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Sessió 5 de la CCMA

La sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

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

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

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

Hi són presents Rocio Garcia Pérez i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Engelbert Montalà i Pla, Raquel Sans Guerra i Ruben Wagensberg Ramon, 

pel G. P. d’Esquerra Republicana; Francesc de Dalmases i Thió, Josep Riera i Font i Mònica 

Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alberto Tarradas Paneque, pel G. P. de 

VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem, i Lorena 

Roldán Suárez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el representant del Sindicat de Periodistes de Catalunya 

Ramon Espuny Solé; els membres del comitè d’empresa de l’Agència Catalana de Notí-

cies Laura Cortés i Milán i Jordi Marsal i Lleberia; el president del Clúster Audiovisual de 

Catalunya, Miquel Rutllant Vallvé; el president de Productors Audiovisuals Federats (Proa), 

Jordi Oliva; el president de Productors Audiovisuals de Catalunya, Norbert Pere Llaràs Car-

les, acompanyat del membre de Productors Audiovisuals de Catalunya David Ciurana, i la 

presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell Pallarès.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Ca-

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

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

sell de govern de la corporació (tram. 356-00160/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-

publicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts 

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

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

pareixença.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de l’Agència 

Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-

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

l’elecció del consell de govern de la corporació (tram. 356-00161/13). Grup Parlamentari 

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

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

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

de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Audiovisual de Catalu-

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

diovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del consell 

de govern de la corporació (tram. 356-00158/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Proa - Productors Audiovisuals 

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

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

sell de govern de la corporació (tram. 356-00156/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-

publicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts 

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

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

pareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Ca-

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

Audiovisuals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del con-
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sell de govern de la corporació (tram. 356-00157/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-

publicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts 

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

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

pareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Acadèmia del Cinema Català 

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

suals perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del consell de 

govern de la corporació (tram. 356-00159/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bon dia. A veure si acabem més o menys de seure.

Sol·licituds de compareixença
356-00156/13, 356-00157/13, 356-00158/13, 356-00159/13, 356-00160/13 

i 356-00161/13

I el que podríem fer d’entrada és votar les compareixences, vaja, les diferents sol·
licituds de compareixença, que són dos, tres, quatre, cinc, sis. Algú vol algun tipus 
de votació separada? (Pausa.) No. Les podríem votar totes a la vegada, eh? I, si us 
sembla, jo proposo fer·ho per assentiment. Si ningú hi té cap problema, ho fem per 
assentiment i tirem. Us sembla bé? Hi estem tots d’acord? (Pausa.) Doncs, mira, es·
tarien ja totes aprovades.

I, si us sembla, començaríem amb la primera, eh? No us aixequeu, que de segui·
da el gestor o..., jo mateix surto. Comencem... Recordeu, eh?, l’ordre: el Sindicat de 
Periodistes. 

La sessió se suspèn a dos quarts de deu del matí i sis minuts i es reprèn a dos quarts de 

deu i set minuts.

El president

Doncs molt bé.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de 
Catalunya perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu 
de l’elecció del consell de govern de la corporació 

357-00032/13

Tots vosaltres el coneixeu, el senyor Ramon Espuny, que ve com a SPC, Sindi·
cat de Periodistes de Catalunya, davant d’aquesta comissió, perquè informi sobre el 
sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del Consell de Govern de la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Senyor Espuny, quan vulgui té la paraula. 
Aproximadament deu minuts. Quan vulgui.

Ramon Espuny Solé (representant del Sindicat de Periodistes de Catalunya)

Intentaré respectar·ho, i si m’avisa un minut abans, millor, eh? Bé, diputades i 
diputats, moltíssimes gràcies per haver·nos convidat a participar i a aportar, com 
fem cíclicament, perquè hem vingut moltes vegades. (Veus de fons.) Si se sent, em 
mantinc la mascareta, per seguretat. Hem vingut moltes vegades, des d’abans del 
2007, pel tema de les reformes, contrareformes i recontrareformes, la qual cosa, en 
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la nostra opinió, demostra que hi ha una certa inestabilitat institucional de la corpo·
ració que ens allunya bastant del model ideal de la BBC, d’independència respecte 
als governs de torn. 

Nosaltres hem defensat sempre, des de tots els cops que hem vingut, els criteris 
d’independència i professionalitat dels treballadors, dels directius i de la programa·
ció de la corporació. Aquests són valors de la deontologia professional del periodis·
me i també de les lleis audiovisuals que ens regeixen, que han inclòs precisament els 
valors deontològics, i que està bé, perquè els han regulat i els han donat rang legal, 
la qual cosa blinda també els drets i els deures dels professionals de la informació. 

Només expliquem una mica qui som i d’on venim per entendre més les propostes 
que farem després respecte a la composició de la corporació. El Sindicat de Perio·
distes, Sindicat de Professionals de la Comunicació, va néixer arran del Segon Con·
grés de Periodistes Catalans, del 1992, que va organitzar el Col·legi de Periodistes 
i on no per casualitat es van aprovar dues coses: el codi deontològic de la professió 
periodística, que va deixar de ser·ho del Col·legi de Periodistes només, sinó que va 
ser assumit per la professió en el congrés, i l’impuls d’un sindicat unitari de perio·
distes plural i professional, que era un dèficit que s’havia detectat. Tots els llibres 
blancs de la professió expliquen des de sempre que els dos problemes de la professió 
són la professionalitat i la precarietat. 

Precisament nosaltres tenim aquest lema, que diu: «La nostra precarietat és la 
teva desinformació», que és el que explica una mica l’especificitat de la professió. 
L’altra especificitat de la professió i també de la constitució d’un sindicat professio·
nal de periodistes, que és el model majoritari a Europa i al món, on no hi ha gaire·
bé agrupacions de la premsa ni col·legis de periodistes, és que el professional de la 
informació, que és una professió assalariada i no liberal, com alguna opinió defen·
sa, es deu a les seves empreses, però també és el mediador d’un dret constitucional, 
que és el dret a la informació de la ciutadania, a una informació veraç. Això a vega·
des pot portar conflictes, i d’aquí ve tota la trajectòria d’estatuts de redacció o esta·
tuts professionals per intentar conciliar els interessos empresarials amb el respecte 
a les normes deontològiques. 

També volem dir que com a Sindicat de Periodistes som membres de la Federa·
ció Internacional de Periodistes i de la Federació Europea de Periodistes, que agru·
pa fonamentalment sindicats professionals de periodistes.

Tot això és per explicar que quan va néixer el sindicat, pel seu caràcter profes·
sional, va tenir una forta implantació també a la corporació, i especialment a TV3. 
Per què? Perquè des dels inicis, l’any 1983, teníem una corporació general on direc·
tament el director general era nomenat pel Govern, la qual cosa arrossegava tota la 
cadena de comandament, que podia arribar fins als caps de secció, i algun cas fins  
i tot a presentadors de telenotícies. 

Això va provocar, en primer lloc –perquè les coses van lligades–, un moviment 
a favor d’un estatut de redacció o estatut professional, com es va dir en els mitjans 
audiovisuals, per intentar modular aquesta pressió cap a un decantament progover·
namental de certes informacions o de certes programacions. Això va venir afavorit 
perquè el 1997 es va aprovar la llei de la clàusula de consciència, que, per cert, és 
una regulació parcial, però és una regulació del periodisme, i que afecta el cor dels 
professionals de la informació, que són aquests mediadors, no? I ho he dit abans: 
aquest blindatge legal dels drets i deures dels professionals és una mica millor que 
només la llei del mercat, i és una mica millor el blindatge legal dels drets i deures 
dels professionals que aquest mercat que a vegades és un mercat salvatge, no? 

En qualsevol cas, el 1998, un any després de l’aprovació de la llei de la clàusula 
de consciència, es va aprovar l’Estatut de la corporació. De tota manera, com que 
continuaven els problemes de decantament o esbiaixament de la informació, de se·
guida es va veure que el fet que un professional es pugui negar a elaborar, presentar 
o a fer una informació no deontològica no resolia el problema, perquè el del costat, 
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per raons de qualsevol mena, podia fer·ho, i que el problema estava justament en la 
governança, que és lo que ens porta aquí avui i molts altres anys, de manera que es 
va estar estudiant, tant des del Col·legi de Periodistes com des del sindicat –perquè 
hi ha persones del sindicat que estan també en el Col·legi de Periodistes–, quina era 
la regulació legal dels mitjans públics a Europa.

Van elaborar un document, l’any 1998, que va influir bastant en el primer debat 
monogràfic de l’audiovisual que aquest Parlament va fer al desembre del 1999, que va 
tenir tres conclusions –per recordar la història–: reformar una llei d’un CAC que hi 
havia, però que era encara massa vinculat al Govern, pel nomenament també gover·
namental; elaborar una nova llei de la corporació per deslligar·la del Govern, i transi·
tòriament, per un fet puntual que es va produir, nomenar per consens un nou director 
general, perquè en aquell moment va quedar vacant el lloc, perquè en Jordi Vilajoana 
va ser nomenat conseller de Cultura. Així es va nomenar per consens, per primera 
vegada, Miquel Puig, que el 2002 va haver de dimitir per la pèrdua de confiança del 
Govern de la Generalitat.

En qualsevol cas, la nova llei no va arribar fins al 2007, amb Convergència i Unió 
a l’oposició. Aquesta llei per primer cop deslligava el president del nomenament go·
vernamental i exigia una majoria qualificada de dos terços per elegir els consellers 
i també el president, a més de per aprovar decisions estratègiques. Però bé, com sa·
ben, el 2012 la majoria absoluta de Convergència va permetre una contrareforma, 
amb l’abstenció del PP, i es va tornar a la majoria absoluta com a suficient per no·
menar el consell i el president.

Des del 2014 hi ha hagut intents de retornar a la governança del 2007. I, per fi, el 
2019 es va aprovar la nova reforma de la llei, considerada per diversos grups com de 
mínims perquè no abordava els grans reptes estratègics i de model de la radiotele·
visió pública, que es deixava per a més endavant. Però, per primer cop des de l’exis·
tència de la corporació, la llei no s’ha aplicat de manera immediata i el nou consell 
de govern no es renova. Tot està desgastat i caducat en més de tres anys, com ho està 
el CAC, objecte igualment de la reforma de les lleis, de manera que han passat gai·
rebé dos anys i no es produeix la renovació, de forma incomprensible, des del punt 
de vista de la necessitat i la urgència de fer·ho, tant des de la perspectiva empresa·
rial com de donar un tomb per represtigiar els mitjans de la corporació, fent·los més 
oberts al conjunt de la ciutadania, que és qui paga aquests mitjans públics.

Hi ha arguments per aquest retard. Se n’han donat molts: conjuntura política po·
laritzada, grans dificultats per al consens, necessitat de delimitar els perfils profes·
sionals dels consellers. Però el que s’endevina fàcilment és la desconfiança mútua 
entre els grups parlamentaris, la concepció de que el consell s’ha de formar en base 
a quotes polítiques més o menys àmplies, com si es tractés d’una comissió parla·
mentària, i això porta a un bloqueig que paralitza la necessària renovació de la cor·
poració.

Per això les propostes que fem des del Sindicat de Periodistes són aquestes. Pri·
mera, elecció immediata d’un nou CAC, fonamental, perquè el seu aval és un dels 
grans d’una elecció de membres del consell de la corporació, en base a la indepen·
dència i la professionalitat, i en base a la previsió de la llei de que –textual– «actua·
ran amb plena independència i neutralitat i no estaran sotmesos a cap instrucció o 
indicació en l’exercici de les seves funcions». 

Segon, tria dels consellers de la corporació a partir dels criteris de la nova llei i 
d’una majoria qualificada de dos terços com a mínim, abandonant les concepcions 
de quotes polítiques i apostant per un equip transversal que pugui ser assumit per 
diversos grups i que asseguri especialment la independència d’aquest organisme 
respecte al govern de torn, afegint que, tal com s’ha dit reiteradament, és important 
aplegar·hi diferents perfils professionals, però aquests també poden trobar·se en els 
equips directius dels mitjans. No cal que estiguin tots en el consell de govern, per·
què té un nombre limitat de persones. De forma que el criteri suprem per a la vali·
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dació de les candidatures a conseller, des del nostre punt de vista, ha de ser el de la 
independència respecte a cap formació política, perquè no es poden nomenar mem·
bres del consell aspirants que no creguin en els principis de la llei i tampoc que opi·
nin, per exemple, que els mitjans de la corporació han de reflectir majoritàriament 
la majoria social o política, perquè això és un retorn a la concepció d’uns mitjans al 
servei de la majoria governamental, que pot canviar a cada elecció, i que és anterior 
al debat del 1999, que va representar l’adequació dels mitjans de la corporació als 
paràmetres europeus. 

Tercer, l’elecció d’un nou consell assessor de continguts i programació a partir 
de la independència més gran que li atorga la llei, i que signifiqui una participació 
social representativa, que, òbviament, ha d’incidir en els continguts de la programa·
ció, per no perdre la sintonia amb la societat, que s’ha perdut a la corporació des de 
fa anys.

I quart i últim. Més enllà de l’aplicació de la llei, estudiar el lloc que pot ocu·
par a la corporació l’Agència Catalana de Notícies, l’ACN, de titularitat pública de 
la Generalitat i participada en un trenta per cent per la corporació, que no té auto·
nomia respecte del Govern, que nomena el director general, que té unes condicions 
salarials molt més baixes que TV3 i Catalunya Ràdio i que es basa en l’exaltació 
d’uns perfils professionals multimèdia que, quan es volen aplicar simultàniament, 
només signifiquen fer de la necessitat virtut, perquè no es poden fer totes les feines 
de la professió a la vegada. Demanem que els diputats repensin el lloc de l’ACN en 
el conjunt de mitjans dependents de la Generalitat, que per nosaltres només pot ser  
la integració plena dins de la corporació. Reitero que més enllà ara de l’aplicació de la  
llei, però com a perspectiva. 

El resum de les nostres propostes és que defensem la tria de candidatures a tots 
aquests òrgans, de manera que es guiïn pels principis d’independència, pluralisme, 
imparcialitat i neutralitat política, com preveuen les lleis audiovisuals, l’Estatut de 
Catalunya en el seu article 52, i també incorporant la novetat d’aquesta llei, que és 
la paritat de gènere, que pot ajudar a trobar candidatures més transversals per a tots 
aquests òrgans.

Gràcies. 

El president

Gràcies a vostè, moltíssimes gràcies. Passem, per tant, al torn dels grups parla·
mentaris. A veure si soc capaç de... En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la diputada –sí, dos, tres minuts, eh?, 
hem parlat amb els companys– Beatriz Silva Gallardo.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Dar las gracias al Sindicato de Periodistas de Cataluña, que 
esté hoy aquí para darnos sus aportaciones.

En realidad, yo creo que ha sido muy claro en su exposición, y hay un tema del 
que quizás hemos hablado poco, y es el tema de la paridad de género y la falta de 
perspectiva de género que sigue habiendo en nuestros medios públicos, que es algo 
que se constata también en los informes del CAC y que tratamos en la anterior se·
sión que tuvimos, que vinieron una delegación de Dones Visuals, que explicó un 
poco realmente cómo no se está reflejando la diversidad ni tampoco la perspectiva 
de género en la programación de nuestros medios públicos y la necesidad de que 
las personas que integren este nuevo órgano de gobierno también tengan esto muy 
presente, ¿no? Me gustaría saber un poco cuál es la sugerencia o las propuestas que 
tienen del Sindicato de Periodistas en este sentido. 

Y también hay un tema que quizás, bueno, no está acotado solo a lo que estamos 
tratando hoy aquí, pero es cómo creéis que en general deberían regularse los medios 
de comunicación en... O sea, cómo garantizamos que la ley se cumpla. Porque, cla·
ro, tenemos una ley de igualdad de género, una ley de erradicación de la violencia 
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machista, que establecen una serie de criterios que los medios públicos cumplen en 
parte, pero los privados se los saltan totalmente. ¿Cómo solucionamos esto? Porque 
no son los gobiernos los que tienen que controlar a los medios de comunicación. 
¿Cuál es la perspectiva que tiene el Sindicato de Periodistas de Cataluña de cómo 
debería ser la regulación? Si debería ser autorregulación...

Muchas gracias.

El president

Gracias a usted. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, la dipu·
tada Raquel Sans. Quan vulgui.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies al senyor Espuny i al Sindicat de 
Periodistes per haver acceptat, doncs, de comparèixer avui, per les diferents expli·
cacions que ens han fet.

I crec que ha deixat molt clar quin és el posicionament del sindicat i quin és el 
calendari o els tempos que s’imaginen o que creuen que són necessaris. Jo voldria 
anar una mica més enllà i preguntar·li quin creu que ha de ser el projecte del nou 
consell de govern de la corporació, és a dir, a grans trets, eh?, però quines creuen 
que són les necessitats i quins creu que són els reptes que s’han d’abordar. 

Tenim un sistema comunicatiu que difereix molt del que teníem l’any 2005, quan 
es va aprovar la llei de l’audiovisual catalana. I, per tant, una mica quins són els 
grans reptes que aquest equip..., que compartim que ha de ser en format equip, que 
ha de reunir diferents perfils que han de ser complementaris entre ells i que necessi·
tem que aquesta renovació sigui immediata. I, per tant, jo crec que compromís dels 
grups per arribar a aquest acord al més aviat possible, però una mica quins són els 
deures que hauríem d’encarregar a aquest nou consell de govern de la corporació.

Gràcies. 

El president

Gràcies a vostè, diputada. Passem al següent grup, que és el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. I, en el seu nom, té la paraula el diputat Josep Riera.

Josep Riera i Font

Moltes gràcies, president. Bon dia. Gràcies per assistir en aquesta sèrie de com·
pareixences que ens han d’ajudar en aquesta tasca que ara deia la Raquel Sans de fer 
una corporació millor. 

En aquest sentit, també m’afegeixo a la petició que fa ella, i per no repetir més, 
bé, jo crec que vostè ha fet una certa panoràmica, que també està bé, dels canvis 
que hi ha hagut en els nomenaments del consell de govern, dels directors. I crec que 
estem situats en un punt, sobretot després de l’aprovació de la llei del 2019..., i crec 
que coincidim que, a més a més, la vam aprovar per unanimitat, cosa que em sem·
bla positiva, donat el context també; molt positiu donat el context. És veritat que ara 
ens toca aplicar·la. Però, com vostè sap, els requisits que vam aprovar requereixen 
més acció i voluntat política per arribar a aquests acords de dos terços d’això. I això 
és el que intentarem, i per la nostra part, diguéssim, hi posarem tota la nostra bona 
voluntat perquè sigui així. 

Sobre l’ACN, que també ho ha comentat, jo crec que en parlarem en la pròxima 
compareixença. El company Dalmases ja es manifestarà sobre aquesta qüestió. Jo 
simplement, a tall de reflexió, també li volia dir que, pel que fa als professionals dels 
mitjans públics, a nosaltres sempre ens tindran al costat de defensar i de blindar la 
seva independència i lliurar·los d’interferències pel que fa a l’exercici professional. 

Però, paral·lelament a això, nosaltres també serem permanentment exigents per·
què els treballadors dels mitjans públics tenen un deure afegit que no tenen els dels 
mitjans privats, que és el compliment de les missions encarregades per llei i pels di·
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ferents documents, com el mandat marc, etcètera, que exigeixen un plus als treballa·
dors dels mitjans públics. I, per tant, també estarem vigilants en això. 

Igualment, com sempre hem estat i continuarem estant sempre al costat de que 
puguin exercir com a professionals absolutament lliures, doncs, també estarem una 
mica exigents amb el compliment d’aquestes obligacions, d’aquestes missions, so·
bretot pel que fa a la potenciació d’aquest marc referencial català i per l’ús de la 
llengua. 

I aquí ho deixo. Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. En nom del Grup Parlamentari VOX en Cataluña, té la 
paraula el diputat Alberto Tarradas Paneque.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyor Espuny, gràcies per venir. Habla usted 
de profesionalidad, de rigurosidad, de imparcialidad, del código deontológico, in·
cluso del derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información veraz. 
Y en los últimos meses hemos visto como TV3 y los medios de la corporación han 
recibido numerosos varapalos judiciales. Por ejemplo, durante la campaña electoral 
de este 14 de febrero tuvo que intervenir la Junta Electoral y obligar a emitir infor·
maciones sobre todos los partidos políticos que concurrían a las elecciones, de aque·
llos que tenían representación ya en el Parlament y también de aquellos que eran 
considerados fuerzas significativas, como fue Junts y en este caso también VOX, 
teniendo en cuenta que, como siempre, los medios de la corporación trataron la in·
formación como les dio la gana, y eso que viene a ser el pluralismo y la proporcio·
nalidad, pues, se lo pasaron por el forro. 

Me gustaría saber: usted, como miembro y representante de este sindicato de pe·
riodistas, qué valoración hace de estos hechos. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po·
pular · Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula el diputat Xavier Pellicer Pareja.

Xavier Pellicer Pareja

Bé, bon dia. Gràcies, president. Gràcies, senyor Espuny i el Sindicat de Periodis·
tes, per comparèixer.

Li puc dir que compartim pràcticament el cent per cent del que ha plantejat aquí. 
I, com que ja és una qüestió, diguéssim, que s’ha parlat i que s’ha traslladat en diver·
ses ocasions, i que en el marc de les paraules sembla que tothom està per la reforma 
i per avançar ja en la reforma del consell, però no s’acaba de concretar, malgrat que 
ja fa aquests quasi dos anys, sí que li voldria preguntar, i si ho podia fixar una mica, 
per què és tan urgent aquesta reforma i en quina situació ens trobem actualment  
i quins riscos hi ha si no es fa de forma immediata. 

Gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies a vostè, diputat. I, per últim, té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem, el diputat Lucas Ferro. Tens la paraula, quan vul·
guis. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Espuny i el Sindicat de Perio·
distes, per la seva intervenció. En primer lloc, disculpar la que sol ser la nostra por·
taveu en aquesta comissió, la senyora Segovia, que avui per incompatibilitat amb 
altres comissions no hi ha pogut assistir. 
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Jo en aquest cas no li transmetré cap pregunta, però sí una reflexió i un posicio·
nament del nostre grup. En primer lloc, la nostra coincidència amb el diagnòstic 
que ha fet vostè aquí de les urgències i de les necessitats que tenim al voltant de 
la corporació i, en concret, amb els quatre punts que vostè ha citat com a necessa·
ris i urgents. Creiem que ja fa massa anys que s’arrossega un bloqueig institucional 
evident, no només en la renovació d’aquest òrgan, sinó d’altres òrgans que depenen 
d’aquest Parlament. I esperem que sigui una legislatura on tant aquí com a la resta 
d’òrgans que depenen del Parlament puguem assolir acords amplis que ens permetin 
abordar no només la renovació, sinó una reforma ambiciosa sobre els elements que 
considerem necessaris.

I, per tant, agrair·los la seva compareixença al respecte. 

El president

Doncs moltíssimes gràcies, diputat. Ara, en nom del Sindicat de Periodistes, el 
senyor Espuny. Aproximadament serien uns cinc minuts per fer ús de la paraula  
i mirar de contestar les observacions o preguntes que han fet els diputats.

Ramon Espuny Solé

D’acord. Són pocs per respondre a tot, però es pot intentar. Sobre el tema d’i·
gualtat de gènere, hi ha dos nivells: un és el que es fa i es pot fer a la corporació, i 
l’altre en el conjunt del sector i proposta del sindicat. És veritat –i ha sortit en aques·
ta comissió– que a la corporació s’ha aprovat, per fi, un pla d’igualtat, que abasta 
moltíssimes qüestions a part de la imatge pública, que és la part també més sonora i 
la que ha vingut en aquesta comissió, i també la que preocupa més als representants 
dels informadors. Però és veritat que hi ha hagut un bon acord transversal, que no 
existeix en molts altres àmbits, i es pot avançar, encara que de manera... Un pla d’i·
gualtat és molt ambiciós, i en una empresa molt gran també. S’avança a poc a poc. 

És veritat que en el tema corresponsalies internacionals va haver·hi crítiques i 
queixes, però hi ha hagut un equilibri finalment, de manera que s’han mantingut, per 
exemple, la paritat de gènere en les corresponsalies internacionals. I aquí hi ha tota 
una feina a fer d’anys, perquè dels plans d’igualtat se’n fa balanç cada dos per tres. 

Pel que fa al sector, el sindicat s’ha plantejat justament impulsar des de la lega·
litat dels plans d’igualtat, que són obligatoris per a determinat nombre d’empreses, 
impulsar a tot arreu un treball específic de plans d’igualtat, perquè no serà per la 
voluntat de moltes empreses potser que es farà, no? 

I, per tant, la campanya que preparem per a aquesta tardor és exactament aques·
ta: forçar que a tot arreu on es pugui fer es compleixi la llei i s’apliqui un pla d’i·
gualtat, i implicar sobretot les companyes dones en aquest tema. Aquí hi ha tota una 
altra feinada a fer, però la perspectiva és aquesta. 

Sobre la pregunta d’Esquerra Republicana, sobre què aportar, clar, hi ha poc 
temps, ja ho sabeu. I, a més a més, des del sindicat no podem substituir la feina del 
legislador, però és veritat que posem al capdavant de tot... Perquè aquí hi ha un debat 
que es produeix, no? Discutim del model o discutim de la governança? Bé, l’opció 
que es va prendre fa dos anys és: arreglem la governança, però és obvi que els nous 
consellers han d’anar amb algun projecte. Però, clar, el que no es pot fer és reobrir 
el debat sobre el model, que és cíclic, crònic i que no s’acabarà mai, no? Per tant, 
què tenim? Tenim la llei audiovisual, el mandat marc audiovisual, la llei de la cor·
poració i el contracte programa. Això delimita bastant tots els temes que es poden i 
s’haurien de fer. I que creiem, de tota manera, que la manera d’arrencar la cursa és 
desbloquejar i tenir un consell de govern que, clar, s’inspiri en aquests principis, no? 

Sobre la pregunta de Junts, hi estic d’acord, completament. Els informadors i 
treballadors dels mitjans públics tenen un plus de responsabilitat, és veritat, perquè 
justament, com he dit abans, estan blindats legalment, en els drets i en els deures. 
I en això és veritat que, encara que alguns pensem que també hi hauria d’haver la 
regulació en el sector privat, per blindar justament els drets i els deures, totes aques·
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tes lleis que he dit, i les específiques com a corporació, obliguen els professionals a 
aplicar..., és a dir, que no poden apel·lar a una llibertat absoluta. 

Aquí hi ha hagut un debat a vegades sobre els blocs electorals també, hi ha ha·
gut molts conceptes barrejats. Nosaltres som dels que pensem que hi ha molt poca 
cultura en la societat espanyola i catalana sobre la comunicació, el dret a la comuni·
cació, el paper d’uns, el paper d’altres... Penseu que, igual que era un mandat cons·
titucional aprovar la llei de clàusula de consciència, que és una forma de regulació, 
també ho era el secret professional, que no va avançar, perquè el gran debat que hi 
va haver aquella època, l’any 97·98, al Congrés dels Diputats, era què és ser perio·
dista. I aquí, com que no hi ha una regulació com a França, Portugal, Itàlia, sobre 
què és ser periodista professional, van sortir totes les opinions i es va bloquejar 
aquest tema, no?

Per la pregunta de VOX –ho dic perquè també prevèiem preguntes en aquest sen·
tit d’algun altre grup–, hem vingut a parlar de futur, no a parlar de passat, perquè 
volem justament superar situacions que mereixen valoracions diferents, en aquesta 
comissió, en el Parlament, a la plantilla de TV3, en els organismes representatius 
dels treballadors de TV3. I el que volem és mirar endavant, i creiem que és una bona 
eina, la nova llei de la corporació, per superar les disputes que pugui haver·hi.

A més, fer una pregunta directa sobre una opinió personal..., bé, hi ha temes 
d’aquests que ens han travessat, com és el tema del procés, òbviament, que ha traves·
sat la societat catalana, ha travessat la plantilla de TV3, el sector periodístic, els orga·
nismes representatius, etcètera. Però no volem mirar el passat, volem mirar el futur. 
I, per tant, l’opinió que pugui tenir sobre determinades coses, a més personal, perquè 
som un sindicat plural i hi ha opinions diverses, crec que seria molt important. 

A la pregunta de la CUP, la urgència, efectivament. Això no és una comissió... 
Bé, a veure, hi ha organismes pendents que estan caducats. Però és que en aquest cas 
específic creiem que hi ha el tema afegit de que hi ha una llei que curiosament no 
diu que es faci el que s’ha de fer, com altres lleis anteriors hi havia hagut. I per això 
portem un retard escandalós de fa dos anys. Parlo de lleis en plural perquè la llei del 
CAC, per exemple..., tenim un CAC amb tres persones, de cinc o sis que havien de 
ser, totalment caducat i que poca funció pot fer de cara a l’elecció dels membres del 
consell de govern de la corporació.

El consell de la corporació també té quatre membres de sis que havien de ser, 
està desgastat, està caducat, la majoria en tres anys, com el Consell General del Po·
der Judicial, per cert. I és obvi que fa falta a nivell empresarial per reprendre i res·
pondre a tots els reptes de la radiotelevisió pública, en aquesta època digital, amb 
tots els canvis tecnològics, etcètera. I també pensem alguns que serà millor per re·
prestigiar, perquè deixi d’estar la corporació al mig de la batalla política, de la qual 
aquesta comissió de control és protagonista principal, per tal de represtigiar la ra·
diotelevisió pública, per obrir·se més a sectors polítics i socials i fer més el paper 
de mitjà públic, que ha estat molt afectat també, penso, per la situació política de 
polarització a causa del procés.

I, per últim, també, al representant d’En Comú Podem, d’acord amb que esti·
guem d’acord. I el que demanem també a tots els grups és que no ens diguin només 
que hi estan d’acord, sinó que deixin de pensar en clau partidista, que és legítima, 
però uns grups que per unanimitat han aprovat aquesta llei de la corporació no pot 
ser que retrocedeixin enrere, es torni a les trinxeres i no apliquin el que diu la llei. 
I el que diu la llei és el que diu, que no és precisament amb acords partidistes, amb 
acords que només hi busquin la mínima majoria qualificada, que ha costat set o vuit 
anys tornar a aconseguir, sinó que busquin acords amplis, que eren els acords també 
que van permetre l’aprovació de la llei.

El president

Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor Espuny, en nom del Sindicat de Pe·
riodistes de Catalunya. Li preguem que adreci també al conjunt del sindicat el nostre 
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agraïment per participar d’aquesta comissió, i esperem a veure si entre tots fem aviat 
la renovació d’aquests òrgans, que encara està pendent. 

Ho deixem aquí. Jo us demanaria que no ens moguem per ara. I surto i entrem 
amb els altres dos companys que faran la compareixença. 

La sessió se suspèn a les deu del matí i set minuts i es reprèn a un quart d’onze.

El president

Doncs ja estem.

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de l’Agència 
Catalana de Notícies per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb 
motiu de l’elecció del consell de govern de la corporació

357-00033/13

Tirem endavant, i agraïm la presència de Laura Cortés i Milán, que és membre 
del comitè d’empresa de l’Agència Catalana de Notícies, i del Jordi Marsal i Lle·
beria, que és membre del comitè d’empresa de l’Agència Catalana de Notícies. Avui, 
per tant, estem en aquesta compareixença de la representació del comitè d’empresa 
de l’ACN, davant de la comissió de control d’actuació de la «corpo», per informar 
sobre el sector audiovisual amb motiu de l’elecció del consell de govern de la corpo·
ració. I aquests, per dir·ho d’alguna manera, haurien de ser els temes. 

Sense més, teniu deu minuts. M’heu demanat poder anar directament. Els dos 
teniu la paraula. Feu·ho com vulgueu. Deu minuts. I aturaríem i després faríem les 
preguntes. Quan vulgueu. Teniu el temps aquí davant. (Veus de fons.) Sí, te la pots 
abaixar mentre parlis.

Jordi Marsal i Lleberia (membre del comitè d’empresa de l’Agència 
Catalana de Notícies)

Molt bon dia a tots i totes. Agrair la invitació en esta comissió de control, una 
comissió de control que probablement algú podria preguntar una mica quina és la 
pertinència de que hi sigui també el comitè d’empresa de l’ACN. Doncs, entre altres 
coses, perquè l’ACN som una empresa de capital cent per cent, totalment, públic, 
que depèn de la Generalitat, en este cas en un trenta per cent de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals, i en un setanta per cent del Govern. 

Entrem una mica al tema de lo que mos porta aquí, que és la corporació. Nosal·
tres com a comitè d’empresa hem de dir que lo que és lo repartiment de càrrecs que 
es fa a la corporació, doncs, s’hauria de regir per criteris estrictament professionals 
i en cap cas partidistes, que no obeïxen als interessos dels partits. Caldria, d’alguna 
manera, que es despolaritzessin los processos de selecció als òrgans de direcció de 
la corporació. Això, com sabeu, és una demanda dels professionals ja des de fa molt 
de temps, i creiem que és en coherència amb lo que ha de ser lo principi del que és 
el servei públic de la corporació. 

A l’ACN, de fet, també patim d’alguna manera este biaix polític, esta politització 
en la direcció. Igual que la corporació, l’ACN necessita també que la direcció s’es·
culla amb criteris professionals, amb un concurs públic, seguint estos criteris, i no 
d’acord amb lo joc d’interessos dels partits. 

Nosaltres, entre d’altres coses, també estem aquí perquè volem reclamar, volem 
reivindicar, doncs, que l’agència es puga integrar de forma plena en esta Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, que vull recordar que ja és propietària en un 
trenta per cent de la nostra empresa, això sí, preservant lo que és la independència. 

Podríem posar com un exemple, tot i que pot no ser equiparable en tots los ter·
mes i en totes les condicions, lo cas que es va donar en lo que va ser l’absorció de 
les empreses Activa Multimedia Digital i CCRTV Interactiva per part de Televisió 
de Catalunya, no? Probablement no és un exemple estrictament acurat, però sí que 
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d’alguna manera som coneixedors de que, amb l’aplicació del que és la llei de 2019 
de la corporació, se pot procedir a una reforma parcial per encabir l’ACN realment 
a la corporació, que és lo lloc on creiem realment que li pertoca. 

I ara passo la meua paraula a la companya Laura Cortés, que us explicarà algu·
nes coses més d’interès.

Laura Cortés i Milán (membre del comitè d’empresa de l’Agència 
Catalana de Notícies)

«Merci». No, bàsicament el que ja ha comentat el Jordi. Doncs volíem també fer 
cinc cèntims una mica de què és l’ACN, perquè sí que hem copsat que potser hi ha 
grups o hi ha entitats o hi ha gent, en general, que no té massa clara la nostra funció. 
Llavors, volíem fer cinc cèntims de qui som, de què és l’ACN, que és una agència 
que fa més de vint anys que existeix. És un mitjà de comunicació que destaca per 
tenir realment una gran implantació al territori, és a dir, estem, com aquell qui diu, 
a cada municipi de Catalunya. 

A més, els periodistes també es caracteritzen per oferir una informació en tots 
els formats. Cobrim una informació i fem el format text, àudio, vídeo i foto, i això 
molta gent ho desconeix i és important. A l’ACN som seixanta·cinc treballadors, 
la majoria dels quals estem repartits per Catalunya, com he comentat, pel territo·
ri. I també tenim treballadors que estan a Madrid i a Brussel·les, perquè són el que 
considerem els pols d’informació que afecten Catalunya. L’ACN té més de dos·cents 
abonats, dels quals cent cinquanta aproximadament són mitjans de comunicació, i la 
resta són institucions, organitzacions i altres entitats. A més, també a l’ACN, des de 
fa uns quants anys, tenim el servei internacional, que es diu Catalan News, que és 
un servei de notícies que explica la realitat catalana a l’estranger en anglès, per fer 
arribar la realitat catalana més enllà de Catalunya. 

Per últim, bé, el pressupost anual de l’ACN actual, que esperem que es pugui in·
crementar, és de 4 milions d’euros.

Jordi Marsal i Lleberia

Bé, i malgrat ser lo que és l’agència nacional de Catalunya, moltes vegades tenim 
la sensació, sobretot los treballadors i l’empresa, de que som tractats com una pro·
ductora audiovisual de segona. Tot i que en molts de casos no se mos identifica enca·
ra correctament, una bona part dels continguts audiovisuals periodístics que circula 
per este país surt de l’Agència Catalana de Notícies, i això s’ha de posar en valor. 
Esta aportació de continguts la fa als mitjans de la corporació i a la resta de mitjans 
catalans, siguen locals, siguen comarcals, nacionals, de tots los àmbits. 

Coses que voldríem aquí posar en relleu i que mos agradaria reivindicar, i que 
crec que vostès haurien de ser·ne coneixedors: les condicions laborals absolutament 
per sota de les dels treballadors de la corporació. És flagrant. I no només això, sinó 
de qualsevol treballador de la Generalitat que estiga en la mateixa categoria labo·
ral que la gent que formem part de l’ACN. Penseu que els salaris base de l’agència 
són un quaranta·sis per cent més baixos que els d’un ENG, que és la categoria que 
podria ser equiparable de la corporació, i un vint per cent més baixos que els perio·
distes que treballen per la Generalitat a la categoria equivalent a la nostra, que seria 
l’A21 o l’A1, en funció de si és personal funcionari o personal laboral.

Laura Cortés i Milán

Sí, i, a més, aquesta desinversió crònica de l’ACN que comentàvem, doncs, real·
ment posa en perill la seva viabilitat actual, però també la futura, perquè diguéssim 
que des del 2017 el pressupost s’ha mantingut inalterable; el 2020 sí que és cert que 
hi va haver un petit augment, però insuficient i molt petit. I llavors, doncs, clar, això 
fa que la manca d’inversió tecnològica i la falta de recursos ens estigui sentenciant. 

Fa massa temps, per exemple –per posar exemples, eh?–, que no es renoven els 
equips audiovisuals, és a dir, anem amb equips que ja tenen uns anys i fallen, i no 
hi ha diners per canviar·los. I el portal web, que, clar, és el punt de partida de tots 
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els continguts –és a dir, nosaltres arribem als abonats a partir de la nostra web–, 
està absolutament obsolet, perquè fa molts anys que es va fer i, a banda, pateix inci·
dències intermitents que impedeixen garantir el servei als abonats. Per no anar més 
lluny, la setmana passada vam tenir la web penjada bastant temps i, a més, eren les 
riuades i la gent requeria la informació i vam estar amb el web penjat. 

Per tant, tot i que sembli catastrofista, però la realitat és que estem a punt de 
viure un col·lapse tecnològic que ens pot portar a no poder oferir el servei que tants 
abonats necessiten. A més, també això s’agreuja perquè no tenim un departament 
tècnic propi en plantilla, sinó que depenem de persones externes o contractades 
puntualment. 

A banda, també un altre problema de l’ACN és que, a causa de totes aquestes si·
tuacions que us hem estat intentant explicar, doncs, hi ha molta rotació, és a dir, la 
gent, quan troba una feina millor, marxa. I llavors aquesta rotació constant de tre·
balladors dificulta poder consolidar una plantilla estable, una plantilla que realment 
requereix molta professionalització, pel que dèiem abans, de tot el que fem.

Jordi Marsal i Lleberia

Miren, els ho comentàvem abans: l’ACN depèn orgànicament empresarialment, di·
guem·ho així, del Departament de Presidència. Per garantir la independència del mitjà 
creiem que és essencial, fonamental, que deixem de dependre directament del Govern 
i passem a dependre precisament del Parlament, d’acord? És lo necessari control par·
lamentari, com s’aplica, com s’exercix en comissions com esta. 

Quin problema mos trobem també afegit? No tenim un contracte programa que 
mos doni estabilitat ni marqui els pròxims passos que hem de seguir com a em·
presa de cara al futur. Hem estat vint anys, dos dècades, sense conveni laboral pro·
pi, d’acord? De fet, ara encara tècnicament estem al conveni d’oficines i despatxos. 
L’última proposta, tot i que és una proposta de mínims –de mínims–, amb bona 
voluntat per part de tothom perquè tirés endavant, i partint ja del principi de que no 
s’incrementava el capítol I, capítol de personal..., tot i això, la proposta no ha tro·
bat lo vistiplau encara de Funció Pública, que ha posat inconvenients, i nosaltres 
hem presentat al·legacions, evidentment. De moment, seguim sense conveni laboral,  
i veurem com se resol lo conflicte amb Funció Pública.

Laura Cortés i Milán

I per acabar...

El president

Us queda un minut.

Laura Cortés i Milán

Sí, a mode de conclusió. Simplement, el resum seria això, que el comitè de l’ACN 
reclama la plena integració de l’agència dins de la CCMA, o bé l’equiparació sala·
rial dels treballadors, perquè és imprescindible la millora de les condicions laborals. 
L’ACN necessita inversió per garantir el seu futur. En la situació actual l’empresa 
està a punt d’entrar en col·lapse, com hem comentat abans. Per tant, emplacem el 
Govern i els grups parlamentaris a emprendre accions realment urgents i conjun·
tament amb la direcció de l’ACN, amb el comitè d’empresa de l’ACN, per revertir 
aquesta situació i garantir la viabilitat, però sobretot la dignitat de l’empresa i dels 
seus treballadors.

Gràcies.

El president

Doncs moltíssimes gràcies a vostè. I ara és el torn dels grups parlamentaris. 
I, primer de tot, té la paraula el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i en el seu nom la diputada Beatriz Silva.
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Beatriz Silva Gallardo

Sí; gracias, presidente. Buenos días a los representantes del comité de empresa 
de la Agencia Catalana de Noticias. Gracias por la comparecencia.

Este es un tema que nosotros no..., bueno, no estaba previsto abordar aquí, por·
que las comparecencias tienen como finalidad abordar la renovación del órgano de 
gobierno de la corporación. Pero, bueno, intentaremos hacer llegar vuestras deman·
das a..., hablarlas con el resto de portavoces y ver de qué manera se pueden canali·
zar, pero básicamente no depende de esta comisión dar respuesta a esto, porque no... 
Bueno, como vosotros habéis dicho, no depende, la Agencia Catalana de Noticias, 
del órgano de gobierno de la corporación. Y esta es la comisión de control a la cor·
poración. 

Pero, bueno, como grupo político intentaremos abordar este tema. Y, si queréis 
venir a hacer una comparecencia más extensa a lo largo de la legislatura, nos hacéis 
llegar esta demanda y podemos hacerlo.

Muchas gracias.

El president

Gràcies a vostè, diputada. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, té la paraula el diputat Engelbert Montalà i Pla.

Engelbert Montalà i Pla

Moltíssimes gràcies, president. Agrair la presència, en aquest cas, de la Laura, 
del Jordi en aquesta comissió. Agrair també la feina ingent que estan duent a terme 
com a treballadors de l’agència sobretot, i en particular en el territori, en tant que 
sou al final els que esteu al peu del canó, amb el micro, amb la càmera, amb la cà·
mera fotogràfica, i sou els que aporteu continguts des del territori. I jo com a diputat 
del territori els hi agraeixo profundament, i el nostre grup els hi agraeix profunda·
ment.

I el que ens agradaria que ens expliquessin és com creuen que hauria de ser, en 
definitiva, aquest encaix a la corporació, tenint en compte la singularitat que tenen 
com a Agència Catalana de Notícies. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Cata·
lunya, i en el seu nom el diputat Francesc Dalmases. Quan vulguis, tens la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president, i gràcies als companys de l’Agència Catalana de Notícies. Ja 
ens havíem reunit. De fet, una part dels vostres arguments els coneixem i molts els 
compartim.

De fet, jo recordava ara que, a mitjans dels noranta, parlava amb un altre pe·
riodista i deia que aquest país, per ser un país de futur, necessitava una agència de 
notícies. I aquest altre periodista, que llavors jo també feia de periodista, era el que 
avui és president Carles Puigdemont. I, per tant, aquest grup, més enllà de l’esforç 
professional, té una estima especial a aquesta agència, perquè efectivament s’ha con·
vertit en una estructura d’estat d’aquestes que a vegades reclamem. 

El que passa és que amb això no en tenim prou, perquè tot això que reclameu és 
estrictament de sentit comú. Quan dieu que us incomoda una direcció polititzada, és 
de sentit comú. Quan vosaltres parleu de la integració a la corporació catalana, o de 
l’equiparació salarial, és de sentit comú. No pot ser que treballadors... Hauria de ser 
de tot el sector, i en això comparteixo el que deia abans el periodista que us ha pre·
cedit, però sobretot, si tots depenen de capital públic, que hi hagi unes diferències 
tan abismals de sou, del cinquanta per cent o del vint per cent en el pitjor dels casos, 
doncs, això no es pot produir de cap de les maneres. I, per tant, és un debat que hem 
d’afrontar i n’hem de parlar i que ens interessa tot, ja us dic, eh?, des de com podem 
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fer processos d’elecció que incloguin hearings i, per tant, que la professió se senti a 
gust amb el que passa no només a l’agència, sinó en general a la corporació. I com 
fer que la professió periodística, especialment aquella que té capital públic, sigui un 
exemple de com s’ha de tractar la professió.

Jo crec que aquesta seria una de les qüestions que sempre se li ha aplicat a TV3. 
Quan es feia segons quina crítica sobre les seves retribucions, es deia: «És que ha 
de marcar un camí.» En canvi, en el cas de l’agència, doncs, hi ha una contradicció. 
També és de sentit comú el que dieu del conveni. Nosaltres ja ens vam comprome·
tre –de fet, ja ho hem fet– a parlar amb qui hem de parlar per saber exactament com 
es troba aquesta situació. És una falta de respecte a la professió que estigueu en el 
conveni d’oficines i despatxos; no pot ser –no pot ser–, i és igualment de sentit comú.

I també posar molt èmfasi en el que heu explicat, que no hi ha un coneixement 
públic prou aprofundit sobre la quantitat d’informació que consumim que prové de 
l’agència. Es parla molt dels caps de setmana de TV3 i del TN, però, per exemple, 
es parla poc de Televisió Espanyola de Sant Cugat, que té grandíssima part de la 
producció que també depèn de vosaltres. I, per tant, aquest Parlament en part és res·
ponsable també que no sigueu l’agència de notícies low cost per poder satisfer les 
condicions d’altres televisions públiques o d’altres ràdios públiques per fer el que feu. 

Per tant, us agraïm molt la compareixença. Esperem continuar aquesta relació 
que hem iniciat anteriorment i intentar que tot això que sigui sentit comú traspassi 
també aquestes parets, i les condicions del conjunt de la professió i del conjunt dels 
professionals que estan a l’agència siguin satisfactòries per a tothom, i que sobretot 
en aquesta remodelació, aquesta necessària millora del que ha de ser la corporació, 
doncs, l’agència també s’hi trobi incorporada d’alguna manera.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. En nom del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, té 
la paraula el diputat Alberto Tarradas Paneque.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyora Cortés, senyor Marsal. Yo hoy les 
quería hacer un par de preguntas.

La primera iba en relación con el refuerzo de la independencia. Me parece que 
han sido ustedes muy claros cuando han pedido dejar de formar parte o depender 
del Departamento de Presidencia y pasar a depender del Parlament. 

Y me voy a quedar con la segunda pregunta que les queríamos hacer desde este 
grupo parlamentario, que es si ustedes han recibido por parte del Gobierno algún 
tipo de control sobre el tratamiento de información, es decir, ¿los trabajadores de la 
ACN reciben algún tipo de directiva o de imposición sobre el tratamiento informa·
tivo, ya sea por parte del Gobierno o por parte del Consejo de Gobierno de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals? 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de la Can·
didatura d’Unitat Popular · Un Nou Cicle per Guanyar, el diputat Xavier Pellicer  
i Pareja.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Gràcies, senyora Cortés i senyor Marsal, per ser aquí. De fet, 
crec que és part d’intentar revertir aquest procés d’invisibilització del qual parlàveu.

I, per ser breu, dues qüestions. Entenc que tota la precarietat vinculada a la vos·
tra situació una mica ve de la situació d’estar al marge de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i, per tant, estar en un règim o una situació absolutament dife·
rent. I, per tant, compartir absolutament que això s’ha de revertir de base.



DSPC-C 61
10 de setembre de 2021

Sessió 5 de la CCMA  17 

I respecte a això, doncs, m’agradaria preguntar·los per què creuen que es troben 
en aquesta situació, per què creuen que no s’ha revertit fins ara i, per tant, quins po·
sicionaments s’han trobat que han dificultat això i quines afectacions vincularien 
amb el projecte de renovació de la corporació. I, per tant, el nou consell de govern 
ho hauria de tenir en consideració per tal de poder tirar endavant aquesta qüestió, 
que a nosaltres ens sembla que és de sentit comú.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. I, per últim, en nom del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, té la paraula el diputat Lucas Ferro Solé. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Primer, disculpar·me, que he tingut un petit imprevist i he hagut 
de baixar al despatx i tornar, i no he pogut sentir part de la vostra compareixença, 
tot i que, tant pels comentaris dels companys anteriors com per la part que sí que he 
sentit i pel compareixent que ens ha precedit, més o menys ja em figuro per on va.

Crec que la vostra compareixença aquí també volia visibilitzar un problema de 
fons amb l’ACN. Compteu amb el nostre suport per engegar una reforma que per·
meti, diguem·ne, destensionar·la i permeti parlar de la precarietat en el sector i de la 
forma com l’abordem. Serà un element que nosaltres tindrem present en tot el nos·
tre procés, i aquest és el principal compromís que us volíem transmetre. El tindrem 
present, no el deixarem invisibilitzat.

I, per tant, moltes gràcies per la vostra compareixença. 

El president

Gràcies a vostè, diputat. Ara és una altra vegada el torn dels compareixents, du·
rant cinc minuts. Jo ara sí que els hi demanaria que fessin dos torns, un cada un, 
perquè, si no, en cinc minuts serà molt complicat. I començaria vostè? (Pausa.) Molt 
bé, doncs té la paraula la senyora Laura Cortés i Milán, membre del comitè d’em·
presa de l’Agència Catalana de Notícies.

Laura Cortés i Milán

D’acord. Intentaré respondre o donar resposta a totes les preguntes. Comentava 
el PSC que sembla que no tingui res a veure, no?, l’ACN amb la CCMA, però és 
que aquí hi ha el problema, és que sí que hi tenim a veure. És a dir, la CCMA té el 
trenta per cent de l’ACN, i l’ACN és un mitjà públic, de la mateixa manera que ho 
són TV3 i Catalunya Ràdio, però que no és tractat com un mitjà públic. Per tant, sí 
que hi té a veure. I per això hem volgut explicar la nostra situació, perquè precisa·
ment el que volem és entrar a formar part de la CCMA, que seria el just, que hauria 
d’haver estat sempre.

L’encaix a la corporació. Clar, això s’ha de buscar, s’ha de pactar, no és una fór·
mula –a més b és igual a c. Podem entrar directament a la corporació, podem bus·
car fórmules perquè se’ns tracti com a treballadors públics, que és el que realment 
som, perquè som una agència pública. Crec que hi ha diferents fórmules, que el que 
s’hauria de fer és debatre per veure quin és el millor encaix en aquesta equació, no? 

Control en el tractament de la informació. Crec que hem demostrat que no se’ns 
controla, no se’ns diu què hem de fer, perquè hem cobert sempre tots els grups po·
lítics, tots els actes que se’ns hi han convocat, i hem escrit el que hem volgut, i per·
sonalment a mi ningú m’ha dit què he de fer mai. 

Per què no s’ha revertit fins ara? També ens ho preguntem, nosaltres, per què no 
s’ha revertit fins ara aquesta situació. Per això estem aquí. És a dir, nosaltres com a 
comitè som un comitè que fa un any i mig que ens vam animar a portar una mica 
les regnes com a comitè de l’ACN, i és el que estem intentant fer. És a dir, jo no sé 
per què no s’ha fet res fins ara, però nosaltres volem canviar·ho, i per això estem 
aquí per explicar·ho.
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Jordi Marsal i Lleberia

Jo per arrodonir una mica el que ha comentat la companya Laura... Si partim de 
que és un servei públic i del que és la necessitat de preservar i potenciar un servei 
públic, doncs, fins ara és que no ho hem estat fent massa bé, almenys en lo cas de 
l’ACN. Un servei públic entès respectant los principis que ha de tindre un servei pú·
blic de garantia de la pluralitat. Per això es busca un control parlamentari directa·
ment, per evitar precisament o per, d’alguna manera, canalitzar de forma adequada 
quin ha de ser el funcionament dels mitjans que estan finançats pels diners i pels 
impostos dels contribuents i de la ciutadania. I això és fonamental, i hem de res·
pondre davant de la gent que..., de tots vostès, que fiscalitzen precisament tota esta 
activitat. Això és fonamental. 

L’agència forma part..., en un trenta per cent és de la corporació. Per tant, de fet, 
creiem que és una bona oportunitat. La diputada Silva ho comentava. Creiem que 
és una bona oportunitat, avui el fet d’estar presents aquí, per recordar també que la 
corporació també té una responsabilitat cap a l’agència i que probablement l’hauria 
d’assumir plenament. I és lo que estem posant sobre la taula.

I, acompanyat amb lo que és la necessària reforma que finalment hauria d’aca·
bar desembocant en desencallar el procés d’elecció dels òrgans de govern, doncs, 
aprofitem lo moment i recordem... A partir d’aquí, si realment se volen fer les coses 
garantint lo que és la independència, la pluralitat i la professionalitat, doncs, l’ACN 
hi tenim també coses a dir, jo crec, en este sentit.

Per què no s’ha revertit la situació fins ara? Bé, doncs no ho sabem, la veritat. 
Estem intentant que això canviï. És molt complicat, costa moltes vegades remar en 
contra. Per molt que ens veieu moltes vegades..., molts de vostès mos veuen carre·
gats amb trípodes, càmeres... És molt difícil. Moltes vegades no hi ha visibilitat, ho 
hem comentat abans: no té visibilitat, la feina esta; no es plasma realment quina és 
la importància que té per a, diguem·ne, l’ecosistema mediàtic català. 

Nosaltres servim tant a mitjans locals, tant a la ràdio del poble, com a mitjans na·
cionals o estatals, sense cap tipus d’inconvenient. I, a més, els hi donem tots los for·
mats, una cosa que al seu moment va ser molt innovadora. Però, clar, tenint en compte 
tot este esforç i tota esta contribució, escoltin... I ja no és per això, és que les condi·
cions en les que mos trobem ara mateix, estrictament des d’un punt de vista laboral, 
jo, perdonin, però és que crec que no són de rebut, i menys en una empresa pública.

El president

Molt bé. Estaria acabada la compareixença, però si hi ha algun diputat o diputa·
da que vulgui fer alguna repregunta o alguna petita reflexió ho podrien fer, i, si no, 
continuaríem amb la resta.

Acomiadem els membres de l’Agència Catalana de Notícies i, si us sembla, fem un 
recés. Ara faríem un recés d’aproximadament deu minuts, d’acord? De fet, l’hem de 
fer obligatòriament, perquè l’altre compareixent no arriba... No hi és, no?, hem que·
dat. No arribarà fins les onze. Per tant, cap a les onze reprendríem la comissió, si us 
sembla, d’acord? (Pausa.)

I, si m’ho permeteu, portaveus, una última qüestió. Raquel, Raquel, una última 
qüestió. (Veus de fons.) No, no, és molt ràpid. Anem molt bé de temps, estem agafant 
un ritme interessant. Jo crec que ja diríem a les dos que teníem per a la tarda que les 
passaríem al matí, d’acord? (Pausa.) Doncs vinga. 

La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i dotze minuts i es reprèn a les onze  

i tretze minuts.

El president

Reprenem la sessió amb la representació del Clúster Audiovisual de Catalunya 
davant aquesta comissió per informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de 
l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
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Compareixença d’una representació del Clúster Audiovisual de Catalunya 
per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del 
consell de govern de la corporació

357-00034/13

I, en aquest sentit, té la paraula el senyor Miquel Rutllant Vallvé, que és el presi·
dent del Clúster Audiovisual de Catalunya. Farem deu minuts d’intervenció, com 
hem fet fins ara, i després els grups podran fer preguntes. I, finalment, un últim torn 
de cinc minuts. Efectivament, en el moment de parlar es pot treure també la masca·
reta. Per tant, senyor Rutllant, quan vulgui.

Miquel Rutllant Vallvé (president del Clúster Audiovisual de Catalunya)

Bon dia, diputats i diputades. En primer lloc, vull agrair a la comissió que hagin 
comptat amb el Clúster Audiovisual de Catalunya en aquesta compareixença per 
poder aportar la nostra visió sobre el sector i sobre la renovació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Voldria parlar inicialment i de forma breu sobre el Clúster Audiovisual de Cata·
lunya per tal de posar context a quin és el nostre paper amb relació al sector audio·
visual i a la corporació catalana. El Clúster Audiovisual de Catalunya és l’entitat que 
representa la indústria audiovisual de forma transversal. Es compon de cent trenta 
membres, i inclou mitjans de comunicació audiovisuals i digitals, també la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals; empreses de producció de continguts per a 
cinema, televisió, publicitat, podcast, realitat virtual o videojocs; empreses de ser·
veis audiovisuals, com poden ser la postproducció, els efectes especials, el doblatge, 
l’explotació de platós o el lloguer d’equipament; agències de comunicació; empreses 
de tecnologia, tant integradors com fabricants d’equipament audiovisual i desenvo·
lupadors de software; operadors d’infraestructures; facultats i escoles de comunica·
ció audiovisual o enginyeria, i, finalment, centres de recerca. 

En resum, representem la indústria audiovisual a Catalunya en tota la seva ca·
dena de valor i en totes les expressions de l’audiovisual. Una indústria audiovisual 
catalana que, segons l’estudi realitzat pel Departament d’Empresa l’any passat, té 
una facturació anual de 6.700 milions d’euros i dona feina a més de 26.000 profes·
sionals a Catalunya.

Es tracta, per tant, d’un sector amb una gran importància econòmica, però tam·
bé ho és des d’un punt de vista cultural i estratègic. I encara més davant la globalit·
zació imparable de la indústria dels continguts. Una indústria audiovisual mundial 
que està en una dinàmica de creixement exponencial, un creixement que també s’ha 
de produir a Catalunya. 

Els clústers treballem pel desenvolupament industrial i econòmic dels sectors que 
representem. En el nostre cas, el Clúster Audiovisual de Catalunya impulsa políti·
ques de creixement del sector, a curt i llarg termini, de foment del talent o de suport 
a la internacionalització de les empreses. I és amb la idea de la construcció d’un au·
diovisual català més fort que cal englobar la relació que pensem que la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Clúster Audiovisual de Catalunya han de tenir 
en el futur. 

Els principals mitjans de comunicació de la corporació es van crear a principis 
dels anys vuitanta i, per tant, els mitjans actuals són l’herència del model definit fa 
prop de quaranta anys. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals actual no 
té impacte en la indústria audiovisual catalana, no té l’impacte que correspondria a 
l’ens que en la seva llei fundacional havia de ser un motor de la indústria.

I no parlem únicament de producció de continguts, que també –i em puc ima·
ginar que des de les associacions Proa i PAC es recordarà aquest aspecte–, sinó 
també des del punt de vista de totes les altres activitats de l’audiovisual. La política 
majoritària històrica a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha basat 
sempre en fer·ho pràcticament tot des de dins, amb personal propi, i el resultat, en 
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termes de qualitat i impacte com a mitjans de comunicació públics, ha estat pràcti·
cament sempre molt bo, per no dir excel·lent. Però aquesta política, que no és d’ara, 
no contribueix com hauria al desenvolupament de la indústria. I, per tant, la missió 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en aquest aspecte s’ha quedat a 
mig camí. 

Per una altra banda, en un context en el qual els mitjans de comunicació pú·
blics d’arreu estan en plens processos de reflexió estratègica, o ja executant els seus 
plans estratègics, i en un panorama audiovisual mundial que és altament dinàmic, 
globalitzat i amb un gran component tecnològic, pensem que és el moment en què 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals camini de manera ferma cap a un 
nou model. 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de poder decidir en els pro·
pers mesos quin ha de ser el seu model per als propers deu anys. Un model que si·
gui àgil, que s’adapti fàcilment als canvis constants en els consums de l’audiovisual 
que fan actualment els públics; que disposi de les darreres tecnologies de producció 
i difusió, i que tot això ho faci al nivell d’innovació i qualitat en continguts que ha 
caracteritzat sempre els mitjans de la corporació. 

Un dels reptes de futur de l’audiovisual català del qual la corporació catalana 
és part molt important és l’OTT de l’audiovisual català. Quan bona part dels con·
sums audiovisuals mundials s’estan fent a través de plataformes audiovisuals molt 
usables i amb disponibilitat de continguts de forma massiva i immediata, cal que 
es treballi de forma conjunta i coordinada en la definició, desenvolupament i ex·
plotació d’aquesta eina fonamental, també per a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audio visuals. Aquest nou model hauria de beneficiar de forma directa el conjunt de 
la indústria audiovisual catalana, perquè és la seva missió, però també perquè una 
indústria audiovisual més forta repercutirà sempre en una millor corporació catala·
na de mitjans audiovisuals.

Beneficiar la indústria audiovisual catalana no només vol dir la compra de con·
tinguts. Parlem de serveis audiovisuals, de tecnologies, de platós, de controls tècnics, 
de postproducció, de decorats, de perruqueria, del que sigui. Per tant, proposem que 
la reflexió estratègica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es faci de 
manera conjunta, perquè estem convençuts que el Clúster Audiovisual de Catalunya 
pot ajudar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tant en la definició d’un 
nou model com en l’execució de l’evolució cap a aquest model.

Creiem que la corporació no ho podrà fer sola. La corporació és molt gran, hi 
treballa molta gent i té unes inèrcies que fan molt difícil el canvi, a pesar de l’excel·
lència de la majoria dels que hi treballen. Cal dotar el procés de reflexió cap a un 
nou model de la corporació del màxim rigor, seriositat i professionalitat. 

Les empreses de la indústria audiovisual catalana són empreses amb talent, inno·
vadores i creatives, que poden aportar idees, experiència i coneixement del mercat 
audiovisual mundial. I, per tant, podem sumar també amb la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals per tal d’oferir un contingut diferent i ajudar a connectar 
amb les noves audiències i els nous públics. 

Després d’uns anys difícils, el sector audiovisual català es troba en un moment 
de gran oportunitat. Les regles del joc de l’audiovisual mundial estan canviant. Les 
empreses del sector hi estem treballant, amb iniciatives com la del hub audiovisual. 
Però cal que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es sumi als canvis que 
ens faran a tots més forts. 

El president

Doncs moltíssimes gràcies, senyor Rutllant. Passem ara al torn dels grups parla·
mentaris. Com hem comentat abans, aproximadament en uns tres minuts cada grup 
parlamentari. El primer seria el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i en el seu nom la diputada Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui, diputada.
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Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. ¿Podemos quitarnos la mascarilla? (Veus de fons.) Vale, gra·
cias. Muchas gracias al señor Rutllant por estar aquí.

Brevemente, bueno, el Grupo Parlamentario Socialistas está comprometido con 
la renovación de los órganos de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Au·
diovisuals. Y, como quizá usted sabe, hemos presentado un documento que coinci·
de en gran parte con las cuestiones que usted ha planteado aquí, lo cual nos alegra, 
saber que estamos de acuerdo con los planteamientos del clúster. 

Creemos que es necesaria no solo la renovación de los órganos de gobierno para 
recuperar la misión de servicio público de TV3 y Catalunya Ràdio, sino también 
poder plantear una refundación de los medios de cara a los retos y también porque 
creemos que los retos tecnológicos que se están planteando no se están abordando 
de la manera adecuada, y que esto es urgente. 

No sé si usted ha tenido la posibilidad de mirar nuestro documento. Me gustaría 
saber su opinión acerca de lo que planteamos de la creación de un hub audiovisual 
en Cataluña que aproveche las sinergias del sector público·privado, pero también la 
oportunidad que ofrecen los fondos Next Generation para crear nuevas oportunida·
des y para poder posibilitar este desarrollo del sector audiovisual en Cataluña que 
usted ha planteado aquí.

Gracias.

El president

Gràcies a vostè, diputada. Ara, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, la 
diputada Raquel Sans té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Rutllant, per la compareixença 
en nom del Clúster Audiovisual de Catalunya.

Subscrivim, des del Grup d’Esquerra Republicana, doncs, molts dels planteja·
ments que avui ha fet aquí. I vostè parlava ara, en el darrer tram de la seva inter·
venció, del canvi de model o de paradigma del món de la comunicació no només en 
l’àmbit català, no només en l’àmbit de l’Estat espanyol, sinó aquest canvi de para·
digma global, no? En aquest sentit, m’agradaria saber com creu que des dels nous 
òrgans de govern de la corporació s’ha d’abordar aquest canvi, quina és l’estratègia 
que s’ha de seguir perquè la corporació sigui competitiva en un mercat audiovi·
sual que, com vostè descrivia, no té absolutament res a veure amb el d’ara fa qua·
ranta anys, quan van néixer els mitjans públics d’aquest país. 

Vostè parlava de la importància i de la necessitat d’una indústria audiovisual cata·
lana. Nosaltres no és que ho compartim, sinó que ho subscrivim al cent per cent, tam·
bé des de l’òptica de la protecció de la nostra llengua, no? Només amb una indústria 
audiovisual catalana forta podrem garantir també la supervivència de la nostra llen·
gua en un context globalitzat, en un context amb la irrupció de plataformes, de noves 
formes de consum audiovisual, que està deixant els nostres nens, els nostres infants i 
joves sense referents audiovisuals en català. I, per tant, d’aquí també aquesta funció 
pública que ha de complir la corporació catalana de mitjans. Per tant, com s’imagina 
estratègicament que els nous òrgans de govern han d’abordar aquesta qüestió? 

I, anant una mica més enllà del tema que ens ocupa, tenim també sobre la taula 
el debat de la llei audiovisual espanyola, que al final d’alguna manera condiciona·
rà també quines són les regles del joc, quin és el taulell de joc sobre el qual s’ha de 
desenvolupar aquesta nova corporació catalana de mitjans. Doncs una mica des del 
Clúster Audiovisual com ho veuen i per on creuen que ha d’anar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca·
talunya, té la paraula el diputat Francesc Dalmases.
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Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Molt bon dia, senyor Rutllant. Ja ens vam veure aquest estiu 
amb el nostre grup parlamentari, quan vau venir i ens vau explicar algunes de les 
coses que heu repetit avui, i ja us vam explicar que la complicitat hi és tota. 

És evident que no s’entén, el sector audiovisual d’aquest país, sense la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, i no s’hauria d’entendre, la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, sense el sector audiovisual d’aquest país. Nosaltres perquè 
creiem profundament en el partenariat publicoprivat, però també creiem en el talent 
i en l’excel·lència. I, per tant, és molt important que hi hagi aquestes sinergies. 

I sí que, més enllà de donar·vos les gràcies, us volem fer algunes preguntes molt 
molt concretes, i és precisament com preveuen que han de ser aquestes sinergies 
amb la corporació en aquest nou estadi. Nosaltres creiem que la llengua probable·
ment és un dels vectors que en sortirà més beneficiat, en el sentit de que promocio·
nant i promovent i ajudant i retroalimentant·se amb el que és la indústria audiovisual 
d’aquest país, doncs, també farem un favor a que el conjunt de la societat catalana, 
també els més joves, els més grans, pugui gaudir de productes en català. Com els hi 
agradaria..., com preveuen que es podria formalitzar aquesta relació amb la corpo·
ració? Si vostès hi han pensat i quin és el seu model.

I després sabem que la rèplica forçosament és curta pel temps que tenen, però 
ens agradaria que fes una radiografia amb una frase que ens donés un toc d’alerta o 
un toc de confiança sobre l’estat del sector en aquests moments. 

I, finalment, molt vinculada a la primera pregunta, de com es poden generar 
aquestes sinergies, per què considerem que això és una oportunitat? Per què el sec·
tor de l’audiovisual és bàsic per potenciar la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals? 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. L’altre grup ha renunciat a l’ús de la paraula. I, per tant, 
té la paraula el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Un Nou Ci·
cle per Guanyar, el Xavi Pellicer i Pareja.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Gràcies, senyor Rutllant, per comparèixer. Unes qüestions 
molt breus. Òbviament, hi ha l’element del dèficit de finançament dels mitjans pú·
blics, que a nosaltres ens sembla fonamental. I ens agradaria també saber quin plan·
tejament o com veuen aquesta qüestió, també pels efectes que té en la producció 
externa, que òbviament nosaltres som més partidaris d’una producció pública, però, 
en tot cas, entenem que a l’àmbit del sector audiovisual hi ha d’haver certs elements 
de col·laboració també amb producció externa, sempre en consens amb comitès 
d’empresa, amb les pròpies empreses amb espais públics, etcètera. 

I, en tot cas, creiem que hi ha dos elements o dos fils conductors interessants i 
importants en aquestes col·laboracions. Per una part, la qüestió de la llengua, que ja 
s’ha comentat, i, per tant, la importància que es pugui potenciar conjuntament l’àm·
bit de la llengua. I, per l’altra, dignificar les condicions laborals dels treballadors 
i treballadores del sector de les comunicacions, ja sigui en l’àmbit públic –perquè 
abans també hem vist la compareixença del comitè d’ACN, i hem vist que, malgrat 
ser una empresa pública, està en unes condicions que no són adequades– com també 
en l’àmbit privat. I també si podria fer èmfasi en aquesta qüestió.

I òbviament vincular·ho a la qüestió que ens porta..., central d’avui, que és quin 
consell de govern ha de tenir la corporació per poder potenciar aquestes qüestions.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Per últim, i en nom del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, té la paraula el diputat Lucas Ferro Solé.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Jo, una mica amb la voluntat de no fer·me molt reiteratiu, li in·
vertiré una mica la pregunta que li ha fet el company de la CUP. Més que quin con·
sell de govern, jo li preguntaria quins són els elements que vostè considera que el 
consell de govern ha d’assumir com a estratègics per garantir un futur audiovisual 
potent per a Catalunya, tenint en compte la situació del propi sector audiovisual, els 
canvis d’usos i de producció que hi ha en el conjunt del sector audiovisual i el paper 
fonamental que té en aquest cas la corporació a l’hora de construir espais informa·
tius i audiovisuals en llengua catalana i, per tant, la seva particularitat i la seva im·
portància per al futur de Catalunya i de la llengua catalana. 

I moltes gràcies, i agrair·li, per descomptat, la seva intervenció avui. 

El president

Gràcies a vostè, diputat. I ara té la paraula una altra vegada el senyor Rutllant 
per mirar de contestar les preguntes. Són cinc minuts. Han sigut moltes preguntes. 
Algun diputat inclús... Per tant, aproximadament cinc minuts. No serem estrictes. 

Miquel Rutllant Vallvé

D’acord. Si me’n deixo alguna, em repregunteu, d’acord? Bé, a veure, coneixem 
bé el document, el document que va elaborar el PSC. La veritat és que és un docu·
ment que nosaltres almenys hi ha una part que no podem entrar a valorar, que és la 
part política, i que evidentment per nosaltres no té..., no ens correspon a nosaltres 
com a agent econòmic, industrial i estratègic entrar en aquesta part, no? Però sí que 
és veritat que és un document ric, que és un document que realment recull moltes de 
les coses que és veritat que he estat comentant, i amb relació al hub, amb relació a 
l’OTT i amb relació a la necessitat d’abordar un canvi des del punt de vista del mo·
del que té la corporació.

Per tant, crec que coincidim en que la meva intervenció ha estat força alineada 
amb molts dels continguts que estan en aquest document. I, per tant, en aquest sentit 
sí que entenem que és un molt bon document, no?

I fent referència concretament al tema del hub, nosaltres, el Clúster Audiovi sual de 
Catalunya, de manera conjunta amb el Govern de Catalunya, està impulsant aques·
ta iniciativa. És una iniciativa que està dintre dels vint·i·set projectes de la Coreco. 
És un projecte que és molt important per al país, que és fonamental i que pot ser un 
projecte que realment pot tenir molta relació amb lo que és el futur de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

I per què? Bàsicament perquè la renovació del model de la corporació requereix 
disrupcions, requereix l’aparició de nous elements que realment permetin que aquest 
canvi pugui ser una realitat. El fet de que realment puguem disposar d’una gran 
infra estructura audiovisual, no només amb plató, sinó amb moltíssima tecnologia, 
pot permetre, per exemple, que la corporació catalana o els mitjans de la corpora·
ció puguin recuperar molt terreny perdut en l’àmbit de les inversions tecnològiques, 
molt possiblement per un tema de manca de pressupost per poder·les abordar. Per 
tant, des d’aquest punt de vista és positiu. 

També es pot plantejar el hub audiovisual com el lloc o l’entorn empresarial en 
el qual les noves iniciatives de la corporació es puguin desenvolupar, perquè allà hi 
trobaran un ecosistema que realment permetrà, doncs, treballar amb els nous para·
digmes de l’audiovisual, amb les tecnologies, amb les empreses, amb els partners 
que necessiten perquè això realment, un canvi en aquest aspecte, pugui ser possible. 

Per tant, sempre hem pensat que hi ha molta relació entre el futur del hub au·
diovisual i el canvi de model que ha d’afrontar la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Ens podríem esplaiar molt, però realment és un tema que pensem que 
es pot treballar molt, no? 

Hi ha hagut diverses preguntes –que ha començat la Raquel Sans en aquest sen·
tit– amb relació a tot el tema de què han de fer els nous òrgans de govern, com ho 
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han d’afrontar. M’ha semblat que estava en diverses de les intervencions. A veure, 
amb relació als nous òrgans..., és a dir, crec que, si no m’equivoco, no hi he fet re·
ferència, i, si ho he fet, ho he fet molt per sobre, eh? És a dir, el que tenim molt clar 
és que el que aquí es necessita és un nou pla estratègic. El que he dit en la meva 
intervenció és que hem de poder definir en els propers temps, i els propers temps 
curts –jo deia en la intervenció «mesos»–..., hem de poder definir com ha de ser la 
corporació d’aquí deu anys.

La corporació és una cosa que és, com he dit abans, molt gran, hi treballa mol·
ta gent. I no és perquè sigui la corporació i estigui en l’àmbit públic. Si estiguéssim 
parlant d’una gran empresa privada amb molta gent, passaria exactament el mateix. 
Aquests grans transatlàntics, a l’hora d’abordar canvis..., realment són processos que 
són molt complexos, i la gestió d’aquests canvis realment és molt difícil. Per tant, és 
un repte que és dificilíssim. I, per tant, qualsevol plantejament que sigui a curt ter·
mini segurament no tindrà cap possibilitat. Aleshores, per això fem plantejaments o 
recomanem que es facin plantejaments a deu anys vista, perquè s’hi pugui caminar 
de manera ferma, amb fites molt concretes que pugui haver·hi en el camí. Però real·
ment un canvi d’un dia per l’altre mai es podrà fer.

Aleshores, perquè això es pugui fer entenem que ha d’haver·hi un pla estratègic. 
Si aquest pla estratègic l’ha d’impulsar una junta de govern o una altra o unes altres 
persones, en aquest sentit evidentment nosaltres no hi entrem. I no tenim ni tan sols 
res a dir amb relació fins i tot a la junta de govern actual, de la qual l’únic que trobem 
és que està infradotada. Hi falten membres, i que seria bo que hi estigués tothom.

Però, al marge d’això, no ens sembla ni que els professionals, ni que la direcció, 
ni que la junta de govern estigui actualment, ni en el passat ni en cap de les etapes..., 
crec que hem comptat històricament amb uns bons directors. El problema el tenim 
amb la inèrcia. És a dir, tenim un model que es va definir fa quaranta anys, que ha 
fet moltes innovacions en el camí, però que realment, si tu vols trencar això, neces·
sites realment un pla estratègic que t’hi porti. I aquest és el problema que des d’un 
punt de vista industrial i econòmic... Insisteixo en el nostre paper d’agent industrial, 
d’agent econòmic, d’agent que realment el que busca és que tinguem un ecosistema 
industrial, audiovisual que sigui molt fort. I, per tant, des d’aquest punt de vista el 
model actual realment no afavoreix aquest desenvolupament.

Per tant, pensem que realment el clúster hauria de poder participar d’alguna ma·
nera en aquest procés. I ho pensem perquè realment tenim el coneixement. El clús·
ter és absolutament multicolor des d’un punt de vista de les diferents indústries que 
el componen. Som absolutament neutres des d’un punt de vista polític. I, per tant, 
realment l’únic que proposem són coses que puguin, al mateix temps, fer un audio·
visual català que sigui fort i una corporació catalana de mitjans audiovisuals que 
realment sigui també més forta i que pugui complir amb tots els seus objectius de 
servei públic.

I amb relació a la llei catalana de l’audiovisual, que també hi feia referència, bà·
sicament aquí hi ha hagut diverses iniciatives que subscrivim absolutament, per part 
de les associacions de productores, de Proa i PAC. La llei general de l’audiovisual fa 
referència sobretot a qüestions o afecta principalment qüestions que s’acosten més a 
l’àmbit dels continguts, que també els tractem, però acostumem a alinear·nos amb 
els altres agents del sector.

Subscrivim que realment el plantejament actual el que no aborda o el que no 
millora és el finançament justament dels mitjans públics autonòmics, sigui la corpo·
ració o sigui qualsevol altra televisió autonòmica que pugui haver·hi a la resta d’Es·
panya. Aborda molt clarament qüestions amb relació a Radiotelevisión Española, 
però sí que no aborda les qüestions amb relació a les altres televisions autonòmiques, 
es diguin Telemadrid, es digui TVG o es digui TV3. Per tant, des d’aquest punt de 
vista entenem que hi ha una mancança. I, evidentment, té una part molt difusa amb 
relació a l’obligació que tota la producció es pugui fer en català i les altres llengües 
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minoritàries de l’Estat espanyol. I, per tant, aquí hi ha les dos grans millores que ens 
sembla que hi ha pel davant. M’estic allargant massa, oi? (Pausa.) D’acord.

Amb relació a com haurien de ser les sinergies entre la indústria audiovisual i la 
corporació catalana, bé, jo crec que més o menys ho he contestat, és a dir, entenem 
que realment hem de ser capaços de poder participar en el pla estratègic. Nosaltres 
realment ens volem proposar com el partner que ha de tenir la corporació per real·
ment millorar. I insisteixo en la nostra independència a tots nivells. I, des d’aquest 
punt de vista, nosaltres bàsicament el que aportem és professionalitat i coneixement 
industrial i coneixement del sector. Per tant, la nostra proposta és que realment pu·
guem participar de forma activa i real en l’elaboració d’aquest pla estratègic, no? 

Com està el sector? Doncs és un sector que realment és d’una resiliència bru·
tal, perquè sí que és un sector que realment ha patit moltes dificultats, no només en 
aquests anys de covid, sinó que porta una etapa molt complicada. Però la sensació 
és que ara tenim oportunitats que són absolutament úniques. I la veritat és que el 
fet de que les regles del joc mundial estiguin canviant i que realment l’audiovisual 
mundial s’estigui disparant i que s’estigui globalitzant tota la indústria dels contin·
guts ens dona oportunitats de que nosaltres, com a indústria audiovisual, estiguem 
participant també en aquesta indústria audiovisual global i mundial. 

I en aquest sentit torno a la importància de poder disposar d’infraestructures com 
la del hub audiovisual. Estem parlant d’un sector format principalment per pimes, 
per empreses petites o empreses mitjanes, totes elles molt innovadores i totes elles 
amb moltíssim talent, i això no ens ha faltat mai. Però, si nosaltres ara mirem real·
ment el panorama del nostre sector, tenim pràcticament les mateixes empreses que 
teníem fa deu, quinze o vint anys. Per tant, tot i els problemes i tot i les corbes, hem 
sigut capaços realment de resistir i d’esperar aquesta oportunitat que tenim ara al 
davant, no? Qui ha patit més? Qui realment, sobretot en aquesta època covid, no ha 
pogut aguantar i malauradament ha hagut de tancar? Les empreses petites; han patit 
molt les start-ups i han patit molt els autònoms. Tenim un sector en el qual realment 
la quantitat d’autònoms és immensa. 

Jo recordo les reunions que vam tenir amb diversos dels grups polítics abans de 
les darreres eleccions, i insistíem molt en que s’abordés tota la qüestió dels autònoms 
al sector. Són un element fonamental del nostre sector. I, per tant, entenem que real·
ment d’alguna manera o altra s’hauria de buscar alguna fórmula per la qual, doncs, 
la precarietat pròpia d’un sector de feina discontínua com és qualsevol indústria 
cultural audiovisual realment és un tema que pensem que s’ha d’abordar, no? 

Sobre el dèficit de finançament, bé, bàsicament entenem... La llei aquesta de l’au·
diovisual a nivell estatal podria ajudar molt a eixugar aquest dèficit de finançament. 
Jo crec que els nostres companys de les associacions de productores faran èmfasi en 
que sempre s’utilitza l’argument –ho hem sentit moltes vegades–, l’argument recur·
rent de la disminució dels ingressos publicitaris. A nosaltres lo que ens sembla és 
que realment això hauria de ser absolutament independent. A més, és a dir, si hi ha 
una reducció de lo que són els ingressos publicitaris, el que hem de fer és compensar 
aquesta disminució amb altres fórmules. És que no ho podem veure d’altra manera. 
És a dir, hi ha hagut la sort que durant molts anys s’ha pogut comptar amb aquests 
ingressos, que eren ingressos alts perquè estàvem en un moment absolutament d’au·
ge de l’audiovisual lineal i convencional, però ara mateix estem en un moment en 
que això no existeix; per tant, s’han de trobar aquestes fórmules. Hagués anat molt 
bé que la llei general audiovisual ho hagués fet, però, si no és a través d’aquest me·
canisme, entenc que se n’hauran de trobar altres, no? 

I poc més. No sé si m’he oblidat de contestar alguna cosa. Em mires... M’he dei·
xat alguna cosa?

El president

En tot cas, si ja està, faríem..., si algú pensa que hi ha alguna cosa a repreguntar, 
si ha quedat alguna cosa, i, si no, ja tindríem l’altre compareixent aquí. Agrair mol·
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tíssim, eh?, al Miquel Rutllant la seva compareixença i la possibilitat i la capacitat 
per mirar de respondre a totes les preguntes que han fet els diputats. I esperem que 
vagi, tot aquest projecte que estem endegant els diputats, a bon port, i puguem defi·
nitivament resoldre el tema de la renovació dels càrrecs, d’acord? Ens veiem aviat. 
Moltíssimes gràcies.

Ens quedem aquí, eh? 

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i tretze minuts i es reprèn a tres 

quarts de dotze i un minut.

El president

Doncs reprenem.

Compareixença d’una representació de Proa - Productors Audiovisuals 
Federats per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de 
l’elecció del consell de govern de la corporació

357-00035/13

I en aquest moment tindrà la paraula el senyor Jordi Oliva, que és representant de 
Proa · Productors Audiovisuals Federats en aquesta comissió, per parlar sobre la si·
tuació del sector i el sector audiovisual amb motiu de l’elecció del consell de govern 
de la corporació per un temps aproximat de deu minuts. Quan vulgui té la paraula. 
Si vol, per intervenir es pot treure la mascareta.

Jordi Oliva (president de Proa - Productors Audiovisuals Federats)

Moltíssimes gràcies. Il·lustres diputats del Parlament, moltíssimes gràcies a tots 
per donar·nos l’oportunitat avui per plantejar·vos com veiem des de Proa l’actual 
situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les reformes urgents 
que cal aplicar. 

Abans d’entrar en matèria permeteu·me que els faci cinc cèntims de què és Proa, 
perquè sota aquest nom representem més de dues·centes empreses del sector de la 
producció independent audiovisual, emmarcades en set associacions, cinc de sec·
torials –televisió, ficció, documentals, animació i videojocs–, i dues de territorials 
–APAIB a les Illes Balears i Avant a València. Som, per tant, la veu majoritària del 
sector de la producció audiovisual independent a Catalunya, però també tenim una 
clara vocació d’incidència a nivell estatal. 

No els atabalaré amb xifres. Les xifres són fàcils de trobar, i és possible que jo 
m’equivoqués. Les trobareu arreu, però són avorrides. Per això no us les donaré. 
Prefereixo encetar aquesta compareixença amb noms, noms propis que a tots els 
sonaran. Programes de televisió com Polònia, El foraster, Benvinguts a la família o 
Crims, tots ells emesos per Televisió de Catalunya, amb unes xifres d’audiència ex·
traordinàries. Però, produïts per qui? Per socis nostres, per productors independents. 
A dia d’avui, tret del Telenotícies, els programes de més audiència de la casa estan 
produïts per productors independents. 

Aquest model, però, està tocat de mort, i amb ell la supervivència d’una televisió 
que és un pilar fonamental de la nostra societat. Als debats electorals en el Parla·
ment de Catalunya de les últimes eleccions, l’aleshores candidat de VOX parlava de 
tancar TV3. El que tots vostès van considerar un anatema, tancar TV3, és un perill 
més real del que sembla, i els productors independents volem lluitar perquè això no 
succeeixi. 

I per què està tocat de mort? Per una continuada manca de recursos. La cadena 
necessita redimensionar la despesa. El conseller d’Economia, Jaume Giró, el pas·
sat juliol, tot parlant del Barça i d’una massa salarial del setanta per cent, deia: «No 
hi ha empresa que pugui funcionar així.» I des de Proa li donem tota la raó. Una 
empresa com Televisió de Catalunya, que destina als sous el seixanta per cent de la 
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seva despesa, és una empresa insostenible. Cal reformar la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per aconseguir que TV3 torni a ser el motor del sector audio·
visual de Catalunya, un motor, però, que necessita benzina, necessita recursos, uns 
recursos que a dia d’avui no hi són, i els pocs que hi ha estan mal dimensionats. TV3 
funciona a pedaços, a base d’injeccions econòmiques d’urgència i molts cops sense 
una transparència clara de com es destinen tals recursos. Cal urgentment un con·
tracte programa que defineixi amb claredat com es destinen els recursos, cal acabar 
amb l’actual paràlisi. 

Cal una reforma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que només  
vostès, senyors diputats, poden fer, una corporació on les decisions executives les 
prenguin els professionals del sector i no un consell d’administració. Cal una cor·
poració que faci de la Televisió de Catalunya una televisió de país i tingui unes 
estructures professionals que es mantinguin al marge dels colors predominants a 
l’hemicicle del parc de la Ciutadella. Cal incorporar un consell assessor format per 
membres del sector privat que vetlli per la bona praxi i que aporti una mirada prò·
pia del sector.

Ho he dit abans, i ho repeteixo: un dels valors fundacionals de la Televisió de 
Catalunya és esdevenir motor del sector audiovisual d’aquest país, i els productors 
independents volem ajudar i contribuir a que així sigui. Cal incidir en la funció edu·
cativa i cultural, i en concret del canal Super3. El primer consum cultural que reben 
els nens i nenes ve de l’audiovisual. No són els llibres ni els museus, són inputs au·
diovisuals. Recorden tots vostès Les tres bessones? Una sèrie d’un dels nostres socis, 
feta a casa nostra i exportada a tot el món. Aquest és el tipus de televisió pública que 
defensem els productors, aquest és el tipus de televisió pública que a dia d’avui ja no 
tenim. Cal que TV3 torni a apostar per l’animació, però també pel cinema, també 
pel documental, per l’entreteniment, i és en tots aquests àmbits on els productors in·
dependents som el fuel que alimenta la locomotora. 

Fa tres dies, dimarts passat, TV3 feia un desplegament mediàtic per anunciar la 
nova programació d’aquest curs que ara comença, i tots els programes estrella són 
de socis de Proa. Ho diem amb orgull, però no n’hi ha prou. Apostar per l’audio·
visual català passa per una bona programació i difusió de les nostres obres i una 
participació econòmica que passi de ser simbòlica a impulsora. Només així aconse·
guirem liderar projectes que transmetin la nostra cultura dins i fora del país.

Aquesta aportació econòmica passa en un primer terme per complir amb la llei, 
que al nostre parer no s’està fent. Cada any, i per directiva europea, Televisió de 
Catalunya hauria d’invertir el sis per cent dels seus ingressos en producció indepen·
dent, i any rere any ho estan incomplint, emparant·se en una lectura esbiaixada que 
fa el CAC i que ja hem dut als tribunals. Que ningú ens mal interpreti, no és una 
rabieta. Es tracta senzillament de fer complir la llei per una millor televisió pública. 

Això és el temps que em queda? (Pausa.) Doncs ja estic, eh? (Veus de fons.) 
D’acord, d’acord. Il·lustres diputats, deixin de jugar amb la corporació com si fos un 
premi o un caramel a repartir en funció d’uns resultats electorals. Facin de la nova 
corporació un veritable ens de servei públic, amb una reforma que posi al capdavant 
els professionals i no els polítics. Recuperem TV3 com a motor de l’audiovisual. 
Tinguin el coratge de tirar endavant una reforma necessària tant culturalment com 
empresarialment. TV3 ha de tornar a liderar, a ser referent. Desfacin·se de la nafta·
lina. Des de Proa els farem costat per recuperar la televisió pública que aquest país 
nostre mereix. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor Jordi Oliva. I passem al torn dels grups parlamentaris. 
I, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té 
la paraula la diputada Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui, diputada.
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Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Muchas gracias al señor Oliva por estar aquí. Desde nuestro 
grupo parlamentario coincidimos en gran parte en los planteamientos que usted ha 
hecho hoy aquí. Nosotros estamos en contra de las voces que han dicho que tenemos 
que cerrar TV3. Nosotros apostamos por una renovación, por refundar TV3 para que 
recupere su misión de servicio público.

Y, en cuanto a lo que usted planteaba de la producción externa, creo que hemos 
sido el grupo parlamentario que aquí más ha insistido en la necesidad de que TV3 
realmente vuelva a ejercer su papel de motor del sector audiovisual, sobre todo no 
solo los recursos, que estamos de acuerdo en que realmente el hecho que se desti·
ne un sesenta por ciento a sueldos de plantilla limita mucho el presupuesto de TV3, 
sino también en el hecho de cómo se reparten estos recursos. Porque no solo lo deci·
mos nosotros, lo dice también la Sindicatura de Comptes: se concentran siempre en 
unas mismas productoras, que se llevan la mayor parte de estos recursos. Y creemos 
que estos recursos deberían realmente repartirse en un amplio abanico, y también 
con unos procedimientos transparentes, que las productoras se sientan en igualdad 
de condiciones, porque esta es una reclamación constante, y que realmente se des·
tinen a un amplio contenido de temas. Porque también coincidimos totalmente con 
el hecho de que en este momento no se están produciendo contenidos, por ejemplo, 
para el público infantil, cuando la misión de servicio público de una televisión pú·
blica debería tener esto como una cuestión prioritaria, debería haber producciones 
de calidad para nuestra infancia, para que nuestra infancia mire la televisión pública 
y no se vaya con las privadas. 

Me gustaría saber si Proa tiene alguna posición sobre el planteamiento de crear 
un hub audiovisual en Cataluña que agrupe el sector público y privado y sirva de 
impulso a un nuevo modelo de producción audiovisual. Si hay algún planteamiento 
al respecto y en qué consiste.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada. Passem al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i en el 
seu nom la il·lustre diputada Raquel Sans Guerra.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Oliva, en nom de Proa, a tots 
els associats també que avui estan representats per vostè aquí.

Subscrivim moltes de les reflexions que avui ha plantejat vostè i, per tant, no en·
trarem en el detall. A mi m’han quedat alguns dubtes molt concrets. Vostè deia que 
s’incompleix sistemàticament la llei d’invertir el sis per cent. Voldria saber quin és 
el percentatge que s’inverteix actualment i si estem molt lluny d’aquest sis per cent 
que Televisió de Catalunya ha d’invertir en producció. 

També feia referència –i ara també la companya Silva s’hi referia– a la produc·
ció audiovisual pensada per a infants i joves. Jo voldria preguntar·li, perquè ha fet 
esment del canal Super3, si també els nous òrgans de govern i, per tant, el nou con·
sell de govern de la corporació han d’abordar no només els continguts a través de la 
televisió tradicional, si també tenen un repte –que jo crec que sí i que des del nostre 
grup parlamentari creiem que sí– en els formats en els quals es presenten aquests 
continguts. Segurament el panorama audiovisual –ho dèiem anteriorment–, doncs, 
ha canviat molt dels anys vuitanta, quan neixen aquests mitjans públics. I, per tant, 
ara no n’hi ha prou només amb un canal Super3, que també, sinó que segurament cal 
anar més enllà en aquesta reflexió dels públics infantils i juvenils, que consumeixen 
d’una manera molt diferent.

I després preguntar·li també quina creu que pot ser la repercussió en l’àmbit de la 
producció audiovisual en català, especialment en llengua catalana, de la llei audiovi·
sual espanyola, perquè és un dels temes que també tenim sobre la taula, que marcarà 
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les regles del joc i que segurament condicionarà també la feina que pugui fer aquest 
consell de govern de la corporació. Hem identificat i crec que compartim una mica 
quines són les amenaces i les oportunitats que ens ofereix aquesta nova legislació, 
que és la transposició d’aquesta directiva europea, però m’agradaria, doncs, que ho 
pogués detallar vostè.

Moltes gràcies.

El president

A vostè, diputada. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té 
la paraula l’il·lustre diputat Francesc Ten i Costa.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, senyor Jordi Oliva. Bon dia, companys 
diputats. Ens tornem a veure avui aquí al Parlament, no en els actes que vostès or·
ganitzen i que sempre com a grup i a mi particularment m’agrada ser·hi. No són tan 
importants ara les meves paraules, sinó les que han estat les seves; una intervenció, 
doncs, concisa, directa, que ens ha interpel·lat, que ens ha agradat, amb la qual es·
tem d’acord en allò que deia d’independència i de professionalitat del que ha de ser 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquesta compareixença, com totes 
les que estem fent aquests dies, és un reconeixement del paper del sector de l’audio·
visual, en l’actualitat, però també en el futur. És un voler demanar quin és el seu 
paper de cara a aquesta reforma dels òrgans de govern. 

Nosaltres creiem que, certament, TV3, la «corpo», ha de tornar a aquells prin·
cipis fundacionals de què parlava vostè, que és motor de continguts, motor de con·
tinguts de l’audiovisual, del sector, per a la mateixa corporació i per a absolutament 
tota la indústria a Catalunya, una indústria globalitzada. 

Jo li volia preguntar o comentar a veure quina relació creu que ha de ser en un 
model ideal entre el sector de l’audiovisual i la corporació, en quin format, en 
quin model els agradaria, més enllà, em sembla, fins i tot, si pot ser, del contracte 
programa, tenint en compte el panorama que tenim actual, com ara s’hi referia la 
companya Raquel Sans, pel que fa a altres formats, no només el clàssic, i també en 
aquest panorama de plataformes en el qual ens trobem ara com ara, que això ja és 
absolutament imparable. 

Jo volia reconèixer la transcendència que té el sector audiovisual, la transcendèn·
cia que teniu a Proa per al cinema a Catalunya i sobretot per al cinema en català. Jo 
m’atreviria a dir que, si no el fem a Catalunya, pràcticament si no el fan vostès, si no 
el fa el sector audiovisual, doncs, tindrem dificultats, perquè potser no es farà, aquest 
cinema en català a Catalunya. 

I també volia fer esment de la reforma de la llei de l’audiovisual, aquesta transpo·
sició de la directiva europea, la necessitat segurament que tenim tots d’això i que es 
faci bé, amb les esmenes i reformes que tots volem. Però també em sembla que hem 
de fer esment de tenir una llei de l’audiovisual català, que d’aquella del 2005 em 
sembla que també n’hem de fer nosaltres una transposició a l’actualitat. I no sé si 
vostès també comparteixen aquesta opinió: tenir una llei de l’audiovisual catalana, 
forta, robusta, que ens permeti avançar en tot aquest nou panorama que tenim al 
davant.

Moltes gràcies, senyor Oliva.

El president

Gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari VOX en Cataluña, té la 
paraula el diputat Alberto Tarradas Paneque.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies, senyor Oliva, per ser avui aquí. Y agra·
decerle también que haya querido recordar una de las propuestas de este grupo, que 
es cerrar la corporación, y no porque sea un caprichito nuestro, sino porque es algo 

Fascicle segon
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que cada vez suena con más fuerza en la calle, y cada vez son más catalanes –de 
momento, doscientos mil en estas últimas elecciones– que ya están cansados de ver 
cómo se malgasta tanto dinero y sus necesidades reales no se ven cubiertas.

Pero, vaya, yo quería preguntarle respecto a otros asuntos. Hemos visto como la 
corporación externaliza una parte del contenido audiovisual que emite, y creemos 
que no es casualidad que sean siempre, pues, las mismas productoras las que aca·
paren la práctica totalidad de esta producción externa. Entonces, nos gustaría saber 
qué opinión les merece que la corporación contrate siempre a estas mismas produc·
toras. Hablo de Mediapro, de El Terrat, de Minoria Absoluta, y si considerarían us·
tedes que existe una red clientelar entre este grupo determinado de productoras, el 
consejo de la corporación y el Gobierno de la Generalitat.

Y, por último, qué mecanismos proponen ustedes para evitar el monopolio de 
estas productoras externas en los medios públicos. 

Muchas gracias.

El president

Gracias a usted, diputado. Ara té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular · Un Nou Cicle per Guanyar, el senyor Xavier Pe·
llicer Pareja.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Gràcies, senyor Oliva. Bàsicament, em volia centrar en la 
qüestió que ha mencionat del perill imminent, i més real del que sembla, del tanca·
ment de TV3, que ens sembla que és una qüestió gravíssima. 

També ha mencionat un element d’incompliments de lleis. Aquí al Parlament 
portem incomplint des del 2019 la llei de la reforma del consell de govern. I, per 
tant, si pogués posar èmfasi en per què és imprescindible que hi hagi aquesta refor·
ma de forma imminent, que es doni compliment d’una vegada no només a la llei, 
sinó a l’esperit pròpiament de la llei i, per tant, de la necessitat que els grups parla·
mentaris tirem endavant ja aquesta reforma i en les condicions en les que es plante·
gen en el text legal.

Gràcies. 

El president

A vostè, diputat. I, per últim, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, l’il·lustre diputat, el senyor Lucas Ferro Solé.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, per no reiterar..., perquè pel que sembla tots estem d’acord en la necessitat 
de que hi hagi un acord i de reforma –després ja veurem en què queda tot plegat–, 
agrair·li la seva intervenció. 

I sí que creiem que hi ha una gran similitud entre el que vostè ha expressat i el que 
nosaltres defensem com a grup parlamentari. Per tant, també transmetre·li el nostre 
compromís per tirar·la endavant.

Moltes gràcies.

El president

A vostè, diputat. I, per tant, ara, per mirar de contestar les preguntes que s’han 
fet, per un temps aproximat d’uns cinc minuts, tornaria a tenir la paraula vostè, se·
nyor Jordi Oliva. Quan vulgui té la paraula. No fa falta que s’apropi tant al micro. 
S’escolta bé. 

Jordi Oliva

Moltíssimes gràcies.

El president

A aquesta distància va bé.
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Jordi Oliva

Gràcies a tothom. Aniré per ordre. Diputada, em preguntava l’opinió de Proa 
sobre el hub audiovisual. Nosaltres, com a creadors de continguts, som al mateix 
temps cultura i empresa. Per tant, en la part empresarial, el fet de que hi hagi un 
hub audiovisual a casa nostra és molt important, perquè ens permet crear des de din·
tre unes produccions amb valor afegit. Nosaltres el que defensem sempre és que el 
nostre talent pugui treballar aquí i que el contingut que es generi generi una marca 
pròpia d’aquí, que no ens vegem obligats a marxar a treballar a fora o que el talent 
se’ns en vagi a fora perquè no hi han els recursos. La creació d’un hub creiem que 
permetria, efectivament, vehicular aquest talent, que es quedés. 

Abans que jo ha parlat el Miquel Rutllant, que segurament del hub us en deu ha·
ver parlat molt més. Nosaltres amb el clúster treballem molt conjuntament, perquè 
al final la cadena de valor és: nosaltres generem uns continguts, els socis del clúster 
aporten els serveis tècnics... Per tant, la creació de la producció independent va molt 
més enllà només del programa que s’emet a televisió, o de la pel·lícula que es fa en 
cinema. A nivell empresarial, és una cadena de valor que comença des dels guionis·
tes, la gent que pensa, fins a l’últim treballador tècnic que posa un micròfon o que 
agafa una càmera. 

Per tant, un hub audiovisual sí, el recolzem. Hem estat en contacte amb el De·
partament de Cultura, amb l’ICEC; hem estat en contacte amb el sector privat. Per 
tant, des dels productors el recolzem i confiem que això tiri endavant.

Respecte a la diputada Raquel Sans, moltes gràcies. L’incompliment de la llei de 
la inversió. És molt senzill d’entendre. La lectura que es fa des del CAC i que, per 
tant, aplica TV3 és que el sis per cent dels ingressos que han d’anar a producció in·
dependent són els que deriven de la publicitat. El que nosaltres entenem per la llei 
que ve... O sigui, la problemàtica aquí és que la llei deriva d’una llei europea que 
passa a través de la llei de la televisió espanyola. O sigui, és una cadena que es remet 
d’una llei a l’altra; per tant, entremig es poden fer les interpretacions. 

Nosaltres..., i des del punt de vista jurídic i legal que hem esbrinat i que, per tant, 
hem portat als tribunals és: els ingressos són la totalitat del que rep Televisió de Ca·
talunya en concepte d’aportacions, incloses les que emanen dels pressupostos de la 
Generalitat. Per tant, si sumes pressupostos més publicitat, d’allò nosaltres creiem 
que s’ha d’invertir el sis per cent en producció independent, i TV3 només està apli·
cant el que rep de publicitat, perquè a dia d’avui l’òrgan que gestiona els càlculs és 
el CAC. Perquè això sí que està derivat, o sigui, en tenim les competències a casa 
nostra, mentre que a Espanya és la Comisión Nacional de la Competencia, d’acord? 
Això quant al sis per cent.

Respecte als formats per al públic infantil, nosaltres com a productors ens hem 
de guanyar les garrofes i, per tant, normalment sempre anem més endavant de lo 
que van les teles. Nosaltres anem als mercats, veiem què s’està fent, ens adaptem 
i creem. Nosaltres ja estem creant formats per a públic infantil en formats no prò·
piament televisius, sinó digitals, etcètera. Nosaltres ens hem posat a disposició del 
canal Super3, de Televisió de Catalunya, però en aquest cas del canal Super3, des de 
fa moltíssim temps, per veure com els podem ajudar a que aquesta transformació di·
gital tingui lloc i que puguem nosaltres tenir·hi els nostres continguts, que no només 
es nodreixin de continguts comprats a Corea, sense dir res..., no sé si hi ha algun 
membre coreà, però en principi sense malmetre ningú, però que siguin els nostres.

I creiem que és possible i que és absolutament necessari. En això hi hem estat 
d’acord. La creació de contingut per a públic infantil i, per tant, el consum de con·
tingut per al públic infantil..., lo que estem fent és creant consumidors adolescents, 
que posteriorment seran consumidors adults, de les nostres produccions, i, per tant, 
aniran a veure el nostre cinema, miraran la nostra tele, etcètera. Si ja no miren la 
nostra tele de petits no la miraran d’adolescents, i quan generacionalment tot això 
vagi avançant, doncs, s’haurà acabat l’audiència. 
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Vaig tard, no?, ara ja. (Veus de fons.) Segur? D’acord. I l’última pregunta que 
m’heu fet és sobre la llei general de la comunicació audiovisual. Nosaltres treballem 
directament amb el Ministeri de Cultura i amb el Ministeri d’Hisenda per fer valer i 
per vetllar pels nostres interessos. Nosaltres hem detectat moltíssimes coses a nivell 
de sector de la producció. M’heu fet la pregunta específica sobre català. Nosaltres 
una de les coses que hem fet és reclamar que es respectin les llengües cooficials i 
que això estigui perfectament clar i marcat. Nosaltres representem, com he dit al 
principi, productors no només de Catalunya, sinó també de València i de Balears. 
Ells treballen amb les dues llengües, amb espanyol i amb català. Nosaltres també. 

Per tant, nosaltres el que volem és produir, però que tinguem totes les eines per 
produir amb allò que creiem que cal. Si la «pel·li» ha de ser en català, doncs, la fa·
rem en català, però se’ns ha de poder respectar. I si creiem que s’ha de fer en espa·
nyol, la farem en espanyol, perquè al final transmetem un missatge, i cada pel·lícula 
té el seu llenguatge. Pot ser muda. Per tant, la llengua en aquest cas és molt impor·
tant, però com a canal d’oportunitat, perquè no es pot perdre. Amb això crec que 
d’Esquerra ja està. 

Ah, sí, ara Junts. Francesc, moltíssimes gràcies. Em preguntàveu... T’he contes·
tat lo de la llei de l’audiovisual també, que també ho havia preguntat ella. Em pre·
guntàveu pel paper dels productors i el format ideal de la relació entre productors 
i corporació. Nosaltres creiem que la nova corporació –i això és el que he intentat 
explicar·vos en el discurs– ha d’aprimar·se estructuralment, però no vol dir que 
s’hagi d’aprimar a nivell de continguts. Els continguts són vitals, perquè són els que 
enganxen l’audiència i generen públic. I nosaltres el que fem és generar aquests con·
tinguts. El nostre paper no ha de ser d’intervencionisme dintre de la corporació de 
TV3. Nosaltres som productors, som uns proveïdors de continguts. El que sí que cre·
iem és que, amb una corporació que doni suport a la producció independent, acon·
seguirem que el talent que tenim a casa nostra no marxi, perquè això és una de les 
coses que més ens preocupen i que a mitjà i llarg termini pot esdevenir un problema 
greu: que el talent se’n vagi. I si el talent se’n va, aleshores no hi haurà producció 
que valgui, perquè els públics són molt exigents i cada dia més ho són amb la quan·
titat d’accessos que tenen a continguts. Per tant, poden arribar a consumir productes 
en anglès directament, no cal que siguin en castellà o català. Però si el contingut és 
bo i el fem nosaltres, i creiem que el podem fer bé, aleshores, per què no que estigui 
a la corporació? Ens encantaria. Però això ha de poder passar amb aquesta reforma 
que us demanem.

El diputat de VOX. Em preguntàveu pel monopoli de productores i quins meca·
nismes hi hauria perquè no passi. Nosaltres discrepem en el concepte de monopoli 
de productores. És veritat que hi ha una contractació d’una sèrie de productes d’au·
diovisual que poden venir d’unes mateixes empreses, però nosaltres tenim més de 
dues·centes empreses associades, i de les més de dues·centes empreses són moltíssi·
mes les que estan rebent encàrrecs de producció per part de Televisió de Catalunya. 
Tindríem un problema greu intern si de les nostres dues·centes només en treballes·
sin dos. Voldria dir que nosaltres com a sector alguna cosa estem fent malament. 
I nosaltres crec que no ho estem fent malament.

De fet, s’estan produint moltíssims documentals. S’està produint moltíssima ani·
mació. S’està produint moltíssim entreteniment. I no ho estan fent només uns quants. 
Si hi ha una connivència entre els departaments de contractació, etcètera... Nosal·
tres hem demanat transparència. Demanem transparència. Hem coincidit també aquí 
amb el PSC. Bé, jo crec que hem coincidit amb tots, perquè la transparència és vi·
tal, però els motius pels quals nosaltres demanem la reforma o demanem la trans·
parència són diferents dels que vostès, en cada un dels seus partits, poden tenir per 
a aquesta reforma. 

Els nostres motius els he expressat, són clars. Els nostres motius de transparèn·
cia són perquè creiem que són uns diners públics i és una televisió pública. I, per 
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tant, nosaltres defensem els nostres productors. No perquè considerem que hi hagi 
un monopoli i que hi hagi amiguisme. Això és el que intento dir. Espero haver res·
post la seva pregunta.

Per part de la CUP, el diputat Pellicer. Per què cal la reforma? Bé, per què cal la 
reforma... Si m’ho pregunta és que potser el meu discurs no estava prou ben articu·
lat, però per fer un resum ràpid: cal una reforma perquè ara mateix tenim una cor·
poració que és un dinosaure envellit, que no camina bé i que en tot allò que trepitja 
queda terra erma. 

Nosaltres no volem ser terra erma, no volem que ens trepitgi. Nosaltres volem 
que sigui, com he dit abans, aquesta locomotora, aquest motor que havia estat i que 
ens havia permès ser algú. Nosaltres som productors, però majoritàriament som 
coproductors, i a dia d’avui a Europa, que és amb qui majoritàriament coproduïm, 
estem una mica en l’últim vagó, no som aquella força que érem abans. 

Abans podíem sortir a Europa a dir: «Escolteu, vull fer una pel·lícula, i la farem 
en català, perquè tenim els diners.» D’on han sortit aquests diners? Abans ens els 
donava la corporació, ens els donava TV3, perquè apostava pel cinema en català. 
Anàvem a buscar un coproductor minoritari que acabés d’arrodonir la pel·lícula. 
Però trèiem endavant una pel·lícula feta a casa nostra i érem els principals. Ara no, 
ara anem a Europa i no tenim diners, no som competitius. No som competitius i, per 
tant, ens estem quedant endarrere. I en això la televisió hi té molt a dir. Els docu·
mentals, exactament el mateix. El documental és un format que és d’altíssima qua·
litat, però que necessita finestres i diners, i a dia d’avui no s’està produint suficient. 
Això és un dels motius pels que cal la reforma. 

L’altre motiu pel que cal la reforma és perquè les decisions en el món de l’audio·
visual amb lo ràpid que està anant i amb tot el que està passant han de ser decisions 
àgils i que siguin preses, com hem dit abans, per professionals, que no es quedin en·
quistades amb picabaralles polítiques. D’això en saben més vostès que jo, però des 
de fora els ciutadans percebem que vostès tenen la culpa de que això no funcioni. 
I, carai, doncs, si en tenen la culpa els venim a renyar.

I, finalment, el diputat d’En Comú Podem només m’ho ha agraït i, per tant, jo 
també li agraeixo el seu agraïment. 

Moltíssimes gràcies a tothom.

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat. Ai!
(Rialles.)

Jordi Oliva

Encara no, encara no.

El president

Gràcies a vostè. (El president riu.) Hi ha algun grup que vulgui repreguntar, que 
s’hagi quedat amb...? (Pausa.) Doncs passaríem a la següent. 

Si us sembla, acomiadem el Jordi Oliva, president de Proa · Productors Audio·
visuals Federats. L’acompanyo a fora i espereu aquí.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i cinc minuts i es reprèn a un quart d’una 

i sis minuts.

El president

Doncs, si us sembla, comencem, d’acord? (Pausa.)
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Compareixença d’una representació de l’Acadèmia del Cinema Català 
per a informar sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció 
del consell de govern de la corporació

357-00037/13

Estàvem esperant el vicepresident, però... A efectes d’acta ara vindria el punt cin·
què, però hem fet un canvi, d’acord amb les persones que compareixen. I, per tant, 
ara farem primer el punt sisè i, per últim, farem el punt cinquè, eh? 

Per tant, en aquest moment començaria, companys, la sol·licitud de compareixen·
ça d’una representació de l’Acadèmia del Cinema Català davant d’aquesta comissió 
perquè informi sobre el sector de l’audiovisual amb motiu de l’elecció del consell 
de govern de la corporació. I, per tant, en nom d’aquesta representació de l’Acadè·
mia del Cinema Català, prendrà la paraula la senyora Judith Colell Pallarès per un 
temps de deu minuts, d’acord? (Pausa.) El temps li sortirà aquí, i quan vulgui pot 
començar.

Judith Colell Pallarès (presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català)

Bon dia. Moltes gràcies per convidar·me a aquesta compareixença. L’imaginari 
d’una societat es construeix a través de l’audiovisual. No té cap sentit un país en el qual 
no tinguem un audiovisual fort. L’audiovisual ens representa. L’audiovisual és el que 
mostra com som, com vivim, com parlem, com ens relacionem entre nosaltres.

El cinema –i quan diem «el cinema» en aquest cas ja no volem dir l’audiovisual, 
sinó el cinema– hauria de ser una estructura d’estat que no depengués dels vaivens 
polítics. Això és una cosa..., jo abans de ser presidenta de l’Acadèmia del Cinema 
Català vaig ser vicepresidenta de l’acadèmia del cinema espanyol durant sis anys, i 
recordo que és un tema que ja n’havíem parlat molt sovint. El cinema ha de ser una 
estructura d’estat.

A mi em fa moltíssima enveja quan –perdoneu que posi aquesta petita anècdota 
personal d’aquest matí– he vist els funerals d’estat que li feien al Belmondo, pel seu 
recent traspàs. I quan he vist aquell funeral d’estat amb l’orquestra, amb el presi·
dent de la república... Ahir, per exemple, vam tenir l’Ángela Molina nosaltres aquí 
per un intercanvi entre l’acadèmia espanyola i l’acadèmia catalana, de Goya i Gaudí 
d’Honor –la Carme Elias també va anar a Madrid. Em va explicar, el director de la 
Filmoteca, que el president Macron havia trucat al Costa·Gavras, que estava a la Fil·
moteca presentant una pel·lícula, perquè anés immediatament al funeral d’estat que 
li feien al senyor Belmondo. I a mi això aquest matí, quan ho he vist, m’ha provo·
cat molta enveja. Enveja no, lo següent, jo diria, perquè he pensat: «Ells sí que s’ho 
 creuen. Els francesos sí que s’ho creuen. Es creuen que el cinema, que l’audiovisual 
és una qüestió d’estat, és una qüestió molt molt important.» 

El cinema és art, és cultura, és formació d’esperit crític. Abans de la pandèmia 
Catalunya, amb 2,58 entrades per habitant i any, era el quart territori amb un índex 
d’assistència més alt a sales de cinema per persona i any d’Europa, només per darre·
re d’Irlanda, que té un 3,35; França, que té un 3,11, i Estònia, que té un 2,67, i molt 
per sobre, per exemple, de la mitjana espanyola, que és d’un 2,14, de la de països 
com Itàlia, que té un 1,64; Alemanya, un 1,47, o Grècia, fins i tot, que té un 0,94, 
la qual cosa vol dir que els espectadors catalans tenen ganes de veure l’audiovisual 
que fem aquí. Això, evidentment, amb la pandèmia ha canviat, i malauradament a 
molt pitjor. 

La televisió pública d’un país com el nostre, de 7 milions d’habitants i amb una 
llengua que cal cuidar, ha d’invertir en cinema de manera clara i estable, finançant 
obres, no infraestructures. La llei europea obliga les televisions públiques a inver·
tir un tant per cent dels seus ingressos. Des de l’acadèmia exigim que es compleixi 
aquesta llei sense excloure res del recompte dels ingressos. Sense aquesta partici·
pació la nostra producció s’afebleix. La prova: el 2010 un quaranta·vuit per cent de 
les produccions espanyoles de cinema estaven participades per alguna productora 
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catalana; el 2019 era del trenta·u per cent. Necessitem que TV3 recuperi la inversió 
de fa deu anys.

I ara m’agradaria posar també una anècdota meva personal. Fa deu anys jo vaig 
estar al Festival de Sant Sebastià, un dels més importants del món, el més important 
de l’Estat espanyol sens dubte, però un dels més importants del món. Hi vaig estar 
amb una pel·lícula meva –jo soc directora–, hi vaig estar amb Elisa K, vam guanyar 
el Premi Especial del Jurat. Aquell any era l’any de Pa negre. Pa negre va guanyar a 
millor actriu. Després tots sabem el que va fer Pa negre: va guanyar Goyas, Gaudís, 
va estar preseleccionada en representació d’Espanya als Oscars. Primera vegada que 
una pel·lícula en català, o en qualsevol llengua que no fos la castellana, de l’Estat, 
representava l’Estat espanyol als Oscars.

Aquell mateix any hi havien cinc pel·lícules a secció oficial a Sant Sebastià, a 
part de les que estaven a seccions paral·leles, que també eren moltes –Caracremada i 
altres–, però n’hi havien cinc a secció oficial. Hi havia Elisa K, hi havia Pa negre, hi 
havia Bicicleta, cullera, poma. Aquestes tres, a més de ser pel·lícules catalanes, eren 
pel·lícules en català. I, a més, hi havien dues pel·lícules més: Aita, que va guanyar 
millor fotografia, i la cinquena era El gran Vázquez, que eren producció catalana les 
dues; en el cas d’Aita, en eusquera i castellà; en el cas d’El gran Vázquez, en castellà. 

Però érem cinc pel·lícules catalanes, i cinc pel·lícules molt diferents. Hi havia Pa 
negre, que formava part d’aquell grup de pel·lícules que es van fer amb una aportació 
extraordinària, d’1 milió d’euros, en les quals va haver·hi Eva, va haver·hi Herois, 
va haver·hi Bruc, va haver·hi Pa negre. Tres d’aquestes quatre pel·lícules van tenir 
molt d’èxit, molt. Pa negre..., què cal dir? Herois és una pel·lícula mítica, en el seu 
moment va tenir molt ressò. Eva també va estar nominada als Goya a millor pel·lícu·
la, va guanyar el Gaudí... L’única que potser va fallar una miqueta més va ser Bruc. 
Però és que això és normal –és normal. Les pel·lícules no totes poden ser un encert. 
Això passa aquí, passa a Hollywood, passa a Alemanya, passa a tots els països. 

Això va ser possible perquè TV3 invertia en les nostres pel·lícules. Això era pos·
sible perquè TV3 era el nostre pal, en el qual tots ens recolzàvem per poder fer les 
pel·lícules. No pot ser que en aquests moments ens trobem que hi hagi pel·lícules que 
s’haurien de rodar en català. Jo penso que les pel·lícules s’han de rodar en la llen·
gua que necessiti la pel·lícula. Pot ser que aquesta llengua sigui el castellà, siguin el 
català i el castellà, sigui l’anglès, sigui el francès, sigui l’aranès. Ho porto dient fa 
molt de temps, que em semblaria molt maco fer una pel·lícula en aranès. Per què no? 
I penso que hem de fer les pel·lícules en la llengua que necessitem. 

El que no pot ser és que ens trobem amb pel·lícules com les que s’estrenaran re·
centment –i, a més, que són del meu vicepresident a la junta de l’acadèmia–, com 
és Mediterráneo o com és Libertad, que va estar seleccionada al Festival de Canes, 
que no s’han rodat en català perquè no hi havia inversió, perquè no es podien rodar 
en català. Jo les veig i penso: «Libertad hauria de ser una pel·lícula bilingüe.» És una 
pel·lícula que... A mi em costa entendre que una família burgesa a la Costa Brava 
–quan la vegeu ja m’ho direu–..., em semblava estrany que en cap moment diguessin 
cap paraula en català. A Mediterráneo tres quarts del mateix; estem parlant de l’Òs·
car Camps. Per què no parla en català? Aleshores, realment el tema del català és un 
tema que hem de tenir molt en compte.

Ja deixant a part –que després hi tornaré– el tema català, una altra cosa que hem 
de tenir molt en compte és que estem vivint la pèrdua de musculatura de les empre·
ses i, el que és més preocupant, la fuga de talent. Tenim universitats i escoles que 
creen un talent enorme que després marxa perquè aquí no tenen feina. I ja no no·
més els tècnics, sinó també els actors, actrius... La feina està a Madrid, se’n van a 
Madrid. Això ens ho explicava la Maria Molins, que és una de les actrius que està 
a la nostra junta, i ens deia: «És que no us podeu imaginar el grup que tenim, que 
cada dia algú demana pis a Madrid, perquè se’n va allà, perquè ha sortit una sèrie, 
perquè ha sortit...» Ja hem perdut la possibilitat de que s’instal·li aquí Netflix. No 
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perdem la musculatura que teníem, perquè el talent hi és, només cal que mirem els 
festivals. A Màlaga totes les pel·lícules que van guanyar eren pel·lícules de producció 
catalana. A Locarno, la Neus Ballús. A Canes l’única pel·lícula que han seleccio·
nat és una pel·lícula de producció catalana, amb una autora catalana... Tenim molt 
talent aquí a Catalunya. No el deixem perdre, no deixem que se’n vagi fora. Tenim 
una musculatura forta a nivell d’empreses, a nivell de llocs de postproducció, de cà·
meres, de lloguer... No ho deixem perdre, tot això. Seria una tonteria molt gran, que 
ho deixéssim perdre. 

I tornant al tema del català, que ens preocupa també a nosaltres, dels vint·i·sis 
llargmetratges de ficció catalans –en aquest cas parlem de catalans, no en català– 
inscrits als Gaudí passats, dos superaven els 3 milions d’euros de pressupost, tretze 
estaven al voltant del milió i mig d’euros, i onze no superaven el llindar dels 500.000 
euros. No sé si coneixeu les xifres que es manegen en cinema, però realment són 
unes xifres molt baixes. Necessitem recuperar competitivitat a nivell espanyol, a 
nivell europeu. Les pel·lícules franceses mitjanetes... Per la meva tesi doctoral estic 
analitzant Retrato de una mujer en llamas, de la Céline Sciamma. És una pel·lícula 
d’època, és una pel·lícula d’autor, és una pel·lícula que no és una gran pel·lícula a ni·
vell de pressupost, però és una pel·lícula que té un pressupost de 4 milions d’euros. 
Clar, aquí una pel·lícula de 4 milions d’euros és una pel·lícula molt molt molt gran. 
I, com podeu veure, només n’hi han dos que superessin els 3 milions d’euros. 

En les pel·lícules en català encara és molt més dramàtic. Tres dels sis llargs can·
didats a millor pel·lícula es trobaven al voltant del milió i mig d’euros, i el pressupost 
mitjà de les sis produccions –que ja fa prou pena que siguin només sis produccions 
que es presentin en català– no arribava als 750.000 euros. 

Un altre tema que també és molt important per a nosaltres –veig que el temps 
m’ha passat molt més ràpid del que em pensava que em passaria–, un altre tema en 
el qual també penso que hem d’incidir i que... Dos temes més, dos puntualitzacions. 
Una, el tema de promocionar les nostres pel·lícules. Si us plau, jo quan veig les ca·
denes privades de l’Estat espanyol se’m posen les dents llargues, completament, per·
què no paren. Tens el Tadeo Jones baixant per la pantalla, o l’onada de Lo imposible 
creuant... Tampoc és que miri molt les cadenes privades. En realitat miro poquet la 
tele, però fan aquesta inversió en promocionar les seves pel·lícules. No entenc per 
què des de TV3 no podem fer aquesta inversió. 

I l’altre tema també és la necessitat de crear nous públics, i amb això l’acadèmia 
hem apostat molt fort pel tema d’educació i cinema. Pensem que és molt important 
que eduquem els nostres nens i joves a que s’acostumin a veure un altre tipus de 
cinema. L’únic cinema que reben, l’únic cinema que veuen és el cinema nord·ameri·
cà, i això provoca també que hi hagi tot un canvi d’hàbits i un canvi de costums i un 
canvi de manera de viure que no crec que sigui positiu per a nosaltres. Aleshores, 
pensem que invertir en que els joves i els més petits aprenguin a veure un altre tipus 
de cinema, i amb això també aprenguin a veure el cinema que es fa en el seu país, 
és molt important. 

I amb això acabo. Moltíssimes gràcies per escoltar·me.

El president

Gràcies a vostè. Ara és el torn dels grups parlamentaris i, en primer lloc, en nom 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar... Crec que es repartiran una mi·
queta el temps entre les dues. Per tant, comença vostè, senyora diputada Beatriz Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Brevemente, yo solo quiero hacer un comentario, porque me 
gustaría dejar la palabra a mi compañera, que es la portavoz de cultura y que creo 
que quizás es la persona más apropiada para hacer la intervención respecto al cine. 
Pero sí me gustaría puntualizar que desde el Grupo Parlamentario Socialistas real·
mente creemos que TV3 tiene que recuperar su misión de ser un motor del sector 
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audiovisual, sobre todo en temas como el que usted acaba de puntualizar, el público 
infantil, el hecho de que no se hagan películas en catalán dirigidas al público infan·
til de aquí, con sus parámetros, con el marco mental que tienen los niños de aquí, 
y que esto es algo importantísimo que estamos dejando de hacer y que tendría que 
ser prioritario.

Le agradezco su intervención y dejo con mi compañera...

El president

Sí, tiene la palabra la ilustre diputada, la señora Rocio Garcia Pérez.

Rocio Garcia Pérez

Molt bon dia a totes i a tots, president. Gràcies, presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català. No puc més que coincidir amb la vostra intervenció. Evidentment, 
el cinema és cultura, és esperit crític; també identifica una cultura, unes cultures, 
i és imprescindible que rebi aquest suport que necessita, també, des dels mitjans  
i també des de TV3 per coproduir tan necessàriament cinema del nostre país.

És veritat que has fet esment que es puguin fer aquestes pel·lícules en els idiomes 
que considerin les creadores, els guionistes i les productores. Així també ho defen·
sem nosaltres: en català, en castellà, tot el que pugui crear·se a Catalunya i que sigui 
també representatiu de les identitats que conformen les nostres cultures i el nostre 
país, Catalunya.

També és un moment difícil per les audiències. Com hem dit, aquesta pandèmia 
lamentablement ha deixat les sales de cinema, primer, tancades i, després, reduï·
des –els aforaments. Cal també invertir des del Govern de la Generalitat, des de la 
conselleria de Cultura, i també crear noves línies de suport al cinema i també de 
recuperació d’audiències i de generar noves audiències amb nous productes, com ha 
pogut explicar en la seva intervenció. 

Així que recolzar necessàriament el cinema en català és una prioritat per també 
defensar la cultura, i també aquesta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
que miri cap al cinema com una prioritat també de país.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a vostè, diputada. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Re·
publicana de Catalunya, té la paraula la il·lustre diputada Raquel Sans Guerra.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Colell. Compartim al dos·cents 
per cent les reflexions que avui ha fet aquí. I és més, ha plantejat temes tan impor·
tants com que el cinema ha de ser una estructura d’estat. Segurament per tenir es·
tructura d’estat el que primer necessitaríem és un estat per poder regular i legislar en 
favor de la producció audiovisual en la nostra llengua. I lamentablement, doncs, no 
disposem d’aquesta estructura, però sí que disposem d’eines, no?

Clar, vostè plantejava una comparativa amb països com França. El panorama au·
diovisual mundial ha canviat moltíssim en els darrers anys. I això ho han percebut 
precisament tots els estats, no? Amb la transposició de la directiva europea que ara 
mateix encara té pendent l’Estat espanyol, el que han fet països precisament com 
França és blindar i promocionar i garantir que les noves plataformes audiovisuals 
que han fet aquest canvi d’hàbits en el consum hagin d’invertir precisament en pro·
duccions que es facin en territori francès i que es facin també en llengua francesa. 

Això és un dels reptes que tenim amb la llei audiovisual espanyola i un dels re·
clams que entenc que compartim també que ha d’introduir aquesta llei audiovisual 
espanyola per garantir que hi hagi incentius per a la producció audiovisual en cata·
là. Les xifres són realment preocupants: sis produccions només en català demostren 
que alguna cosa està fallant i que, per tant, no disposem de totes aquestes eines ne·
cessàries per promocionar.
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L’altra té a veure amb el que deia de la corporació i l’infrafinançament. Ara ho 
estava buscant i en parlàvem amb els companys, de quant costa TV3 o quant costen 
els mitjans públics del país per persona i any, i estem parlant de trenta·vuit euros, 
si no erro la xifra. Si fem una comparativa amb qualsevol plataforma d’aquestes ca·
racterístiques, ens adonarem que estem parlant d’un pressupost baix –un pressupost 
baix–, tenint en compte els costos de producció que té el cinema, que té la televisió. 
Darrere cada minut de cinema hi ha un cost econòmic en forma de molts professio·
nals que hi posen el seu talent, doncs, que s’ha de pagar, i que, per tant, no es poden 
fer pel·lícules amb una mitjana de 750.000 euros si el que volem són produccions 
de talent, són produccions que també tinguin una repercussió en el públic. Per tant, 
aquí també fer una crida a evitar els discursos demagògics respecte al cost econòmic 
que tenen els mitjans públics del país. 

I demanar·li, des del punt de vista del cinema, quina creu que hauria de ser l’es·
tratègia del nou consell de govern, que és el tema que ens ocupa avui en aquesta 
compareixença, per seguir promocionant el cinema en català i per poder tenir pel·lí·
cules del nivell de les que teníem l’any 2010. No és una crítica a la producció actual, 
sinó als recursos de què disposa la producció actual per poder fer aquestes pel·lícules 
amb aquest nivell.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Gràcies a vostè, diputada. Passem a l’altre grup, que és el Grup Parla·
mentari de Junts per Catalunya, i en el seu nom parlarà l’il·lustre diputat Josep Riera. 
Quan vulgui té la paraula 

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Gràcies per les explicacions, per venir aquí a fer·ho. Jo crec 
que és molt productiu i molt interessant. 

M’ha agradat com ha començat, dient: «El cinema hauria de ser una estructura 
d’estat.» Totalment d’acord. Crec que hi ha bastant d’acord amb tot el que ha dit i, en 
tot cas, hi podria haver matisos, però amb aquesta afirmació tan rotunda, absoluta·
ment d’acord. Jo li afegiria... Ja ens ha donat una sèrie de raons, d’inversió, etcètera, 
molt relacionades amb la qüestió econòmica, en invertir més en cinema. Jo li volia 
preguntar també si només és una qüestió d’inversió, que ho és; si també hi ha més 
factors, fins i tot de mentalitat, de concepció de què és el país i la llengua d’aquest 
país. Si també ens fa falta això perquè sigui una estructura d’estat. 

Deixi’m... No hi ha fet referència, però hi faré referència jo per agrair·li que en el 
seu paper de presidenta de l’acadèmia sigui vostè precisament qui va tenir un paper 
important en la creació o en la promoció de les directores de cinema i, per tant, que en 
aquests moments també és una qüestió que hi hem de treballar tots, que crec que com 
a mínim està en el debat públic i que li agraïm també la feina en aquest sentit. 

I sobre el tema dels diners. És bona part de la clau. Ja li han demanat si hi ha al·
tres coses, però és veritat, vull dir, la inversió en cinema a TV3 és inferior ara que fa 
deu anys i ha anat baixant progressivament. I no té, diguéssim..., no hi ha gaires més 
coses a dir que simplement això s’ha de revertir i que, per tant, la corporació..., en el 
marge de temps que tingui l’actual i la que pugui venir, això s’ha de revertir. Bàsi·
cament, perquè la corporació ha de complir una de les seves missions fonamentals, 
que és la de ser el motor de l’audiovisual als territoris de parla catalana, no només a 
Catalunya, que també té a veure amb el fet de que vostè... Sabem que és molt difícil 
fer cinema en català, que costa i que, per molt que t’hi esforcis, costa, i que, bé, en 
tot cas, pensar que tenim aquest mercat de 10 milions de persones, doncs, bé, ens 
ajuda més que pensar que només en tenim de 7 i mig i que som més, no?

I molt d’acord, per acabar, amb el que ha dit, vull dir, s’ha de poder tornar a ro·
dar més en català. En aquest sentit, m’agrada sentir·ho de vostè, de la presidenta, 
perquè vol dir que tenen aquest propòsit, vull dir, que no hi ha abandonament, sim·
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plement no hi ha res a fer. No, vull dir, que ho reclamin i que tinguin aquest propòsit 
a nosaltres també ja ens reconforta i, per tant, ens interpel·la i ens obliga a treballar 
perquè sigui així, i intentarem fer·ho.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, té la pa·
raula l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president, i bon dia, senyora Colell. Bé, a aquest grup parlamen·
tari li sembla estupend que hi hagin empreses productores que vulguin fer cinema 
en català, en aranès, en la llengua que faci falta, no? Pero sí que me gustaría pregun·
tarle cuál ha sido la inversión pública que ha recibido el sector del cine catalán en los 
últimos años, si se puede hacer un cálculo de a cuánto asciende esta cifra. 

Y después saber también cuál ha sido la recaudación que se ha hecho en taquilla 
del cine en catalán y cómo ha evolucionado, pues, en estos últimos años, aun a pesar 
de las restricciones del coronavirus de este último año.

Muchas gracias.

El president

Gràcies a vostè, diputat. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni·
tat Popular · Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula el senyor Xavier Pellicer Pareja.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Gràcies, senyora Colell. Bàsicament, compartir absolutament 
aquesta qüestió que ha comentat al principi, de com es construeix aquest imaginari 
a la societat i com es construeix la pròpia societat a través de l’audiovisual. També 
amb aquest element de l’esperit crític, que ens sembla fonamental. 

I m’ha semblat especialment preocupant –si bé hi havia molts elements preocu·
pants en la intervenció– la qüestió aquesta que comentava de que no s’han rodat pel·
lícules en català per la falta de finançament. 

Òbviament, la solució –i també comentaven per aquí que potser hi havia altres 
qüestions més enllà de l’element del finançament–..., però, en tot cas, quines pro·
postes o quines qüestions a curt termini es podrien tirar endavant, diguéssim, com 
a pla de xoc per revertir aquesta situació, més enllà de la situació estructural de de 
dèficits, que podem veure en tot l’àmbit de l’audiovisual català.

Gràcies.

El president

A vostè, diputat. Ara té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, l’il·lustre diputat Lucas Ferro Solé. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Donat que les preguntes que volia formular ja han sigut fetes, 
només agrair·li la seva intervenció.

Moltes gràcies.

El president

A vostè, diputat. I, per últim, en nom del Grup Mixt i de la seva portaveu, si vol 
intervenir, la diputada excel·lentíssima senyora Lorena Roldán Suárez. Té la paraula, 
quan vulgui. És un temps de tres minuts. Quan vulgui.

Lorena Roldán Suárez

Sí, moltíssimes gràcies, president. I molt ràpidament perquè m’acabo d’incorpo·
rar a la comissió. Només demanar disculpes, perquè tenia uns altres compromisos 
i no hi he pogut estar present, però, com que està enregistrat, doncs, quan arribi a 
casa descarregaré totes les intervencions i, si em quedés alguna consulta, m’imagi·
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no que tenim els contactes per poder fer les preguntes. Per tant, només disculpar la 
nostra absència, però recuperarem aquesta compareixença, que segurament ha estat 
molt interessant.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, senyora diputada. I ara el que farem serà..., té un temps 
d’aproximadament cinc minuts per mirar de contestar les preguntes que han fet els 
diputats i les diputades. Quan vulgui, senyora Judith, té la paraula.

Judith Colell Pallarès

Moltes gràcies per totes les preguntes que m’han fet. Intentaré respondre·les. En 
primer lloc, disculpar·me per la qüestió dels protocols, que a vegades no els contro·
lo, vull dir, que em sap molt de greu.

L’estratègia que hauríem de fer per poder arribar a les xifres del 2010? Doncs 
tenir més dotació econòmica, bàsicament. A mi em sap greu venir a pidolar. Jo crec 
que, com deia, el cinema és important, el cinema ens explica, el cinema ens repre·
senta, el cinema ens dona a conèixer internacionalment. I és molt important que tin·
guem una infraestructura cinematogràfica forta. Aleshores, penso que hi ha d’haver 
més dotació econòmica perquè pugui compensar·se la manca d’inversió que hi ha 
per TV3.

En el cas de si és només una qüestió d’inversions, jo crec que sí –jo crec que sí. 
A veure, hem de construir·ho, hem d’anar construint. I el que sobretot és molt im·
portant és que no només pensem en les pel·lícules més grans. És a dir, no es tracta 
només de fer pel·lícules grans; hem de tenir pel·lícules grans i pel·lícules més petites. 
Les pel·lícules més autorals són les pel·lícules que es mouen per tots els festivals del 
món i les que donen a conèixer la nostra cinematografia, els nostres autors i la nostra 
manera de ser, de viure i de parlar i de pensar. 

Gràcies per esmentar el tema de les dones, que ho havia pensat quan venia cap 
aquí, que ho volia introduir també. Perquè penso que és molt important que seguim 
apostant perquè arribem al desitjat cinquanta per cent de dones liderant els projec·
tes, i fins i tot a qualsevol dels càrrecs d’un equip cinematogràfic. 

Respecte a la pregunta del senyor diputat de VOX sobre la inversió que ha rebut 
i quant ha fet en taquilla, estem en la història de sempre, és a dir, el cinema és molt 
més..., és a dir, no és deficitari. El que s’ingressa –i ja no parlo només a nivell de 
Catalunya, a nivell estatal també–, el que s’ingressa per cinema, només per IVA, és 
molt més que la dotació que tenim. Som un dels països –i, hi insisteixo, no parlo no·
més de Catalunya– que tenim menys inversió en cinema d’Europa. 

Si ens fixem... Jo vaig fer una pel·lícula a República Dominicana just abans de la 
pandèmia. República Dominicana té unes lleis d’exempcions fiscals que els inver·
sors que hi inverteixen tenen una exempció fiscal del cent per cent. A Estats Units, 
el famós cinema de Hollywood, les empreses tenen exempcions fiscals. Totes les 
cinematografies del món estan en certa manera..., tenen algun tipus d’ajut. 

I també una altra qüestió que penso que és important que tinguem en compte 
–no té massa a veure amb la corporació, però–: si nosaltres ens mirem pel·lícules 
tan importants com..., en aquest cas, com que tinc l’estudi fet amb una pel·lícula es·
panyola... Ho sento, no és una pel·lícula catalana. Però, per exemple, ens mirem El 
verdugo. El verdugo va ser una pel·lícula que en el seu moment va tenir zero èxit, no 
va anar·la a veure ningú. I si ens mirem la pel·lícula d’aquell any més taquillera nin·
gú la recorda. El verdugo en aquests moments encara s’està estudiant a universitats, 
encara s’està passant a filmoteques, i encara representa una cinematografia molt im·
portant d’un moment determinat. La pel·lícula que va tenir molta taquilla en aquell 
moment no la recorda ningú. Amb la qual cosa no pensem només en el curt termi·
ni. El cinema no és només una empresa que ha de donar uns beneficis. El cinema 
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és molt més. El cinema és cultura, i penso que..., és que em sembla impensable que 
algú pugui pensar que un país pot sobreviure sense cultura. 

Aleshores, això és una miqueta... Aquesta resposta l’he donat moltes vegades, 
perquè me l’han fet moltes vegades, és com un clàssic, i penso que ja estar discutint 
d’això... S’han fet molts informes, moltes... És una miqueta... Em sembla que hem 
de mirar una miqueta més enllà. Crec que seria interessant, de pensar això, el llarg 
recorregut que tenen les pel·lícules quan són pel·lícules importants i pel·lícules... Per 
parlar d’una pel·lícula catalana, que hem dit Pa negre, encara es segueix veient, en·
cara es segueix veient a filmoteques, encara es segueix estudiant, es fan tesis sobre 
ella... És molt possible que..., no vull dir ara noms, perquè en aquest cas sí que seria 
parlar malament de companys. La d’El Verdugo em queda molt lluny... Però això 
penso que és un tema que hem de tenir...

Què es podria fer?, m’estava preguntant. El que he dit: intentar tenir una dota·
ció més forta, no tant per a infraestructures, sinó per al que són produccions. I en 
aquest cas nosaltres representem l’Acadèmia del Cinema Català. Cinema català, no 
en català només, eh?, com he dit abans, també. Ens importa molt, perquè veiem que 
el cinema en català està caient d’una manera que fa una mica de por. I realment el 
podem perdre, és el sector més feble. Però nosaltres defensem totes les pel·lícules 
que es fan aquí a Catalunya. 

El que hem de fer bàsicament és anar tots a una, fer més promoció. També és 
molt important el tema de les recaptacions. També és molt important que ens gua·
nyem nous públics. Per guanyar·nos nous públics també és molt important que fem 
una inversió tant en promoció de les nostres pel·lícules com en educació. Jo porto la 
direcció del grau a Blanquerna, en una universitat, i els meus estudiants em diuen: 
«No, no m’agrada el cinema català; no m’agrada el cinema espanyol; no m’agrada 
el cinema francès.» I els dius: «Per què? Què has vist que no t’agradi? –No, és que 
no el miro perquè no m’agrada.» Dius: «Home, jo no m’atreviria mai a dir que no 
m’agrada el cinema malaisi perquè no he vist cap pel·lícula de Malàisia, amb la qual 
cosa, no ho sé, potser el veig i m’entusiasma.» Amb la qual cosa penso que aquí 
també hi hem d’invertir molt, en el tema de l’educació i en el tema de la promoció, 
perquè són els dos puntals, molt importants. 

I moltes gràcies per escoltar·me, de nou.

El president

Gràcies a vostè, senyora Judith Colell. Si no hi ha ningú que vulgui repreguntar, 
doncs passaríem a l’última compareixença, eh? Acomiadem la senyora Judith Colell, 
presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, i li agraïm molt la seva compareixença 
i les seves explicacions davant d’aquesta comissió. 

Judith Colell Pallarès

Moltíssimes gràcies a vosaltres. I gràcies per la feina que feu. 

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

d’una i tretze minuts.

El president

Molt bé, crec que hi som tots els grups parlamentaris. 

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

357-00036/13

Per tant, comencem el darrer punt d’avui, que seria la sol·licitud de compareixen·
ça d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya, de PAC, davant 
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aquesta Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
per informar sobre el sector audiovisual amb motiu de l’elecció del consell de govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I per fer aquesta compareixença 
ens acompanyen el Norbert Pere Llaràs i el David Ciurana, que són precisament de 
Productors Audiovisuals de Catalunya. Ja els hi hem comentat, deu minuts. Primer, 
el Norbert Pere, i després de les preguntes potser intervindran també els dos. Per 
tant, teniu exactament deu minuts i podeu començar quan vulgueu.

Norbert Pere Llaràs Carles (president de Productors Audiovisuals 
de Catalunya)

Bon dia, bon dia a tothom. PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya, és una 
entitat de representació, gestió i defensa dels interessos de les seves empreses asso·
ciades, totes elles productors independents. Amb més de quaranta anys d’història, 
és la patronal més antiga de l’Estat espanyol quant a companyies de producció cine·
matogràfica i televisiva. 

Des de la junta directiva de l’associació examinem periòdicament tots aquells 
àmbits del sector que poden tenir decisiva transcendència en l’activitat i en el desen·
volupament de la nostra indústria. Entre aquests àmbits, s’ha tingut particular interès 
a mesurar i analitzar la trajectòria i la situació de la producció externa de la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals. I amb aquest objectiu la junta va encomanar 
al senyor Carles José i Solsona, economista especialitzat en la indústria audiovisual 
catalana i col·laborador de l’Observatori de Producció Audiovisual de la Pompeu Fa·
bra, la realització d’un estudi sobre la qüestió. 

Ha volgut l’atzar que la present comissió parlamentària es creués amb aquest 
estudi que ha impulsat la nostra entitat sobre la producció externa de la corporació. 
El treball apareixerà en els propers dies a la pàgina web de l’Observatori de la Pro·
ducció Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, i el posem a la seva disposició 
per tal que en tinguin una exposició molt més ampla, extensa i precisa que no pas 
aquella que en puguem fer a la nostra present intervenció. 

Em permeto, però, avançar les principals conclusions que se’n poden extreure. 
Ensorrament de la inversió en producció externa en els darrers anys i possibles vies 
de recuperació. Necessitat d’un equilibri raonable en les quotes sobre la inversió to·
tal obtingudes per les empreses beneficiàries. Exigència d’incorporació de les sub·
vencions entre els ingressos computables a l’hora d’efectuar el càlcul del sis per cent 
de l’obligació de finançament anticipat de producció audiovisual europea per part de 
la corporació. La televisió no les declara i, de manera absolutament incomprensible, 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ho va acceptant any rere any, a despit d’allò 
que estableixen tant el desplegament de la Llei 7/2010, de 31 de març –ley general 
de la comunicación audiovisual–, com l’Acord 103/2008, del mateix CAC. I, final·
ment, la necessitat de recuperar la política de convenis entre la televisió i la indústria 
catalana de la producció audiovisual.

El darrer pacte fou signat l’any 2006 i s’estroncà a finals del 2011, després d’una 
segona pròrroga d’aquell llunyà pacte quadriennal, amb un acord d’inversió sobre la 
producció externa i el corresponent seguiment. Punts, tots ells, tots aquests quatre 
punts, que encaixen amb les recomanacions del Llibre blanc de l’audiovisual de Ca·
talunya i amb els dictats necessaris, però sovint desatesos a la pràctica, de la Moció 
76/VI i de la Moció 3/XIV del mateix Parlament de Catalunya. 

De l’anàlisi feta dels comptes de pèrdues i aprofundint en aquest tercer punt, re·
ferent al sis per cent, a aquest còmput del sis per cent, dir·los que, de l’anàlisi feta 
dels comptes de pèrdues i guanys de la televisió en els anys 2000, del període que 
va de l’any 2000 a l’any 2020, i seguint la trajectòria de les diferents partides dels 
comptes d’explotació, es pot observar el grau d’encongiment de la facturació pu·
blicitària, alhora que podem observar el pes de les subvencions d’explotació sobre  
el total d’ingressos, que revela com aquesta partida ha evolucionat des de gairebé el  
no·res fins a abastar, a partir del seu esclat l’any 2008, les quatre cinquenes parts 
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dels ingressos, quanties importantíssimes que el CAC ha ignorat i no ha imputat a 
efectes del càlcul del sis per cent de l’obligació de finançament anticipat de produc·
ció audiovisual europea.

I curiosament, mantenint·se el volum de despeses globals en uns 300 milions 
d’euros, es pot observar la significació de les despeses del personal sobre les despe·
ses totals, passant de ser del vint·i·cinc per cent a gairebé el seixanta per cent. Queda 
clar que la tremenda injecció de subvencions ha servit per fer funcionar la màquina, 
una màquina que ha anat engreixant espectacularment els costos de la plantilla, tot 
reduint, en conseqüència i amb radicalitat, l’espai dedicat a les inversions en produc·
ció, dins d’un volum de despeses que no ha crescut i que en els darrers esglaons de 
la sèrie és de vegades inferior als nivells presentats en els trams inicials. 

Podríem entrar també en el detall del repartiment, però per a nosaltres el més 
greu és el decrement d’inversió en producció externa, suposant una pèrdua d’inver·
sió pròxima als 12 milions d’euros anuals, que anirien a la producció independent 
catalana. 

D’altra banda, ens sembla incomprensible que la corporació tingui un consell en 
funcions des de fa tant de temps, però no ens correspon a nosaltres opinar sobre l’elec·
ció dels seus membres, de les persones que l’han d’integrar. Aquesta és una qüestió 
política, i com a associació plural que és el PAC no té una postura establerta, que sí 
que poden expressar aquelles persones que siguin aquí convocades a títol particular. 

Per contra, com a entitat de defensa dels interessos de les productores audio·
visuals, exigim una urgent renovació de la corporació, disposada a escometre una 
profunda renovació de la seva estructura i refermar el seu paper clau com a dinamit·
zadora de la indústria audiovisual del país, i més concretament amb la indústria de 
continguts audiovisuals. Cal revisar el model de la televisió pública, modernitzar·la 
i fer·la viable i competitiva en el seu entorn digital, sense oblidar l’objectiu funda·
cional de ser motor de l’audiovisual català, prioritzant els continguts per davant de 
la seva infraestructura. 

I és des d’aquesta perspectiva que la junta que actualment presideixo té el com·
promís d’exigir un nou contracte programa entre la corporació i el Govern que con·
templi un conveni entre productors i corporació. I creiem que només serà possible 
amb la renovació ja urgent del consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals. Si us plau, senyors diputats, facin el favor d’arraconar els seus interessos 
més partidistes i acabin amb aquest bloqueig, pel bé del nostre sector i, en definitiva, 
també pel bé del país, per la seva cultura i la seva pluralitat.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies a vostè, senyor Norbert Pere Llaràs, que és president de Productors Au·
diovisuals de Catalunya. És el moment dels grups parlamentaris i, en nom del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la il·lustre diputada Bea·
triz Silva Gallardo.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; gracias, presidente. Gracias al presidente de PAC por estar hoy aquí. Nuestro 
grupo parlamentario está comprometido con la renovación de los órganos de gobier·
no de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, entre otras cosas porque 
creemos que es urgente que exista un contrato programa que garantice la estabilidad 
financiera de las producciones. Es algo en lo que insistimos mucho en la anterior le·
gislatura, cuando el presidente de la comisión era el portavoz. En cada sesión de la 
comisión recordaba que no era sostenible seguir sin un contrato programa. Y tam·
bién creemos que..., bueno, nosotros hemos presentado un documento que plantea la 
refundación de TV3, porque creemos que, entre otras cosas, se tiene que recuperar 
la misión que tiene de hacer de motor del sector audiovisual en catalán y que esta 
producción externa tiene que hacerse de manera transparente. 
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También hemos sido muy críticos respecto a que creemos que la que se está ha·
ciendo se concentra en unas pocas productoras y de manera poco transparente, y 
que tienen que recuperarse unos procedimientos donde hayan sistemas profesiona·
les de evaluación independiente que realmente puedan garantizar que los proyectos 
compitan en igualdad de condiciones. 

Me gustaría saber su opinión... Nosotros estamos planteando la necesidad de crear 
un hub audiovisual en Cataluña, en el que participe el sector público y privado, que 
pueda también beneficiarse de los fondos Next Generation para crear nuevas oportu·
nidades. Es algo que el Clúster Audiovisual hoy día ha dicho que ellos también creen 
que esto es indispensable para el futuro de la industria audiovisual en catalán. A mí 
me gustaría saber cuál es la opinión de PAC respecto a esto, al hub.

Muchísimas gracias.

El president

Gràcies. Gràcies a vostè, senyora diputada. Continuem. Continuem amb els grups 
parlamentaris. Ara té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi·
cana, la il·lustre diputada Raquel Sans Guerra.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Pere; també al senyor Ciurana 
per acompanyar·lo avui en aquesta compareixença. Agrair·los que hagin compare·
gut, malgrat que són els darrers de tot un matí de compareixences i, per tant, moltes 
de les qüestions que ara han plantejat, doncs, han sortit en compareixences anteriors. 

Vostès han situat el tema de la inversió en producció externa com el gran ele·
ment, tenint en compte, doncs, que són productors i que, per tant, el finançament és 
clau. I retorno a una aportació en la compareixença anterior, que parlàvem de quina 
és la inversió per capita de TV3, i a nivell de Catalunya he donat una xifra, que eren 
trenta·vuit euros. Són 39,38 euros, però m’agradaria fer una comparativa amb quina 
és la mitjana de la Unió Europea, i estem parlant de 49,16 euros, no? I, per tant, aquí 
també aquest infrafinançament de la televisió pública del nostre país acaba repercu·
tint, sens dubte, en aquesta inversió en la producció externa. Per tant, també fer una 
crida a evitar determinats discursos demagògics al voltant del cost de la televisió 
pública del país, perquè no estem parlant només de TV3, sinó que estem parlant de 
tota la producció audiovisual, sobretot en català, en llengua catalana, i, per tant, aquí 
també hi hem de situar aquest tema. 

Clar, vostè parlava de que quatre cinquenes parts del cost de la televisió pública 
i, en aquest cas, dels mitjans públics del país ara ve a través de subvencions, amb 
aquest canvi que hi ha hagut, amb aquest descens de la publicitat. Preguntar·los si 
creuen que aquesta és una tendència que seguirà, si seguirem veient un decreixe·
ment dels ingressos publicitaris, perquè això segurament marcarà també el rumb del 
nou consell de govern de la corporació. Si hem de viure sense menys ingressos, si 
aquest és un repte i com creuen que s’ha d’abordar.

I després vostè ha parlat de la necessitat de recuperar aquesta política de con·
venis, i si podria entrar una mica més en el detall de què estem parlant, perquè no 
tots tenim coneixement sobre aquesta qüestió; si ens podria fer una mica més d’incís 
sobre aquesta qüestió. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Continuem. I, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca·
talunya, té la paraula l’il·lustre diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Senyor Norbert Pere, senyor David Ciurana, benvin·
guts aquí al Parlament, a la casa del poble també.
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La meva intervenció, una mica en paral·lel a la que hem fet també amb l’altra 
associació, de Proa, que aquest matí ens ha visitat. No és tan important el que jo ara 
els pugui demanar a vostès, sinó que em sembla que el que és important és el fet que 
vostès siguin aquí i que puguin expressar la seva opinió respecte a aquesta qüestió 
de la renovació dels òrgans de govern. I em sembla que és molt important també 
l’estudi que ens han fet arribar de «L’iceberg i la punta», que nosaltres ens mirarem 
detingudament. I que restem a la seva disposició i que podem tornar a parlar amb 
Junts per Catalunya, amb el nostre grup, evidentment.

Aquesta compareixença ens sembla, doncs, això, una mica d’interactuació amb 
la seva opinió, amb la societat civil, amb els experts, de cara a aquesta renovació, 
que estem d’acord que ha de ser una renovació dels òrgans de govern basada en la 
professionalitat, en la transparència, en la independència de la corporació. I per nos·
altres també ha de ser una renovació en continuïtat amb aquell esperit fundacional 
de la corporació, basat en ser un motor de l’audiovisual a Catalunya, que ha de ser 
així, ens sembla. 

Vostè ha parlat de revisar el model, ha parlat de revisar el contracte programa, 
actualitzar·lo. Això ens sembla que per nosaltres també és una prioritat. Jo els volia 
demanar si..., més enllà d’això, doncs, cap a quin model els sembla que els agrada·
ria... No sé si ha de ser la recuperació de la política de convenis –amb això és sufi·
cient?– o si hi ha d’haver algun altre pas superior, diferent. 

També sobre quin ha de ser el paper de la «corpo» pel que fa als formats tradi·
cionals, però també altres formats més nous de continguts que tenim ara, en el món 
actual. Quin ha de ser el paper de la «corpo» respecte a les plataformes, la conve·
niència de tenir plataformes pròpies o no. 

I després una altra qüestió: la transcendència, doncs, de les productores, com els 
Productors Audiovisuals de Catalunya, vostès, en el paper de l’audiovisual en gene·
ral i del cinema a Catalunya i del cinema en català a Catalunya. Em sembla que això 
també és important perquè lliga amb l’esperit fundacional de la corporació, de fer una 
defensa i promoció del català i de la cultura catalana, i després per ser també una pa·
lanca de reconeixement internacional per a Catalunya en el món audiovisual. 

Sobre la llei de l’audiovisual espanyola, nosaltres tenim ja –n’hem parlat– un 
paper molt clar, que hem de defensar una sèrie de qüestions, però nosaltres també 
creiem que necessitem actualitzar i reforçar una llei de l’audiovisual català. No sé si 
vostès sobre això tenen alguna opinió formada i si ens la poden explicar.

Moltíssimes gràcies.

El president

A vostè, diputat. I, en nom del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, té la pa·
raula l’il·lustre diputat Alberto Tarradas Paneque.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies per ser avui aquí. Jo les preguntes que 
els dirigiré avui van bastant en la línia de les que ja hem dirigit també als seus com·
panys de Proa.

Y es que vemos recurrentemente como la corporación, a la hora de contratar pro·
gramas a productoras externas..., diré que me despierta y a este grupo nos despierta 
cierta curiosidad que sean siempre las mismas productoras, o gira bastante en la lí·
nea de las mismas personas. Y nos gustaría saber, pues, qué opinión les merece a us·
tedes que la contratación de este contenido audiovisual por parte de la corporación 
vaya en gran parte a estas productoras. Hablo de Mediapro, de El Terrat, Minoria 
Absoluta... Si consideran ustedes que existe una red clientelar entre estas producto·
ras, el consejo de la corporació y el Gobierno de la Generalitat. 

Y, por último, los mecanismos que propondrían ustedes para acabar con este mo·
nopolio de la producción externa en los medios públicos.

Muchas gracias.
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El president

Gracias, diputado. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular · Un Nou Cicle per Guanyar, té la paraula el senyor Xavier Pellicer Pareja.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Gràcies, senyor Pere, senyor Ciurana. És la darrera compa·
reixença d’avui. Ja en portem unes quantes altres dies i ens en queden unes quantes 
la setmana vinent, i tots, tots i cada un dels compareixents i del sector coincideixen 
en la necessitat i la urgent renovació del consell de govern. 

Crec que els deures ens els han marcat clarament no només vostès, sinó tota la 
resta de compareixents, que és que ara la pilota està a la teulada del Parlament i cal 
de forma urgent fer aquesta renovació. I nosaltres tenim el compromís ferm de que 
així sigui. Volíem deixar·ne constància en aquesta darrera compareixença.

I, pel que fa a les qüestions concretes que han comentat, també hi ha un element 
que reiteren les darreres intervencions, referent a aquest sis per cent d’inversió que 
sembla que no s’està complint de la llei europea. 

I també han introduït vostès de nou l’element aquest del contracte programa, que 
ja han preguntat per aquí també. Ens interessaria que hi poguessin aprofundir una 
mica més.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Molt bé, continuem. I ara tindria la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, l’il·lustre diputat Lucas Ferro Solé. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als compareixents. Seré molt breu. En 
primer lloc, disculpar tant la Jessica González com la Susanna Segovia, que són les 
portaveus de cultura i aquí a la corporació, perquè avui no hi han pogut assistir per 
diferents incompatibilitats. 

La segona. Crec que en la sessió d’avui hem tingut la sort de comptar amb la re· 
flexió tant de vostès com de la resta de compareixents entorn de la renovació i la 
reforma dels diferents elements del consell i de la corporació. El nostre compromís 
hi serà. I, per tant, agrair·vos la vostra compareixença avui, la tindrem en compte a 
l’hora de plantejar el nostre posicionament polític, i agrair·vos la vostra comparei·
xença. 

Moltes gràcies. 

El president

A vostè, diputat. I, per últim, en nom del grup parlamentari..., del Grup Mixt, la 
seva portaveu, l’excel·lentíssima senyora Lorena Roldán Suárez. Quan vulgui, té la 
paraula.

Lorena Roldán Suárez

Sí; doncs moltes gràcies, president. Agrair, evidentment, aquesta compareixença, 
que és la darrera d’un pack que hem fet avui monogràfic per tal d’intentar renovar 
aquests òrgans de govern del consell de la corporació.

Com molt bé deia, i de manera molt crítica, és un enfocament que nosaltres com·
partim, i crec que hi ha consens amb la resta dels membres d’aquesta comissió. És 
una situació anòmala. Tenim uns òrgans de govern en funcions, amb una presidenta 
en funcions que pràcticament porta més temps en funcions que el que ha de durar 
el càrrec. I, per tant, aquí compartim aquesta preocupació i tant de bo que aquestes 
compareixences serveixin per posar fil a l’agulla i d’una vegada per totes poder re·
novar tots aquests òrgans de govern. 

Ens mirarem atentament aquest estudi que ens han fet arribar. Agraeixo també 
que ens l’hagin enviat per mail, i podrem mirar amb més detall aquest petit resum que 
ens han fet avui. 
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Com que soc la darrera d’intervenir, molts dels dubtes o qüestions que jo els hi 
volia fer han sorgit ja, com, per exemple, tot allò relacionat amb el contracte progra·
ma, també amb el tema de les productores externes, que ja ho comentava també el 
company: és evident que sempre es trien les mateixes productores externes. I nosal·
tres voldríem saber quin és el seu parer al respecte i com ho podríem fer per obrir 
aquest espai i que no sempre estigui dedicat a les mateixes. 

I després, per últim, també una cosa que ha sortit a la intervenció, i és que, a 
banda del que podem parlar aquí i del que surti d’aquestes compareixences o de les 
conclusions que nosaltres entreguem, ja tenim eines que podem fer servir i que no 
s’estan fent servir, com, per exemple, el Llibre blanc de l’audiovisual, mocions del 
Parlament que hem aprovat i que al final sembla que no serveixen per a re. I, per 
tant, a mi m’agradaria saber també si hem de fer alguna cosa més en aquest sentit o 
simplement amb aquestes eines que tenim, si realment s’executessin com cal, doncs, 
en tindríem suficient.

Per part meva, moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada. I ara els compareixents tenen aproximadament un torn 
de cinc minuts per mirar de contestar aquestes preguntes. Començaria vostè o el Da·
vid? Com vulgueu. (Veus de fons.) Doncs bé, comença la resposta el senyor Norbert 
Pere, president de PAC. 

Norbert Pere Llaràs Carles

Gràcies a tots vostès per les seves intervencions. Crec que la primera qüestió 
que se’ns ha exposat era el tema del hub. Des del PAC evidentment també recolzem 
l’oportunitat de que hi hagi un hub audiovisual referent a nivell del sud d’Europa. 
Però tenim una preocupació: el que volem és que aquest hub s’ompli de contingut 
d’aquí, de talent d’aquí, que hi treballin les productores individuals d’aquí. No volem 
ser un satèl·lit per treballar per tercers i per empobrir encara més el que és la creació 
de continguts, la seva diversitat, les mirades pròpies, les mirades d’aquí, la nostra 
identitat. Això és la gran preocupació que tenim. Des del PAC, hi insisteixo, el que 
fem és representar un conjunt de productores independents, que sovint són petites 
empreses, però que aportem molta pluralitat i molt d’arrelament al país. 

La segona qüestió. Bé, crec que... La següent intervenció, la senyora Raquel 
Sans, parlava de les quanties que corresponen per capita a nivell europeu. Evident·
ment, estem per sota i hem de pensar en altres vies de... És a dir, bé, ho barrejo amb 
el que ha dit després, que no sé si ho he entès bé i, en qualsevol cas, crec que el meu 
discurs no ha sigut demagògic en cap moment. Perdoni, però com que ha sortit la 
paraula, per un moment he pensat que igual havia dit alguna cosa malament. 

En qualsevol cas, no ens sembla malament que hi hagi unes quanties importants 
de subvenció de la Generalitat. És una televisió pública i han de ser·hi. Perdoni si 
hi ha hagut una mala interpretació. El que sí que volem és que hi hagi noves vies 
d’ingressos i refermar. El que volem és que, sobretot, hi hagi una bona distribució 
d’aquests ingressos, no? Tot el que es pugui finançar de més estarà molt bé, però so·
bretot volem que vagi, en gran part, als continguts. Això és el que més ens preocupa.

El decrement d’inversió publicitària..., probablement no tornarà a ser el que era 
–probablement no tornarà a ser el que era–, però hem de ser enginyosos i hem de 
pensar. Segurament sí que podrem recuperar una part d’aquest pastís, però hem 
de pensar en altres fórmules –hem de pensar en altres fórmules. 

I respecte als convenis, no sé qui ho apuntava... Ah, sí, deia que potser no conei·
xíem prou... En tot cas, també els podem fer arribar això. Era tan senzill que en el 
seu moment es va signar un conveni, que llavors el PAC es deia ACPCA, Associació 
Catalana de Productors de Cinema de Catalunya..., i Audiovisuals. No sé exacta·
ment la paraula. I després s’hi va afegir Barcelona Audiovisual, que va ser la pri·
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mera escissió, i més tard encara PIC, que va ser la següent escissió. Totes les altres 
associacions han anat sortint d’aquesta que ha sigut la mare. 

Hi havia un conveni que ens garantia unes quanties d’inversió anuals i que, a 
més a més, hi havia uns convenis de seguiment que funcionaven molt bé. Hi havia 
unes trobades –no recordo exactament si eren trimestrals, crec que sí, o mensuals, 
crec que eren trimestrals–, hi havia representació del responsable de l’àrea de copro·
duccions, el responsable de l’àrea de documentals. I es feia un seguiment de tota la 
inversió que s’estava fent i si hi havia qualsevol cosa a nivell de contractació, qualse·
vol cosa que pogués qüestionar·se, no? I era una eina que va funcionar molt bé. I en 
aquells anys crec que hi va haver bons moments de producció, i a partir d’aleshores, 
des de que no hi ha hagut conveni, ha sigut un decrement continuat, no? 

El senyor Francesc... Vaig llegint, perquè són tantes, les coses que s’han dit... Bé, 
crec que també ho ha esmentat, però bé, sí, la nostra aposta és política de convenis 
–política de convenis. Volem marcs estables per treballar i, evidentment, hem d’es·
tar oberts a fer altres formats de continguts. Per nosaltres TV3, si mirem enrere, era 
clarament un referent. Quan anàvem als mercats, quan anàvem a festivals a fora, ens 
trobàvem que per a les productores externes, per a les televisions externes, TV3 era 
un referent, era un referent que arriscava en continguts, que arriscava en formats,  
i crec que tot això s’hauria de recuperar. 

Crec que sí que, evidentment, hauríem de tenir una plataforma pròpia. Eviden·
tíssim que és importantíssim el paper que ha de jugar TV3 per la identitat nacional,  
per la llengua, pels continguts que tenen aquest arrelament i que ens han de servir per  
projectar·nos com qui som, i així connectar amb el món, no?

Estem tots alineats amb Proa, amb els diferents departaments de la Generalitat, 
tots plegats, davant del que és aquesta proposta de ley audiovisual espanyola. Tenim 
una gran preocupació, sobretot pel tema de la llengua, evidentment. 

En resposta també al senyor de VOX. Bé, el primer que li vull dir és gràcies, 
perquè ha intentat parlar el català al principi i m’ha sorprès. M’he emocionat. L’hi 
agraeixo molt. Estic fent ara un paper que no em correspon, perdoneu. Bé, llavors el 
repartiment de productores, jo ja ho he esmentat. Es podria entrar en detall a analit·
zar el que és el repartiment d’aquesta inversió en producció externa. Per nosaltres no 
és el més greu. El més greu, de llarg, és el decrement, el percentatge de decrement. 
Si aquestes mateixes quanties que estan rebent algunes empreses les poséssim anys 
enrere, suposarien un percentatge molt més baix. I això també és una qüestió que 
s’ha de tenir en compte. Evidentment, sempre hi haurà gent que estarà fent bé la fei·
na i també se’ls hi haurà de reconèixer. Podríem entrar·hi i aquí hi ha molt de debat, 
però no és el debat que ens interessa fer a nosaltres en aquest moment. 

I el meu company em corregirà després. Sí, sí, sí... I res, oberts a treballar amb 
vostès per parlar d’aquest contracte programa, per explicar·los com eren aquests con·
venis, aquesta manera de treballar. I, si us plau, els tornem a emplaçar a que avan·
cin en la renovació del consell, perquè igual que ens avergonyim de que hi hagi un 
caduc Consejo General del Poder Judicial, doncs, aquí no podem predicar si no som 
capaços de renovar·nos.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. Encara que s’ha esgotat el temps de llarg, per descomptat, si el 
senyor David Ciurana vol afegir alguna qüestió, té la paraula. 

David Ciurana (membre de Productors Audiovisuals de Catalunya)

Bé, jo crec que el Norbert ha respost extensament tot el que se li ha preguntat, més 
o menys. Tenia alguna cosa aquí apuntada. S’ha parlat de la tendència de decreixement 
d’ingressos publicitaris. Continuarà. El Norbert ha dit que possiblement sí. És una ten·
dència, el sector està canviant i això pot passar. I s’han de buscar vies alternatives de 
finançament de la corporació. Hem vist que a la llei de comunicación audiovisual que 
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s’està debatent a Madrid, doncs, s’inclou el finançament de Televisió Espanyola. Jo no 
sé exactament si es pot, però es podria fer una llei de finançament de la corporació 
amb vies alternatives, com les taxes que estan posant per finançar Televisió Espanyo·
la. No ho sé, és una idea. S’han de buscar coses diferents i noves, no? 

I després, seguint amb el mateix tema, eines, que ens han preguntat si amb les 
eines d’aquí en teníem prou. Però bé, seguint amb la llei de comunicació audiovisual 
que s’està debatent a Madrid, doncs, allà són eines que ens afecten. O sigui, nosal·
tres, com ha dit el Norbert, estem junt amb Proa, amb el Departament de Cultura, 
amb l’ICEC, etcètera, amb tot el sector, intentant fer al·legacions i tal per a la llei 
aquesta, que no ens estan fent molt de cas. Però és que ens afecta molt, i ens estan 
traient eines per poder desenvolupar aquí la indústria i la corporació també. Crec 
que allà també tenim eines, a part de les que tenim aquí. 

I res més. Jo crec que posar l’èmfasi un altre cop en lo del sis per cent, perquè és 
un tema legal. Vull dir, la llei marca que la inversió pública ha de ser del sis per cent,  
i això lamentablement crec que no s’està complint. I això ens afecta molt directament, a  
la producció audiovisual catalana en general. I això és tot. 

Gràcies. 

El president

Gràcies a vostè. Crec que la diputada Raquel volia clarificar la seva intervenció, 
que crec que s’ha mal interpretat.

Raquel Sans Guerra 

Sí; gràcies, president. Evidentment, res més lluny de la meva intenció. No m’esta·
va referint a vostè, sinó que m’estava referint a alguns discursos demagògics que hi 
ha al voltant del finançament dels mitjans públics del país, que consideren que són 
diners mal invertits, que són diners en excés. I, quan mirem comparativament amb 
la resta de la Unió Europea, veiem clarament com l’infrafinançament dels mitjans 
públics també acaba condicionant el finançament o la inversió en la producció ex·
terna. Només aquest aclariment.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, Raquel. Crec que queda clar.
Molt bé, si hi ha algun grup parlamentari, algun diputat o alguna diputada que 

vulgui repreguntar... (Pausa.) I, si no és així, acabaríem aquesta ronda de matí. 
Acabaríem per ara. Ojo, que encara falta una coseta, eh? I el que sí que farem serà 
acomiadar tant el Norbert Pere Llaràs Carles com el David Ciurana, de l’associació 
Productors Audiovisuals de Catalunya. Els agraïm molt la seva intervenció. N’hem 
pres nota, els grups parlamentaris, i a veure si aviat posem nosaltres fil a l’agulla  
i som capaços de recollir també totes les seves demandes. 

Moltíssimes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i dos minuts.
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