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Sessió 17 de la CCMA

La sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) s’obre a les deu del matí i quatre minuts Presideix David Mejía Ayra, 
acompanyat de la vicepresidenta, Teresa Vallverdú Albornà, i de la secretària, Natàlia Figue-
ras i Pagès. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Jordi Cuminal i Roquet, Adriana Delgado i Herreros, Ge-
rard Gómez del Moral i Fuster i Fabian Mohedano Morales, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos 
Carrizosa Torres, Fernando de Páramo Gómez, José María Espejo-Saavedra Conesa i So-
nia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i David Pérez Ibáñez, pel 
G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza 
García González i Andrea Levy Soler, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Bo-
tran i Pahissa, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

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

Audiovisuals.

El president

Bé, bon dia a tots, benvinguts a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Donar la benvinguda als compareixents, 
també als diferents representants del comitè d’empresa, als invitats. Hi ha alguna 
substitució que s’hagi de demanar? No? (Pausa.)

Doncs iniciaríem, aleshores, l’ordre del dia amb el primer punt i únic punt, que 
són preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la seva agenda

323-00134/11

I començaríem amb la primera pregunta, que va dirigida al director de Televisió 
de Catalunya, sobre la seva agenda, i la formula el diputat Fernando de Páramo, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Bé, bon dia. Gràcies president, gràcies i bon dia companys, presidenta, directors. 
Señor Sanchis, parece ser que usted no tiene bastante con intentar remontar los da-
tos de audiencia que, como usted bien sabe, son nefastos, sino que a usted le sobra 
tiempo, ¿eh?, y le sobra tiempo para hacer mítines separatistas con una «estelada» 
de fondo, pero es que usted, a veces, se olvida, señor Sanchis, que usted ya no es 
aquel mitinero que iba por Cataluña haciendo mítines, sino que ahora usted es el di-
rector de la televisión pública de Cataluña. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre lo que 
usted era antes y lo que es ahora? Que el sueldo se lo pagamos todos los catalanes, 
señor Sanchis. 

Y a mí me preocupa que usted, al más estilo Vidal, siga haciendo de mitinero 
por Cataluña, haciendo mítines con «estelada». Porque a usted le pagamos para que 
intente remontar, entre otras cosas, los malos resultados de audiencia. Pero no se lo 
digo yo, señor Sanchis, se lo dice el sentido común, que usted no puede hacer eso. 
Y si no tiene bastante, con el sentido común, se lo dice el libro de estilo de la Cor-
poración Catalana de Medios, que en su artículo..., se lo leo, porque veo que usted 
no se lo ha leído, ya se lo leo yo, y en su artículo 2.1.1.2.5 dice que «els professionals 
de la corporació no poden fer manifestacions públiques que comprometin la impar-
cialitat dels nostres mitjans».

Y usted, compromete la imparcialidad de los medios, constantemente, con sus 
declaraciones, con su pasado, pero especialmente con sus mítines con «esteladas», 
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señor Sanchis. Usted hace mítines con una «estelada» detrás. ¿Le parece normal 
que el director de la televisión pública de Cataluña haga mítines con una «estelada»? 
Y si no le parece bastante el libro de estilo, porque yo sí me lo he leído y le reco-
miendo que se lo lea, ya que le sobra tanto tiempo para hacer mítines, entre mitin y 
mitin léase el libro de estilo. Porque dice, en su artículo 1.1.3.3.2, que «los profesio-
nales de la corporación tienen que pedir una autorización previa a la dirección de 
un medio cuando hagan actos públicos o conferencias». Y usted, que hace conferen-
cias independentistas, mi pregunta es muy clara, señor Sanchis. Primero: ¿cuál es su 
próximo mitin en su agenda? Y segundo: ¿a quién le pidió usted una autorización, 
como dice el libro de estilo, para poder participar en este mitin de la ANC, para ha-
blar, entre otras cosas, de la independencia, de desobedecer y del referéndum? 

Muchas gracias.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

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

Segons el mateix reglament que diu vostè, m’hauria d’haver demanat permís a 
mi mateix, perquè si són els directors de mitjans, doncs, efectivament, em vaig de-
manar permís. I també, de qualsevol activitat pública que faig, el Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en té ple coneixement.

Ahir vaig fer un altre míting, perquè sí, em sobra molt de temps, em sobra tant 
de temps que em dedique les vint-i-quatre hores del dia. I, efectivament, el meu sou 
el paguem tots els catalans, jo també, que també soc un contribuent i, per tant, tam-
bé me’l pague. És a dir, porte la meua part, eh?, quan vostè posa la de vostè, tota la 
resta de catalans també i jo també, perquè també soc contribuent.

Mire, ahir en vaig fer un altre: «Norma editorial i Norma còmics et conviden a la 
presentació d’Alpha, Estació París Nord, que compta amb la intervenció de Bessora 
i Barroux, autors del llibre; Rafa Martínez, fundador de Norma Editorial, i Vicent 
Sanchis, director de TV3.» Això és un altre míting, perquè el concepte de míting 
que té vostè deu ser d’expressió pública, tant si estàs analitzant l’actualitat, com si 
estàs analitzant la mateixa televisió, com si estàs analitzant una novel·la gràfica so-
bre refugiats i sobre immigració, que realment està molt bé. Jo dedique vint-i-quatre 
hores al meu càrrec, i hi ha una part de projecció que vostè i qualsevol pot compro-
var –supose que per això ho sap tan bé– que apareix en el Portal de la transparèn-
cia, en tots els portals deguts. I no se tracta de fer mítings –aquí és on segurament 
discrepem–, se tracta d’explicar-se. Vaig fer una anàlisi de l’actualitat, ahir, de l’ac-
tualitat que representava aquest llibre.

I també vaig fer una anàlisi de la realitat quan vaig anar al CAC a parlar de tele-
visió, o quan vaig anar a Acció Cultural del País Valencià per parlar de les relacions 
entre Televisió Valenciana, IB3 i Televisió de Catalunya. L’única cosa que m’agra-
daria, quan algú fa expressions tan contundents, és que definira, primer, que entén 
per míting, perquè no sé si estelades o no estelades o ahir hi havia... Mira, aquí la 
tinc, la portada del llibre, aquest també, darrere, no sé si això és perillosíssim, sinó, 
senzillament, la diferència entre el míting que diu vostè i l’anàlisi de l’actualitat.

I com a director de Televisió de Catalunya em demanen aquests actes de presen-
tació, d’anàlisi de l’actualitat, anàlisis del mitjà, als quals continuaré anant. Quin és 
el pròxim? M’agradaria que fora un acte de Ciutadans o d’alguna fundació que es-
tiga pròxima a vostès i que, amb molt de gust, també vindré a analitzar la realitat i 
mai a fer uns mítings, com diu vostè, amb tanta contundència.

El president

Gràcies. Senyor de Páramo, té la paraula, quinze segons.

Fernando de Páramo Gómez

Sí, molt ràpid. Usted sabe perfectamente la diferencia entre un mitin y una con-
ferencia para hablar de refugiados, para hablar de novelas. Básicamente, que no sé 
si usted, cuando habla de refugiados, tiene una «estelada» detrás; no sé si usted, 
cuando habla de refugiados, habla de un referéndum; no sé si usted dice que hay que 
desobedecer; no sé si usted habla de estructuras de Estado como habló en ese mitin. 
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No nos tome el pelo, señor Sanchis, una cosa es ir a hablar de novelas, de presentar 
un libro, y otra es ir con la ANC, que no son sospechosos de no ser independentis-
tas, a hacer un mitin, señor Sanchis, que es lo que usted hace, hablar de política, a 
comprometer la imparcialidad de los medios de comunicación, como le dice el li-
bro de estilo, que no se ha leído. Léaselo estas vacaciones, ya que veo que está muy 
ocioso, y léase todos los artículos, especialmente los que dicen que usted no puede 
ser un político. Si usted quiere ser político, preséntese a unas elecciones, gane unas 
elecciones, concurra en una lista y siéntese en este lado, con los diputados, pero aho-
ra está sentado en el otro lado...

El president

Senyor de Páramo...

Fernando de Páramo Gómez

...en el lado del director, que le pagamos todos los catalanes.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Jo no sé si vull ser polític, però si algú vol fer l’anàlisi semàntica, està bé que es 
presente com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Hi torne a insistir, la dife-
rència entre míting i anàlisi de la realitat. I ja que vostè ho diu així, doncs, la prò-
xima vegada porta vostè un tros de l’entrevista o de la conferència o del que siga i 
em diu on faig jo mítings. I aleshores li diré: «Mire, té raó, potser en aquest moment 
vaig fer un míting.» Mentre faça anàlisi de la realitat i cure molt de les meues pa-
raules pel càrrec que em correspon, això jo no ho faré.

I vaja, no sé, hi torne a insistir, les portes del director de TV3, les vint-i-quatre 
hores del dia estan obertes a tothom. A gent que demana explicacions, a gent que 
demana anàlisis, a gent que demana com anirà això, com anirà allò, respecte a tots 
els àmbits, també, àmbits periodístics, perquè la meua feina també és periodística. 
La diferència entre el que diu vostè i entre el que jo crec que vaig fer és que, torne 
a insistir-li, jo no faig mítings. I per cert, l’article 2.1.1.2.5 també el portava jo, vull 
dir, que al final ja me’l sabré de memòria. I me’l crec.

El president

Gràcies.

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

322-00152/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les ges-
tions fetes per donar compliment sobre el nomenament del nou director de TV3, i 
la formula la diputada Jéssica Albiach, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot. Té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, gràcies president. Bon dia, presidenta. Sap que el passat mes d’abril, aquest 
Parlament aprovava una moció de Catalunya Sí que es Pot, amb el suport de tots els 
grups de l’oposició, en què es reprovava el nomenament del nou director de TV3, 
Vicent Sanchis, es demanava la consideració a altres candidatures i, a més, es de-
manava, també, la seva dimissió. Han passat gairebé dos mesos d’això i no només 
no s’ha pres cap mesura, sinó que ens hem adonat que no ens equivocàvem. I no ens 
equivocàvem quan no qüestionàvem la trajectòria professional del senyor Sanchis, 
però sí la defensa d’uns interessos de la part i la seva manca d’imparcialitat. 

Ho vam comprovar quan, saltant-se el llibre d’estil –i s’acaba de preguntar pel 
company anterior–, el senyor Sanchis anava a un acte de l’ANC per parlar sobre l’ac-
tualitat política, i fins ací, no qüestionaríem. El problema és que el senyor Sanchis 
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va dir coses, com que «s’entén, fins i tot, una certa opacitat del Govern català a l’ho-
ra de prendre decisions». Ho feia parlant del referèndum, òbviament, i de la Llei de 
transitorietat, i deia que «no es podien donar gaires pistes sobre el que pretén fer», 
diu, «perquè els impediran fer-ho». El nou director de TV3, saltant-se el llibre d’es-
til, entén l’opacitat del Govern. Això vol dir que, si l’entrevisten a TV3, entendran 
que no responga unes quantes qüestions o directament no li preguntaran? Quin ser-
vei públic s’està fent, si s’entén que determinades informacions, que són transcen-
dentals per al futur del nostre país, no s’expliquen per part dels seus màxims respon-
sables? Per tant, no ens equivocàvem quan dèiem que qüestionàvem la imparcialitat 
del senyor Sanchis, sinó que ens reafirmem en la moció que vam demanar. 

I d’altra banda, vostè va anunciar reunions amb els presidents dels grups parla-
mentaris o amb representants dels grups, després de l’aprovació de la moció, i al-
menys el meu grup encara està esperant la convocatòria. Per tant, necessitem saber 
si ja s’ha reunit amb representants d’altres grups parlamentaris, que sembla que sí. 
Ens agradaria saber com han anat aquestes reunions, quines són les conclusions a 
les quals s’ha arribat i quan li toca al president del meu grup Parlamentari. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyors i senyores diputats i diputades. Pel que 
fa a la moció i a les gestions fetes per aquesta vicepresidència per donar compliment 
a la moció, com bé coneix vostè, el termini per aplicar la moció és de quatre me-
sos i, per tant, estem dintre del període de compliment de la moció. Estem pendents 
de fer totes les trobades que hem proposat als diferents grups parlamentaris i el seu 
grup parlamentari va rebre, igual que la resta de grups parlamentaris d’aquesta casa, 
una carta signada per mi, ja deu fer cinc o sis setmanes, no recordo la data, i tots els 
grups parlamentaris han rebut una carta. I aquells que ho han convingut, ja s’han po-
sat d’acord amb la meva secretaria, han tancat una data i ens hem vist amb diferents 
grups. Aquest va ser el procediment que va decidir el consell de govern i estem en 
aquesta fase, fent les reunions, i un cop hàgim fet totes aquestes reunions el consell 
de govern valorarà novament la moció i prendrà les decisions, si calen, al respecte.

El president

Gràcies. Senyora Albiach, té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, no m’ha comentat quines són les principals conclusions de les reunions que 
s’han fet ja, prèviament. El meu grup no té constància d’aquesta carta, per tant, no 
sé si s’ha perdut pel camí, però, de tota manera, miri, el desgavell que està vivint 
ara mateix la corporació no té comparació amb altres moments. Tenim, d’una ban-
da, el senyor Sanchis fent conferències sobre el referèndum i entenent l’opacitat del 
Govern, queixant-se que les lleis audiovisuals catalanes són massa restrictives en 
comparació amb les espanyoles, que són menys ètiques i que, per això, ens resulta 
més difícil competir, demanant que no es facin noves lleis al Parlament que busquin 
la neutralitat dels mitjans públics, perquè això només ajudaria a perpetuar esquemes 
del passat. Tenim la creació de la Direcció d’Esports, que passa al senyor Christian 
García a nivell del director de TV3 i de Catalunya Ràdio per decantar la balança 
cap al costat de Convergència en aquesta batalla interna que vostès tenen amb Es-
querra Republicana. Tenim diverses mocions aprovades, en aquest Parlament, que 
no s’estan complint...

El president

Senyora Albiach, se li acaba el temps...

Jéssica Albiach Satorres

Així que, facin el favor d’acatar el que s’aprova en aquest Parlament. 
Gràcies.
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El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, dir-li que no hi ha cap desgavell a 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; que el consell de govern pren les 
decisions quan toca i els directors dels mitjans també, i que seguim treballant per 
tenir uns mitjans líders i per poder assolir el que aquest Parlament ens demana, amb 
el mandat-marc i en tots els àmbits que ens corresponen com a corporació.

I pel que fa a la creació de la Direcció d’Esports, va molt equivocada en les afir-
macions que vostè fa. La Direcció d’Esports ja portava tretze, catorze mesos con-
fluïda i era el mateix el director que hi havia en un mitjà i en l’altre. Per tant, vostè fa 
afirmacions que no són certes i, com li dic, cap desgavell, i aquest consell de govern 
i aquests directors de mitjans i la resta de directius de la corporació treballem per 
fer uns mitjans públics potents per al nostre país.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les condicions 
laborals dels professionals de la corporació

322-00154/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les condicions 
laborals dels professionals de la corporació, la formula la diputada Jéssica Albiach, 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, gràcies president. Ara, per un altre tema completament diferent, presidenta. 
És un tema relatiu als drets laborals del personal de la corporació. Són dues en una, 
li plantejo ara una i l’altra a la rèplica, que no la veig. (L’oradora riu.)

Des del comitè d’empresa i també de grups de treballadores directament interessa-
des s’han adreçat, sense cap resposta, a la direcció de la televisió, a recursos humans, 
a la corporació, per parlar d’un pla de jubilacions parcials vinculades als contractes 
de relleu. Amb la llei a la mà i malgrat el desastre de la reforma laboral del Partit 
Popular, hi ha espai per fer jubilacions parcials a les persones que tinguen més de 
seixanta-un anys i que tinguen els suficients anys cotitzats. Podrien escollir entre un 
25, un 50 o un 75 per cent acumulat en un període concret de temps, i suplir les hores 
amb un contracte de relleu. I quan aquestes persones arriben als seixanta-cinc anys i 
ja s’estiga completament jubilat, la persona que fins ara feia el relleu podria passar a 
estar contractada de manera indefinida i amb un horari del cent per cent. Seria algu-
na cosa completament voluntària i només caldria incorporar-ho al conveni col·lectiu. 

En lloc d’anar dient contínuament que la plantilla de la corporació està envellida 
i amenaçant soterradament amb un nou ERO, aquesta creiem que seria una oportu-
nitat fantàstica per renovar personal d’una manera que no és traumàtica, sense per-
dre plantilla i, a més, fent una transferència de coneixements. De fet, des d’ara i fins 
al 2022, més de quatre-centes persones, per edat, es podrien acollir a aquest pla. 
Ens agradaria saber què en pensa. Si ho tenen present i, en tot cas, quan es podria 
començar a aplicar.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, tot i que la pregunta era sobre les 
condicions de les professionals, vaig entendre que eren les dones que treballen a la 
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corporació i no era sobre el tema de les jubilacions parcials, hi ha un altre grup par-
lamentari que m’adreçava una pregunta vinculada a aquest tema, doncs, la pregunta 
és pertinent, la feia també un altre grup. I un dels reptes que té la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per als propers anys precisament és rejovenir la plan-
tilla i incorporar gent jove a la plantilla, d’entre molts altres aspectes estratègics que 
s’estan treballant des de la corporació. Per tant, són objectius a estudiar i valorar.

En aquest moment, la mitjana d’edat, a finals del 16, de la plantilla era de cin-
quanta-un anys, i un percentatge de la plantilla amb edats superiors a quaranta anys, 
del 82 per cent. La figura de la jubilació parcial amb contractes de relleu podria ser 
una de les fórmules, i des de Recursos Humans de la corporació s’està estudiant, 
està sobre la taula i és un tema que s’estudiarà com una de les possibilitats, com li 
dic, d’incorporar talent jove a casa nostra.

El president

Gràcies. Senyora Albiach, té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies. Presidenta, no ens ha arribat a quedar massa clar si es posarà en mar-
xa o si donaran resposta a aquesta demanda de les treballadores que s’han adreçat. 
Ens ha dit que s’estava estudiant, però no sabem si finalment serà efectiu i com es 
donarà resposta. 

I també aprofite per incloure una altra pregunta sobre els drets laborals. Ens tro-
bem amb que els portals d’internet, tant de la tele com de la ràdio, estan funcionant 
molt bé, tenen unes bones dades d’audiència, i vostès són els primers que aprofiten 
per publicitar-ho, però sí és cert que els treballadors i les treballadores del perfil on
line tenen una desregulació horària total i tenen una plantilla molt minsa. No sé si 
s’està plantejant, donat l’èxit que té aquest portal, en reforçar les dotacions del per-
sonal que està treballant en internet.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, com vostè sap, les limitacions de 
contractació que té la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals són les que són, 
tenim la plantilla que tenim i, en aquests moments, ja dediquem un 54 per cent dels 
nostres recursos a pagar el capítol I. Per tant, sí que, quan sorgeixen noves feines, es 
poden redistribuir els efectius que ja hi ha a dintre de la casa, i això es fa sovint en 
àrees emergents i en àrees que deixen de tenir tanta rellevància o importància. Per 
tant, tot aquest tema s’estudiarà.

I pel que fa al que em deia abans de les jubilacions parcials, com li dic, no li puc 
avançar res més. Està sobre la taula i s’estudiarà. No s’ha pres una decisió al respec-
te, encara. Si s’hagués pres, li ho diria.

Gràcies.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la signatura del 
contracte programa

322-00155/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la signatura del 
contracte programa, la formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Té la paraula.
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David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Senyora Llorach, no ens posarem d’acord amb 
el diagnòstic del que està passant, eh?, a la ràdio i la televisió pública. Nosaltres pen-
sem que ha d’haver-hi més pluralitat, que ha d’haver-hi noves veus, i vostès conti-
nuen parlant de que la pluralitat està garantida pel lideratge i que hi ha nous formats 
que influeixen en les nostres audiències.

Però hi ha una qüestió, hi ha elements que no són de discussió. El sector audio-
visual està, per dir-ho d’alguna manera, molt preocupat amb la situació actual. Te-
nim que els treballadors també tenen un punt de preocupació per la seva estabilitat 
laboral. Hi ha una situació d’incertesa des del punt de vista econòmic amb tot el 
que està passant a la corporació catalana i, sobretot, hi han diferents paràmetres de 
mesura de la qualitat, el control i la pluralitat en els mitjans públics. I tots aquests 
problemes, la millor eina que tenim o que tenen vostès per solucionar-los o per or-
denar-los o per enllestir-los o per resoldre’ls és el contracte programa. Jo diria la 
millor i l’única eina que tenim.

Bé, sembla ser que ja el contracte programa està a punt de signar-se. Està a punt 
de signar-se des de l’any 2014, eh?, que el senyor Homs va dir que ja el tenim en-
llestit, que està embastat i que ja el tenim a punt de solfa. Després al 2015 també 
van dir: «El signarem» –el senyor Homs ho deia– «estem en condicions de signar-lo 
les properes setmanes.» I a l’últim Ple, la consellera ha dit: «Ja està, això ja està, a 
punt d’estar. I estem en un moment de discussió, de debat i de consens amb la cor-
poració.»

Doncs, senyora presidenta del consell de govern de la corporació, com va aquest 
debat amb el Govern sobre el contracte programa?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, poc puc avançar-li més del que ja li 
vaig avançar fa dos compareixences, si no m’equivoco, pel que fa al contracte pro-
grama. El Govern hi està treballant. Com sap, el document de treball el consell de 
govern el va deixar enllestit al desembre, el va trametre al Govern, i és el Govern, en 
aquests moments, que està treballant en la revisió d’aquest text. Text que coneixen, 
que han estat ja informats, tant pel comitè d’empresa com pel consell assessor de 
continguts. Queda el tràmit de l’informe del CAC, que se n’ha d’ocupar el Govern, i 
estem treballant amb tot el que fa referència al pressupost que ha de contenir aquest 
contracte programa. 

Per tant, els treballs van avançant, però no estan tancats encara. I espero, com 
vostè diu... Estic d’acord amb vostè que una de les eines importants per donar esta-
bilitat a la corporació és tenir signat el contracte programa i, per tant, en això estem 
i el Govern està en això, suposo, acabant els seus treballs.

El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí, moltes gràcies, senyor president. De vegades tinc la sensació de que vostès no 
són prou conscients de la rellevància del contracte programa. Perquè és veritat que 
el contracte programa serveix per posar ordre en el que tenim, però sobretot també 
serveix per donar una visió de futur de com han de ser els mitjans públics, sobretot 
en el panorama actual del sector audiovisual. I aquest exercici no s’està fent. I men-
trestant la situació és la que és, l’audiència va com va i la situació interna de la cor-
poració és la que és. I nosaltres tenim la sensació de que vostès no són prou cons-
cients de que han de posar-se les piles, han de posar-se a treballar i han de plantejar 
situacions concretes i situacions estratègiques, i sense el contracte programa no ho 
podran fer. 

Simplement, senyora Llorach, dos preguntes. Vostè pensa que el que està pas-
sant ara influeix o no que no tinguem contracte programa? I segona qüestió, segona 
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pregunta: quants anys més hem d’esperar a que el contracte programa estigui a punt 
de signar-se?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

President... Senyor diputat, si al que està passant ara es refereix a la situació po-
lítica, no, no crec que influeixi en absolut en la signatura o no del contracte progra-
ma. El Govern hi està treballant, així m’ho ha expressat la consellera i el secretari 
general de Comunicació, i espero, perquè considero que és una eina imprescindible 
per al bon funcionament de la corporació, que el tinguem a punt ben aviat.

I pel que fa a quants anys més estarem sense contracte, com li dic, espero que 
se signi dintre d’aquest any. I com vostè sap, i jo ja he explicat i l’anterior president 
havia explicat en aquesta cambra, l’anterior contracte programa, que estava fet, in-
format, etcètera, havia fet tots els passos i s’havia fet l’exposició pública i tot i estava 
a punt de signatura, no es va signar perquè tot el problema de l’IVA que hi havia en 
aquell moment sobre la taula i pel que podia portar de constrenyiment en el tema 
econòmic amb les aportacions a la corporació si s’acabava signant.

Per tant, tot l’optimisme perquè aquest contracte programa se signi ben aviat i 
que sigui l’eina que ens permeti estabilitzar la corporació, que ja la tenim estabilit-
zada, com vostè sap, i per poder tirar endavant estratègicament el que ha de ser els 
mitjans públics.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la funció social dels 
mitjans de comunicació públics

322-00157/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la funció social 
dels mitjans de comunicació públics, la formula la diputada Andrea Levy, del Grup 
Parlamentari Popular. Té la paraula.

Andrea Levy Soler

Gracias, presidente. Señora presidenta en funciones, ¿los medios de comunica-
ción públicos de Cataluña están al servicio del independentismo?

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

No, senyora diputada... Perdó.

El president

Té la paraula, senyora Llorach.

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

Perdoni, senyor president. Gràcies, senyor president. No, senyora diputada, els 
mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no estan al ser-
vei de l’independentisme.

El president

Gràcies. Senyora Levy, té la paraula.

Andrea Levy Soler

¡Lástima! Ustedes, independentistas, sí; valientes, muy poco, ¿eh? Mira que me 
gustaría, y se lo he formulado en varias ocasiones, que lo reconociera, porque es 
que si lo reconociera yo creo que contribuiría a que todos hiciéramos nuestro trabajo 
con mayor facilidad.
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Mire, seguro que sabrán la frase de Gandhi de que somos esclavos de nuestras 
palabras, y yo no puedo censurar todo lo que ya ha dicho hasta la fecha el señor San-
chis. De hecho, no lo puedo censurar porque, seguramente, ustedes lo han fichado 
como director de TV3 por todas esas palabras, por lo tanto, no es que sea esclavo, es 
que es un héroe por todas esas palabras para ustedes. Pero, claro, a partir del nom-
bramiento como director de TV3 se le presupone que ese tipo de manifestaciones 
ya no las tendría que hacer. 

Decía que qué era un mitin, es fácil de encontrar. Es una reunión de personas en 
donde uno o varios oradores pronuncian sobre temas de política. Y sí, señor San-
chis, usted se pronuncia de política porque ya se pronunciaba sobre política antes. 
Y en la conferencia del 12 de mayo con la ANC, usted se pronunció de política por-
que le gusta. Le gusta más pronunciarse de política que ser director de TV3. Mire, 
yo no le voy a pedir, no le voy a pedir que sea neutral, señor Sanchis, pero, hombre, 
aparéntelo –aparéntelo–, porque así le facilitaría sus comparecencias en esta comi-
sión. Lo mismo que al señor Saül Gordillo.

Mire, yo tuve ocasión de decirle que creía que el iCat era bueno que se pusiera 
en marcha, porque creo que tenemos una escena, un panorama musical, en Catalu-
ña como en el resto de España, de actuales, de bandas con mucha trayectoria y con 
muchos seguidores, que debían tener su espacio. Pero a usted la música no le intere-
sa nada. Porque usted dice que lo importante del iCat es que juega un papel que se 
parece mucho a lo que en un país que tuviera un estado podría ser una estructura de 
estado. Por lo tanto, a ustedes les interesa tener medios de comunicación para crear 
la sensación de que son un estado independiente. A ustedes les interesan sus cargos 
para la independencia, para la política, no para el servicio público que estos medios 
de comunicación deberían dar a todos los catalanes. Por lo tanto, mi petición, señora 
Llorach, ya que no son neutrales, al menos, aparéntenlo.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Senyora diputada, no coincideixo amb cap de les afirmacions que vostè ha fet. 
Al senyor Sanchis se’l va triar, precisament, per ser un professional de reconegut 
prestigi en l’àmbit del periodisme i per això està exercint de director de Televisió de 
Catalunya i, pel que sembla, amb èxit, perquè estem remuntant les audiències, està 
canviant dinàmiques de treball de la casa i, per tant, està anant endavant. Quan ell 
fa una conferència i li demanen a qualsevol entitat pública o privada que faci una 
conferència, pot anar a parlar de televisió, i llavors es cenyeix al seu d’això profes-
sional, però pot anar a parlar de qualsevol altre tema, perquè tots tenim vida priva-
da, també. 

El que m’ha comentat del tema de la música. Jo crec que el director de la ràdio ha 
demostrat sobradament i ha sigut un dels defensors, al costat del consell de govern, 
de recuperar iCat a l’FM. I, que jo sàpiga, és una emissora musical. No sé a què es 
referia. No sé si el director vol dir-hi alguna cosa. Dit això, com que moltes de les 
coses que vostè plantejava anaven adreçades específicament al director de la tele o 
al director de la ràdio, no sé si volen completar el que jo ja he dit. Però nosaltres som 
un mitjà públic plural i, evidentment... (Veus de fons.) Perdó. (Veus de fons.) Som un 
mitjà públic plural. No esgoto més el temps.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora Levy, tot depèn dels diccionaris i de les percepcions. El Diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans: «Míting: Acte públic de caràcter polític, social, cultu-
ral amb intervenció de personalitats que té la finalitat de transmetre idees, atraure 
l’adhesió, el vot, etcètera.» Jo no faig mítings, senyora Levy. Potser, segons el Dic-
cionari de la Real Acadèmia Española, sí; segons l’Institut d’Estudis Catalans, no.

Gràcies.

El president

Gràcies.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les jubilacions 
parcials amb contractes de relleu com a fórmula per a rejovenir la 
plantilla i incorporar nous perfils

322-00158/11

Passem, doncs, a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre 
les jubilacions parcials, i la formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Bé, gràcies, president. En realitat, ja s’ha fet la pregunta, no?, i, per tant, crec que 
puc afegir poc. Per tant, la primera part de la pregunta potser és una petició que ja 
va fer el portaveu del meu grup en aquesta comissió, que és que tots els grups fés-
sim preguntes amb el qual enunciat sapiguem què es pregunta, perquè si no hauria 
estat bé agrupar-les i poder-les fer alhora, perquè ara probablement ja no té sentit.

Per tant, més enllà de tornar a reiterar per part del nostre grup aquesta petició, 
que crec que seia un esforç per part de tots els grups i facilitaria la feina de tothom 
–en qualsevol cas, vostè abans ja ha respost–, no vull aprofundir-hi gaire més, però 
sí que és veritat que hem parlat sovint en aquesta comissió de rejovenir la plantilla, i 
hem parlat dels professionals que hi ha a la casa menors de trenta anys, dels gairebé 
inexistents professionals menors de trenta anys que hi ha a la casa, i nosaltres creiem 
que això és molt important. I n’hem parlat, eh?

Per tant, crec que és una petició conjunta, jo diria que gairebé unànime, perquè 
no és només una qüestió estadística, de mitjana, de rebaixar la mitjana d’edat, que 
això no aportaria res només baixant aquesta xifra, sinó per les ganes, l’energia, la 
saba nova, les noves visions que poden portar, per tant, aquests contractes de re-
lleu vinculats a prejubilacions, segurament, poden acomplir els dos objectius; d’una 
banda, aquestes noves ganes, aquest rejoveniment de la plantilla i, d’una altra banda 
–que és una qüestió molt important i que amb la PAC, òbviament, no es va aconse-
guir–, la transparència del coneixement i de l’expertesa dels magnífics professionals 
que hi ha en aquest casa, que porten molts i molts anys acumulant experiència i, en 
fi, i un know how imprescindible i, per tant, vincular aquestes dues qüestions segu-
rament resoldria un problema i un altre, no?

Per tant, nosaltres enteníem que és una bona qüestió. Sabem que hi ha hagut tam-
bé per part del comitè d’empresa reunions informatives a la tele i que sembla que és 
una proposta que genera prou adhesió també entre bona part d’aquests professionals 
que estan tocant a la jubilació i, per tant, des del nostre grup, posar sobre la taula, 
tot i que ja ho hem fet, que creiem que aquesta pot ser una bona iniciativa justament 
per equilibrar i per trobar sortida a aquestes dues qüestions.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com ja he avançat abans, és un objec-
tiu rejovenir la plantilla, i incorporar talent jove és important per casa nostra, però 
aquest rejoveniment de la plantilla i aquesta captació de talent jove s’ha d’encarar de 
manera molt, molt realista i tenint en compte la realitat pressupostària que tenim a 
la corporació. Ja tenim un 54 per cent del nostre pressupost que es dedica a capítol 
I i tot i que crec, com vostè diu, que és imprescindible, per poder fer tots aquests 
passos ho tenim sobre la taula. Des de la Direcció d’Estratègia i Recursos Humans 
s’està treballant el tema; és un tema obert, s’estan mirant aquestes i altres fórmules 
per incorporar talent jove a casa nostra, i sí que aquesta transferència de coneixe-
ment de la gent que té més edat a aquesta gent jove és important.

I cal, perquè a vegades hi han nous perfils professionals, perquè està canviant molt 
el sector audiovisual i, per tant, per donar cabuda a aquests nous perfils professionals 
s’han de buscar fórmules, i que una d’aquestes podria ser aquesta figura de la jubilació.

Com he dit, s’està estudiant i és un tema que ens preocupa i ens ocupa.
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El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les declaracions del 
president de Ràdio Televisió Espanyola sobre l’entrada de la Corporació 
a la Unió Europea de Radiodifusió

322-00159/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les declaracions 
del president de Ràdio Televisió Espanyola sobre l’entrada de la Corporació a la 
Unió Europea de Radiodifusió, la formula el diputat Fabian Mohedano, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.

Té la paraula.

Fabian Mohedano Morales

Sí, gràcies, president. Presidenta Llorach, aquestes declaracions les va fer el 
president de Ràdio Televisió Espanyola a la comissió homòloga a aquesta a Corts 
Generals. En aquesta organització hi ha setanta-tres membres sobre cinquanta-sis 
estats. Per tant, hi han més organitzacions, tant d’àmbit públic com d’àmbit privat. 
Per exemple, hi és la Cadena SER, hi és la COPE, i després hi ha organitzacions 
d’àmbit regional d’estats tan jacobins com França, Itàlia o Bèlgica.

La pregunta seria: quina creu que és el motiu pel qual Ràdio Televisió Espanyo-
la o el Govern d’Espanya no vol que la corporació n’esdevingui membre? Jo només 
sospito que sigui per por a perdre el Festival d’Eurovisió, però posats pel cas que no 
sigui pel fet d’Eurovisió, el que sí que seria més preocupant és que fos per no per-
metre a la corporació que pugui ampliar les seves relacions des d’un punt de vista 
professional, des d’un punt de vista empresarial, que és el que sí que li aniria bé a la 
corporació, establir contactes en aquesta xarxa.

Gràcies.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, deixi’m dir-li que l’afirmació contun-
dent que va fer el director de Ràdio Televisió Espanyola de que els mitjans de la cor-
poració no formen part de la Unió Europea de Radiodifusió realment no s’ajusta a la 
realitat, i no s’ajusta a la realitat perquè, de fet, la corporació hi té presència a través 
de Catalunya Ràdio des del 5 de març del 2009. Per tant, som participants autorit-
zats a la Unió Europea de Radiodifusió i, com dic, a través de Catalunya Música ja 
fa vuit anys gairebé que estem a la UER.

Però estem a la UER només com a participant autoritzat, no ho estem com a 
membre de ple dret. I la participació que hem fet fins ara a Catalunya Música ha 
permès que compositors i intèrprets catalans que des de Catalunya Música es gra-
ven es puguin emetre en altres països de la Unió Europea i així internacionalitzar la 
cultura catalana a través de la UER. Però, com deia, realment, no en som membres 
de ple dret i sí que per aquest motiu, i perquè un dels objectius que perseguim com a 
consell de govern és treballar i incorporar la corporació com a membre de ple dret 
a la UER per optar a més intercanvis i més interrelacions, s’està treballant per tor-
nar a sol·licitar l’entrada, s’estan elaborant els expedients i de ben segur espero que 
no hi haurà cap impediment perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
pugui ser membre de ple dret de la Unió Europea de Radiodifusió.

El president

Gràcies. 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els procediments 
per a mesurar les audiències

323-00128/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de la Televisió de Catalunya, 
sobre els procediments per mesurar les audiències, i la formula el diputat Jordi Cu-
minal, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. En un dels seus mítings per buscar 
vots de la setmana passada, vostè reflexionava sobre la mediació de les audiències 
–s’entén la ironia, eh?, que quan l’acusen d’anar a fer reflexions en fòrums públics 
es puguin tergiversar algunes de les seves intervencions–, feia referència sobretot 
al concepte dels nous consums que hi ha dels mitjans de comunicació, sigui per in-
ternet, sigui per altre tipus de dispositius. I en aquest sentit, fruit que es va fer en el 
fòrum de la comunicació del CAC, li agrairíem si en aquesta comissió pogués com-
partir el seu criteri sobre com s’haurien de poder ajustar millor les mesures de les 
audiències a partir dels nous consums audiovisuals que hi ha en aquests moments a 
Catalunya i al món.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Sí, en el poc temps que em queda, després de pensar tot el dia 
amb política, de vegades reflexione sobre televisió, també. I sí, mire, i estaria molt 
content –ho torne a repetir– de fer aquestes reflexions en algun míting per a algun 
partit que està tan preocupat per aquests mítings, perquè aleshores potser tots apren-
dríem una mica més de televisió, jo i ells.

Hi ha un neguit i ha una preocupació que cada vegada pren més força, perquè 
respon a una situació real, que és la situació que tots sabem que creix el consum 
d’audiovisual però decreix el consum de televisió en línia, és a dir que decreix el 
consum de televisió convencional amb els aparells televisius que tenim a casa. I l’au-
diència, que per a les audiències televisives que fa la mesura una empresa que es 
diu Kantar Media, es basen estrictament en el consum d’aquesta televisió en línia. 

És clar, això provoca preocupació també en el sector d’empreses, publicitat, et-
cètera. Per què? Perquè diuen: «És possible que nosaltres estiguem mirant consum 
televisiu per franges i per canals... És possible, no, ho estem fent, i estem anunci-
ant-nos segons aquests criteris, però la realitat va molt més lluny». Hi ha múltiples 
cadenes de pagament, tancades, temàtiques, etcètera, i un consum de producte te-
levisiu que entra en tot el món d’internet, en diferents plataformes també, i també 
amb diferents suports: el mòbil, el portàtil, la tablet, etcètera. Aleshores, és clar, la 
preocupació és que la Televisió de Catalunya té uns ingressos per publicitat i de qui-
na manera ens poden afectar aquests canvis en el futur, perquè acabaran arribant 
d’una manera o d’una altra.

I aquesta és la reflexió. El consum televisiu actual es mesura pensant en persones 
que miren televisió convencional i que tenen més de cinquanta anys o menys de deu 
i no respon a tota la realitat. Bé, sabem que hi ha en marxa un projecte pilot pioner 
a Europa, que fan entre la mateixa empresa que mesura les audiències televisives i 
Comscore, que mesura audiències digitals, i que aquest nou projecte creuarà dades; 
creuarà dades ja de televisió lineal, consum d’internet, taula, telèfons d’intel·ligència, 
etcètera; i, a més a més, donarà uns espais de set dies d’emissió.

Bé, em fa l’efecte que des de Televisió de Catalunya, des dels mitjans de la cor-
poració hem de preveure tots aquests moviments. Hem de reivindicar també que, 
efectivament, a l’hora de valorar publicitat es miren també altres suports, perquè és 
lògic, i hem d’estar preparats per a aquests canvis que vindran. I per això els equips 
que hi han a Televisió de Catalunya ho estan analitzant amb molta cura i mirant 
d’aportar tot el que puguem, la nostra contribució, i fins i tot avançar-nos als temps 
que vindran.
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El president

La següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre les au-
diències de Televisió de Catalunya.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les audiències de 
Televisió de Catalunya

323-00133/11

La formula el diputat Fernando de Páramo, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Bé, gràcies, president. Ya le dije, señor Sanchis, el primer día que vino a esta co-
misión que nos daría mañanas, tardes de gloria, porque usted siempre tiene que tener 
la última palabra. A mí también me lo decían eso en el colegio. (Rialles.) Pero veo que 
lo del mitin le ha dolido, le ha dolido lo del mitin. Piénseselo mejor la próxima vez que 
vaya usted a un mitin de la ANC, piénseselo mejor y no vaya; es tan fácil como no ir.

Pero vamos a hablar de audiencias. Ya que el señor Cuminal siempre está ahí 
para echarle un capote y para ayudarle, más que controlarle, hablaremos de audien-
cias. Mire, 9,6 de share, señor Sanchis. A usted ya no le salva ni la Champions; ni 
los goles de Messi le salvan a usted, señor Sanchis. Porque ustedes, que confían 
todos siempre en el futbol, esta vez ni le salva el futbol. Porque usted va en caída 
libre, señor Sanchis. La televisión pública en Cataluña va en caída libre, pero es-
pecialmente desde que usted ha entrado como director. Se está notando el efecto 
Sanchis, pero para mal; se está notando para mal, porque ya nos ha adelantado Ga-
licia, Andalucía nos pisa los talones y ustedes, con el presupuesto que tienen, con la 
infraestructura que tienen... –si me escucha–, con la infraestructura que tienen, con 
los medios que tienen, la verdad es que es muy triste que estemos en esta situación.

Como le decía, los peores resultados de la historia de la televisión pública de Ca-
talunya los está cosechando usted. Por eso antes les decía que estaría bien..., usted no 
tiene la culpa de todo, ¿eh?, pero estaría bien que menos mítines, señor Sanchis, y más 
trabajo para intentar solucionar las audiencias; menos conferencias con la ANC hablan-
do del referéndum. Como dice usted, textualmente: «Estic convençut que el referèndum 
serà convocat», hombre, si eso no es un mitin político, que venga Dios y lo vea. Pero, en 
cualquier caso, señor Sanchis, un poquito más de trabajo para esos cien mil euros que 
le pagamos todos los catalanes, destinado a las audiencias, a mejorar esas audiencias 
que no mejoran, no mejoran especialmente desde que usted está al frente.

Mi pregunta es: ¿cuál es la previsión? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a sacar 
comunicados, como hicieron con TV3, diciendo que va todo muy bien, que son us-
tedes los mejores del mundo y que son campeones del mundo en el prime time, con 
los peores datos de audiencia de la historia? Autocrítica, señor Sanchis, un poquito 
de autocrítica, porque no vamos bien, vamos muy mal en datos de audiencia y no he 
escuchado ni una palabra de autocrítica por su parte.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Ni ara tampoc, i em sap molt greu. I em sap molt greu per-
què vostè es mira el llibre d’estil, però no es mira els llibres d’audiència ni les da-
des d’audiències, i em sap gravíssim, perquè aquesta vegada m’ho han posat molt 
fàcil. M’ho han posat tan fàcil que les audiències a la Televisió de Catalunya estan 
en aquests moments observant una pujada bastant constatable, de tal manera, senyor 
diputat, que vostè parla del 9 i resulta que en aquest mes que portem del maig es-
tem ja en segon lloc, hem recuperat el segon lloc en visió de televisió a Catalunya, 
i resulta que en lloc del 9 coma no-sé-què, que diu vostè, estem en el 10,4 en el que 
portem de mes; i tota la previsió, i serà total –i en això no m’equivocaré–, acabarem 
aquest mes i serem els segons en audiència, i venim dels tercers quan vaig entrar jo. 
I les pujades són generalitzades en totes les franges, i també en informatius.
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I li diré una altra cosa, perquè, és clar, això sí que convindria que s’ho mirara 
abans de vindre aquí i parlar com parla, i potser això també fa referència a altra 
mena d’expressions que se fan de vegades i que no són tan seriosos com caldria. 
Mire, això no és segurament per mèrit meu, perquè una part important, una part im-
portant d’aquesta pujada, que és molt constatable i és molt forta –i si ho vol després 
parlem també en internet, que és molt més forta–, es deu a una programació que ja 
estava detectada, que ja estava programada abans, que ja estava preparada d’abans 
i, per tant, tinc un mèrit, per dir-ho així, no del tot, molt parcial. He agafat progra-
mes que no funcionaven, els he suprimit; he mirat franges horàries, he allargat les 
franges horàries. I ara parle en primera persona perquè vostè m’obliga a parlar en 
primera persona; sembla que tot siga..., d’acord, tot està sota la meua responsabilitat. 
Ja li enviaré els flaixos de cada dia que fem d’audiència. És increïble realment que 
vostès no els miren i no els tinguen en compte. 

I també li diré una altra cosa final: ni tot és mèrit meu, ni tot és culpa meua, per-
què m’han vingut algunes coses, però tampoc és mèrit meu. Però sí que hi ha una 
cosa que tinc clara, ho entome: la proposta i la meua intenció és mantindre el segon 
lloc; ja parlarem quan arribe l’estiu, perquè és molt difícil, si és possible, i espere 
que sí, en setembre haurem consolidat el segon lloc i estarem disputant el primer. 
I aleshores, què passarà?, també podré continuar fent mítings? 

Moltes gràcies.

El president

Senyor de Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Está muy bien, ¿eh?, sus sueños de ser segundo, de ser primero, incluso de lide-
rar la televisión, pero vamos a la realidad. Lo digo porque usted, en sus mítines, que 
también habla del futuro, del referéndum y de lo que vendrá..., pero la realidad es 
caprichosa, es lo que le pasa a los que solo piensan y los que solo sueñan, y es que, 
actualmente, la cuota de abril es del 9,6. No lo digo yo, –me dice vostè, el 9,6 aquest 
que diu...–, no, no, lo dicen los datos de audiencia. ¿Y sabe cuál es su estrategia? 
Como no me salen los números, vamos a cambiar la medición de audiencias, a ver 
si así salvamos algunos el puesto.

Como los números no me salen, como las audiencias no me salen bien, como 
no me salen los números que a mí me interesan, cambiamos la medición. ¿Ese es 
el proyecto que tiene usted, para mejorar la audiencia, cambiamos los sistemas de 
medición? ¿Ese es el único proyecto que tenemos? Mire, la realidad es que somos 
cuartos, señor Sanchis, y la realidad es que tenemos los peores datos de audiencia de 
Cataluña. Si usted consigue el liderazgo, yo seré el primero en felicitarle...

El president

Senyor de Páramo...

Fernando de Páramo Gómez

...pero parece que no va por el buen camino.

El director de Televisió de Catalunya

M’agradaria que em diguera vostè on mira les dades. Kantar Media es on les 
mirem nosaltres. Perdó, senyor president, però com això entrava ja en una certa ale-
gria... M’agradaria que em diguera on constata i on mira vostè les dades. Jo sí que els 
dic... I a més, faré una cosa, mire, com que és Kantar Media, si vol ara li passaré les 
dades de Cantar Media d’ahir. Hi estem d’acord? Sap el que és Kantar Media? (Veus 
de fons.) Jo li dic, les dades de què jo parle són Kantar Media. Li pregunte: d’on treu 
vostè les de vostè. Com s’atreveix a dir que manipulem dades, quan estem parlant 
de l’únic organisme reconegut que pot mesurar audiències televisives en Espanya?

Senzillament, és a dir, torne a repetir-li: m’agradaria que mirara exactament d’on 
pren aquestes dades i jo ara li passaré el meu mòbil i vostè es podrà mirar les au-
diències de Kantar Media d’ahir, oficials, a tot Espanya, i que tenen, en referència, 
totes les agències, tots els mitjans de comunicació, siguen públics o siguen privats.

Gràcies.
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El president

Gràcies.

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

323-00131/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les 
audiències digitals dels continguts informatius, i la formula la diputada Adriana 
Delgado, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, seguim parlant d’audiències. Fa pocs 
dies coneixíem les dades proporcionades per Comscore del passat mes d’abril, que 
ens deien que TV3, precisament, era la televisió més vista a Internet i que establia 
un nou rècord d’audiència en espectadors únics a Catalunya, 433.000; també a Es-
panya, 846.000, amb uns creixements espectaculars respecte al mes anterior. I aquí 
voldria posar en valor, ja que hem parlat de nous perfils de professionals, l’esforç de 
la plantilla en aquest àmbit, l’àmbit digital, que precisament són necessaris uns per-
fils professionals determinats i precisament, també, joves. 

Pel que fa al consum multiplataforma, tornant a les dades, el nombre d’usuaris 
únics arriba fins a 1.418.000 a Catalunya i els 2.214.000 a Espanya. Per altra banda, 
Catalunya Ràdio també batia el seu rècord aconseguint un total de 432.000 usuaris 
únics a Catalunya i 471.000 a Espanya. Són, per tant, ho diuen les xifres, unes bo-
níssimes dades de les audiències digitals –n’hem parlat anteriorment, en aquesta co-
missió– que entenem que poden tenir una certa correlació amb les dades d’audiència 
enteses com a clàssiques, però que no sabem si responen exactament a la mateixa 
distribució de les audiències dels diferents programes que obtenim a través de Kan-
tar Media, al que feia referència el senyor Sanchis.

Ens agradaria saber, per exemple, els programes que han tingut millors audièn-
cies a l’abril, com són Polònia, El foraster, La Riera, per citar-ne alguns, que també 
són líders en les audiències digitals, però el que ens agradaria saber són les dades 
concretes dels programes i continguts informatius, que en el cas de TV3 són líders 
absoluts en les audiències tradicionals, i les dades de les audiències digitals, també, 
dels programes informatius de Catalunya Ràdio i del portal 3/24. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Bon dia a tothom. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, vostè ho ha dit, al 
mes d’abril un augment del 74 per cent a Comscore de Catalunya Ràdio i Televisió 
de Catalunya un augment del 30 per cent, que en el cas de Televisió de Catalunya té 
a veure amb el fet de que incorporem el tràfic dels canals corporatius de Youtube i 
que Comscore ho accepta com a consum i com a tràfic i, per tant, en aquest sentit, 
garantim el lideratge, gràcies també a aquest contingut que és de la televisió i que es 
distribueix per Youtube però pels nostres canals corporatius.

Estem molt contents amb aquestes dades, però entenc que vostè pregunti espe-
cíficament per la part d’informatius, que és la que Comscore no dona d’una manera 
específica i que crec que també mereix que li posem atenció pel fet de que de l’abril 
del 2016 a l’abril del 2017 els usuaris únics dels portals de TV3 i Catalunya Ràdio 
han crescut un 12 per cent. El passat abril ja estàvem per sobre dels 2.700.000 usua-
ris únics en els portals de TV3 i de Catalunya Ràdio. I una dada que també és im-
portant és que en aquest any hem augmentat un 81 per cent les visites que provenen 
de les xarxes socials, gairebé arribant als 2 milions de visites.

Amb relació amb el tema informatiu, doncs, els portals informatius de TV3 i de 
Catalunya Ràdio han augmentat amb usuaris únics un 90 per cent en un any, i en 
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visites des de xarxes socials, que s’està fent una feina extraordinària, l’augment ha 
estat del 334 per cent. Són dades d’Adobe, que és l’eina que permet gestionar les 
nostres dades internes, i que responen a la molt bona feina que s’està fent des de les 
redaccions d’informatius de TV3 i de Catalunya Ràdio i de Mitjans Digitals. I dei-
xi’m explicar-li que tot això no és gratuït, no és casual, perquè s’ha fet una aplicació 
de noves dinàmiques de treball i nous protocols d’actuació. 

Actuem pensant més en l’usuari i analitzem com ens consumeixen la informació 
els usuaris de la xarxa, hem establert nous protocols de publicació dels continguts 
informatius a les xarxes socials i, per tant, tenim molt més en compte l’algoritme 
de Facebook. Hem canviat el llenguatge per donar-li més intenció i més proximitat 
i, per tant, ens comuniquem com parla la gent del carrer i, per tant, hem establert 
noves maneres de titular, de narrar i de presentar visualment els continguts i –ja 
vaig acabant– també des de les redaccions, a les quals crec que hem de felicitar, co-
mencen a treballar pensant els continguts com a storytellers, és a dir, que darrere de 
cada notícia hi ha una història que l’usuari vol conèixer i que creiem que els mitjans 
públics li poden explicar.

El president

Gràcies. Senyor de Páramo, per què em demana la paraula?

Fernando de Páramo Gómez

Sí, per contradiccions d’una acusació de manipulació i crec que en trenta segons 
puc aclarir el contingut del que deia el director.

El president

Trenta segons.

Fernando de Páramo Gómez

Sí, muy rápido. Senyor Sanchis, 9,6 es la media de abril, son los datos de Kantar Me-
dia en su comunicado de TV3, usted mismo cierra el comunicado. Si no se lee el libro 
de estilo, por lo menos léase los comunicados de su cadena, que dice: «TV3 tanca abril 
amb una quota del 9,6» Yo le hago una sesión de control mensual, y por eso le hablo del 
9,6 de share, de Kantar Media, de la misma fuente que usted citaba, que le sitúa en esa 
posición tan delicada. Si usted habla sólo de un día en concreto hace trampa; hagamos 
la evaluación siempre mensual y teniendo en cuenta toda la evolución del mes. Por eso 
yo le hablo de ese 9,6, que es el segundo peor dato, por cierto, de la historia de TV3.

Solo era esa aclaración, y gracias presidente por la comprensión. Gracias.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, trenta segons.

El director de Televisió de Catalunya

La diferència entre la seua observació i la meua és que jo em referisc al mes de 
maig, en efecte, i vostè, si per parlar a final del mes de maig... (Veus de fons.) Sí, parlar, 
sí: resulta que jo vaig entrar al mes de març, i al mes d’abril, per tant, era una cosa, i el 
mes de maig comencen a notar-se alguns efectes. Final del mes de maig, avui mateix, 
mensual, no diària, mitjana mensual acumulada, no diària, 10... (Veus de fons.) Bé, 
acaba d’aquí a quatre dies, si vol tornem a parlar a final de mes... (Veus de fons.) No, 
si vol tornem a parlar a final de mes, en la pròxima compareixença.

El president

Senyor Sanchis... Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les darreres dades 
d’audiència dels canals de la corporació

322-00156/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les dar-
reres dades d’audiència dels canals de la corporació, i la formula el diputat David 
Pérez, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.
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David Pérez Ibáñez

Ai!, tan bé que anàvem amb el tema de les audiències, que ja tothom deia que no 
podíem ser cofois en aquest tema, que anàvem malament, ara, ja, una altra vegada 
nos venimos arriba, eh? Perquè hem passat de ser tercers a segons, ara ya nos veni
mos arriba. Encara no ha acabat el mes, eh?, i anirà millor, per TV3, perquè hi ha 
un partit de futbol, anirà millor –anirà millor–, però, senyor Sanchis, mes d’abril..., 
perdó, senyora presidenta, mes d’abril –m’adreço a vostè–, la distància amb Telecin-
co era l’1,2. A data d’avui, mes de maig, la distància amb Telecinco és 1,5, i estem 
encantats de la vida, eh?, amb unes dades que ens diuen que anem a pitjor. Volem 
ser líders, o no? 

A veure, l’audiència ha de ser un element de preocupació, però l’audiència no és 
la panacea, i jo crec que ja ha d’arribat un moment, senyora presidenta que hem de 
dir: nosaltres, el nostre objectiu és fer una ràdio, una televisió pública de qualitat i 
amb vocació de servei públic. I l’audiència, també, però l’important és allò altre, 
i és en aquest sentit que ens agradaria saber la seva opinió sobre les darreres dades 
d’audiència. Agafi el mes que vulgui, abril, maig; nosaltres tenim les dades del mes 
d’abril perquè el maig encara no està acabat, però és igual, si voleu agafar les da-
des d’aquest mes, que són una miqueta, potser, millor, com vulgui.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, les dades d’audiència i, per tant, la gra-
ella de televisió i de ràdio ens preocupen i ens ocupen i per això s’hi dediquen els 
dos directors en cos i ànima. Treballem per millorar les audiències, i precisament 
amb aquest treball i amb aquests canvis que està incorporant el director de televisió, 
tot i que, com ell diu, molts no són seus, sinó de l’anterior director, estem aconse-
guint remuntar i créixer en audiències.

Estic d’acord amb vostè, amb l’afirmació que fa, que hem de fer una ràdio i una 
televisió pública de qualitat, més enllà de l’audiència. I aquí estem, estem intentant, 
fent, fem reportatges, fem documentals, posem empremta en productes que són d’al-
ta qualitat i que tenen interès per a la nostra audiència. Però, de ben segur, en pot 
parlar amb molta més propietat que jo el director de la tele i, si m’ho permet, senyor 
diputat, li passo la paraula a ell perquè pugui completar la informació.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Vocació de servei i de televisió pública, tot. Entenem 
que les audiències no ho són tot en una televisió pública, també. Entenem que les 
audiències sí que són importants, perquè donen influència, capacitat de recaptació 
publicitària, prestigi, etcètera, credibilitat, fins i tot, també –també. Vull dir, no són, 
per dir-ho així, la gran revelació; sí que és un motiu de preocupació, i la prova és que 
vostès, senyors diputats, contínuament insisteixen. La gent que fem TV3 i jo mateix 
no n’estem contents, la separació respecte a Telecinco no és una dada a tindre exac-
tament en compte, només aquesta, sinó que el que s’ha de tindre en compte, també, 
és la teua posició en el rànquing i la teua separació dels altres.

El fet de que entenem el concepte de televisió autonòmica, que TV3 mantinga 
liderat, també pot ser important, però lo que és més important és que aquest mes 
de maig jo crec que ha començat a notar-se una mica algunes coses que s’havien fet 
abans i que s’estan fent ara. I aquest mes de maig l’ascens de Televisió de Catalunya 
és bastant important. I sense cofoisme, només senzillament per dir-ho, perquè se-
gurament vindré a una altra compareixença en aquesta comissió i hauré de dir una 
altra cosa, si les coses no van com volem que vagin. Només diem que això és el que 
està passant, que aquesta és la tendència i que estem fent tot el possible per mantin-
dre-la. I que ens preocupa moltíssim l’audiència, però també que aquesta audiència 
es base, com diu vostè, en una televisió de servei públic.
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El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

No, ara estem d’acord, ara ja sí que estem d’acord, no són dades per tirar coets, 
eh? I l’objectiu de la nostra ràdio i televisió pública és ser líders i, per tant, el que ens 
interessa és la distància amb el primer, que en aquest moment és Telecinco. L’au-
diència ho ha de ser tot? En absolut, eh?, a mi m’interessa més la vocació de servei 
públic. I en aquest moment, al grup parlamentari el que li preocupa moltíssim –mol-
tíssim– és el tema dels informatius, moltíssim, perquè com a ràdio i televisió públi-
ca que som, amb vocació de servei públic, aquesta ha de ser la clau de tota la nostra 
tasca i de tota la nostra feina.

Estic d’acord amb el que deia fa un moment el senyor Sanchis, es van fer coses 
amb l’anterior director i amb l’actual director que segurament estan anant en la bona 
direcció; segurament s’han de fer més coses, però sobretot ens preocupa, hi insistei-
xo, el tema dels informatius. Perquè ara som líders perquè no tenim competència, i 
ens preocupa que perdem, també, aquest lideratge en els informatius i els reclamem 
una mica el que els hem dit abans, si us plau, facin alguna cosa. Facin alguna cosa, 
perquè també la caiguda en els informatius està sent constant i... (Veus de fons.) Se-
nyor Sanchis, la caiguda en els informatius, la miri com la miri, des del punt de vista 
anual, des del punt... (Veus de fons.) Bé, si té vostè unes altres dades, perfecte. Des 
del punt de vista anual, com des del punt de vista mensual, són preocupants –són 
preocupants, eh? Per tant, posi’s les piles, posi’s a treballar i treballi en la direcció 
que nosaltres li diem. Segurament en tota la resta és igual, però en el tema dels in-
formatius, el pluralisme...

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

...i ampliar el focus és essencial –essencial–, cregui’m, de veritat, eh? No...

El president

Gràcies. El senyor Sanchis respondrà.

El director de Televisió de Catalunya

Molt ràpid. Tinc poc temps de pluralisme, en parlarem en un moment que en 
tinguem una miqueta més. Però respecte a dades, en el mes de maig, Telenotícies 
comarques puja el 2,5 per cent de mitjana acumulada, Telenotícies migdia l’1,1, Te
lenotícies vespre l’1,6, Telenotícies cap de setmana..., etcètera. Vull dir, no hi ha una 
caiguda constant, i quan hi ha un repunt –sí–, però quan hi ha un repunt, també s’ha 
d’observar, perquè si no, només és mirar una part de la realitat.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la veracitat i els 
criteris informatius en la programació informativa de TV3

323-00124/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la veracitat i els criteris informatius en la programació informativa de TV3, i 
la formula la diputada Esperanza García, del Grup Parlamentari Popular. Té la pa-
raula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyor Sanchis, la pregunta és molt clara: quins són els 
criteris de veracitat informativa als informatius de TV3?

El president

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

I la resposta, senyora diputada –gràcies, senyor president–, és la de sempre i la 
que habitualment es fa des d’aquesta Mesa, els responsables que m’han precedit, és 
a dir, els criteris són sempre els bàsics que s’entenen per bona informació. És a dir: 
contrast, veracitat, filtratge; filtratge en el sentit de les diferents instàncies que hi 
ha en televisió i informatius que afavoreixen, no el control de la informació, sinó el 
control de la pluralitat, del contrast i de la veracitat.

El president

Gràcies. Senyora García, té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, a veure, TV3 és una experta en alteració de la realitat als 
seus informatius. I vostè em dirà: «I què és alteració de la realitat?» Doncs, miri, no 
cal anar al diccionari perquè després vostè no faci servir el diccionari de la RAE o 
un altre. Alteració de la realitat: retratem la realitat tel com és i no pas com ens 
agradaria que fos. Intentem actuar sense idees preconcebudes i no preguntar només 
a un perfil determinat. Vostè creu que és això el que fan a TV3? Miri, la realitat 
demostra que no és això. Això ho he tret del llibre d’estil de la corporació. O sigui, 
que ara no em faci servir un altre diccionari per dir que això no és el que fan vostès 
als informatius de TV3.

Vostè parlava de filtratge, i jo parlo de deformació. I poso un exemple claríssim: 
el comunicat dels bisbes de fa quinze dies. Vostès van passar per TV3, als informa-
tius, al TN vespre van afirmar: «Els bisbes catalans també s’han pronunciat a favor 
del Pacte pel referèndum.» I això no és un filtratge, això és una deformació, una 
clara alteració de la realitat. Van forçar fins i tot que els bisbes haguessin d’eme-
tre un comunicat on neguessin això i, a més, insistissin que ells el que van dir és: 
«És un moment important perquè els governants i els agents socials facin gestos 
valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia.» Vaja, quin triatge! Quin fil-
tratge! Quin contrast! Quina veracitat! És al·lucinant que vostè ens digui que això 
es va fer.

Miri, vostès ho fan als informatius i també ho fan a l’entreteniment. I aquest nou 
programa de la graella, que és Veritats de mentida ho demostra. Fins i tot va servir 
com a tutorial de com es manipula la informació, els continguts informatius que 
surten a la televisió que paguem entre tots els catalans. Parlaven vostès, en aquell 
programa, fins i tot, dels 350 milions d’euros que sortien a la campanya del Brexit 
i que es deia que sortien de Londres per anar a Brussel·les i no tornaven. Vaja, una 
cosa que s’assembla bastant al típic «Espanya ens roba» de l’independentisme cata-
là. I vostès ens van ensenyar en aquest programa d’entreteniment exactament com 
–com– es feia, això que diu vostè, filtratge?, manipulació?, alteració de la realitat?

Mirin, la realitat és la que és. Els informatius, per molt fins i tot que ens donin 
ara repunts, han baixat d’audiència, i ho han fet d’un 28 a un 20 per cent de sha
re només en aquest últim any, entre altres coses perquè es manipula la informació.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

És molt fàcil atribuir un efecte a una causa només. Podríem discutir-ho llarga-
ment i segurament no tindríem temps amb l’espai que tenim reservat aquí. Ara m’ha 
agafat –m’ha agafat, eh?–, senyora diputada, perquè jo m’havia preparat el progra-
ma 30 minuts sobre l’operació Catalunya pensant-me que diria: «És clar, aquí hi 
ha un problema, quan es fa una pregunta genèrica...» Semblava que diria «oh, això 
és una mostra de com es manipula la informació», bé, i pensava que discutiríem una 
mica sobre això.

Aquí hi ha un problema, que és que vostès fan una pregunta genèrica i després 
al·leguen, en l’apartat reservat a la sorpresa, una sèrie de fets puntuals que jo en 
aquests moments –que jo en aquest moment–, si parlem del comunicat dels bisbes, 
hauria de mirar-me, perquè vostè entendrà que estan tot el dia al 3/24, tot el dia al 
telenotícies, a Els matins, Telenotícies vespre, Telenotícies migdia donant informa-
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ció, no em sé –no em sé– aquella que... Home! Vostè riu, si vostè s’ho sap, enho-
rabona. Jo no estic tot el dia mirant-me la televisió. (Veus de fons.) No, no, són no-
ranta-sis hores diàries. Si vol ho faig, però aleshores sí que no tindré temps per fer 
mítings. (Rialles.) És clar, ho lamente molt. Aleshores... Ho lamente..., no, senyora 
diputada, no sé, exactament, aquesta dada concreta que vostè m’ha preguntat com 
és. Em compromet, aquí o fora de comissió, a mirar-me exactament què va passar 
en aquesta informació i dir-li-ho.

I li agrairia una altra cosa –li agrairia una altra cosa–, que cada vegada que vos-
tès tinguen un problema com aquest no s’esperen a una comissió per fer preguntes, 
sinó que fins i tot podem parlar-ho, també, i podem mirar què ha passat en aquell 
cas puntual. Perquè se succeeixen, de vegades per error i de vegades perquè aquests 
filtres que no són manipulació, sinó que són comprovació de la veracitat, doncs, de 
vegades no funcionen com han de funcionar, en molts casos. Està claríssim.

Ara li diré una cosa respecte a Veritats de mentida; allà van presentar –allà van 
presentar– un exemple, que va ser l’avançament de la mort de Muriel Casals, per part 
de Televisió de Catalunya, que demana una reflexió profunda. Perquè aquell avança-
ment es va fer per declaracions de polítics, per declaracions d’instàncies implicades, 
i també per pressió... Sí, és que, clar, si parle d’un fet concret, vostè tampoc no... Va 
veure el programa Veritats de mentida? (Pausa.) L’exemple que van posar, sí, l’exem-
ple que van posar de Televisió de Catalunya sobre manipulació era... –manipulació, 
no, sobre falta de veracitat–, va ser la mort, avançar la mort de Muriel Casals. Aquest 
va ser l’exemple que van donar a Televisió de Catalunya. M’agradaria que se’l mira-
ra per veure fins a quin punt la pressió moltes vegades de les xarxes és tan forta per 
després parlar-ne, perquè aquest programa, que també va ser líder d’audiència, va fer 
una reflexió profunda sobre tot això, que estaria bé alguna vegada que parlàrem entre 
periodistes de serveis públics i polítics d’aquest Parlament. Estaria molt bé.

El president

Gràcies.

Preguntes acumulades al director de Televisió de Catalunya sobre la 
programació de TV3

323-00127/11 i 323-00129/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre la programació d’estiu, i la formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parla-
mentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. No sé si li anirà millor al director de la televisió, i si 
vostès tenen algun inconvenient, perquè tinc dues preguntes seguides sobre progra-
mació, són correlatives, i crec que en aquest..., per estalviar-nos el protocol de d’ai-
xò, li llanço les dues i que ell pugui contestar.

El president

Cap problema.

Jordi Cuminal i Roquet

Sí? (Pausa.) Gràcies. Doncs, ara en començava a parlar vostè, feia referència a 
l’estiu. En aquest sentit, dir-los que sabem que els estius són complicats, concreta-
ment, per a TV3, i si anem una mica millor, doncs, escolti, ànims i endavant. Perquè 
aquesta és la idea, i jo crec que hauria de ser del sentit general de tots els que fem 
control a la corporació, precisament perquè vagi de la millor manera possible. Per 
tant, d’entrada, enhorabona per les dades que ens diuen i, sobretot, exigència a con-
tinuar amb aquesta voluntat d’anar a millor, eh?

Feia referència, de cara al segon lloc, ens deia que a l’estiu seria complicat. Per 
tant, la primera de les preguntes era, sempre que no ens saltem allò de la privacitat 
de les programacions i si hi ha alguna exclusiva, doncs, tot el que es pugui explicar 
que ens ho puguin explicar de cara a l’estiu. I el que deia a la segona pregunta, que 
té a veure amb repassar les franges en les quals la programació no anava del tot bé, 
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o revisar alguns programes que ja portaven molt de temps en antena i val la pena 
modificar, doncs, una d’aquestes franges era la franja de les tardes, eh? I per tant, 
també, doncs, la segona pregunta era: amb quins criteris, amb quina idea estan tre-
ballant vostès per a la programació de les tardes? Per tant, el resum és: la programa-
ció de l’estiu i, per altra banda, la programació de les tardes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyor diputat, el fet que l’estiu és dur per a TV3 és una cons-
tatació allò que diuen empírica, i per desgràcia, perquè no és una bona notícia. És a 
dir, cada any, quan arriba l’estiu, hi ha la sensació que TV3 fa una espècie... –TV3, 
el primer canal, el canal generalista de Televisió de Catalunya–, fa una espècie de 
pausa estival i baixen moltíssim les audiències, és veritat, i jo crec que també baixa 
la qualitat de la graella, també és veritat, i quan tornem al setembre ens trobem que 
aquell segon lloc o el primer lloc que hi havia abans, doncs, ja no és el primer ni el 
segon i pot ser el tercer, el quart o el cinquè. D’aquí la preocupació.

Per què es fa això? Evidentment, per adequar els recursos que tenim als mo-
ments que són de màxima audiència durant l’any. I d’aquesta manera fins ara s’havia 
anat determinant la programació, compartimentant-la en estacions, i l’estiu era un 
espai perdut al qual ens havíem resignat. És a dir: «Això no funciona, deixem-ho 
estar.» L’única novetat és que l’equip actual de Televisió de Catalunya no ens volem 
resignar a això i, per tant, estem fent, estem preparant tot el que podem, tot el que 
podem amb els recursos que tindrem i amb uns altres que estem buscant, perquè la 
programació estiu no siga un cartell de «Estem de vacances», que és la sensació que 
fa moltes vegades.

Què estem pensant? Doncs, d’entrada, utilitzar una part dels recursos que estem 
mirant d’aconseguir per mantindre programes en graella, programes d’èxit durant 
la resta de l’any al principi de temporada, canviar programes que teníem previstos 
per al setembre i posar-los també en la graella d’estiu i substituir-los per nous pro-
grames que produirem quan passe l’estiu, i reflexionar i treballar moltíssim perquè 
dins del que podem intentar evitar el cop com puguem, i mantindre la sensació de 
continuïtat de programació. En aquest sentit, aquest estiu hi haurà, per exemple, el 
programa Els matins el mantindrem durant dos hores cada matí, encara que comen-
cem a partir del juliol; fins ara no es feia. I hi ha anunciat nous programes, Estra
nyes parelles, Aeroport –Aeroport estava previst per al setembre; hem considerat 
que val la pena col·locar-lo en graella d’estiu, perquè no és per posar-lo en graella 
d’estiu sinó que es guanya en la graella d’estiu–, Això no és un trio, etcètera. I la idea 
és que d’aquí a allà, amb el que puguem, la programació que fins ara sempre era de 
programació, per dir-ho així, de transitorietat i de resignació, passa a ser competiti-
va. Aquest és l’intent. Nous programes, avançament de nous programes, adquisició 
d’alguna sèrie, etcètera. I, per tant, hem invertit alguna prioritat en aquest sentit i 
esperem sortir-nos-en, encara que sabem que serà molt difícil.

Pel que fa al programa de tarda, vostè té raó: tant el programa de matins, que era 
de producció interna, com el programa de tardes, que era producció associada, han 
donat ja mostres en els últims mesos de cansament en la graella, de falta d’audièn-
cia. No crec que siga per una qüestió de pluralitat, eh? No crec que els programes 
dels matins i de tal, o per una qüestió de processisme o etcètera, més aviat, com hi 
ha opinions sobre tot això i sempre n’hi han moltes, pensem que és també per can-
sament del producte, perquè s’han esgotat.

Als matins nosaltres hi estem treballant, i a la tarda finalment vam fer un concurs 
públic de projectes i n’hem acceptat un, un programa que va presentar la produc-
tora Mediapro i que comptarà, més o menys, es pot anunciar, amb els presentadors 
Vador Lladó i Ruth Jiménez, i amb el qual intentem que les tardes siguen realment 
d’entreteniment, per dir-ho així, familiar. Què funciona? El concepte d’entreteni-
ment familiar. Aquesta és la intenció, i estem treballant amb la productora i amb la 
part de producció associada nostra perquè això siga de la millor manera possible.



DSPC C 434
26 de maig de 2017

Sessió 17 de la CCMA  24

I com sempre, al final, doncs, aquests, senyors diputats de Ciutadans, aquests re-
sultats sí que seran absolutament imputables al meu encert o al meu error. Si aquest 
programa no funciona, doncs, serà el meu error; si funciona, serà part del meu en-
cert. També els dic una cosa: en això també ha variat el criteri. Quan un programa 
no funciona, com passa en totes les altres televisions, els criteris de revisió, canvi i 
fins i tot supressió en la graella, ara seran una miqueta més eficaços. És a dir, no es-
tem, no volem estar disposats a aguantar mals resultats d’audiència en un programa 
i a resignar-nos, sinó que quan les coses es veu que no funcionen hem de reaccionar 
amb rapidesa. Això també podria ser un petit canvi respecte al que havien fet en 
Televisió de Catalunya fins ara.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el futur d’Esport3 i 
del contingut esportiu en l’organització dels canals i la programació

323-00132/11

Doncs, passem a la pregunta número 15, dirigida al director de Televisió de Ca-
talunya, sobre el futur d’Esport3, i la formula el diputat Gerard Gómez del Moral, 
del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. És cert que quan vam registrar la pregunta ens vam equivocar 
perquè a priori havíem pensat perquè fos per a la vicepresidenta, però, en qualsevol 
cas, senyor Sanchis, o com vulguin, eh?, no hi haurà problema.

De fet, sobre l’Esport3 n’hem parlat més d’una vegada. Ja fa cinc anys, doncs, 
que va començar les seves emissions, i és veritat que en els últims temps s’ha qües-
tionat, no? S’ha qüestionat tant per les dades d’audiència com per la impossibilitat de 
poder cobrir tota la franja del canal Esport3 amb programes propis.

S’ha parlat, també, en aquesta comissió, de la pèrdua de drets, no?, encara que al-
guns els hem recuperat, i és un esforç important que s’ha fet des de la televisió, però és 
veritat que, diguem-ne, no tenim tots els drets que probablement voldríem, no podem 
tenir una programació competitiva pel que fa a esports i, de fet, el mateix director de 
Televisió de Catalunya, en un d’aquests mítings, que avui... –si la paraula de l’any és 
«postveritat», avui la paraula de la comissió és «mítings», no?– doncs, en un d’aquests 
mítings que organitzava el CAC, vostè deia que, efectivament, passàvem documentals 
de girafes en el canal Esport3, i és més, jo afegiria, de cuina, no?, de rebost, de ri-
sottos i de coses similars, no? Bé, doncs, davant d’aquesta situació del canal Esport3, 
nosaltres ens preguntàvem quin és el futur que hem de tenir per a aquest canal. 

Ho dic també perquè els grans esdeveniments esportius, efectivament, es passen 
per TV3, no? De fet, aquesta setmana –el diputat Pérez s’hi referia– tindrem un gran 
esdeveniment. També a qüestions d’actualitat esportiva, malgrat que no hagin acabat 
de funcionar; podríem parlar del l’adeu de Lucho, no?, o de Wembley, que efectiva-
ment es van passar per Televisió de Catalunya, malgrat que no van tenir, probable-
ment, el resultat esperat. Però aquestes qüestions d’actualitat, o de gran interès, es 
passen pel primer canal de la televisió, no? Per tant, davant de tot això, quin és el 
futur que vostès creuen? 

I deixi-m’ho vincular també, i per això probablement també hi ha la vessant que 
plantejàvem a la vicepresidenta de la corporació, perquè aquesta setmana també 
hem vist un nomenament nou a l’estructura de la corporació. És clar, atenent que el 
director de la tele havia fet manifestacions, ara també no sé si dependrà del senyor 
Sanchis la programació i el futur del canal, si dependrà d’un nou càrrec al seu nivell 
i, per tant, com es complementarà o com es coordinarà això, atès que, diguem-ne, 
des de la confluència, nosaltres, que compartim, eh?, vull dir, però justament el cas 
d’esports era l’únic confluït, no?, que ja era el mateix a televisió i a ràdio, i que, per 
tant, s’havien fet experiències en aquesta sentit, que vam posar de relleu positiva-
ment, com El club de la mitjanit, no?, que era una experiència efectivament que so-
brepassava l’abast tradicional dels mitjans. Però és veritat que ens ha generat un punt 
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de sorpresa, no?, perquè ja era un càrrec, en aquest sentit, que està confluït –i acabo, 
president, perquè veig que marca el cronòmetre– i, per tant, ens ha generat un punt 
de sorpresa.

Per tant, atès tot això, que justament aquest nomenament es produeix en un con-
text on justament s’està parlant de replantejar el canal Esport3, quina és, diguem-ne, 
la seva valoració o la vostra valoració? Dels dos, ja he dit que com vostès vulguin, 
puguin respondre.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis...

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

Gràcies, senyor president. Algunes dades sobre Esport3. Des de setembre passat 
ha crescut en hores de producció interna i en hores d’emissió de programes, Esport3, 
i en esdeveniments esportius. En aquests moments s’estan produint internament més 
de seixanta hores setmanals de contingut propi del departament d’esports, amb la 
qual cosa s’ha reduït el nombre de documentals o d’altres tipus de programació que 
s’incorporava en aquest canal.

De dilluns a divendres l’oferta esportiva del canal ocupa més de quinze hores 
diàries. Això vol dir que el 65, pràcticament el 65 per cent de la programació és es-
portiva i, com deia, el que el director Sanchis va dir «documentals de girafes»? –si 
jo no m’equivoco, va posar exactament aquest exemple–, doncs, s’està reduint. Per 
què? Perquè el canal Esport3 ha de ser un canal esportiu. El cap de setmana ho és 
al cent per cent, per tant, els índexs d’esports dintre del canal d’esports en aquests 
moments són importants.

Aquest increment de producció s’ha aconseguit gràcies a diferents canvis que 
s’han fet a la graella d’Esport3. S’ha ampliat, que jo crec que és molt important, la 
presència de l’esport femení; cada vegada més hi ha esport femení a la graella d’Es-
port3, i hi ha tot l’apartat aquest que es fa de capacitats, que no sé si l’han vista, 
que són històries de superació personal, que és un programa important des del meu 
punt de vista i de servei públic que es fa a Esport3. Sens dubte, vostè ho comenta-
va, el programa estrella d’aquesta temporada ha sigut fer conjuntament El club de 
la mitjanit amb Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, per tant, això ha sigut, 
diguem-ne, l’aposta important que s’ha fet.

Hi estem treballant, i el futur que em demana, quin és el futur del canal Esport3? 
Doncs, estem treballant amb dues novetats de producció pròpia que es presentaran 
al setembre i que les avanço aquí en aquesta comissió de control. Una serà, porta-
rà el títol de Quan els llums s’apaguen, presentat per Lluís Canut, i serà un progra-
ma d’entrevistes amb personatges que en el seu dia van ser referència en el món de 
l’esport i que avui recorden la seva trajectòria en aquest àmbit esportiu, i l’altra serà 
Aire lliure, dirigit per Toni Real i presentat per Núria Picas, que serà un programa 
documental que ens convida a fer esport en paratges emblemàtics del país, d’aquí, 
Catalunya, acompanyat sempre de Núria Picas i, per tant, farem dos coses: farem 
esport i coneixerem el territori. Per tant, la intenció és que el canal tendeixi a tenir 
programació esportiva en tota la graella i durant tot el dia.

I si tinc deu segons, senyor president...

El president

Cinc.

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

Deu, cinc. El fet de que el consell de govern hagi decidit que el Christian Garcia 
fos el director d’Esports de la corporació és un pas més en la confluència i és una de-
cisió que ja estava sobre la taula des del febrer de l’any passat, quan vam fer la con-
fluència i ja ell mateix portava, amb dependència del director de la tele, del director de 
la ràdio, la responsabilitat d’esports. I aquesta la segueix portant, però, ara sí, incorpo-
rant-se en el consell de direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l’omissió de continguts d’informació política el 22 de 
maig de 2017

323-00135/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de televisió de Catalunya, so-
bre l’omissió de continguts d’informació política el 22 de maig del 2017, i la formula 
el diputat Carlos Carrizosa, del Grup Parlamentari Ciutadans. Té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Sanchis. Mire, el lunes de esta 
misma semana en el informativo de la mañana del 3/24, cuando se repasaban las 
portadas de todos los principales diarios, tanto nacionales como de aquí, de Cata-
luña, pues, la mayor parte de ellos se abrían con la victoria de Pedro Sánchez, y se 
omite la portada de este diario. De este en concreto. Ese día, el lunes 22, no sale; 
se omite. El titular, también, no abre con «Sánchez, de nuevo líder del PSOE», pero 
es figura en la portada, y el titular es «Declaración de independencia de inmedia-
to si no hay referéndum», «La ley de ruptura impone el control de los jueces por la 
Generalitat, hace el catalán única lengua oficial, traspasa a Cataluña funcionarios y 
bienes de España y establece una república».

¿Por qué se omite esta portada de un diario de tirada nacional sobre actualidad 
catalana? ¿Es por este subtítulo y estos detalles que añade que, digamos, no ofrecen 
una visión tan amable como se quiere dar desde el Gobierno del actual proceso in-
dependentista?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya 

Tornem una mica al punt de partida. Hi ha un fet puntual i diu, senyor diputat... 
Gràcies, senyor president. Em sap greu. Ho mirarem, ho miraré. Però, és clar, a mi 
m’estranya una mica atribuir una maldat, per dir-ho així, ocultativa, al fet de no ha-
ver donat una portada aquell dia. De vegades senzillament és perquè... Jo m’he fixat 
algunes vegades en quines portades es donen, i n’hi ha unes que es donen de vega-
des i unes altres que no es donen, i són criteris que tenen, poden tindre a veure amb 
altres causes. Ho preguntaré. 

Ho considero un detall, de tota manera, bastant anecdòtic, eh? Si vostè... (Veus 
de fons.) No, no és veritat. Com tot, no –com tot, no. (Veus de fons.) Com tot, no. El 
fet de que una portada no aparega en el recull de premsa que dona el 3/24, respecte 
al tema, no és anecdòtic; respecte a la denúncia i també això es pot parlar i es pot 
veure de quina manera es pot calibrar i es pot valorar una filtració, etcètera, i un 
document, un esborrany, el que siga, respecte a això sí que entenc que es pot parlar, 
i molt, però respecte a la presentació d’una portada en un informatiu del 3/24, una 
o una altra, em sap greu, ho torno a repetir, no crec que siga un motiu tan, tan im-
portant. Però com que sí que pot ser-ho per la importància i la transcendència de la 
informació, evidentment, ho preguntaré. I perquè vostè m’ho està demanant.

I m’agradaria que, vaja, de vegades fa la sensació de que venim aquí més a de-
fensar-se de coses que no saps que oferiren informació. Si vostès em demanen en 
un altre moment que jo els explique, mire, pregunte què ha passat, evidentment, no 
crec que truque ningú per telèfon al 3/24 per dir quines portades surten o no surten, 
doncs, ho portaria ja preparat. Ho miraré. Però, hi torno a insistir, senyor diputat, 
estem parlant d’ocultació d’informació quan es tracta de la portada d’un diari en un 
espai que dura cinc segons. Té la seua importància? D’acord. És transcendent en la 
qualitat informativa, servei públic, etcètera, d’una cadena al llarg de tot un dia? 
Home, em sembla francament que no del tot.
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El president

Gràcies. Senyor Carrizosa, té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Dos detalles, señor Sanchis, detallitos sin importancia. Este diario siempre sale 
en todos los resúmenes de prensa, uno. Y dos, detallito sin importancia, esta infor-
mación ha marcado la actualidad política de la semana, y ustedes lo omiten. Y no 
es la primera vez, señor Sanchis, no es que nos despertemos nosotros, «mire, vamos 
a este detalle», es que en noviembre del 2016 este grupo parlamentario ya preguntó 
por este tipo de omisiones, de censuras, de extrañas cuestiones a las que nos refe-
ríamos como fenómenos paranormales de que, por ejemplo, se censuraba una en-
trevista en TV3, se omitía un corte que habían publicitado previamente, la palabra 
«España» desaparecía de los dibujos animados de Bugs Bunny, se retiraba un vídeo 
de jugadores que no cantaban el himno de Els segadors y se retiraba de TV3.

Y lo llamativo para nosotros es que esto ocurría en noviembre con el señor Peral 
y ocurre ahora en el mes de mayo con el señor Sanchis. Y si ocurre con dos directo-
res nos preguntamos, ¿será que siguen las directrices del Gobierno porque son pues-
tos por el Gobierno como censores políticos? ¿Será por eso? Porque si no es por eso, 
si usted me dijese a mí los criterios para omitir esta portada en concreto con esta 
información, pues, yo podría pensar, primero, que son instrucciones suyas; segun-
do, si no, los fenómenos paranormales; tercero, si no, es que TV3 funciona como un 
gran organismo colectivo, como una colmena, que nadie da instrucciones pero que 
todos siguen la misma línea. A lo mejor es eso. 

Y entonces, sea censura impuesta por ustedes, fenómeno paranormal o fenóme-
no natural para la colmena, de una colmena, el caso es que ustedes están perdiendo 
la confianza de los espectadores, y hay el 66 por ciento de los catalanes que opinan 
que el sesgo de TV3 coincide, desafortunadamente, con el Gobierno, y es por sus 
directrices políticas, señor Sanchis, a nuestro criterio.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Les mateixes enquestes diuen que els informatius de TV3 
continuen sent els que més prestigi tenen, els mateixos, exactament els mateixos.

Potser no m’he explicat bé, ho intentaré fer ara, potser no m’he explicat bé. I, per 
cert, jo m’he mirat..., però no ara, eh?, des que estic en TV3, sinó, totes les pel·lícules 
de Bugs Bunny fetes per la Warner –recorde que n’hi havia una que feia de torero–, 
no en recorde que n’hi haguera cap que apareguera la paraula «Espanya». (Veus de 
fons.) Bé, d’acord, vol dir que no me les he vistes totes? M’he mirat aquestes i les de 
Tom i Jerry, i ni en unes ni les altres apareix aquesta paraula, però podríem mirar-ho.

Senyor diputat, no vull que em malinterprete. El que estic dient és que, com que 
vostès fan la pregunta sobre omissió de continguts del dia 22 de maig, jo havia mirat 
tot el que havia passat aquell dia, des de, evidentment, els resultats de les eleccions 
primàries al PSOE; continuant també pel comitè de direcció del PP; continuant tam-
bé per la conferència del president Puigdemont; continuant també per l’executiva de 
Ciutadans, que van demanar a través d’imatges de la FORTA; i no havia reparat en 
un detall que pot ser transcendent, però que no deixa de ser una mil·lèsima part de la 
programació d’aquell dia, com ensenyar una portada en 3/24. Ho faré, ho preguntaré. 

Li dic, per contra, que quan jo m’ho he mirat, moltes vegades he vist que algu-
nes portades apareixen o desapareixen, i no per aquests criteris. I no tinc cap dubte 
d’una cosa: no dedique ni un temps..., potser –vostès ho diuen– faig mítings, segons 
el Diccionari de la RAE, i no...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, però no dedique ni un se-
gon a donar instruccions sobre aquestes coses a informatius.
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El president

La següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre els 
canvis del TN comarques.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els canvis al TN 
comarques

323-00136/11

La formula el diputat Albert Botran, del Grup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent. Té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Gràcies. Senyor director, volíem parlar d’aquests espais de desconnexió, que ho 
són alhora de connexió amb el territori. Nosaltres com a grup ho vam defensar en el 
cas de Catalunya Nord, fins i tot, que s’establís una desconnexió pròpia per al terri-
tori, perquè hi hagués continguts informatius propis, i se’ns va respondre amb rela-
ció al compliment de la moció, doncs, que hi ha problemes legals, etcètera.

Però, bé, ara ens arriba la notícia dels canvis en el Telenotícies comarques, un 
format que feia vint-i-vuit anys que durava; que a nivell d’audiència respon bé, un 17 
per cent, crec que s’està fent, de mitjana; l’any passat era superior i tot, em sembla 
que es va tancar amb un 20 per cent; i ara, doncs, es fa aquest canvi de fer un únic 
telenotícies comarques per a tot el territori on es rep TV3 i sense les desconnexions 
territorials, no? 

A nosaltres ens agradaria conèixer els motius; ens agradaria conèixer si té reper-
cussions en el personal, ja que les desconnexions, doncs, implicaven la feina d’un 
realitzador i un tècnic; si això s’està pensant, a la llarga, també en tancar les seus de 
les tres capitals de demarcació i, finalment, com es farà l’avaluació d’aquest canvi 
de format i si es plantejarien, en el cas que això perjudiqués els continguts territo-
rials, de tornar al vell model dels set minuts de desconnexió.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies, president. Justament a intenció és la contrària, és a dir, això pot-
ser sí que està marcat per criteris que són generals, i no d’amagar o ensenyar por-
tades, sinó per criteris que són més importants. Per mi, personalment, i per l’actual 
direcció d’informatius la importància del territori, la importància de la informació 
territorial mereix, si és possible, encara més atenció. Fins ara els telenotícies de co-
marques donaven catorze minuts en format general i set minuts en desconnexió; 
nosaltres vam pensar que valia la pena ampliar-ho a quaranta minuts, i en aquest 
sentit el nou programa de Telenotícies comarques tindrà molta més informació. Ja 
té una directora, ja ha estat pensat, treballat, però amb la intenció ambiciosa de fer-
lo encara més important. Per això quan es parla, fins i tot, de si tindran repercussió 
aquests canvis en la plantilla o... Al contrari, vull dir, si el que volem i la pretensió 
és de fer-ho més important.

Tenim molt clar que hi ha tres nivells d’informació: hi ha un nivell d’informació 
internacional; un nivell d’informació estatal, on té un nivell d’informació espanyol, i 
un nivell d’informació nacional a Catalunya; i un nivell d’informació territorial, co-
marcal i local. Nosaltres no podem arribar al nivell d’informació local; ja ho fan les 
televisions municipals, televisions locals, ja ho fa la XAL, però la intenció és que tot 
el que sigui informació territorial és molt important i ens interessa a tots, tant d’una 
manera com d’una altra. Per això no enteníem les desconnexions, o com a mínim 
jo personalment tampoc les entenia. Si passa una cosa prou important, molt impor-
tant, per donar-la en una desconnexió en les Terres de l’Ebre, a Amposta, i aquesta 
informació es pot mirar al Pont de Suert, i aquesta informació, en canvi, no es pot 
mirar a Olot, i poso exemples ara una mica a l’atzar, però si hi ha una informació en 
un punt del territori o en un altre, plantejat com a demarcacions, doncs, considerem 
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que potser això és un error, que la informació que apareix territorial en TV3, ni que 
sigui en desconnexió, interessa per a tothom. Per tant, fora desconnexions, en aquest 
sentit, que la informació arribi a tothom, i ampliar i donar més importància a treba-
llar molt més l’espai del TN comarques.

El president

Gràcies. Senyor Botran, té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Sí que m’espero, eh?, jo al president, normalment. Que ell se salta la teva autorit-
zació. (L’orador riu.) Bé, a nosaltres que se li doni més temps ens sembla correcte; 
que es trenqui l’esquema provincial ens sembla correcte; el que passa és que elimi-
nar les desconnexions ens sembla que és fer de la necessitat virtut. De dir, sabem 
que als periodistes que portaven la desconnexió els costava a vegades omplir els set 
minuts, però això també es podria haver suplit posant més recursos, no?, i dir: «Bé, 
tens més recursos, tens més temps. Pots fer reportatges...». Bé, això. Llavors, en 
canvi, prenem la decisió contrària, que pot ser fer de la necessitat virtut i que tam-
bé, en certa manera, plou sobre mullat, en el sentit que en el 2013 es van eliminar 
les delegacions permanents que hi havia; les corresponsalies permanents sí que les 
cobreixen altres corresponsals des d’altres ciutats. Nosaltres això ja vam considerar 
que afectava la cobertura de la informació del territori i ara ens sembla que hi ha el 
risc de fer un nou pas enrere quant a com el territori se sent representat pels mitjans 
nacionals. És això, no? 

Llavors, la preocupació, evidentment, és com s’avaluarà això, perquè, evident-
ment, a nivell d’audiència probablement tindrà poca incidència, el canvi, perquè el 
gruix de l’audiència està a l’àrea metropolitana i perquè hi ha poca competència en 
aquest sentit, és a dir, no hi ha segurament un canal propi on la gent anirà a mirar 
en aquella franja la informació del seu territori. Llavors, és difícil d’avaluar a nivell 
d’audiències; ens agradaria saber com ho avaluaran a nivell, doncs, de que el terri-
tori se senti representat i que, les retallades que hi van haver al 2013, això no sigui 
un nou pas enrere en aquella direcció.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Home, es veurà compensat, precisament, per la intenció. No sé si els riscos a 
vegades acompanyen les intencions, però en aquest cas els riscos no els veig previ-
sibles. És a dir, en aquest cas la intenció és que hi hagi més recursos. El que passa 
és que comentant-ho amb els responsables d’informatius, per dir-ho així, l’argumen-
tació és: si es posen més recursos i es posen més esforços i s’amplia l’horari, val la 
pena mantindre un esquema que veiem que moltes vegades no aprofita bé aquests 
recursos per la totalitat del territori? I, per tant, hi torno a insistir, és a dir, a mi m’es-
tranyaria moltíssim –moltíssim– que en quaranta minuts de programa aquelles des-
connexions que hi havia abans no tinguen el mateix nivell d’informació, quantitat i 
qualitat que s’oferia. Jo crec que en tindran més.

En aquest sentit, ja mirem que no sigui a tota l’àrea metropolitana, no és aquest 
el problema. El problema jo crec que és que si es vol insistir en la importància del 
Telenotícies comarques, i si s’amplia tant d’horari, com de pretensions, com de re-
cursos, etcètera, mirem d’utilitzar-los de la millor manera possible. Potser jo crec 
que l’única..., crec, eh?, una de les úniques pegues que podria haver-hi és: «Escol-
tin-me, vostès això ho faran en la Vall d’Aran, que tenen una programació pròpia, 
setmanal, en occità?» Doncs, no. No, no està plantejat per a la Vall d’Aran perquè té 
unes altres característiques.

De tota manera, quan tinguem definit exactament com serà aquest nou programa 
i els recursos que esmerçarem, i l’augment cap on anirà i on no anirà, evidentment, 
amb molt de gust vindrem aquí i ho comentarem.

El president

Gràcies.
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Preguntes acumulades al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans 
Digitals sobre la programació d’estiu i de tardor

323-00125/11 i 323-00126/11

Bé, ara ajuntarem les preguntes 18 i 19, que van dirigides al director de Catalu-
nya Ràdio, sobre la nova programació d’estiu i de tardor, i la formula el diputat Jordi 
Cuminal, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, president. Doncs, sense afegir res més del que ha dit el president, aques-
ta seria la pregunta. També he demanat poder-les ajuntar per allò de l’economia de 
temps de tots plegats. I res, té a veure sobre la programació a la ràdio, i en aquest 
sentit també, doncs, plans per a l’estiu i plans per a la tardor. Si ens pot fer..., tot allò 
que es pugui explicar. Sabem que el camp ràdio encara és més ràpid que el de la 
televisió i, per tant, algunes informacions potser s’han de guardar més zelosament, 
però en aquest sentit sí que ens agradaria conèixer les seves intencions, els ajuts es-
tratègics amb els quals han pensat la temporada d’estiu i la programació de tardor.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat. La graella d’estiu, que ja la tenim tan-
cada, va molt en la línia del que vam fer l’any passat, que és una graella força soste-
nible des del punt de vista econòmic i que aposta pel talent intern i, per tant, donem 
oportunitats a la gent de la casa que ens ha fet propostes de fer programes a l’estiu.

Mantindrem les franges dels programes informatius i d’entreteniment de la tem-
porada regular, en alguns dels casos adaptant l’inici d’aquests programes a un hora-
ri pensat en un període de vacances. De dilluns a divendres, El matí de Catalunya 
Ràdio es farà de set del dematí a una del migdia; el programa de la tarda es farà de 
quatre a set del vespre, i El suplement, de nou del dematí a una del migdia els dis-
sabtes i diumenges.

Es fa una clara aposta per la gent de la casa, com li deia, pel talent intern, i per 
gent que pot fer formats nous i una mica experimentals, fins i tot. És el cas del pro-
grama Gravetat zero, que pren el relleu a Estat de Gràcia les tardes i que dirigirà 
i presentarà Ernest Macià, que és un professional de la casa, del departament d’es-
ports, concretament. Mantenim l’aposta per la cultura amb el programa Interferèn
cies, de la Montse Virgili, que és un programa que ja vam estrenar la temporada 
passada d’estiu i que ens ha funcionat. Una de les novetats és que Mercè Folch, 
també una periodista de la casa, farà un programa d’entrevistes, Fons d’armari, en 
el que descobrirem músics, científics, escriptors a través de les seves influències 
culturals. Aquest programa es combinarà a la graella d’estiu amb el que dedicarem 
als vint-i-cinc anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, una producció del departament 
d’esports de Catalunya Ràdio, i amb el que reviurem dia a dia els jocs amb tots els 
seus protagonistes.

Roger Escapa torna a dirigir un any més –ja ho va fer l’any passat– El suplement 
d’estiu. Aquest programa amplia el seu horari respecte a l’estiu de l’any passat, co-
mençant a les nou del dematí, com li deia. I el cap de setmana presenta altres nove-
tats, com una que li explicaré en una resposta que espero fer a la propera pregunta 
i, per tant, em guardo aquest petit hit de la meva intervenció parlamentària d’avui, i 
Els joves clàssics, on els homes clàssics de Catalunya Ràdio i Catalunya Música bus-
caran el talent català en diferents punts d’Europa. La música la portarà bàsicament 
iCat, i no Catalunya Música, senyora Levi, que abans jo crec que s’ha confós amb 
una afirmació que jo havia fet de Catalunya Música amb iCat, i, per tant, no tenia 
gaire a veure una cosa amb l’altra. Aquest estiu hi tornarà a haver finestres musicals 
d’iCat a l’antena de Catalunya Ràdio i, per tant, mantindrem aquesta presència de 
la marca iCat. 

I una de les novetats és que aquells programes que també els vaig anunciar en 
una anterior comissió sobre contingut exclusiu digital i, per tant, la graella digital 
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de Catalunya Ràdio, a l’estiu aquests programes els emetem per l’antena d’FM de 
Catalunya Ràdio i, per tant, passem del digital a l’analògic i és un camí a la inversa 
que creiem que també és rellevant. I voldria acabar dient que El matí de Catalunya 
Ràdio de l’estiu –i ho he deixat per al final perquè és segurament el més rellevant, 
i també pel fet de que ja s’havia publicat fa uns dies– el presentarà Xavi Freixes de 
set del dematí a una del migdia. Intentarem, enguany, que aquest matí de Catalu-
nya Ràdio tingui uns petits recursos més, tenint en compte que serà un estiu atípic.

Sobre la graella de la propera temporada no li puc dir gaire cosa més que a 26 de 
maig es fa realment difícil de poder respondre aquesta pregunta, tenint en compte 
que la graella de la temporada passada de tardor la vam tancar el 4 o el 5 d’agost, 
si no ho recordo malament, i, per tant, des del 26 de maig que som avui fins el 4 
o 5 d’agost encara tindríem temps de concretar-la, tot i que la intenció és tancar-la 
abans. Però, com que a vegades es produeixen variables que no depenen només de 
la direcció de Catalunya Ràdio i també depèn del tema econòmic i d’altres aspectes, 
jo confio i crec que no haurem d’esperar al 4 o 5 d’agost, encara que sigui perquè en-
guany les vacances de la vicepresidenta i les meves no siguin tan accidentades com 
van ser l’any passat. Doncs, esperarem tancar-ho en un temps raonable, però tampoc 
ens volem imposar una pressa excessiva. I anirà en la línia del que ha estat aquesta 
temporada que ara tancarem i que permeti’m recordar-li que han portat a l’emis-
sora els millors resultats de la seva història, perquè la primera onada del 2016 van 
tenir 643.000 oients i la primera onada del 2017 ha tingut el segon millor registre, 
amb 632.000 oients. I a més a més hem multiplicat per quatre els continguts digitals.

Per tant, amb aquest mateix model de concepte de mobilitat, moviment i agilitat, 
amb un model el més sostenible econòmicament possible, amb un model basat en 
el pluralisme i la proximitat amb l’oient i amb les apostes de les cares i les veus que 
ja coneixen de la graella actual, intentarem enfocar la propera temporada amb l’ob-
jectiu del que hem anat dient en aquesta casa reiteradament de mantenir el rigor, la 
pluralitat i aspirar competitivament al lideratge.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la 
presència de continguts culturals a la programació de Catalunya Ràdio

323-00130/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
presència de continguts culturals a la programació de Catalunya Ràdio, i la formula 
la diputada Teresa Vallverdú, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, president. Senyor Gordillo, li he de dir que és la vegada que formulo 
una pregunta més esperançada, perquè en la resposta anterior se m’avança que hi 
haurà l’anunci d’un hit en aquesta resposta. Per tant, bé, sabem tots, som conscients 
i és un fet, que la presència de la cultura a Catalunya Ràdio ha perdut pes al llarg del 
temps i això ha provocat no únicament inquietud per part d’alguns diputats d’aquest 
Parlament o d’alguns grups parlamentaris, sinó també debats públics a través de 
mitjans de comunicació i a través de xarxes socials.

Per exemple, abans d’iniciar la temporada al mes de setembre i després que es 
gestés la graella de la programació de Catalunya Ràdio durant l’estiu passat es va 
fer evident la poca presència de programes específicament culturals en detriment 
d’altres temàtiques, com podien ser, per exemple, els esports, que omplien hores de 
la graella tant dins d’altres programes com amb programes propis. Quan vam pre-
guntar per aquesta poca presència de programes culturals a la graella de Catalunya 
Ràdio es va dir que, tot i que era veritat que no hi havia programes específics sobre 
cultura, el que s’intentaria és que aquesta presència de continguts culturals fos trans-
versal i abastés la majoria de programes de l’emissora, i això el que comportaria és 
que la presència dels continguts culturals en el conjunt de la programació fos més 
notòria, no?
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A veure, podem tenir dubtes sobre si aquest és el millor sistema perquè la cultura 
tingui la representació que creiem que li pertoca i perquè els oients tinguin un accés 
que els satisfaci, però aquesta opinió, és clar, necessita de l’evidència. I és per això 
que m’agradaria preguntar-li si tenen algun retorn, si tenen algun feedback per part 
de l’audiència valorant aquesta falta o no de programes i de continguts culturals.

Després també nosaltres considerem que cal una aposta ferma perquè la cultura 
tingui més presència a Catalunya Ràdio, però també volem saber si s’ha aconseguit 
l’objectiu, si s’ha complert l’objectiu d’aconseguir aquesta presència de continguts 
culturals en el conjunt dels programes de l’emissora amb aquest sistema més trans-
versal. I un cop sapiguem si consideren que el sistema és l’adequat i si l’aposta és 
suficient, el que voldríem saber és si la línia de cara a la nova temporada pel que fa 
a l’aspecte cultural serà la mateixa, si continuaran amb aquesta aposta de presència 
transversal o no.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, jo mantinc el que hem dit fins ara, 
que és que creiem honestament i des d’un punt de vista professional que el millor per 
a la cultura és que la cultura sigui present en els programes de màxima audiència de 
Catalunya Ràdio i que la solució, o aquesta demanda que se’ns demana als mitjans 
públics, no se soluciona només creant uns programes específics que tenen un públic 
molt acotat. I, per tant, aquesta convicció no era pel fet de que no teníem un deter-
minat programa, sinó que era una aposta que ve de fa molts anys, eh?, d’altra banda. 
Això no és d’aquesta etapa actual i, per tant, això ho mantindrem; ho mantindrem 
i, a més a més, no ens ha anat malament, perquè el programa de la tarda, l’Estat de 
Gràcia, que és el que té més contingut cultural de la graella actual de Catalunya 
Ràdio, acaba d’aconseguir els millors resultats d’audiència des del 2004. Per tant, i 
donant-li la raó, i crec que d’això ens hem d’alegrar tots, un programa que parla molt 
de cultura, o que té molt de contingut cultural, no té pas uns mals resultats d’audièn-
cia. Jo crec que això és bo, fins i tot, com a país. 

Però el hit que li volia regalar és el següent. A partir del 17 de juny, Catalunya 
Ràdio, i des del 17 de juny tot l’estiu, i la nostra intenció és també a la graella de la 
tardor que quedi ja fixat, tindrem un programa setmanal de literatura a la graella de 
Catalunya Ràdio. Aquest programa el presentarà un professional de la casa que es 
diu David Guzman i que, per tant, intentarà donar resposta a part d’aquestes deman-
des que durant aquests mesos teníem, però no només a la demanda de que parlem de 
llibres, sinó que és un projecte molt més ambiciós. Aquest programa de llibres, que 
és dirà Ciutat maragda, parlarà de literatura, de grans autors i grans títols de la li-
teratura catalana i universal d’una manera divulgativa i plural. Interrelacionarà la 
literatura amb disciplines com l’art, la música o el cinema. Tindrem una hora set-
manal per sentir la literatura des de tots els angles: escriptors, professors, educadors, 
editors, llibreters i traductors. 

La idea és tenir en compte tots els agents implicats en la divulgació literària, 
amb un plantejament inclusiu de clàssics i de moderns i de llibres de sempre i de 
títols actuals. La idea de la ràdio pública, aquesta vocació, està molt compromesa 
amb la divulgació literària de qualitat i continuada. I com que no volem fer una rà-
dio normal, tradicional, com si l’haguéssim fet fa deu anys, això ho portarem a clubs 
de lectura, a xarxes de biblioteques, a instituts, a escoles i també ampliarem, fora de 
l’antena de Catalunya Ràdio, els continguts a la xarxa. I el mateix David Guzman 
farà un altre programa de literatura que es dirà L’irradiador a iCat. I per tant, amb 
tota aquesta potenciació del contingut cultural que suposarà el retorn d’iCat a la FM, 
també hi haurà un altre programa que farà el mateix periodista que serà diferent, 
mot més específic, amb unes temàtiques complementàries d’aquest de Catalunya 
Ràdio.

El president

Senyor... (Pausa.) Gràcies. 
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura 
informativa de l’actualitat política

322-00160/11

Passem a l’última pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la cober-
tura informativa de l’actualitat política, i la formula la diputada Sonia Sierra, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Si em permet una prèvia per al senyor Sanchis. 
Miri, la seva obligació és saber el que passa a la seva cadena. Ja sabem que l’audièn-
cia és tan baixa que ni tan sols vostè es mira TV3, però és que el tema dels bisbes va 
sortir a la premsa. Si no mira TV3, si més no, llegeixi la premsa, si us plau. I també 
ens agradaria que vingués aquí com a director de TV3, no com a tertulià, perquè a 
vegades sembla que es confon una mica els papers. 

Tornant ja al tema que ens ocupa avui, a la senyora Llorach, bon dia, a vostès hi 
ha temes que els interessen molt i els donen molta cobertura i altres temes que, di-
guem-ne, els interessen una miqueta menys. Que hi ha un viatge secret del senyor 
Puigdemont a la fundació Carter? Un viatge la informació del qual se’ns va furtar 
a l’oposició i, el que encara és pitjor, als ciutadans de Catalunya, però allà hi eren 
les càmeres i els micros de la «corpo». Que hi ha una rebuda sorpresa per al senyor 
Homs? Allà tenim els micros i les càmeres de la «corpo». Però després hi ha te-
mes que els interessen una mica menys, com, per exemple, els cas Vidal, que quan 
va sortir ja estava a totes les televisions nacionals i encara no havia sortit a TV3, i 
quan per fi va sortir va ser per desmentir les seves paraules, possiblement perquè el 
cas Vidal, en realitat, és el cas Junqueras, perquè el van posar de cap de llista d’Es-
querra Republicana. Però tampoc els ha interessat gaire el fet de que Junts pel Sí i 
la CUP ens hagin negat la possibilitat de poder investigar sobre aquest cas Vidal i 
tampoc que, fins i tot, el president ha hagut de dimitir.

Llavors, abans ens deia el senyor Sanchis que ell esperava que el seu proper acte 
seria un de Ciutadans. Doncs, bé, els vull convidar a tots tres, molt especialment al 
senyor Sanchis, a que vinguin aquest diumenge a Nou Barris a quarts de dotze, que 
farem la presentació del nostre candidat o candidata a les primàries amb la presèn-
cia del senyor Rivera. Vindran? Ja que ha dit el senyor Sanchis que el proper acte vol 
que sigui de Ciutadans, els reservem una cadira?

Moltes gràcies.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. A veure, senyora diputada, donat que la pregunta que 
em fa és sobre cobertura informativa, com pot suposar no soc jo, com a vicepresi-
denta de la corporació, que decideixo on van els equips d’informatius de Catalunya 
Ràdio i de Televisió de Catalunya a donar la cobertura. Tenen els seus consells de 
redacció, que és on decideixen quina cobertura donen i a què, en funció de la impor-
tància que els nostres professionals donen a cadascuna de les notícies. 

Per tant, si li sembla, passo la paraula al director Sanchis i al director Gordillo 
perquè li contestin.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Els criteris ja els hem explicat abans. Accepte gustosament la invitació que vostè 
em fa, però crec que no parlem del mateix. Una cosa és que jo vaja a explicar-me i 
que alguns ho considerin un míting, o a analitzar la realitat, i una altra cosa es que 
vaja a aguantar un míting de veritat, vull dir. I, per tant, em sembla que no estem 
parlant exactament del mateix. (Veus de fons.) Però... Sí, a parlar i a escoltar, ho in-
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tente també, senyor diputat. Més del que sembla, moltes vegades, encara que no soc 
tan pejoratiu respecte a les tertúlies com són vostès aquí, que sembla que sigui això 
el mal major, perquè hi ha gent que està en aquesta mateixa sala que participa en 
tertúlies. Vull dir, tan horribles no són, deuen tindre també una part positiva. 

No, respecte a les dues preguntes que m’han fet aquest matí, torne a repetir-ho, 
jo crec que seria important més que mirar per on et pillen, i si vostè se sap tota la 
programació de centenars d’hores setmanals de pe a pa, o llegeix els diaris, estaria 
bé que vostès donaren la informació perquè jo després la poguera també recollir per 
oferir-vos-la en aquesta comissió, i no jugàrem al gat i a la rata. No, les preguntes, 
moltes vegades, són genèriques. En aquest cas ho eren. 

Respecte a la pregunta que havia fet sobre el comunicat dels bisbes, abans, la 
diputada del Partit Popular, efectivament... (Veus de fons.) No, li contesto a..., tu. Li 
conteste a vostè, també. És a dir, respecte a la pregunta del Grup de Ciutadans de si 
estem seguint bé l’actualitat i no havíem donat aquesta portada, doncs, em diuen a 
informatius de TV3 que sí que la vam donar en diferents rodes del 3/24. I hem diuen 
també que la informació va ocupar... Bé, si vostè se veu tot el canal 3/24, perfecte. Jo 
no, de veritat, li ho assegure. Jo no. Però em diuen els meus responsables d’informa-
tius que en diferents rodes al 3/24 sí que és va donar aquella portada i que després 
es va incloure en informatius, que jo no ho sabia. Perquè, ho torno a repetir, és part 
d’una anècdota. Després, es van donar i, per tant, si es va donar, també convindria 
dir que es va donar, ni que fora després, però es va donar. També convindria dir-ho. 
Perquè, si no, amaguem una part de la informació. 

I després, respecte a una pregunta, ja sé que no els involucra a vostès, però el 
comunicat dels bisbes feia referència explícita a la necessitat d’escoltar el sentiment 
nacional que expressa el poble català, explícita. I, per tant, també depèn del criteri 
amb què s’aborda una notícia. Intentem que aquests criteris amb què abordem unes 
notícies, i fins i tot les portades dels diaris, siguen el més honestos possible. I ho in-
tentem sempre.

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies. Ho vaig comprovar personalment i es va ometre la informació de forma 
reiterada, i a més tenim el vídeo.

Després, la visió de la realitat de la «corpo» és, si més no, curiosa. L’endemà de 
les primàries franceses, al programa d’El matí de Catalunya Ràdio van parlar de la 
transformació del partit Front Nacional, hi havia una politòloga francesa, Silvia 
Alonso, i la senyora Terribas, quan ella diu que segurament canviaran de nom, li 
pregunta la senyora Terribas: «¿Cómo se va a llamar este partido, Silvia? ¿Ciuta-
dans, por ejemplo?» 

Si tenim en compte que l’equip de Macron i l’equip de Ciutadans han treballat 
plegats, que els seguidors de Macron van gaudir de les dues nits electorals a la seu 
de Ciutadans i el mateix Macron ha dit que el partit que més s’assembla al seu és 
Ciutadans, per quina estranya raó la senyora Terribas, en comptes de relacionar Ciu-
tadans amb Macron el relaciona amb Le Pen? Quina explicació li donen a aquestes 
afirmacions del 8 de maig? Poden veure que vostès no segueixen TV3 ni Catalunya 
Ràdio, però nosaltres sí.

Gràcies.

El president

Gràcies. (Veus de fons.) Deu segons, Saül, no ens queda temps.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals

Amb deu segons, senyor president. Ho miraré, escoltaré el tall i el context, per-
què realment m’estranya que una professional rigorosa i seriosa com Mònica Ter-
ribas ho fes des del punt de vista que vostè diu, frívol. I, per tant, vull escoltar tot 
el context per entendre-ho, perquè sí que és conegut i públic la relació que hi havia 
entre Macron i Ciutadans i els vincles que els uneixen i, per tant, ho miraré.
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El president

Gràcies. Bé, si no hi ha cap... Senyor De Páramo, per què em demana la paraula?

Fernando de Páramo Gómez

Sí, és per una qüestió d’ordre. És una qüestió d’ordre. 

El president

Digui.

Fernando de Páramo Gómez

No, ho dic perquè es fa un treball parlamentari dels nostres assessors, del nostre 
grup parlamentari en ser explícits a les preguntes; de fet, els lletrats del Parlament 
també mantenim una relació quan hi ha alguna divergència sobre aquest tema, i jo 
no crec que es pugui ser més concret que dir una pregunta que diu «sobre els con-
tinguts d’informació política del 22 de maig del 2017», com posa aquí, «sobre les 
audiències», com posa aquí. Crec que és difícil ser més explícit que amb aquestes 
preguntes que hem fet. I també per defensar el treball dels meus companys i dels 
assessors d’aquest grup. 

I si hi ha alguna divergència, crec que han de ser els serveis jurídics del Parla-
ment i no, en tot cas, el director...

El president

D’acord.

Fernando de Páramo Gómez

...de la Televisió de Catalunya que ha de vindre aquí a contestar les preguntes, i 
no fer d’advocat, de lletrat i també de president. 

El president

Molt bé, senyor De Páramo. Bé, amb aquesta conclusió, si hi ha alguna paraula 
més... 

Si no, donaríem per aixecada la sessió.

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