder tenir aquesta capacitat d’elecció en 
part de la seva línia editorial. Però, alhora, creiem que tots els procediments, tota 
l’elecció de continguts s’ha de fer amb transparència i amb criteris professionals, 
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sense ingerències polítiques, que de vegades hem vist que van per darrere, que fins i 
tot podríem arribar a qualificar de tràfic d’influències i que no respecten els criteris 
professionals que creiem que s’han de respectar en tot moment. 

I no sé com, no és la meva missió ni part de les meves atribucions com fer conju-
gar aquests dos elements, no?, o sigui, poder mantenir una línia editorial, un criteri 
propi, en funció de poder mantenir una audiència, i alhora mantenir criteris profes-
sionals i una transparència en les seves decisions.

Quines més preguntes? Sí, parlaven també, no?, de xifres dels documentals, em 
demanaven... Ui, les xifres, des d’això..., des del 2010, 2011 han tingut un declivi pro-
gressiu. Va arribar al seu clímax, diguéssim, el 2017, 2018, quan la inversió en docu-
mentals va ser això, 200.000 euros –estem parlant d’una desena part del que s’invertia. 
Estem parlant d’inversió en coproducció documental, o sigui, la part que obliga  
al sis per cent. Després hi ha la part d’associades, que això aniria a banda. I des del 
2017, 2018 s’intenta recuperar una mica, però, bé, que encara estem en xifres del tot 
irrisòries.

Quina hauria de ser la xifra mínima per aconseguir que aquest ecosistema...? 
Que no només és de productores, s’han creat universitats al voltant d’això, festivals, 
mercats, o sigui, tenim tot un ecosistema molt ric que hauríem de mantenir nosal-
tres. El mínim que exigim és, per ara, tornar a les xifres del 2010, 2011, tant en xifra 
absoluta com en xifra relativa per documental.

Crec que... Bé, el diputat de la CUP, més o menys, amb aquesta, amb això...
I quins factors hi han influït, quins nous actors entren en joc? A veure, de factors 

que hi han influït, jo crec... No sé, no sé dir el diagnòstic. Suposo que és la manca 
d’inversió, o sigui, almenys la resposta que se’ns dona des de l’equip directiu de Te-
levisió de Catalunya és la manca d’inversió en continguts.

I ara, evidentment, hi ha nous actors, hi ha plataformes. I, per exemple, nosal-
tres la setmana que ve tenim una reunió amb tots els responsables de Televisió Es-
panyola, que han fet un pas endavant i estan oberts. Han creat una nova plataforma 
per arribar a nous públics, públics joves. Fins ara, ells també eren una..., diguéssim, 
tenien una visió molt molt tancada del documental, feien bàsicament biografies de 
personatges espanyols importants, però sembla que han donat un pas endavant i vo-
len obrir-se. Són conscients del potencial que té, es volen obrir a nous formats, nous 
públics.

També se’m demanava abans –ara no sé..., perdoneu– quines temàtiques creiem 
que hauria de tractar. Creiem que hauria d’anar molt més..., o sigui, és que ho he dit 
abans, no?, el documental és un camp molt ampli, que admet des de biografies de 
personatges, reflexió política, cultura, societat, ciència... Ara és cert que la majoria 
de documentals que tenim a TV3, també pel pressupost que tenen, són reportatges 
d’actualitat amb caire polític, això és veritat, i hi ha poca altra cosa.

I, finalment, em sap greu, però, bé, tinc el mandat de l’associació que represento 
de no respondre preguntes del seu grup parlamentari. Em sap greu. És un mandat 
que tinc de l’assemblea de ProDocs.

Alberto Tarradas Paneque

Sí, però és que aquí també tenim un mandat que ens ha donat el poble, que ens 
han votat...

El vicepresident

Senyor Tarradas, no té la paraula. Moltes gràcies.

Alberto Tarradas Paneque

Sí, bé, però, escolti’m... De veritat no contestarà? Ens han votat 200.000 perso-
nes...

El vicepresident

Senyor Durall... Senyor Tarradas, no té...
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Alberto Tarradas Paneque

Això és un insult...

El vicepresident

No té la paraula. Moltes gràcies. (Pausa.) Senyor Durall, agraïts de la seva ex-
plicació, de la participació en aquesta tanda de compareixences per a la preuada 
reforma dels òrgans de govern que tots desitgem, i fins a la propera. A disposar del 
Parlament com a casa seva.

Bonaventura Durall Soler

Molt bé. Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i tretze minuts i es reprèn dos quarts 

de dues del migdia.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputats.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Consumidors 
de Mitjans Audiovisuals de Catalunya per a informar sobre el sector de 
l’audiovisual amb motiu de l’elecció del consell de govern de la corporació

357-00053/13

Reprenem amb el torn de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals 
de Catalunya. Ens acompanya el senyor Luigi Bugalla, que és vocal de la junta di-
rectiva. I el senyor Bugalla, doncs, tindrà també una compareixença de deu minuts; 
després, els grups parlamentaris li faran preguntes o comentaris en torns de dos, 
tres minuts cada grup parlamentari. Vostè els acumuli, i després, tindrà un torn de 
resposta d’aquestes intervencions dels diputats d’uns cinc minuts, amb flexibilitat. 
Moltes gràcies.

Per tant, si els sembla, senyors diputats, reprenem. En nom del Grup Socialistes, 
farà la intervenció la diputada Bea Silva. (Veus de fons.) Ai, perdoneu. (El vicepresi-
dent riu. Rialles i veus de fons.) Soc un vicepresident novell. Senyor Luigi Bugalla, 
per deu minuts. Endavant.

Luigi Bugalla (vocal de l’Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya)

Bé; aprofitant el petit ambient de distesa, permeteu-me comentar que, encara 
que soc italià i vaig néixer allà, el meu català és prou bo perquè la mare era filla de 
Vilanova de Bellpuig. Així que no és que tingui jo molt de mèrit pel fet de parlar 
català.

Però bé, estem aquí per parlar d’un tema, bé, prou seriós, eh? Abans de tot, bon 
dia, diputades i diputats. En primer lloc, vull agrair a la comissió la invitació a l’As-
sociació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.

Per parlar dels mitjans de comunicació de servei públic i els seus òrgans de go-
vern és clau parlar amb les persones que els mirem, és a dir, els espectadors i espec-
tadores, i ara, també, a l’era de la televisió connectada, de les pantalles totalment 
interrelacionades, parlem, doncs, amb persones consumidores o usuàries, que mi-
rem, interactuem, comentem i compartim.

Els trenta-sis anys d’història de la nostra entitat –abans érem Teleespectadors 
Associats de Catalunya, als temps de la televisió, eh?– són una evidència de la im-
portància de comptar amb l’altra banda del mirall per configurar una comunicació 
pública de qualitat. Trenta-sis anys són molts dies sent persones consumidores de 
l’audiovisual ben actives dins d’un sector dinàmic, creatiu i de servei social, és a dir, 
que avui reflexionem des de l’experiència i la proximitat a la realitat tan canviant 
com és l’era digital.
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Aquest coneixement que tenim del sector, que podríem anomenar «connectat» 
–audiovisual, televisió, xarxes socials, serveis a la carta o en línia– prové, en pri-
mer lloc, de la comunicació activa amb les persones associades i les altres persones 
usuàries que ens truquen, escriuen o participen en xerrades, tallers, projectes, bé 
voluntàriament o bé a través de consultes. En segon lloc, també prové de les flui-
des relacions institucionals amb altres entitats públiques i privades, entre elles, les 
xarxes de l’ajuntament, com l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, on estem 
a través de la Xarxa de Prevenció i Convivència sobre tecnologia i joves i adoles-
cents. I, per resumir, en tercer lloc, aquestes dades vives les traiem molt especial-
ment gràcies al nostre programa d’educació audiovisual, que el denominem PEA, el 
qual acull la formació d’alumnes de tres a divuit anys i les seves famílies i docents 
amb competències audiovisuals i digitals. En el darrer curs, com en els darrers anys, 
hem conversat als tallers presencials i seminaris en línia amb més de 3.500 perso-
nes; més de la meitat eren nenes, nens, joves. Això s’ha fet a través de més de du-
es-centes trobades.

De tot plegat, de totes aquestes accions de proximitat amb els problemes i neces-
sitats de les persones davant el desafiament de la innovació tecnològica i l’entreteni-
ment i cultura, hi ha tres paraules o aspectes essencials que les persones més joves 
ens han comunicat: necessiten ajuda, coneixement, i els necessiten molt abans de  
l’adolescència. De fet, elles i ells ens demanen xerrades per abans dels nou anys. En 
aquest sentit, la nostra tasca, la de l’Associació de Consumidors Audiovisuals, és 
aportar aquest coneixement perquè desenvolupin el desitjat pensament crític i gau-
deixin en llibertat dels mitjans, també digitals. Està en joc la seva felicitat. Així de 
clar ens ho han deixat.

Sempre, les societats on les persones són més sanes i felices han tingut una co-
municació i una cultura de l’entreteniment més transparents, obertes i plurals, sò-
lides i respectuoses. Per això, demanem que des d’aquesta comissió parlamentària 
i des del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es 
faci tot el possible per assolir, en primer lloc, un sistema real i efectiu de verificació 
o control d’edat d’accés a continguts en línia per majoria d’edat. Els nostres mitjans 
públics han fet aquesta adaptació al servei a la carta, a internet, però manca una exe-
cució d’aquesta protecció. (L’orador estossega.) Perdó.

En segon lloc, també sol·licitem als mitjans dependents de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals la promoció dels usos responsables, que també anome-
nem «bons usos del temps», i la reforma horària. Fa uns anys es van prendre algunes 
mesures per a l’avançament del prime time televisiu. La transformació del sector ens 
condueix a enfocar el tema amb més amplitud: es tracta de promoure un consum 
responsable, saludable i conscient de pantalles. 

Per tot això, demanem també que els mitjans públics, per una banda, acullin 
campanyes de sensibilització vers aquests temes, com no abusar del temps que de-
diquem a mirar la tele, jugar a videojocs, consultar les xarxes socials, així com cam-
panyes de suport a l’empoderament de les persones usuàries que fomentin gaudir 
dels mitjans, uns mitjans sense discursos d’odi, de xenofòbia, pornografia, hiperse-
xualització de la infància ni discriminació de la dona, però tampoc jocs d’atzar o 
apostes esportives a l’abast dels menors d’edat. Per una altra banda, també demanem 
que els mitjans públics promoguin als seus programes i formats continguts, relats i 
discursos relacionats amb aquestes xacres: la distorsió de la infància i del rol de la 
dona, l’assetjament escolar, les addiccions digitals.

Els nostres mitjans públics han d’apostar per fer girar la realitat vers el respecte i 
la igualtat en la mirada i en els relats. Cap altre mitjà ho està fent. Liderem des dels 
mitjans públics, que tenen una especial responsabilitat vers el futur de les persones 
del seu país.

Finalment, des de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals sug-
gerim que les persones que integrin el futur consell de govern de la corporació 
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siguin sensibles a aquests aspectes esmentats, tan vinculats amb els valors democrà-
tics i la innovació.

De nou, moltes gràcies per l’oportunitat de compartir la nostra experiència i les 
nostres inquietuds. Sabem que les persones que ens governen sou sensibles a aques-
tes realitats, doncs tots som conscients del vertigen que provoca la revolució digital 
i tots i totes tenim filles, fills, nebots, nebodes, veïns, i tots ens fem càrrec que el seu 
futur està condicionat des de les edats primerenques als bons usos que facin de les 
pantalles i al respecte i exemple que trobin al seu voltant, també als mitjans.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Bugalla. Ara sí, ara és el torn dels diputats. I, pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la diputada Silva serà la primera a in-
tervenir. Endavant, diputada.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, vicepresident. Buenos días, señor Bugalla, y muchas gracias por su inter-
vención. Creo que, bueno, en general, las comparecencias se han centrado en la reno-
vación del órgano de gobierno de la Corporación Catalana de Mitjans Audio visuales. 
Creo que su comparecencia ha ido más allá, pero sobre temas que tratamos habitual-
mente en esta comisión. En esta legislatura y en la anterior también se han presentado 
PRs, se ha discutido sobre la necesidad de que nuestros medios públicos promuevan 
todas las cuestiones que usted ha planteado aquí, no solo que sean respetuosos res-
pecto al tratamiento de estos temas, sino que sean activos en producir contenidos en 
contra del racismo, a favor de la diversidad, en contra de la violencia machista... Por-
que, de hecho, nuestras propias leyes –tenemos la ley de igualdad de 2015– instan  
a que los medios de comunicación, dentro de su misión de servicio público, tienen 
que promover estos valores de manera activa, no solo no cruzar líneas rojas, sino ser 
promotores de esto.

También, en las comparecencias ha salido el tema de que es importante que el 
nuevo órgano de gobierno de la corporación, sus miembros tomen en cuenta todas 
estas cuestiones, o sea, que realmente sean personas que sean capaces de ver la ne-
cesidad de que nuestros medios públicos sean activos en esto y también de que re-
flejen la diversidad de la sociedad, el respeto de ciertos valores. Que realmente tiene 
que ser un nuevo órgano de gobierno muy completo, que permita avanzar en estas 
cuestiones para que nuestros medios públicos cumplan su misión de servicio públi-
co en todo esto.

Muchísimas gracias. Y tomaremos en cuenta todo esto.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Senyor Bugalla, nosaltres seguim el torn i després vos-
tè tindrà cinc minuts més. Ara serà el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, que farà la intervenció el diputat Engelbert Montalà. Endavant.

Engelbert Montalà i Pla

Moltes gràcies. Agrair la presència i la predisposició, en aquest cas, del compa-
reixent. Compartim arrels, en tant que diputat del territori, i en aquest cas del Pla 
d’Urgell, i amb família a Vilanova de Bellpuig, a Cal Groc i Cal Carletes, per tant, 
allò..., li agraeixo que ens faci coneixedors també de que forma part de la casuística 
territorial.

Una de les coses que ens semblen molt interessants des del grup d’Esquerra Re-
publicana, i que ens semblen un repte, és que tota una determinada franja d’edat 
consumeix d’una manera diferent els continguts audiovisuals, i no els consumeix 
com els consumíem nosaltres, sinó que els consumeix des d’altres dispositius. 

M’interessa tot l’àmbit del qual ens ha fet sabedors el compareixent per fer, per 
visualitzar tota una sèrie de valors des de la corporació, però m’interessaria saber la 
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seva opinió sobre com podem captar l’atenció d’aquest públic o d’aquestes franges 
d’edat determinades perquè siguin sabedors de tot aquest aspecte més pedagògic 
que hauríem de fer per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en 
tant que els consums són completament diferents i aquestes franges determinades 
són difícils de captar a l’hora de que nosaltres els puguem fer pedagogia.

Moltíssimes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies a vostè, senyor diputat. Seria el torn ara del Grup Junts per Cata-
lunya, el diputat Pep Riera farà la intervenció. Moltes gràcies.

Josep Riera i Font

Gràcies, vicepresident. Senyor Bugalla, gràcies per la seva compareixença. Jo 
em quedo, d’entrada, amb una de les seves primeres afirmacions, que ha dit «els es-
pectadors són clau». Efectivament, vull dir, si té sentit tot el que fan els mitjans de 
comunicació, i concretament aquí el que estem parlant, els mitjans públics, és pels 
espectadors. Per tant, és interessant la seva visió.

I li haig de dir que compartim fonamentalment tota la seva visió de la feina que 
fan i que han de fer des de l’associació. Ha parlat molt específicament del progra-
ma d’educació audiovisual –molt important–, està bé que arribin a tantes persones 
–3.500, ha dit– i que la meitat siguin nens i joves. És molt important.

M’ha recordat..., i també en aquest sentit li volia preguntar si el programa del 
CAC, que es diu eduCAC, que també és això, és educar els infants en el món audio-
visual..., si estan en contacte amb això, si ho han fet..., si estan treballant en aquesta 
mateixa línia, d’alguna manera, amb el CAC.

I està bé..., que m’ha agradat també sentir el que diu, no?, que són els mateixos 
joves els que demanen ajuda, coneixement i això, i, per tant, està bé que s’hi res-
pongui.

Pel que fa més als mitjans públics catalans, vostè demana això, no?, el control 
respecte als continguts, els usos responsables, conscients, que promoguin, això, un 
bon ús dels mitjans públics i una bona feina dels mitjans públics. I aquí continuo 
veient molta coincidència d’interessos amb el CAC, amb la feina de control i de re-
gulació de tot això que fa i amb els informes detallats, i crec que molt ben fets, so-
bre aquestes qüestions. Si vostès estan també..., comparteixen aquesta línia, jo crec, 
de la bona feina que ja s’està fent en els mitjans públics catalans, si aquesta feina, 
evidentment, s’ha de continuar aprofundint, però si hi ha coincidència amb el que 
diuen els informes del CAC.

I, per acabar, dues coses, vull dir, demanar-los que continuïn sent vigilants en el 
compliment d’aquestes..., de les missions fundacionals dels mitjans de la corpora-
ció. I vostè no hi ha fet referència, però crec que vostès també formen part –he vist 
en el seu web– del cens d’entitats de foment de la llengua catalana. També, en el 
compliment de les missions de servei públic, crec que aquesta també és una qüestió 
fonamental, i també els demanaríem que continuïn sent vigilants i exigents amb els 
mitjans públics catalans, perquè, de fet, són l’única finestra que tenim per a la llen-
gua i la cultura catalanes com a missió fundacional.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Serà el torn ara del diputat Alberto Tarradas, del Grup 
VOX.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies a vostè també per venir a comparèixer 
aquí. Decía usted que es necesario proteger a la audiencia de ciertas actitudes xenó-
fobas o de discursos de odio, y lo cierto es que hemos visto que en TV3 abundan ese 
tipo de actitudes, ¿no? Que hemos visto incluso como, desde ciertos programas, se 
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llamaba a combatir, se llamaba a la violencia contra catalanes no independentistas. 
Esto nos parece, desde luego, bastante preocupante.

Después, por otro lado, también los comentarios de un sujeto que decía que Es-
paña es África del norte y los andaluces son unos vagos que no trabajan nunca. Pues 
parece que ese tipo de comentarios no deberían existir, ¿no?, en TV3.

Y, por último, otro tema que a este grupo parlamentario, pues, nos resulta preo-
cupante es ciertos programas de contenido sexual que emite TV3, que están también 
en la plataforma online, que van dirigidos a edades que consideramos igual dema-
siado tempranas, ¿no? Es, simplemente, manifestar la preocupación de este grupo 
por estas actitudes en los medios de comunicación públicos.

Muchas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Seguim el torn. Ara serà la Candidatura d’Unitat Popular -  
Un Nou Cicle per Guanyar, el diputat Xavier Pellicer. Endavant, diputat.

Xavier Pellicer Pareja

Bé; gràcies, senyor vicepresident. Gràcies, senyor Bugalla, per comparèixer. 
M’ha semblat interessant la dada aquesta, no?, de la demanda d’informació ja des 
dels nou anys. No sé si això ha estat sempre així o han vist que s’ha, diguéssim, 
avançat aquesta petició, i, per tant, també aquesta situació de canvi constant que su-
posa també per a la infància el canvi de recepció d’informació i també en el context 
de, diguéssim, l’aparició de plataformes, noves tecnologies, etcètera.

A nosaltres ens sembla fonamental la qüestió aquesta de passar dels mers espec-
tadors, fins i tot més enllà dels consumidors crítics, a ser participants i a protagonis-
tes d’aquesta comunicació, com veiem que s’està començant a situar ara en aquest 
context de xarxes socials, que generen continguts per part dels propis usuaris, per 
dir-ho d’alguna manera, i, per tant, ja es difumina aquesta barrera entre usuaris, 
consumidors, protagonistes.

En tot cas, preguntar-los si ja tenen algun tipus de programa adreçat a les fake 
news, no?, aquelles fake news que sovint són intencionades, que sovint darrere hi ha 
intencionalitats polítiques i que sovint estan lligades a l’extrema dreta.

I també preguntar-los si hi ha algun tipus de programa en comú que creguin que 
es pugui desenvolupar o algun projecte, com ja mencionava, però aprofundir una 
mica pel que fa al consell de la corporació i pel que fa a que des dels propis mitjans, 
dins la via més clàssica de televisió o dins d’altres vies, com a través de plataformes, 
es puguin impulsar aquests projectes educatius.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Pellicer. El senyor Lucas Ferro, En Comú Podem. És el seu torn. 
Gràcies.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. En el meu cas només per agrair-li la seva intervenció.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Seguirem. La senyora Lorena Roldán, del Grup Mixt. Quan 
vulgui, Lorena.

Lorena Roldán Suárez

Sí; moltes gràcies, vicepresident. Moltes gràcies també al senyor Bugalla per ha-
ver vingut aquí a explicar-nos, doncs, la feina que es fa des de l’Associació de Con-
sumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya i també aquelles coses que des de la 
corporació es poden fer per millorar tot l’àmbit del sector de l’audiovisual.

Jo li volia preguntar: en tant que associació de consumidors, entenc que també 
reben denúncies o queixes o no sé si suggeriments –no sé ben bé com funciona– per 
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part dels espectadors, i si tenen alguna mena de recurs per poder veure aquestes 
queixes, o com es tramiten, si després hi ha una continuació i això arriba enlloc. I si 
hi ha alguna de les queixes o denúncies que es repeteixi més respecte als mitjans de 
comunicació aquí a Catalunya.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies a vostè, senyora Roldán. Senyor Luigi Bugalla, ara serà el seu 
torn per un temps, amb flexibilitat, de cinc minuts.

Moltes gràcies.

Luigi Bugalla

D’acord. Doncs comencem per la senyora Silva. Reconeixem, per descomptat, 
tota la feina, tota la tasca que es fa des de les institucions. I aquí diria: «Compteu amb 
nosaltres.» Som, volem ser un altaveu, però, a la vegada, volem ajudar-vos a tindre 
feedbacks, eh?, perquè nosaltres el que fem és trepitjar el carrer. Tenim més temps 
per fer-ho, perquè és la nostra tasca, amb la qual cosa compteu amb nosaltres, si us  
plau.

El senyor Montalà. Molt interessant el tema de les franges d’edat. Aquí lo que 
estàvem comentant és justament que hi ha també una evolució en l’ús de les panta-
lles. Abans, si ho recordeu, doncs, els nanos petitons potser somiàvem en ser met-
ges, eh?, o infermeres; després es va evolucionar a futbolistes i models, i en aquestes 
activitats encara hi havia un cert esforç físic i intel·lectual, diguem-ne, no? Però és 
que ara ja volen ser famosos i youtubers i influencers. Què està passant? Bé, doncs, 
justament el que està passant és que busquem models, necessitem models per als 
nanos. Els nanos necessiten models, referències, i aquest pensem que és realment el 
punt a on hem de dirigir-nos.

Bé, i aprofito per comentar que el tema del model està molt associat al tema de 
l’autoritat. Si els nanos no entenen el concepte d’autoritat... I poso un exemple molt 
molt senzill. La meva dona és professora, i en parlàvem l’altre dia: per què ha des-
aparegut la tarima de les aules? Per què ha desaparegut...? Tenim una voluntat d’apro-
par-nos als nanos, clar que sí, i és lògic i ha de ser així. Però una persona que ha fet 
un esforç per formar-se, per educar-se potser sí que s’ha guanyat el fet de que es vegi, 
no?, que està a dalt d’una tarima. Això ajuda. No estem dient que el professor estigui 
per sobre de ningú; estem dient que el nano necessita models, referències i entendre 
lo que és l’autoritat.

Respecte al senyor Riera, estem des del primer moment en contacte amb el CAC, 
col·laborem amb ells i hi anem de la mà –hi anem de la mà–, segur que sí.

El senyor Tarradas. Bé, tot lo que és continguts, diguem-ne, intentem sobretot 
donar molta informació, eh? Nosaltres tenim dues grans àrees d’actuació: una és la 
relació institucional –ara en seria un exemple–, però després és la informació, la 
formació dels usuaris. I d’aquí els números de que fem tantes xerrades, per exemple, 
a centres educatius; fem tants tallers, tantes activitats dirigides justament a donar 
una informació que pugui generar aquest esperit crític per saber què és..., i aniríem 
al tema de les fake news, no? Què és una fake new? Justament la nostra formació va 
dirigida no tant a dir, a donar la nostra opinió, sinó a formar el nano perquè pugui 
distingir què és o no una fake new. D’acord?

Bé, i a la senyora Roldán li diria: el nostre màxim interès és donar-nos a conèi-
xer com un canal perquè el nostre públic..., que els que ens coneixen ja ho fan, a 
través de la web, a través de Twitter, de WhatsApp, ens pregunten, ens diuen, però 
necessitem una miqueta més de visibilitat potser, no?, perquè el públic que no ens 
coneix sàpiga que hi ha una plataforma que està per ajudar, per aconsellar, per orien-
tar, absolutament imparcials. Nosaltres som aconfessionals, apolítics, això és molt 
important per nosaltres. Som un altaveu de la societat civil, plural i que intentem 
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recollir informació que ens ajudi a tots a prendre decisions en benefici de la societat 
i del bé comú.

El vicepresident

Doncs, Luigi Bugalla, vocal de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audio-
visuals, moltes gràcies...

Luigi Bugalla

A vostès.

El vicepresident

...per la seva intervenció, i deixi-m’ho dir, perquè s’ha ajustat escrupolosament al 
temps que li hem donat. El Parlament, aquesta comissió, doncs és casa del poble i la 
casa de la paraula, i a la seva disposició quedem.

Moltes gràcies.

Luigi Bugalla

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i onze minuts i es reprèn a les dues 

del migdia.

El vicepresident

Senyors diputats, senyores diputades, si els sembla, reprenem amb la darrera in-
tervenció d’aquest matí.

Compareixença d’una representació del Grup de Periodistes Ramon 
Barnils per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu 
de l’elecció del consell de govern de la corporació

357-00054/13

Ens acompanya ara el senyor Enric Borràs Abelló, que és president del Grup 
de Periodistes Ramon Barnils. Farà una intervenció de deu minuts, després, els di-
putats dels diferents grups parlamentaris tenen un torn de dos minuts i mig, apro-
ximadament, i vostè tindrà un altre torn de contesta de cinc minuts. Quan vulgui. 
Endavant.

Enric Borràs Abelló (president del Grup de Periodistes Ramon Barnils)

Primer, volia agrair al Parlament l’oportunitat de donar al Grup de Periodistes 
Ramon Barnils..., de donar el nostre punt de vista sobre la renovació del Consell de 
Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals.

Per nosaltres, els mitjans de la corporació, amb l’ensenyament i el català, són 
una de les principals eines de cohesió social a Catalunya, per tant, tenim clar que 
són molt importants. I pensem que potser fa massa anys que tiren endavant sense 
un rumb clar a mitjà i llarg termini, sobretot a llarg termini, i que per això és molt 
important aquesta comissió, i no només aquesta comissió, sinó que ens escoltin, i la 
renovació del consell de govern.

Mentrestant, les plataformes digitals de continguts guanyen terreny, pes i capacitat 
d’atracció, arraconant gradualment les ràdios i televisions convencionals. El món can-
via i els nostres mitjans públics, trobem, s’estan quedant enrere. Una prova d’aquesta 
manca de rumb a llarg termini és la renúncia a atreure seriosament el públic infantil 
i juvenil. Jo soc d’una generació marcada per Bola de Drac. A la meva època, abso-
lutament tots, tinguéssim la llengua materna que tinguéssim, miràvem Bola de Drac 
en català, intercanviàvem fotocòpies al pati. I ara és molt difícil trobar un producte 
semblant, que sigui tan..., que arribi a tanta gent com en aquella època. 

El sector és molt més divers i plural, en som conscients. Però no podem evitar 
veure que s’ha renunciat cada vegada més a atreure el públic més jove, sobretot 
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els últims anys. Hi ha excepcions. No podem deixar d’anomenar, per exemple,  
l’InfoK, que fa una feina imprescindible, però la manca de recursos, i sovint d’ima-
ginació, que s’aboca al Super3 és evident, i des del nostre punt de vista un punt a 
lamentar.

Per poder planificar el futur dels mitjans de la corporació a mitjà i llarg termini, 
que és això que ens preocupa, el primer que cal és renovar el consell de govern de 
la corporació i les direccions dels mitjans, les direccions corresponents. La desig-
nació dels consellers s’hauria de fer amb un criteri de país, no un criteri partidista, 
com ha estat habitual. Calen professionals independents dels partits, que coneguin 
el sector i tinguin visió de futur. Els consellers han d’assegurar una renovació de les 
direccions dels mitjans que no traeixi l’esperit de la llei que hi ha ara, i que han de 
garantir que aquestes direccions quedin en mans de professionals acreditats, incon-
testables, estrategues capaços, sobretot, de tirar endavant un projecte ambiciós, el 
projecte ambiciós que li cal a aquesta corporació.

Les direccions dels mitjans no són un pastís per repartir entre els partits polítics, 
encara que n’hi ha que només ho entenen així. Triar-les amb aquesta òptica, des 
del nostre punt de vista, és un error que només pot perjudicar-los i que boicoteja la 
possibilitat que segueixin estratègies a llarg termini. Al Grup de Periodistes Ramon 
Barnils no ens ha tremolat la mà a l’hora de criticar els nomenaments fets amb cri-
teris de partit, fins i tot quan s’han nomenat socis del nostre propi grup.

Necessitem direccions independents formades per professionals amb ofici que 
no se centrin només en el dia a dia i siguin capaces de mirar cap al futur; direccions 
que sàpiguen valorar el periodisme d’agenda pròpia, que investiga, que no se centra 
només en les declaracions i les contradeclaracions. Els mitjans públics han d’excel-
lir en la informació, en els continguts informatius, i han de continuar sent el refe-
rent audiovisual. Però també necessitem direccions que sàpiguen valorar i apostar 
per l’entreteniment sa i amb criteri de país. Som un grup de periodistes format per 
dos-cents periodistes, però tenim clar el pes de l’entreteniment, i no creiem que s’hi 
pugui renunciar.

La renovació del consell de govern i de les direccions és urgent, perquè és només 
el principi del procés que s’ha de fer, i que si falla, fallarà tot allò que realment és 
més necessari: un projecte de futur ambiciós per a la corporació. Els mitjans de la 
corporació necessiten una reorganització profunda. La seva estructura està pensada 
per a un model anterior a l’actual, anterior a l’aparició d’internet i al domini actual 
de les plataformes de continguts. Per posar un exemple només: el portal de notícies 
3/24 no hauria de ser una secció dins de televisió, hauria de ser un pilar transversal 
a tota la televisió. Creiem que la corporació ha de deixar de pensar i actuar com un 
conjunt de canals aïllats, desvinculats, i avançar cap a la creació d’una plataforma 
de continguts que tingui el centre a internet.

Ja fa temps que es va acabar el segle xx, estem a la tercera dècada del xxi. En 
aquest sentit, creiem que cal rejovenir la plantilla, també, i treballar perquè reflec-
teixi la diversitat que hi ha en aquest país. 

Aprofitem per recordar que és imprescindible que el Govern mantingui el seu 
compromís econòmic amb els mitjans públics.

També hem de tenir en compte que el pes del català com a llengua d’ús habi-
tual va passar del quaranta-sis al trenta-sis per cent entre el 2003 i el 2018, segons 
xifres de l’Idescat, a tot Catalunya, i que, segons una enquesta de l’Ajuntament de 
Barcelona molt recent –té només unes setmanes–, només el vint-i-vuit per cent dels 
joves fan servir el català com a llengua d’ús habitual. Si el català, des del nostre punt 
de vista, és la biga que aguanta la cohesió social a Catalunya, l’ensenyament i els 
mitjans en català són els pilars que aguanten aquesta biga. Ja hi ha prou canals de 
ràdio i televisió en castellà, n’hi ha molts; n’hi ha molt pocs en català. Creiem que 
els mitjans públics han de garantir uns espais lingüísticament normalitzats al sector 
audiovisual, sense concessions.
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Hi ha molta feina a fer, des del nostre punt de vista, i ens trobareu al vostre cos-
tat fent aquesta feina, avançant cap aquí. La renovació del consell de govern i de 
les direccions dels mitjans, seguint l’esperit de la llei, és urgent perquè només és la 
primera passa; és urgent perquè és la primera passa per tirar endavant aquesta feina. 
Posar pals a les rodes, des del nostre punt de vista, és una traïció al futur d’aquest 
país.

El vicepresident

Senyor Borràs, moltes gràcies. Començarem el torn dels diputats. Començarà, 
doncs, el Grup Socialistes i Units per Avançar, la diputada Bea Silva. Endavant, 
diputada.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; gracias, vicepresidente. Muchas gracias al señor Borràs por estar hoy aquí. 
Estamos todos ya un poco cansados porque comenzamos muy pronto. (L’oradora 
riu.) Pero, bueno, estamos intentando escuchar y avanzar porque también estamos 
comprometidos –bueno, la comisión– con la renovación del órgano de gobierno de 
la corporación. Creemos que es urgente, por lo cual hemos, en esta primera parte 
de septiembre, hecho como una maratón de comparecencias, y la de usted hoy es la 
última prevista, por lo cual esperemos que este proceso vaya rápido. También desde 
mi grupo parlamentario creemos que es urgente.

Coincidimos mucho con el diagnóstico de que uno de los grandes problemas ac-
tuales es que no se están produciendo contenidos para el público infantil y juvenil, 
sobre todo productos propios que reflejen la realidad social de Cataluña, y creemos 
que esto tendría que ser una prioridad en los próximos años de nuestros medios pú-
blicos. 

Nosotros también estamos proponiendo la creación de un hub audiovisual en 
Cataluña que sume las sinergias del sector público y el privado para que permita la 
renovación, la necesaria renovación del sector audiovisual, pero también para que 
pueda hacer frente a los retos tecnológicos en buenas condiciones. No sé si esto, el 
clúster audiovisual... –y otras comparecencias que se han hecho aquí han dicho que 
también esta debería ser la apuesta–, no sé si dentro de lo que el Grupo de Perio-
distas Ramon Barnils propone de la renovación y de la apuesta de futuro se incluye 
alguna cosa de este tipo. Básicamente, esto era la pregunta que quería hacerles.

Muchísimas gracias.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada. Seria el torn ara del Grup d’Esquerra Republicana, la 
diputada Raquel Sans. Endavant, Raquel.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, vicepresident. Moltíssimes gràcies, senyor Borràs, per compa-
rèixer avui aquí en nom del Grup Barnils, i, per tant, dels dos-cents periodistes que 
representa.

Ha fet reflexions que subscrivim al cent per cent, no? Entenem que vostè tanca 
aquesta ronda de compareixences, com ara ens deia la diputada Silva, i hi ha una-
nimitat en què els mitjans públics d’aquest país necessiten una renovació, trans-
formació, diguem-li com vulguem; en tot cas, una adaptació, com vostè deia, a la 
tercera dècada del segle xxi. Quan van néixer, als anys vuitanta, doncs, el pano-
rama audiovisual era molt diferent, i actualment necessitem donar resposta a tot 
plegat.

En aquest sentit, jo voldria preguntar-li, no?, més enllà de la renovació més im-
mediata –que compartim que si pot ser demà, millor que demà passat– del consell 
de govern de la corporació i també del Consell Audiovisual de Catalunya: cap a on 
ha d’anar aquest projecte, que ha de ser a llarg termini, de la corporació? Ja sé que 
és una pregunta complicada, eh? Però, en tot cas, el panorama dels anys vuitanta, 
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doncs, naixia amb molt poca competència, en un mercat molt poc globalitzat; ara 
ha irromput no només internet, no?, sinó tota la revolució que ha vingut després, 
vostè parlava de les plataformes, etcètera. Una mica, cap a on ha d’anar, si ha d’anar 
cap a canals... Vostè parlava d’entendre la corporació com un tot i no com a canals 
diferenciats. Si ens pot, d’alguna manera, aprofundir sobre aquesta qüestió.

I en relació, precisament, amb les plataformes, nosaltres ho hem anat preguntant 
també als diferents compareixents, no només tenim la renovació dels mitjans pú-
blics del país, sinó també les regles del joc que regulen el mercat audiovisual. I ara 
tenim sobre la taula una proposta de llei audiovisual espanyola com a transposició 
de la directiva europea que, d’alguna manera, marcarà les regles del joc, també pel 
que fa a la producció en llengua catalana. I aquí, doncs, tenim..., ja hem expres-
sat una preocupació. Voldria saber, des del Grup Barnils, com veuen aquesta llei, 
aquesta proposta de llei que encara no ha anat al Consell de Ministres però que, en 
tot cas, com que ha estat en dues ocasions a exposició pública, ja ens ensenya una 
mica cap a on anirà.

I, amb això, doncs, concloure que moltíssimes gràcies, que compartim les refle-
xions. M’ha fet recordar velles èpoques del pati de l’escola intercanviant fotocòpies 
de Bola de Drac. I, per tant, esperem..., com a mínim personalment, que els meus 
fills i filles puguin tenir també referents audiovisuals en la nostra llengua.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputada Sans. Ara serà el torn del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, i la seva intervenció la farà Francesc de Dalmases. Endavant.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies al Grup Barnils, moltes gràcies al se-
nyor Borràs, el president. Enric, la veritat és que avui tinc la sensació que tinc una 
mica de conflicte d’interessos, perquè..., no només com a soci des de fa molts anys 
del grup, sinó perquè hem compartit junta i, per tant, projectes, i, per tant, és un or-
gull el que estigueu avui dient el que esteu dient.

Ens ha agradat especialment la intervenció no perquè sigui l’hora que és i l’heu 
fet molt concisa, sinó perquè s’ha confirmat allò de que el menys és més, perquè tot 
allò que heu dit..., i comparteixo el que deia la diputada que em precedia que tot allò 
que heu dit és essencial, i es nota... Com que conec els sistemes de redacció com a 
mínim a l’època en el Grup Barnils, entenc que hi ha hagut aquí una construcció 
col·lectiva i, per tant, heu tocat tots els pals que calia tocar. I, per tant, avui, més que 
venir a xerrar amb nosaltres, us veníem a escoltar a vosaltres.

Però sí que hi ha dos temes, aprofitant qui sou i que hi sou. El primer, que és 
una mica més tangencial, i és: abans us han precedit la gent de ProDocs, i preveient 
aquest llarg termini de la corporació, el paper del periodisme d’investigació, que és 
un..., ara hem assumit el mantra que els mitjans privats no se’l poden permetre i, en 
canvi, probablement els mitjans públics han de ser referència, si n’ha de formar part, 
perquè, precisament..., i vostè personalment és un digníssim successor d’una gran 
tradició en el periodisme d’investigació en aquest país. Per tant, la primera pregunta 
se n’aniria cap aquí.

I la segona, també, com a professionals: el sistema d’elecció i de renovació, si en 
teníeu alguna opinió mínimament formada. Nosaltres..., sabeu que el nostre grup ha 
insistit molt que els hirings tinguin poc de simbòlic i més d’aprofundit, i que, per 
tant, tinguem una certa tendència a la tribunalització d’aquests hirings per tal que 
siguin un pas imprescindible per accedir a llocs de responsabilitat. Que és tan fàcil 
com allò que dèieu, que és que les persones que dirigeixin la corporació siguin per-
sones amb uns coneixements no mínims, sinó tots els màxims possibles.

I, finalment –també en la línia del que deia la diputada que em precedia–, sobre 
la llei de l’audiovisual. Nosaltres, com a Junts per Catalunya, defensem que és ex-
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tremadament urgent que aquesta aprovació sigui tan aviat com sigui possible i sigui 
prèvia a la llei espanyola, entre altres coses, perquè la millor esmena que podem 
fer... –perquè sabem que allà ens escolten poc, ens ignoren molt i, quan poden, ens 
prenen el pèl, perquè ens deixem, també, val a dir-ho–, la millor esmena que podem 
fer a aquesta llei és tirar endavant la llei catalana.

Gràcies. Gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Seria el torn ara del Grup Parlamentari de VOX, el dipu-
tat Alberto Tarradas. Endavant.

Alberto Tarradas Paneque

Gracias, president. Simplemente, agradecer que haya venido hoy aquí. Y he-
mos comentado muchas cosas a lo largo del día, así que queda poco por decir. Solo 
manifestar un poco la preocupación, ¿no?, porque me ha dado la sensación de que 
decía usted que en TV3 se habla todavía demasiado español y que se tiene que pro-
fundizar más en el uso del catalán. Bien, creo que la realidad social en Cataluña es 
otra, y es que los catalanes tenemos dos lenguas y usamos la que queremos y cuan-
do queremos, y no se debería imponer este..., ya desde arriba lo que tiene que hablar 
uno, lo que tiene que hablar el otro, en los colegios si los niños hablan catalán o no 
hablan en catalán.

Bueno, he hecho este pequeño comentario y dicho ya que no vamos a participar 
en este proceso, en el reparto de sillas, que otros, pues, parece que sí están más inte-
resados en repartirse la tarta como puedan y pillar el cacho más grande que puedan. 
Pues, simplemente, agradecer que esté hoy aquí.

Y nada, muchas gracias.

El vicepresident

Molt bé, moltes gràcies. El senyor Xavier Pellicer, de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula. Quan vulgui, diputat.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, senyor vicepresident. Gràcies, senyor Borràs, i al Grup Barnils per com-
parèixer avui. Comparteixo al cent per cent el que han plantejat tant respecte a la 
renovació com respecte a la llengua, com respecte al projecte.

I volia aprofitar aquesta darrera intervenció d’aquesta ronda de compareixences, 
no?, que, com ja saben, s’està allargant des de fa ja uns mesos i des d’abans d’acabar 
l’estiu, per reivindicar i sumar-me a la reivindicació d’aquesta necessitat urgent, im-
perativa i absolutament inajornable de renovació dels òrgans de govern de la corpo-
ració i de les presidències i del CAC.

Nosaltres pensem que és una absoluta irresponsabilitat la dinàmica de dos anys 
d’incompliment de la llei de reforma del consell, i pensem que és imperatiu i ab-
solutament imprescindible que aquesta renovació es faci de forma immediata. I no 
només de forma immediata –que l’urgent no ens tregui l’important–, sinó també se-
guint totes aquestes condicions i aquests plantejaments que tant vostès com tota la 
resta d’entitats, associacions, comitès, consells han plantejat aquí, que és des d’una 
via de la despartidització i, sobretot, des d’una via de posar al centre el dret a la in-
formació.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Seria el torn del senyor Lucas Ferro, del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem. Diputat Ferro, endavant.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, només per agrair-vos la intervenció, i és l’última d’avui. I re-
fermar també el nostre compromís amb que hi hagi un procés de renovació i amb 
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prendre nota de moltes de les qüestions que has dit. Crec que és evident que hi ha 
un canvi d’usos i també de mitjans de comunicació, que anem una mica tard en com 
plantegem aquests debats en els mitjans públics i que és una tasca pendent. Fa anys 
parlàvem i debatíem en aquest Parlament, per exemple, el doblatge de les pel·lícules 
del cinema en català, i avui veiem com en la majoria de contingut que es fa a través  
de plataformes de cinema no hi ha contingut en català, i podríem parlar de Netflix, de  
Filmin, per dir-ne moltes, no?

Però vull dir que com aquells debats que vam anar tenint i construint a través 
dels mitjans tradicionals..., avui hem perdut el fil amb la irrupció dels nous mitjans 
i amb la transformació dels mitjans més clàssics, que és un fil que hem de recu-
perar perquè tenen un valor cabdal: per al dret a la informació, per a la llengua, 
també per crear referents comuns d’oci, de cultura, etcètera. Per nosaltres això és 
també un element fonamental. I, per tant, agrair-te la intervenció.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. I, per acabar el torn dels diputats, aquest serà ara del 
Grup Mixt i la seva portaveu, la diputada Lorena Roldán. Endavant, diputada.

Lorena Roldán Suárez

Sí; moltíssimes gràcies, vicepresident. Agrair també la presència del senyor Bor-
ràs, el president del Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Compartim una part de la diagnosi que vostè ha fet de la situació. És cert, doncs, 
que la irrupció de les plataformes ha variat el panorama, i segurament hi ha manca 
d’imaginació i ens hem de modernitzar, en aquest sentit. I, per tant, crec que aquesta 
part sí que la compartim.

Potser a la part de les solucions estem una mica més allunyats, i sobretot pel mo-
del que nosaltres defensem del que han de ser els mitjans públics de Catalunya, que 
crec que han de representar el conjunt de Catalunya i no només una part. Vostè se 
sorprenia de l’ús del castellà per part dels joves. Clar, si tenim en compte que el cas-
tellà és la llengua majoritària de més de la meitat de Catalunya, i que és, bé, la majo-
ritària a Catalunya, doncs, potser no l’hauria de sorprendre tant. I a nosaltres el que 
ens agradaria és que des dels mitjans públics aquest fet s’incorporés amb normalitat. 
Nosaltres som una societat bilingüe i, per tant, no ens hauria de sobtar el fet de que 
en els mitjans públics de Catalunya, doncs, també estigués present el castellà. Això 
no vol dir, evidentment, no fomentar l’ús del català, tot el contrari.

Però el que no pot ser és que per fomentar l’ús del català esborrem l’ús del cas-
tellà o, fins i tot, s’associï amb alguna cosa dolenta, no? I vull, per exemple, posar 
com a exemple, doncs, l’últim episodi que vam veure o que vam viure en un progra-
ma, que, a més, estava adreçat als més petits, del Mag Lari, on hi havia un perso-
natge que deia que parlava en castellà perquè així feia més por. Home, jo crec que 
aquesta no hauria de ser la línia editorial dels mitjans públics a Catalunya.

Per tant, com li deia, podem compartir aquesta part de diagnosi, cap a on hem 
d’avançar i ens hem de modernitzar i hem de rejovenir les plantilles i hem de profes-
sionalitzar els òrgans de govern de la corporació. Però sí que ens agradaria, doncs, 
que es pogués reflectir i respectar, sobretot, la pluralitat de la pròpia societat cata-
lana.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Hem acabat el torn. Ara seria el torn del senyor Borràs una 
altra vegada per a una durada de cinc minuts. Quan vulgui.

Enric Borràs Abelló

Els productes que reflecteixen la realitat social, sí, són imprescindibles, i en 
aquest sentit..., per això he citat l’InfoK, precisament perquè crec que és un exemple 
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de cap a on han d’anar les coses. És un producte periodístic molt ben fet, dirigit al 
públic infantil i juvenil, que demostra imaginació, capacitat de saber fer i que de-
mostra cap a on han d’anar els trets, des del nostre punt de vista.

El paper del hub audiovisual. Des del nostre punt de vista, els mitjans públics de 
la corporació han de ser impulsors del sector audiovisual de Catalunya, i aquest pa-
per és clau. Si s’ha de fer amb un hub o s’ha de fer amb d’altres vies, ja és un altre 
tema, i aquí no hi entrarem tant. No és la nostra preocupació que es munti un hub, 
sinó que, més aviat, s’avanci cap a impulsar un sector que és important i que encara 
ho pot ser més i que és capaç d’exportar continguts a fora, fins i tot.

Més enllà de la renovació, cap a on ha d’anar, des del nostre punt de vista, aques-
ta renovació. Des del nostre punt de vista, si parlem de posar internet al centre, 
parlem de que els mitjans públics de la corporació han d’avançar cap a ser una pla-
taforma de continguts, des del nostre punt de vista, que sigui capaç de servir aquests 
continguts per internet en una plataforma unitària que no estigui dividida, que es-
tigui ben cohesionada, i, alhora, emetre’ls pels canals convencionals, que encara hi 
són. Per tant, creiem que el futur passa per aquí, que hi hagi com hi ha, ja hi comen-
ça a haver, productes que no s’emeten per les ones, sinó que estan només disponibles 
a través de les xarxes, sobretot tenint en compte que cada vegada més de nosaltres 
no fem servir televisions o ràdios convencionals, sinó que escoltem a través d’inter-
net de l’ordinador o del mòbil. Per tant, és que no és el futur, és el present, i en aquest 
sentit ja fem tard. I, per tant, tenim clar que hem d’avançar cap a una plataforma prò-
pia on es puguin servir els continguts que generen els mitjans públics.

Sobre la llei de l’audiovisual, tal com han comentat els diputats Sans i Dalmases, 
nosaltres creiem que s’ha d’avançar cap aquí, que és evident que la llei audiovisual 
espanyola hauria de garantir una via de finançament als mitjans públics catalans, en 
català, i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no només dels mitjans 
estatals, sinó també d’aquí, i que el propi Parlament s’ha de servir de la seva pròpia 
eina i de les seves pròpies eines per assegurar-se aquest finançament en la mesura 
del possible.

Evidentment, nosaltres som defensors del periodisme d’investigació. Jo soc dels 
que creu que els mitjans privats encara en podem fer, i en fem. N’he fet durant molt 
de temps i intento fer-ne en la mesura del que puc amb les meves actuals responsa-
bilitats en un mitjà privat com és el diari Ara. I el Grup Barnils hem impulsat pre-
mis de periodisme d’investigació, cada any traiem un anuari... Per tant, creiem que 
el periodisme d’investigació és factible i és possible des dels mitjans privats i creiem 
que és imprescindible que els mitjans públics també en facin, perquè la seva voca-
ció és de servei públic. En aquest sentit, vull recordar que a TV3, per exemple, teniu 
noms com l’Anna Teixidor, que ha fet grans reportatges d’investigació sobre diver-
sos temes molt variats, i teniu molts redactors, com la Fàtima Llambrich, com molts 
altres, que són capaços de seguir el dia a dia i de fer grans peces d’investigació. I, en 
aquest sentit, evidentment, creiem que s’ha d’aprofundir en aquest camí, el màxim 
possible, però també defensem la feina feta.

Sobre el sistema d’elecció i els hirings, nosaltres estem a favor, evidentment, de 
que hi hagi tribunals que puguin servir per triar les direccions dels mitjans de co-
municació, que aquests tribunals escoltin sobretot els projectes que puguin tenir els 
candidats. Ens interessaria molt que es valoressin els projectes i no només, també, 
el currículum d’aquestes persones. A aquests tribunals entenem que hi ha d’haver, 
en bona part o en la majoria, la representació del consell de govern de la corpora-
ció, però també tenim clar que hi hauria d’haver la veu dels treballadors dels propis 
mitjans i de les entitats del sector. I això ho considerem important perquè aquests 
tribunals puguin ser prou independents, i que siguin prou oberts, que siguin prou 
porosos.

Sobre el que han dit el diputat de VOX i la diputada del Grup Mixt en el tema del 
castellà, jo no he dit en cap moment que hi hagués massa espanyol a TV3; tampoc 
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he dit en cap moment que em sorprengués la situació del castellà a Catalunya. No 
em sorprèn, soc perfectament conscient de la realitat en què vivim, i, de fet, la notí-
cia aquesta la vam fer des del diari Ara, la de l’enquesta de Barcelona.

No em sorprèn, però crec que els mitjans de comunicació, en general, han de re-
flectir la societat on estan. I, en el cas de Catalunya, els mitjans de comunicació no 
reflecteixen aquesta societat, perquè la major part de mitjans de comunicació en el 
sector audiovisual són en castellà. No són només els mitjans públics els que han de 
reflectir la societat en què vivim, són tots els mitjans. Llavors, els mitjans públics 
s’han d’encarregar d’intentar almenys pal·liar en part la manca de reflexió que ofe-
reixen la resta de mitjans.

En aquest sentit, evidentment, tinc claríssim que els mitjans públics de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals han de ser en català. No m’he posat a dir si 
hi ha massa català..., massa castellà a TV3 o a Catalunya Ràdio, i crec que no ho he 
dit en cap moment. Però crec que la programació, i sense concessions, ha de ser en 
català. I crec que això..., i ho creiem tot el grup, en això no hi ha cap dubte.

Sobre la pressa de les renovacions, com ha dit el diputat de la CUP, és evident 
que anem tard, i aquest és el perill. Ja fa temps que hauríem d’estar avançant cap a 
ser una plataforma de continguts; ja fa temps que hauríem de tenir clar quin és el 
rumb que volem seguir a llarg termini, i de començar-nos a plantejar com volem 
atreure el públic infantil i juvenil. Anem tard, i els processos que s’ajornen, que 
s’ajornen per boicots polítics o per discrepàncies polítiques només fan que dificultar 
i fer cada vegada més ineficaces les institucions públiques.

Jo diria que no m’he deixat res, o sigui que ja està.

El vicepresident

Senyor Borràs, president del Grup de Periodistes Ramon Barnils, moltes gràcies 
en nom de tots els diputats i d’aquesta corporació per venir i per cloure aquesta dar-
rera jornada de compareixences. Com he dit a la resta, això és la casa del poble, la 
casa de la paraula, i a la seva disposició.

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de tres de la tarda i dotze minuts.
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