
TAUL A DE CONT INGUT

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la gestió dels drets d’autors mu-
sicals a TV3
323-00140/11 3

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals sobre la governança i la presidència de la corporació
322-00161/11 5

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals sobre les relacions de TV3 amb interlocutors de països 
de l’entorn
322-00162/11 7

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre la situació en què es troba la signatura del contracte 
programa i sobre la pluralitat dels canals de la corporació
322-00163/11 i 322-00164/11 9

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre els programes musicals de matinada i la devolució 
de diners per part de la Societat General d’Autors i Editors
322-00165/11 12

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre els drets musicals en la programació dels mitjans de 
comunicació de la corporació
322-00166/11 14

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre la situació dels drets musicals en els programes de 
matinada de TV3
322-00168/11 15

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre la compensació de la pèrdua dels drets d’emissió 
en obert de la Lliga de Campions
322-00167/11 17

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals sobre el preacord per a l’adhesió dels treballadors del 
mitjà ràdio en el conveni col·lectiu de televisió
322-00169/11 18

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · sèrie C · núm. 477

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

Sessió 18, divendres 30 de juny de 2017

Presidència de l’I. Sr. David Mejía Ayra

efamadas
Dossier

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/224578.pdf


Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament de la informació 
política relativa a amenaces per part de les xarxes socials de Televisió de Catalunya
323-00137/11 20

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el seguiment de l’acte del presi-
dent de la Generalitat a Badalona
323-00138/11 22

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els canvis en la programació de 
TV3
323-00139/11 24

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la posició de TV3 davant deter-
minats esdeveniments esportius
323-00141/11 26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el propòsit de fer desaparèixer 
programes temàtics i històrics
323-00142/11 28

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la reestructuració de la franja 
matinal de la graella de la temporada vinent
323-00144/11 29

Preguntes acumulades relatives a la previsió operativa per a garantir la qualitat dels 
serveis informatius durant l’estiu 
323-00145/11 i 323-00146/11 31

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el paper dels documentals en la 
revisió de continguts i graelles
323-00147/11 33

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre els canvis en la 
graella de la temporada vinent
tram. 323-00143/11 34

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la trajectòria, el 
tractament de la informació i l’acceptació per l’audiència dels programes El matí de 
Catalunya Ràdio i El suplement de Catalunya Ràdio
323-00148/11 37

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 477
30 de juny de 2017

Sessió 18 de la CCMA  3 

Sessió 18 de la CCMA

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

Audiovisuals (CCMA) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix David Mejía Ayra, 

acompanyat de la vicepresidenta, Teresa Vallverdú Albornà, i de la secretària, Natàlia Fi-

gueras i Pagès. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Jordi Cuminal i Roquet, Adriana 

Delgado i Herreros, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Marta Pascal i Capdevila i Fabian 

Mohedano Morales, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizosa Torres, Fernando de Pára-

mo Gómez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; David Pérez Ibáñez, pel G. P. So-

cialista; Jéssica Albiach Satorres i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; 

Andrea Levy Soler, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i Boladeras; el director de Catalu-

nya Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo Bernárdez, i el director de Televisió de Cata-

lunya, Vicent Sanchis i Llàcer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals.

El president

Bé, bon dia a tots. Benvinguts a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Iniciem la sessió amb el punt 1 de l’or-
dre del dia, que és l’ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de la 
corporació.

Hi ha hagut una sol·licitud d’agrupació de preguntes, però va ser desestimada per 
diferents grups. Sí que agruparem les dues preguntes del Partit Socialista, que són 
la 4 i la 5.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la gestió dels drets 
d’autors musicals a TV3

323-00140/11

Per tant, iniciarem la comissió amb el punt 1 de l’ordre del dia, amb la pregunta 
dirigida al director de Televisió de Catalunya sobre la gestió dels drets d’autors mu-
sicals a TV3, i la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Senyor Sanchis, s’ha publicat els darrers dies que estan vostès 
sent investigats per l’Audiència Nacional per presumpte frau a la SGAE i que seria, 
doncs, per la gestió dels drets d’autor musicals amb aquest sistema complex i opac 
que ve a ser anomenat «la roda» que fa girar els diners al voltant de TV3.

Li volíem preguntar si és cert que ho sabien des de fa mesos, advertits per qua-
ranta-quatre empreses i trenta-tres creadors del sector. Si és així, què han fet en 
aquests mesos al respecte? I si és cert que això s’està fent via l’empresa Clipper’s, 
que seria una empresa relacionada amb un directiu de TV3, i de quines quantitats 
econòmiques estem parlant, tant per TV3 com per Clipper’s.

El president

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

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyors diputats i diputades. És que hi ha 
algunes apreciacions en això que no són del tot correctes. La primera és que dins 
del secret de sumari d’investigació judicial, que, per desgràcia, no sempre és secret, 
però dins d’això el que sí que sabem és que nosaltres, Televisió de Catalunya, no 
està sent investigada. El que sí que sabem és que se’ns ha requerit una informació 
a nosaltres i a moltes altres empreses relacionades amb un afer que ens incumbeix 
indirectament, però en el qual la investigació se centra en altres focus, en altres tele-
visions i en altres empreses. Nosaltres no hi tenim res a veure, amb això, d’entrada. 
I això cal dir-ho perquè, si no, se barreja tot, igual que es barreja la segona part, que 
parlarem immediatament, sobre l’ús d’aquests drets, etcètera.

Nosaltres –ho torno a repetir– no estem sent investigats per un cas d’un possible 
frau per socis de la SGAE, que són altres socis, i que consistia a retocar obres lliures 
de dret, però que ja partien d’obres anteriors i, per tant, per dir-ho així, la trampa es-
tava en un recurs que ni nosaltres com a empresa editora ni cap empresa relacionada 
amb nosaltres hem comès mai. I de tot això n’hem tingut coneixement a través de 
la demanda de documentació, com altres empreses, de la nostra relació amb SGAE. 
I aquí s’acaba la relació amb l’afer i no hi ha res més.

El que sí que hi ha després, i en podem parlar una mica més a bastament, és 
aquest model de gestió de drets i aquesta empresa que diu vostè, que jo tampoc 
no tinc informació que estigui relacionada amb cap alt exdirectiu de TV3. No tinc 
aquesta informació. Si em diu un nom li ho podré esbrinar, però, d’entrada, no és 
així. Fins i tot per notícies publicades en altres diaris, he vist que se confonen dues 
empreses, s’han arribat a confondre dues empreses.

Bé, des del 2010 –des del 2010–, els drets, per dir-ho així, que té d’autor Tele-
visió de Catalunya els gestiona, efectivament, aquesta empresa; un contracte que 
després es va prorrogar i que quan es torna a posar en això, o potser abans, ja ho 
veurem, perquè té clàusules, es pot, per dir-ho així, evidentment, es pot discutir i es 
pot sotmetre a lliure concurs, que és el que fem sempre, obligatòriament, des de fa 
un any. Quan es va firmar aquest contracte es tenia en compte que en aquell moment 
Clipper’s, que havia estat fundada en el 52, era l’empresa més important d’Espanya 
en gestió de drets musicals. No era una empresa que apareixia perquè sí, sinó que 
els responsables de la Corporació de Televisió de Catalunya en aquell moment així 
ho vam valorar.

Hi havia altres alternatives, altres propostes. Crec recordar, mirant la documen-
tació d’aquell moment, que era A&M o Sony ATV, però es va considerar que allò 
eren multinacionals i que a una empresa catalana molt potent, amb seu a Barcelona 
i amb possibilitats de gestionar bé aquests drets, valgui la pena donar-li el suport, 
per dir-ho així, o valgui la pena donar-li la confiança. No sé si m’estic passant de 
temps... Sí? Doncs, perdó.

El president

Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Bé, senyor Sanchis. Hi ha un parell d’elements dels que els he preguntat que sí 
que m’agradaria que responguin. Si no ara, com que hi ha preguntes, després, a pos-
teriori, crec que caldria aclarir-los, que és: tenint en compte que hi ha quaranta-qua-
tre empreses, trenta-tres creadors que diuen que els havien informat, a la corporació, 
al respecte del que passa amb aquesta gestió dels drets d’autor musicals, què han 
fet durant aquests mesos? I del que els havien informat especialment, és que aquest 
tipus d’emissió, bàsicament en programació de matinada, dels programes musicals, 
crea una greu distorsió del repartiment dels drets d’autor, pel propi sistema de com 
funcionen els drets d’autor a la SGAE.



DSPC-C 477
30 de juny de 2017

Sessió 18 de la CCMA  5 

Això està fent que hi hagi una mena de monopoli de la cosa en una sola empresa, 
que és Clipper’s, a qui se li ha concedit des de la corporació aquest contracte d’edi-
ció, i que els músics que tenen contracte amb ella són els que bàsicament cobren 
aquests drets d’autor, a banda de TV3 i la mateixa empresa. Per tant, aquest sistema 
en si s’ha destapat amb aquesta informació, que realment és dubtós, per no dir-ho 
d’una altra forma, si ha de ser la manera de gestionar un tema com els drets d’autor 
des d’un mitjà de comunicació públic. Què han fet? Què s’estan plantejant? Què fa-
ran? Pensen o no canviar el sistema d’aquesta gestió dels drets d’autor musicals? Si 
pensen mantenir, per exemple, aquests tres programes musicals nocturns que bàsi-
cament acaparen la majoria d’hores d’emissió musical a partir de TV3. 

Li aclareixo un punt: a què ens referim quan diem que l’empresa Clipper’s està 
relacionada amb un directiu de TV3? Parlem del senyor Àngel Lacalle, que, segons 
sembla, podria tenir el seu fill a l’empresa Clipper’s. I només un últim element. Hem 
demanat com a grup parlamentari la compareixença tant del senyor Sanchis com de 
la senyora Llorach perquè vinguin a parlar extensament d’aquest tema; creiem que 
és prou complex i prou important com perquè es faci una compareixença amb temps 
i s’expliqui en aquesta comissió o a la Comissió d’Afers Institucionals, on convingui, 
amb tot el detall que calgui.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Ens referirem ara més extensament, però em sembla una mica perillós relacio-
nar una empresa amb un directiu de TV3 perquè hi ha un familiar seu, ni que sigui 
el seu fill, que hi treballa. Primera, i que em comenten –perquè jo també ho havia 
sentit– que no és veritat, però ni que ho fos, perquè tot el món té familiars en molts 
llocs i no per això han d’estar castigats per aquest lligam familiar. Tots tenim fami-
liars treballant en diferents empreses i, per tant, és una mica, crec jo, això sí que és 
excessiu. Ho crec jo, eh?, des del meu punt de vista.

El president

Gràcies. 

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

322-00161/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la go-
vernança i la presidència a la corporació, i la formula el diputat Fernando de Pára-
mo, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Bé, bon dia, diputats i diputades, companys, directors, presidenta. Gràcies, presi-
dent. Ara està de moda fer data i pregunta. Ja sap vostè que ara la política catalana 
se centra només en el monotema de la data i la pregunta. Jo tinc una pregunta i una 
data per vostè. La pregunta és clara: complirà vostè amb el mandat democràtic del 
Parlament de Catalunya que diu que vostè se n’ha d’anar a casa? I la data també és 
molt fàcil: quan, senyora Llorach?

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com vostè coneix perfectament, la go-
vernança dels mitjans públics serà la que el Parlament de Catalunya vulgui que si-
gui, com ha estat fins ara. Per tant, el meu mandat fineix el dia 30 de març del 2018, 
i així serà.

El president

Gràcies. Senyor De Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Yo pensaba, señora Llorach, que usted había venido de forma temporal. Así nos 
vendieron la moto el primer día de su presentación en sociedad parlamentaria. Usted 
dijo que venía de forma temporal a hacer una sustitución, todos conocíamos y cono-
cemos la delicada situación personal del señor Duart, al que aprovecho para volver 
a enviarle mucho ánimo, pero usted nos vendió la moto que era temporal, señora 
Llorach, y lleva usted un año ahí sentada; lleva un año y pico, ya. Y ahora dice usted 
que va a agotar el mandato.

Entonces, usted no es, como pone ahí en su cartel, la presidenta en funcions; us-
ted es la presidenta a dedo. Y digo a dedo porque usted que habla tanto de respetar el 
Parlament de Catalunya, a usted no la ha elegido el Parlamento de Cataluña, señora 
Llorach; no la ha elegido el Parlament de Catalunya. A usted la ha elegido el señor 
Duart; lo que pasa es que nos la coló, y nosotros por ingenuos, también, de creernos 
que usted venía de forma temporal, pero, no sé, nos pudo la compasión y la bondad 
en ese momento y creíamos que usted cubriría una baja.

Y resulta que ahora dice que usted agota el mandato, y se pasa por el arco de 
triunfo, si me permite la expresión, una moción votada de forma democrática –uste-
des que reparten carnets de demócratas–, votada de forma democrática en el Parla-
mento de Cataluña con la CUP, con sus socios de gobierno, que les dicen, primero, 
la reprobación del señor Sanchis, que ya lo hemos discutido también unas cuantas 
veces, y después su dimisión, señora Llorach; su dimisión, dimitir, ese verbo que en 
Cataluña, en la política catalana especialmente cuesta –cuesta.

Pues bien, señora Llorach, a usted no la ha elegido el Parlamento de Cataluña, 
pero el Parlamento de Cataluña sí le ha pedido que se vaya. Y creo, se lo he dicho 
muchas veces..., no tengo nada personal contra usted, solo faltaría, pero creo que 
lo que debería hacer es cumplir con el Parlamento, porque son los ciudadanos los 
que le pagan el suelo, señora Llorach, su sueldo –su buen sueldo, por cierto. Son 
los ciudadanos quien se lo pagan y los ciudadanos están representados por los parti-
dos políticos en una democracia como la nuestra, y los ciudadanos le han dicho que 
usted se vaya a casa, señora Llorach. Así que tenga la decencia de posar data a su 
marcha, pero tenga la decencia de hacerlo ya y de no engañarnos sesión tras sesión 
parlamentaria.

Gracias.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, el Parlament de Catalunya em va es-
collir consellera del Consell de Govern de la corporació i el meu mandat, com li he 
dit, com a consellera del Consell de Govern de la corporació, fineix el 30 de març 
del 2018.

Pel que fa a la meva vicepresidència, el Reglament preveu que quan no hi ha el 
president ens dotem d’una vicepresidència que exerceixi les funcions de la presidèn-
cia, i això és el que està passant. I aquesta temporalitat no diu si ha de ser d’un mes, 
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de dos o de cinc, o és que vostè ha de definir quina és aquesta temporalitat? Quan 
acabi el meu mandat serà quan fineixi el meu mandat com a consellera de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El president
Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les relacions de TV3 
amb interlocutors de països de l’entorn

322-00162/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les rela-
cions de TV3 amb interlocutors de països de l’entorn, i la formula la diputada Sonia 
Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president; benvinguts i bon dia a tothom. TV3 es va adre-
çar al Govern francès, segons ens van explicar als Telenotícies, però no sabem ben 
bé en qualitat de què, per preguntar la seva opinió sobre el procés. La nostra pre-
gunta és: per què una televisió pública autonòmica s’adreça a un govern estranger?

I també els volíem preguntar si ens poden donar altres exemples de televisions 
regionals –perquè sens dubte el terme que farien servir a França seria «televisió re-
gional»– que tingui aquest tipus d’iniciativa, perquè ens ha semblat sorprenent, però 
segurament vostès saben d’altres països del nostre entorn que les televisions de les 
seves regions es dirigeixin a altres governs d’altres països. Ens poden dir quins són 
aquests exemples?

Gràcies.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, si a vostè no li fa res, com que això 
és àmbit de continguts emesos per televisió i l’àmbit competencial és del director de 
la tele, si a vostè no li fa res, li passo la pregunta al director de la televisió.

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Gol! (Rialles.) Senyora diputada, ara em permetrà també 
d’entrada que digui que a mi la terminologia francesa no m’afecta directament. Si 
per ells som televisions regionals, per nosaltres no som una televisió regional; nos-
altres som la televisió pública de Catalunya i ens considerem una televisió nacio-
nal, encara que això no tingui res a veure, perquè fins i tot una televisió local es pot 
adreçar en els seus continguts informatius a qualsevol altra instància del món per 
aclarir o per formar part d’una informació; i això és bastant obvi. No són relacions 
diplomàtiques. Televisió de Catalunya no pot establir relacions diplomàtiques amb 
una instància que no té ni el mateix rang ni les mateixes característiques.

Per tant, diu: «Ens poden dir de casos...» I tant, hi han deu mil casos de tota 
mena de mitjans de comunicació, a través dels seus redactors, a través dels seus 
equips o a través dels seus directius, que s’hi dirigeixen per fer informacions o, fins 
i tot, per altra mena de relacions, a instàncies de rang com el govern francès, i no 
passa res. Crec que no passa res, vaja, d’entrada.
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El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. El que passa és que en aquest cas no els van demanar 
informació, els van demanar opinió, que és diferent. Ha dit que hi ha deu mil casos, 
però no me n’ha donat cap concret. M’agradaria casos concrets per poder compro-
var jo si és cert o no.

Jo, la veritat és que, si em permeten fer servir un llenguatge una mica més col-
loquial, diria que qui no vulgui pols que no vagi a l’era, perquè és que, pocs dies 
després d’adreçar-se vostè al Govern francès, el senyor Macron va dir públicament: 
«Conec un soci i amic, Espanya, Espanya sencera.» Per cert, unes paraules molt 
semblants a les que, segons la vicepresidenta del Govern, va dir el secretari d’Estat 
del Vaticà, Pietro Parolin, que va dir: «Espanya és una decisió de tots els espanyols.» 
Donem per fet que aquestes paraules són certes perquè ningú del Vaticà no les ha 
desmentit. 

Llavors, ens crida molt l’atenció que les càmeres de TV3, que eren allà, com 
sempre que el senyor Puigdemont va a qualsevol lloc, allà teníem TV3 cobrint el 
nomenament com a cardenal de l’arquebisbe de Barcelona, el senyor Joan Josep 
Omella, però ni a TV3 ni al 3/24 no hem vist ni una paraula que faci referència a 
aquestes paraules que, teòricament, ha dit el secretari d’Estat del Vaticà, que, hi in-
sisteixo, no han estat desmentides pel Vaticà, amb la qual cosa donem per certes. Per 
què no s’han fet ressò d’aquesta notícia? 

Hi ha un criteri una mica estrany a l’hora de triar notícies. Notícies que a mi em 
semblen molt superficials, moltes vegades obren els telenotícies. I aquesta, que és 
un posicionament oficial d’un país, no surt per enlloc. De veritat, jo crec que, com 
a mitjà, estan tenint unes decisions més que qüestionables, eh? Ometen informació 
–després els meus companys en posaran altres exemples– i, alhora, gasten recursos 
que dic jo que els costarà uns bons diners, fer un vídeo per anar en contra d’un equip 
espanyol, que és el Real Madrid. L’hi dic jo, totalment desapassionada, perquè ni 
m’agrada el futbol, ni soc de cap equip. Però és que resulta que aquest equip, que 
és el segon amb més seguidors a Catalunya i el segon amb més penyes, per què es 
gasten els diners de tots els catalans en fer un vídeo en contra d’un equip i després 
no donen informació important d’un país respecte al procés. 

Nosaltres els demanem que, si us plau, deixin de fer aquestes actuacions que fa 
que molta gent ja no consideri TV3 la seva televisió, i que facin una televisió que si-
gui l’orgull de tots els catalans i no només de la bancada de Junts pel Sí.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies. La pregunta és retòrica perquè, abans de contestar-la, vostè ja ha 
arribat a les conclusions i, per tant, vol dir que no és una pregunta, sinó que és una 
afirmació. Si vostè, abans que li contesti jo, ja arriba a unes conclusions de que vol 
que informem d’una manera perquè ho estem fent malament... 

A veure, quan el portaveu d’un país o d’un estat o d’una institució important fa 
unes declaracions però no les recull ningú, no es pot entendre de cap manera que 
el que està allà les ha amagades. Senzillament, si no les recull ningú, no les recull 
ningú. I si vostè atribueix al no, al fet de desmentir aquestes afirmació el Vaticà, la 
veracitat d’aquestes declaracions, em sembla que és una tàctica que en periodisme, 
pràcticament, normalment, no s’aplica. És a dir, el fet de que algú no reconegui que 
ha dit una cosa no vol dir que ho ha dit, vol dir que, segurament, no se li ha tornat 
a preguntar de manera directa. I, per tant, hi érem, ningú més ha recollit aquestes 
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informacions. Vostè suposa que s’han fet perquè aquell senyor no les ha rebutjades. 
I si algú les ha recollides, doncs, mirem en aquell moment on estava el càmera de 
TV3, si estava amb el president o estava amb el portaveu, etcètera, etcètera. 

Els agrairé, pel que fa no a un vídeo, eh?, a una promoció, que és un concepte 
diferent també en televisió, sobre el Real Madrid –després en parlarem– sobre la 
final de la Champions, però, vaja, jo els ho he dit moltes vegades, ja sé que a vostè 
no els agrada que els ho digui, però si les preguntes arriben sempre amb prou detall 
perquè pugui jo investigar el tema concret, després les respondré bé. Si les pregun-
tes són genèriques, això ja sé que a vostès no els agrada que els ho digui, però si les 
preguntes són genèriques i després entren en detalls dels quals jo m’he d’informar 
posteriorment, però que no puc portar la resposta perquè no l’he pogut preparar prè-
viament, i jo no sé tot el que passa en Televisió de Catalunya, ni ningú en la terra, 
ni el seu director ni ningú en la terra, sembla més aviat que es tracta de preguntes 
retòriques. Destinades, sobretot, a arribar a conclusions que, al meu entendre, a ve-
gades són precipitades.

El president

Gràcies. 

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la situació en què es 
troba la signatura del contracte programa i sobre la pluralitat dels canals 
de la corporació

322-00163/11 i 322-00164/11

Passem a la següent pregunta, que l’ajuntarem amb la següent, que són dirigi-
des a la presidenta en funcions de la corporació, sobre la situació en què es troba el 
contracte programa i la pluralitat dels canals de la corporació, i la formula el diputat 
David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista.

David Pérez Ibáñez 

Sí, moltes gràcies, senyor president. Gràcies, també, presidenta, per permetre’m 
ajuntar les dues preguntes. No són concretes, eh?, no hi ha cap element... Avui no 
pregunto d’audiències, i és una llàstima, eh? (Remor de veus.) I és una llàstima per-
què, efectivament, jo crec que, i ho dic, encara que no pregunti ho dic, perquè hi 
havia una tendència, jo crec que estem variant aquesta tendència, i s’ha de dir. És a 
dir, sempre quan anem cap a baix dic que anem fatal d’audiències, i avui que, enca-
ra que sigui una dècima respecte a la situació anterior, bé, hem canviat la tendència, 
que és l’important en aquesta situació.

En qualsevol cas, a vostès tres els toca gestionar una situació molt complicada 
als mitjans públics, la situació de les audiències, malgrat aquesta recuperació que 
ara estem començant a notar, és la pitjor de la història, és la pitjor situació de la 
història. No és culpa seva, eh? Dic que a vostès els toca gestionar una situació molt 
complicada, la pitjor situació d’audiències de la història. Els toca gestionar una si-
tuació d’uns mitjans públics amb un crisi de model. És a dir, cada dia que parlem a 
la ponència, tots els experts ens diuen: «Escolti’m, valdria la pena que analitzéssim 
quins són els futurs dels mitjans públics. Per on tirarem, per on anirem. Perquè, en 
aquest moment, no queda clar quin ha de ser aquest futur.»

Una crisi també del sector. El sector audiovisual del país està molt descontent 
–molt descontent. Hi insisteixo, no és culpa seva, estic dient que a vostès els toca 
gestionar això, eh? I amb una situació també de crisi de governança. I en aquesta si-
tuació, doncs, vostès fan el que poden, però també tenen un deure, eh?, que és mirar 
de fer potser una miqueta més. Perquè, miri, aquestes quatre situacions, tant les au-
diències... Hem de millorar. Què passarà al setembre? Al setembre podrem millorar. 
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Què hem de fer per poder millorar al setembre? Hi ha dues possibilitats solament, és 
el que jo dic sempre: ampliem el focus, no parlem solament del procés, mirem de ser 
una miqueta més plurals. I vostès això no ho acaben de veure. No hi ha problema.

L’altra solució és tenir recursos –tenir recursos–, tenir més recursos per fer una 
programació competitiva. Els tenim? Els tenim aquests recursos de cara al setem-
bre? Per tant, el contracte programa és la millor eina que tenen vostès per redreçar 
aquesta situació, tant d’audiències, com la situació econòmica, com la d’estabilitat 
dels treballadors, com la de model. Jo fa un any que insisteixo en el tema del con-
tracte programa, vostè ho sap. I dona la sensació de que no s’ho acaben de prendre, 
diguem-ne, seriosament. I, a més a més, en aquesta situació, vostès tenen davant una 
posició cremada, perquè ja arriba un punt que ja, és a dir, ja no sabem què fer, és a 
dir, els mitjans públics ens insulten, sí, ens insulten. A nosaltres, com a partits, de 
manera sovint, ens sentim insultats. Sí, sí, de manera sovint, ens sentim... I si vol, li 
poso exemples, eh? No val la pena. 

I ens sentim que el que nosaltres diem no és reconegut per part de vostès. Bé, 
no passa res –no passa res. De veritat, cregui’m, és aquesta la situació que tenim, la 
sensació que tenim. Per tant jo crec que, en aquest moment, la millor eina que tenen 
vostès i tots nosaltres per redreçar la situació als mitjans públics és el contracte pro-
grama. Senyora Llorach, com ho tenim?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, ja l’he informat en d’altres ocasions de 
com està el contracte programa. El contracte programa, el document de treball del 
contracte programa va ser aprovat pel consell de govern al desembre de l’any pas-
sat i el va trametre el Govern, i qui ha de fer el tràmit del contracte programa és el 
Govern de la Generalitat. Nosaltres hi estem treballant amb ells i, insistim, perquè 
coincideixo amb vostè que és l’eina que ha de donar estabilitat a la corporació ca-
talana pel que fa al finançament. Per tant, és una eina molt important per nosaltres 
i la necessitem.

Quin finançament hem demanat en aquest contracte programa, que s’està nego-
ciant i, per tant, no està tancat? Vam demanar la proposta que va sortir en el do-
cument de treball de la corporació, és que, de manera gradual, s’anés incrementant 
l’aportació del Govern, em sembla que vam calcular en un 7 per cent –li ho dic de 
memòria. Vam partir de la base dels 231 milions aprovats aquest any pel Parlament 
de Catalunya i, a partir d’aquí, que hi hagués un increment d’un 7 per cent anual-
ment, que això permetria recuperar aquesta competitivitat dels nostres mitjans pú-
blics, i els directors dels mitjans, tant en Saül com en Vicent, podrien programar 
una graella més competitiva de cara a les properes temporades. Per tant, coincideixo 
amb vostè, el contracte programa és l’eina que ens ha de permetre això, hi estem tre-
ballant i, en aquests moments, qui té sobre la taula el contracte programa per acabar 
de fer els passos que queden, que és l’exposició pública i l’informe del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, és el Govern de la Generalitat.

I pel que fa al tema d’audiències, jo li agreixo el reconeixement perquè, real-
ment, la tendència els dos darrers mesos ha estat d’augment, ens estem acostant al 
que va primer, i el que va primer fins ara fa dos mesos que té una tendència a la 
baixa. I això és bon símptoma. Com podríem fer que això fos més competitiu i anar 
millor? I el director se n’ha ocupat, i sé que n’ha parlat, i és que ens arribessin, in-
clús per aquest any, recursos addicionals per poder dotar més la graella de contin-
guts. Per tant, hi estem a sobre, hi estem treballant, ens preocupa i ens ocupa, senyor 
diputat.
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El president

Gràcies. Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez 

Quant temps em queda, president, si no és molt preguntar?

El president

Un minut i mig.

David Pérez Ibáñez 

Uf! No, moltes gràcies, senyora presidenta, per la seva resposta. Jo sí que li 
demano, hi insisteixo, que vostès potser podrien fer una miqueta més en aquest 
tema. Jo crec que vostè ha d’insistir al Govern, ha d’insistir a la consellera de que 
el contracte programa és l’eina essencial. No tan sols pel tema de finançament, no, 
també pel tema de model –també pel tema de model. I això també ha sortit amb 
els experts. Segurament, una de les millors eines que tenim els mitjans públics per 
plantejar els reptes de futur de la corporació catalana és posar sobre la taula el nou 
contracte programa, per l’estabilitat dels professionals i també per l’estabilitat dels 
sectors.

Sigui vostè també, si em permet, una miqueta més agosarada en el tema de les 
audiències, perquè, de manera sorpresiva, amb TV3 estem millor ara que l’any pas-
sat, en la mateixa dada. Sembla incomprensible, però és així, eh? En aquest moment 
estem millor que les dades de l’any passat. L’any passat, si no recordo malament, 
era un 10,5, ara estem al 10,6, per tant en un any hem millorat –em refereixo en el 
mes, no? Per tant, és aquest el camí. Però em preocupa molt, hi insisteixo, el tema 
de setembre. I a mi sí que m’agradaria saber, de cara al setembre: un, si tenen vostès 
canvis en la graella; dos, si tenen prevista alguna situació per mirar de millorar, per 
mirar de, encara, avançar en el tema de les audiències. 

Perquè fixi’s en una cosa, i acabo. L’he de felicitar pel tema de l’audiència, i el 
felicito, no hi ha cap problema, però anem segons. i fa un any la perspectiva de dir: 
«Escolta’m, TV3 i Catalunya Ràdio hem deixat de ser líders en audiència» hauria 
estat una molt mala notícia. A veure, anem pel bon camí, però no ens podem sentir 
cofois, eh? Hem de continuar recuperant, continuar avançant i em preocupa que no 
sé si teniu sobre la taula tot el que sigui necessari.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, ho repeteixo, coincideixo amb vostè. 
L’eina del contracte programa és imprescindible i també definirà el model. Però el 
model també l’estem definint des de la corporació per aportar informació al Go-
vern a través del pla estratègic que s’està treballant des de la corporació, des de ja fa 
mesos. I tenim més elements sobre la taula, perquè el Govern també està treballant 
amb tot el tema audiovisual, i des d’aquest parlament també tenen vostès sobre la 
taula la nova definició de la llei. Per tant, sí que és un moment en què cal posar-nos 
d’acord en quin ha de ser el model de futur dels nostres mitjans públics i quina ha 
de ser l’aportació econòmica que ha de fer possible tenir aquests models forts i de 
futur per al nostre país.

Pel que fa a la graella concreta, als canvis, no sé si el director li vol explicar al-
gun dels canvis de graella o això ho anuncia... (Veus de fons.) Després hi han pre-
guntes i li podrà definir el tema dels canvis de graella de cara a la tardor.

El president

Gràcies. 
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els programes 
musicals de matinada i la devolució de diners per part de la Societat 
General d’Autors i Editors

322-00165/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la corpora-
ció, sobre els programes musicals de matinada i la devolució de diners per part de la 
Societat General d’Autors i Editors, i la formula el diputat Albert Botran del Grup 
Parlamentari de la CUP. Té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies, bon dia. En continuïtat amb la pregunta que ha fet la companya 
diputada de Catalunya Sí que es Pot al director de TV3, jo m’adreço a la presiden-
ta en funcions. Amb relació a la resposta que ha donat el director de TV3, sí que té 
a veure aquesta situació de TV3 amb les detencions que es van produir la setmana 
passada. És veritat que allà el focus està en la modificació lleu de les peces i, per 
tant, un frau en els drets d’autor, però també el cas està en la utilització d’aquestes 
franges de matinada per inserir el gruix de continguts musicals i que el gruix de la 
recuperació de drets que retorna la SGAE se’n vagi cap als autors registrats per a 
les músiques de matinada. Per tant, alguna relació sí que hi ha, a part que en aques-
ta empresa, Clipper’s, el seu propietari també figura com a coautor d’alguna de les 
peces. Per tant, alguna relació amb el que va passar la setmana passada sí que hi ha.

Però, hi insistim, si no parlem de la modificació de peces parlem del gruix que 
tenen aquests programes de matinada. Nosaltres ja vam preguntar al consell de la 
corporació al febrer per aquesta situació. Se’ns va respondre amb unes xifres que, 
calculant així pel cap baix, implica que entre dos terços i un 80 per cent del que 
retorna la SGAE és en relació amb aquests programes de matinada. Per tant, aquí 
cal aclarir que això és una font de negoci, i així mateix ho volia la corporació en 
el moment en què ho va habilitar. I pot ser una font de negoci legítima o pot ser-ho 
il·legítima. 

Pot ser legítima perquè en el moment en què la corporació habilita Clipper’s per 
fer la gestió dels drets ho fa també com una manera d’augmentar ingressos i la ma-
teixa corporació ho reconeix en la memòria del 2012, que diu «així recuperarem 
més ingressos», etcètera. Però on està el problema? Que a l’hora que recuperes in-
gressos pel sector públic, per TV3, per la viabilitat, aquí hi ha un intermediari que 
també s’emporta la seva part. És just o no és just que s’emporti entre un 15 i un 20 
per cent Clipper’s? No ho sabem, eh? Aquí caldria abocar llum.

I l’altra qüestió a preguntar-nos: és just o no és just que ho faci en detriment dels 
autors que deixen de percebre el que els tocaria, perquè el gruix del que recupera 
se’n va a compensar, o sigui, els autors que estan registrats via Clipper’s per a les 
músiques que fan de matinada, mentre que qui fa la música del TN o qui fa la músi-
ca del que sigui, que l’escola molta més gent, percep una part molt menor.

Acabo. Més encara tenint en compte que Clipper’s no va guanyar cap concurs, 
sinó que té un contracte sense concurs, que també ens agradaria poder veure el con-
tracte –aprofito per demanar-ho aquí– i que, efectivament, sí que hi havia un fami-
liar: fins el 2016, Àngel Lacalle, fill d’Àngel Lacalle, ex-cap de projectes de TV3, hi 
treballava. Això no és il·legal, per descomptat, però tenint en compte que és una em-
presa que no passa per concurs és una cosa que, com a mínim, aixeca suspicàcies.

El president

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

Si li sembla, com que la preparació de la resposta l’havíem fet conjuntament i 
l’ha començat el director de la tele, si vostè no hi té inconvenient, seguirà el director 
de la tele amb l’explicació, tot i que vostès tenen informació, tots els diputats i dipu-
tades, degut a una bateria de preguntes que, com vostè mateix ha dit, el passat mes 
de febrer ens van formular i tenen tota la informació de despeses, ingressos, etcète-
ra, pel que fa a tots els temes editorials musicals de la corporació catalana.

Si al president li sembla, li passo la paraula al Vicent.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyor diputat, però separem-ho bé, perquè una cosa és 
la discussió sobre com se gestionen aquestes tres hores de continguts televisius, 
que crec que és perfectament discutible, i una altra cosa és ajuntar-ho amb uns ca-
sos que no són els nostres, i això és molt important. És a dir, la paraula sobre si és 
legal o no queda del tot clara, absolutament. La pregunta sobre si és legítim o no és 
legítim queda del tot clara: és legítim. La pregunta sobre si és convenient o hi han 
uns altres models que poden ser millors, evidentment que ha de quedar oberta, ha 
quedat oberta alguna vegada i s’està discutint. 

Si en aquell moment no va haver-hi una licitació i un concurs és perquè en aquell 
moment no se’n feien tantes o se’n feien més aviat poques, o potser no se’n feia cap, 
perquè això s’ha anat regulant posteriorment. I com que s’ha anat regulant poste-
riorment, totes aquelles situacions no són terribles ni són fosques, sinó que, senzi-
llament, el mètode triat en aquell moment també legalment era un altre. Com que 
ara resulta que sí que hi ha aquest mètode, doncs, evidentment, tot ha de passar per 
aquest portal que tenim en obert, tot ha de passar per lliure concurrència i es pot 
discutir sobre això.

Però quan algú diu i parla de monopoli, que algú exerceix el monopoli, resul-
ta que el monopoli –permeti’m també que li digui que aquesta expressió potser és 
excessiva–, sinó la gran gestió d’aquestes tres hores televisives la fa TV3, vull dir, 
el monopoli el té TV3, en aquest sentit. És una franja de programació de la casa, 
decideix que pot donar uns ingressos, decideix que pot tindre un contingut que pot 
resultar ser interessant i actua en conseqüència. I s’actua en conseqüència des del 
2011. Si ara mateix –però hi torno a insistir, separem-ho, eh?, separem-ho d’aquesta 
investigació legal–, si ara mateix, per requeriment de preguntes parlamentària, per 
requeriment de discussió interna, per requeriment d’una part del sector, dient-me: 
«Això hauríem de fer-ho d’una altra manera», doncs, per què no? Estudiem-ho.

El que sí que li vull dir és una cosa. Des que jo he arribat com a director de TV3 
m’he reunit amb representants del sector. Tenim dues entitats que el representen: 
una majoritària –diuen que representa el 80 per cent del sector– i una minoritària. 
Sempre en aquest sentit la crítica ha arribat més per part de l’entitat de l’associació 
minoritària. L’associació majoritària el que diu és: «Escoltin, ja que ara s’ha optat 
per la lliure concurrència i s’ha optat per fer concursos de cada una de les franges 
horàries de continguts de TV3, volem discutir això, com es farà i qui hi podrà acce-
dir la pròxima vegada.» Perfectament, per això es fa.

La decisió final correspon a la corporació i a TV3. Són tres hores de progra-
mació, tenen uns continguts que hem considerat durant molts anys que eren conve-
nients i que fomentaven una part important de l’expressió cultural musical, per cert 
minoritària –entre posar jazz o posar soul, o posar rock, evidentment, hi ha una 
diferència–, això es fa en unes hores que no afecta la gran audiència i reporta uns 
ingressos per a Televisió de Catalunya. D’acord. A partir d’aquí, fem aquest debat o 
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fem aquesta reflexió i arribem a unes conclusions els que som responsables d’això i 
els que, com vostè, volen ajudar en aquest sentit.

Gràcies.

El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els drets musicals en 
la programació dels mitjans de comunicació de la corporació

322-00166/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els drets 
musicals a la programació dels mitjans de comunicació a la corporació, i la formula 
la diputada Andrea Levy, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

Andrea Levy Soler

Sí, ens reiterarem amb aquesta qüestió. Veig..., i jo sí que li agrairia que contestés 
la presidenta en funcions, si concretament tenia coneixement de l’avís de l’ús abusiu 
dels drets musicals a TV3 per part d’aquestes empreses i aquests creadors que ja va-
ren avisar fa un temps d’aquesta qüestió. Sí vostè personalment en tenia coneixement.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, amb data maig de l’any passat, si jo 
no m’equivoco, un grup, una de les entitats que abans ha comentat el senyor Sanchís 
va adreçar una carta al Consell de Govern... –Sanchis, perdó, sí, té raó, senyor dipu-
tat, Vicent Sanchis, no Sanchís–, va adreçar una carta al Consell de Govern de la 
corporació catalana amb la seva interpretació sobre les matinades, i ells interpreta-
ven que hi havia un ús abusiu, però és una interpretació subjectiva d’un col·lectiu que 
feia una carta. I, com ha dit el senyor Vicent Sanchis, això està totalment deslligat 
de la investigació que en aquests moments està duent a terme l’Audiència Nacional.

El president

Gràcies. Senyora Levy, té la paraula.

Andrea Levy Soler

D’acord. En aquest document, vostès reben que és possible que s’estigui fent un 
ús abusiu i que existeixi una situació de monopoli per part de Clipper’s amb les nits 
a TV3, perquè és la beneficiària d’aquesta producció, i no vull deixar passar..., aquí 
s’ha parlat dels lligams familiars, però no és menys cert que l’empresa Clipper’s, tal 
com explica una informació recent del diari El País, té vinculacions societàries amb 
el senyor David Madí, que tots saben que va ser mà dreta del senyor Artur Mas, en-
tre altres coses, i que, per tant, el contracte amb la productora i TV3 data del 2011, 
i no deixa de ser sorprenent que aquesta sigui l’empresa que en monopoli tingui la 
producció de les nits musicals amb TV3.

Com que són diverses les preguntes i reiteratives sobre aquesta qüestió, la meva 
pregunta seria quins són els propers passos que farà la corporació respecte a aquesta 
qüestió. Si tenen pensat dividir el negoci de la producció o dividir en diverses em-
preses la producció de les nits musicals a TV3 i si, com han fet altres cadenes auto-
nòmiques, com per exemple IB3 o la televisió d’Aragó, suspendran aquest tipus de 
programació fins que no s’aclareixin aquests fets.

Gràcies.
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El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Una qüestió que vull deixar molt clara sobre qui és 
propietari i qui no ho és de l’empresa Clipper’s. Li suggereixo, senyora diputada, que 
no llegeixi només El País i abans de fer determinades afirmacions llegeixi també la 
informació que ahir va publicar El Periódico sobre la qüestió i, per tant, se li acla-
rirà. I si no, només ha de mirar el registre mercantil. Per tant, no faci afirmacions 
sense saber fefaentment el que passa.

Pel que fa a la resta de qüestions que vostè planteja, de replantejament del mo-
del i si deixarem d’emetre aquests continguts, no, no tenim per què deixar d’emetre 
aquests continguts, com han fet altres televisions, i ja ha explicat el director en l’an-
terior resposta quin era el plantejament futurible d’aquest tema.

El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la situació dels drets 
musicals en els programes de matinada de TV3

322-00168/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la corporació, sobre 
la situació dels drets musicals en els programes de matinada, la formula la diputada 
Teresa Vallverdú, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, president. Senyora Llorach, la nostra pregunta també incideix sobre 
aquest tema, que és el més tractat en aquesta sessió de control i que, per tant, evi-
dentment, mostra una preocupació, una alta preocupació. La nostra pregunta el que 
pretén és aclarir temes concrets que ens poden ajudar a entendre la situació i, per 
tant, a plantejar-la de la manera més acurada.

Fa dies, com s’ha dit repetidament, s’estan publicant diversos articles a la prem-
sa referents a drets musicals generats a les matinades de TV3. Una part important 
del sector reclama que s’ha fet, com s’ha dit, un ús abusiu dels drets musicals que es 
generen en els programes nocturns i consideren que el repartiment de drets acaba 
afavorint la mateixa editorial de TV3, l’empresa Clipper’s, que és qui gestiona de 
manera externalitzada aquests drets editorials, i també només un percentatge petit 
d’autors del país, que són els que participen en aquests programes. Sembla, doncs, 
que hi ha una situació, semblaria una situació de monopoli de l’empresa Clipper’s 
a les nits de TV3. Ens agradaria que ens digués quina és la situació de l’explotació 
dels drets musicals en aquests programes de les matinades, i també quins són els 
detalls del contracte entre la corporació i l’empresa Clipper’s.

Per altra banda, i com han dit vostès també, el problema no és un problema es-
trictament legal. Entenem que l’explotació d’aquests drets musicals és perfectament 
legal i precisament l’any 2015 la revista Enderrock va donar el premi a la indústria 
musical a la corporació per aquests programes nocturns i es va reconèixer el paper 
que tenen com a difusors d’alguns estils musicals que no són els habituals en altres 
franges horàries, com ens deia el senyor Sanchis.

Les queixes del sector, però, venen derivades perquè sembla que l’ocupació to-
tal de la música en les franges horàries de les matinades fa que el repartiment en 
concepte de drets d’autor provinents de la SGAE quedi molt descompensat a favor 
d’aquestes peces que sonen a la nit amb relació a les músiques que sonen la resta 
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del dia, que no ocupen hores senceres de programació. Per tant, si pogués expli-
car-nos com funciona exactament el repartiment dels drets musicals provinents de 
la SGAE, i també si s’ha parlat amb els actors del sector que denuncien aquest trac-
te de favor envers l’empresa Clipper’s. I també, com li preguntava la senyora Levy, 
quines iniciatives s’estan prenent per resoldre aquesta situació?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, continuarà la resposta on la deixat 
el director, que li passarà tota la informació que vostè demana.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies. A veure, tornem una mica al punt de partida: el que hi ha en dis-
cussió no és la legalitat o la il·legalitat; el que hi ha en discussió, en definitiva, és si 
aquestes franges horàries nosaltres les omplim d’una manera que es pugui millorar, 
segurament. I, d’entrada, no parlem de monopoli respecte una empresa, perquè el 
«monopoli», entre cometes –que jo crec que l’expressió no és afortunada–, l’exer-
ceix TV3. Som una franja horària amb uns continguts que determinem nosaltres i 
que ens aporten una audiència petitíssima, degut a l’horari en què es fa, però selecti-
va –vull dir, hi ha gent que li agrada aquesta mena de música, en aquest sentit estem 
contents i, com vostè ha dit, se’ns ha reconegut–, i després, ingressos.

Segurament, aquesta és la part dels ingressos que tornen de la SGAE a TV3 com 
a editora, per tant qui seria que estableix el monopoli, que més es pot, per dir-ho 
així, debatre. N’hi ha, és veritat, algunes, però no diguin que és majoritari, una part 
important del sector, etcètera. La part important del sector, almenys amb la que jo 
m’he reunit, que representa el 80 per cent del sector, diu que vol parlar d’aquesta 
franja i que quan es reconsideri tant el contingut com, sobretot, la licitació, hi volen 
participar, evidentment. És que una licitació és perquè hi participin.

Seria una mica estrany partir aquestes tres hores en tres o quatre empreses, per 
dir-ho així, però es poden contemplar totes les fórmules. Ara, el més normal, nor-
malment, igual que passa amb el programa de les tardes, amb el programa Diven-
dres, que sigui una productora la que «monopolitza», entre cometes, una franja ho-
rària que en el cas del programa Divendres són diverses hores en prime time –prime 
time–, no prime time, però sí un horari molt important, de molta més audiència. Dis-
cutim-ho, jo ho he discutit amb el sector. Hi torno a insistir: el que jo he parlat, la 
part majoritària del sector em diu: «Escolteu, hem de discutir si la fórmula realment 
perjudica o beneficia, fem-ho.» 

Segon, evidentment, tal com esteu fent de fa un any, en el moment que es torna a 
posar això, que s’acaba el contracte, o no, o en el moment que es posa això una altra 
vegada en qüestió per omplir-ho, hem de fer una licitació, evidentment, i aleshores 
en parlem. Aleshores mirem si, realment, aquest retorn que a TV3 li suposa uns be-
neficis que en tots aquests últims anys, des que es va firmar el contracte, han estat de 
5 milions i mig d’euros, si val la pena que els tingui TV3 o val la pena fer un altre 
plantejament. En aquell moment, i fins ara, se considerava que la programació era 
d’interès, que treballava i, efectivament, difonia una cultura, una expressió musical 
minoritària, com així ha estat reconegut en mitjans importantíssims, aquest sí que 
és un dels mitjans més importants d’aquest sector, la revista Enderrock, i després 
també que aportava uns ingressos.



DSPC-C 477
30 de juny de 2017

Sessió 18 de la CCMA  17 

Volem renunciar a aquests 800.000 euros que cada any aporten aquests drets que 
la SGAE ingressa per aquest concepte? Doncs, d’acord. Aleshores, haurem de tindre 
en compte que TV3 disposarà anualment de 800.000 euros menys a canvi de satisfer 
un sector, com tants altres, que exigeixen tindre més pantalla o més quota de partici-
pació en els beneficis, en els ingressos, el que sigui. Fem-ho, cap problema, de veres. 

I, a més, és que ja ho estàvem estudiant. Quan va vindre tota aquesta polèmi-
ca que, hi torno a insistir, només ens afecta indirectament i que alguns han volgut 
barre jar, quan va vindre això ja s’estava estudiant. Jo estava reunint-me ja, en aquell 
moment, amb les grans associacions, amb les associacions de productors discogrà-
fics, etcètera, precisament per mirar com arreglàvem això. I tinc algunes propostes...

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya 

...que van en un altre sentit. No m’he explicat bé. És igual, en un altre moment 
ho explicaré.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la compensació de la 
pèrdua dels drets d’emissió en obert de la Lliga de Campions

322-00167/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la com-
pensació de la pèrdua dels drets d’emissió en obert de la Lliga de Campions, i la for-
mula el diputat Fabian Mohedano, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Fabian Mohedano Morales

Gràcies, president. Presidenta, jo la veritat és que tinc moltes ganes que arribi la 
temporada 2018-19. Ja entenc que per la corporació no, però en tinc moltes ganes, 
perquè això de que facin partit a les set de la tarda i a les nou canviarà la vida de les 
nostres empreses. Hauran d’haver-hi horaris més flexibles, la gent sortirà abans de 
la feina, no passarà res i, per tant, en tinc moltíssimes ganes.

Entenc que hi ha una preocupació molt gran per part de la corporació. Aquesta 
notícia se suma una mica a tot el procés de degoteig de pèrdua de drets –la Lliga,  
la Fórmula 1, ara la Champions, ja veurem què passa amb l’Eurolliga, no?–, que 
està en l’aire en un futur immediat. I això posa en qüestió una mica la sostenibilitat 
del canal Esport3. Què farem? El reconvertirem en un canal d’esports minoritaris? 
Donarem més pes a la cultura o a altres elements? Què s’està plantejant en aquest 
sentit? Quina tasca li han encomanat a aquest nou director corporatiu? Jo m’imagino 
que no deu estar dormint dia i nit, no?, aquest director d’esport corporatiu d’esports, 
per arribar a un acord. O, dit d’una altra manera, hi ha la possibilitat d’arribar a un 
acord d’última hora amb Mediapro per poder continuar fent els partits de la Cham-
pions? Aquesta és una mica la pregunta, presidenta.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com vostè sap, hi ha una licitació dels 
drets, i els guanya qui els guanya, i els ha guanyat, han tancat una opció, que s’ha dit 
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públicament que era Mediapro, però Mediapro encara no ho ha dit. Per tant, sabem 
que s’ha atorgat, han tancat, i que, per tant, qui vulgui veure futbol ho haurà de fer 
d’una altra manera, ara.

Pel que fa al replantejament de les graelles que afecten TV3 i Esport3, el respon-
sable de l’emissió i dels continguts d’aquestes graelles és el director i, per tant, les 
propostes de substitució vindran de la direcció de la corporació i del director corpo-
ratiu d’esports i, per tant, li passo la paraula, si el president m’ho permet, al director 
perquè ho expliqui.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula. Li queda un minut i mig.

El director de Televisió de Catalunya

Home, és molt, està bé. Molt ràpid. Els drets de la Champions no afecten el canal 
d’esports. No l’afecten. Vull dir, els continguts que emet aquest canal són de pro-
ximitat. És difícil, moltes vegades, omplir-lo com voldríem, ja ho han sabut i hem 
comentat moltes vegades, i està en revisió de concepte permanent, perquè implica 
una sèrie... És veritat que els drets s’han anat canviant i cada vegada són més cars; 
ara, una cosa és que impliqui una revisió permanent del model i una altra cosa és 
que pretengui suprimir, alterar definitivament... No, vull dir, això ara no ho tenim 
pensat perquè, precisament, l’esport de proximitat encara continua sent, i sobretot a 
Catalunya, un gran tema.

Pel que fa a la substitució de la Champions, no hi ha cap programa que pugui 
igualar això. (L’orador riu.) És veritat. El que passa és que han arribat a unes quanti-
tats, hem anat conjuntament amb Mediapro i Antena3 a aquesta licitació, també. En 
un moment determinat, Mediapro va dir: «No, no podeu seguir. Perquè ha arribat 
a un...» Bé, ja està, nosaltres tenim uns recursos i Antena3 també; per cert, tampoc 
hi va poder seguir. 

Ara què esperarem? Com que resulta que hi havia uns recursos destinats per a 
aquesta adquisició de drets, amb aquests recursos o uns altres, els que siguin, tindre 
prou habilitat per posar en programació continguts que, per dir-ho així, no superen 
el futbol –què més m’agradaria?– però que, almenys, també em puguin reportar 
qualitat i audiència. En això estem.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el preacord per a 
l’adhesió dels treballadors del mitjà ràdio en el conveni col·lectiu de 
televisió

322-00169/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el preacord per 
a l’adhesió dels treballadors del mitjà ràdio en el conveni col·lectiu de televisió, la 
formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet 

Gràcies, senyor president. Vicepresidenta en funcions, recordo quan al 2008, em 
sembla que era, vaig ser diputat també i ens vam reunir a la comissió amb els repre-
sentants del col·lectiu de Catalunya Ràdio, ens van dir: «El més important és que els 
convenis dins la corporació s’equiparin.» Han passat uns quants anys i, me’n recor-
do, amb el Sergi Sabrià, a principi d’aquesta legislatura, ens reuníem també amb el 
comitè d’empresa de la part ràdio de la corporació, i ens deien: «El més important és 
mirar d’equiparar els convenis entre la televisió i la ràdio.» El passat dia 21 de juny 
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va fer públic el consell de la corporació que s’havia arribat a un preacord amb la 
part dels treballadors de la part ràdio per equiparar les condicions de conveni entre 
un mitjà i l’altre. Per tant, ens agradaria saber quina és la seva valoració al respecte.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, doncs la valoració és, com pot supo-
sar, altament positiva. La feina ha durat anys, des del febrer del 15 la direcció de la 
corporació i el comitè d’empresa de l’activitat ràdio han estat treballant per arribar 
a aquest preacord d’homogeneïtzació que, com vam dir l’altre dia, ja s’ha fet efectiu. 
L’ha ratificat l’assemblea de personal de la ràdio i el consell de govern de la corpo-
ració.

En què consisteix, bàsicament? Doncs, que, a partir de l’1 de setembre del 18, 
en la seva totalitat i per temps indefinit, els treballadors de l’activitat ràdio estaran 
adscrits al tretzè

 
conveni col·lectiu de la corporació SA, que és el que hi ha vigent. I això s’anirà 

fent mica en mica. S’estableix un nou contingut funcional de les categories i llocs 
de treball procedents del mitjà ràdio per adaptar-les, evidentment, a la prestació de 
serveis de qualsevol dels mitjans de la televisió per arribar a aquesta equiparació. 

I un altre tema important és que, amb efectes 1 de gener del 17, es procedirà ja 
a un avançament econòmic parcial mitjançant la implementació d’una primera fase 
d’aquest procés d’equiparació o d’homogeneïtzació, que es contempla únicament per 
nivells retributius, per tant, el que significa salari base i conceptes associats a aquest 
salari base. Tot això està supeditat, en aquests moments, s’ha enviat a les diferents 
comissions de retribucions del Govern de la Generalitat perquè ho aprovin i, com 
deia, valoració positiva.

I bàsicament per tres motius. Perquè resol una qüestió que el consell de govern 
actual havia decidit resoldre d’una manera definitiva dintre del seu mandat i, en 
paraules de l’anterior president, en Brauli Duart, que havia dit en aquesta cambra: 
«Igual treball, igual salari» i, per tant, aquesta és una fita important. Perquè ha po-
sat de manifest una elevada capacitat negociadora per les dues parts; per tant, des 
d’aquí, i en nom del consell de govern, el meu agraïment als dos agents, tant al co-
mitè d’empresa de l’activitat ràdio com als directius que han estat treballant en el 
tema. I un tema, crec que és important, perquè aquí iniciem el camí d’homologació 
de condicions de treball, que esperem que es pugui orientar de cara al futur i, si ho 
volen els dos comitès d’empresa, en un únic conveni col·lectiu per a tot el personal 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Per tant, molt positiva la valoració.

El president

Gràcies. Senyor Cuminal, té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet 

Sí, breument, després de sentir la valoració que en fan i els objectius que es fixen, 
només dir que, sovint, des del nostre grup parlamentari, i jo personalment, amb els 
comitès de la corporació veiem les coses diferents. I no ens n’hem amagat. Tenim 
una relació cordial i a l’hora de plantejar, doncs, diferències entre els models, amb 
unes situacions que ells reclamen, que podem veure una mica diferents. 

I en un moment delicat, que ja s’hi ha fet referència avui, doncs, de finançament, 
jo soc d’aquells que diu –ja ho he dit alguna vegada– que així com en Johan Cruyff 
deia que els cèntims han d’estar al camp i no als despatxos, sobretot en la situació 
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de TV3, doncs, sobretot els cèntims han d’estar en la producció de la pantalla i no 
en segons què. I és un moment delicat a nivell de finançament. Però el que han fet 
vostès i el sindicat o el comitè de la ràdio és just, eh? Jo crec que la frase deia «igual 
treball, igual salari», doncs, és un element de justícia i, per tant, també donar l’en-
horabona tant a la corporació com als representants dels treballadors de la ràdio que 
hi hagin intervingut. Perquè, ja dic, per més coses que a vegades puguem veure di-
ferents, o per més necessitats que puguem veure contràries, per més dificultats eco-
nòmiques que hi pugui haver, això era un acte de justícia, i s’ha fet possible. I per 
tant, donar l’enhorabona a tots els que ho heu fet possible.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament de la 
informació política relativa a amenaces per part de les xarxes socials de 
Televisió de Catalunya

323-00137/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el tractament de la informació política relativa a amenaces per part de les xarxes 
socials de Televisió de Catalunya, i la formula el diputat Carlos Carrizosa, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Una previa, si con la Champions han sacado los peores 
resultados en audiencias de la historia, no nos queremos ni imaginar qué va a pasar la 
temporada que viene sin la Champions ni los goles de Messi con la audiencia de TV3.

Y ahora, ya, la pregunta. Mire, el 9 de junio, tanto en Twitter como en la web de 
TV3, se dio la noticia de aquel cartel amenazante que salió contra los líderes de la 
oposición, en el que se decía: «Tractem-los com a enemics.» La noticia se dio con el 
cartel cercenado; no salía la parte de «Tractem-los com a enemics» y se entrecomi-
llaba «amenaçant». ¿Qué opinión le merece este tratamiento en las redes, tanto en 
la web como en Twitter, de la noticia?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya

Abans una prèvia, senyors diputats de Ciutadans. Com que jo els dic, de vegades, 
que les preguntes no solen ser prou concretes, sobre aquest tema del Vaticà –sobre 
aquest tema del Vaticà... Perdonin, els anava a donar la raó ara. Caram!, no s’alterin 
abans de dir-los que tenen raó. Ja és increïble! Sobre aquest tema del Vaticà tenen 
una part de raó, el que passa és que ara no sé, si volen ho explico, si no, ho deixem 
per un altre moment o us ho expliquem a vostès directament. Demanant informació, 
que ara es pot fer a través de mòbil i tal, em diuen: «Això va passar d’aquesta ma-
nera», i m’ho van explicar des d’informatius. 

Hi torno a insistir, perquè jo no controlo el 3/24, vint-i-quatre hores al dia d’in-
formació, ni tot el que passa en els telenotícies i en els programes, motiu per insistir 
en la necessitat de concretar-ho. Però tenen una part de raó, si volen els ho expli-
quem, que ara potser no hi ha temps, perquè estem parlant d’això. Si volen en un 
altre moment, quan vulguin, els faig arribar les observacions sobre els aclariments 
que m’han demanat.

Respecte a aquesta notícia. A veure, la notícia només tenia sentit si era una de-
núncia, una denúncia d’uns cartells que qualsevol persona sensata, més enllà del 
contingut explícitament informatiu, pot considerar ofensius, amenaçants i deni-
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grants, i així es va donar. Aleshores, si després en Twitter o en algun altre moment, 
per dificultats de format o pel que sigui, una part del cartell no va sortir, i he de dir 
que això no només ho va fer TV3, sinó que alguns altres mitjans, en Twitter i en di-
gital també, no el van publicar, per exemple La Vanguardia –per exemple La Van-
guardia, podríem posar altres exemples–, no és per mala fe de l’informador, sinó, 
senzillament, per pur format. 

La notícia, ho torno a repetir, només tenia sentit al·ludint al contingut amenaçant 
dels cartells. I es va donar al·ludint al contingut amenaçant dels cartells entre co-
metes, entre altres coses, perquè això ho ha reconegut la mateixa fiscalia. Per tant, 
com era així, si la imatge, en un moment determinat, apareix reduïda pel format del 
suport, no crec que s’hagi d’entendre com a mala intenció.

El president

Gràcies. Senyor Carrizosa, té la paraula. 

Carlos Carrizosa Torres

Mire, señor Sanchís, o Sanchis: «La fiscalia investiga un cartell amenaçant con-
tra Iceta, Arrimadas, Rabell i Albiol», y este es justamente el formato del tuit en el 
que no se ve ningún contenido amenazante.

Cuando ustedes hablan de «amenaçant», también tanto en Twitter como en la 
web, ponen «amenaçant» entre comillas. Entrecomillar «amenaçant» pone en duda 
que sea una verdadera amenaza. El cartel entero es este. No había ninguna dificul-
tad para sacar este cartel entero en la web, pero es que esta noticia también salió en 
el Telenotícies, y en el Telenotícies, a renglón seguido de hablar del lenguaje políti-
co, el presentador dijo: «I fent gala o fent ús d’una dialèctica poc subtil...», dice del 
cartel. O sea, «poc subtil» viene a decir que los autores del cartel fueron unos des-
carados o emplearon un lenguaje poco adecuado, pero la verdad es que parece hasta 
justificar el contenido.

Y es que al final lo que a nosotros nos parece es que ustedes, de alguna manera, 
contribuyen a la estrategia comunicativa del gobierno de dividir entre demócratas y 
no demócratas, y los amigos del pueblo y los enemigos del pueblo. Y ustedes aquí, 
evidentemente, quitaron responsabilidad a los autores alineándose con estas tesis 
que, por ejemplo, expresó la propia consellera Borràs, de Governació, cuando reci-
bió su famosa querella, que habló del «estat demofòbic». Pues, ese «demofòbic», la 
fobia al pueblo vendría ser esto que dice este cartel pero que ustedes suavizan pre-
cisamente para quitarle importancia.

Mire, todos estos, señor Sanchis, todos estos líderes es la oposición que repre-
senta a una mayoría de catalanes y que le reprobó a usted en el Parlamento. Yo creo 
que después de esta reprobación del mes de abril, en el mes de junio podrían ser un 
poquito más prudentes y tener un poquito más de cuidado cuando dan las noticias 
que afectan a todos esos líderes que representan a una mayoría de los catalanes.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyor diputat, les cometes serveixen en periodisme per expressar dos concep-
tes. El primer concepte és literalitat; per exemple, si hi ha una declaració o una ex-
pressió que utilitza una persona pública, expressen literalitat; i de vegades també 
les mateixes cometes són la minva dels recursos gràfics de què ens hem disposat a 
l’hora d’expressar-nos tipogràficament; les cometes també poden expressar anoma-
lia; es posa una cosa entre cometes quan és un estrangerisme, una paraula que no 
està registrada, etcètera. De vegades és difícil distingir-ho, però en aquest cas està 
clar que representaven literalitat.

Vostè diu que nosaltres ens apuntem a l’estratègia de dividir entre demòcrates o 
no demòcrates. Demòcrates, en principi, ho som tots, i vostès més que ningú, perquè 
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representen, precisament, la voluntat popular. Per tant, què diu? De veritat, és que de 
vegades... Miri, es va publicar el cartell en una altra mida i agafant la frase interior 
també, però queda clar que un cartell és vertical i queda clar moltes vegades que un 
format és horitzontal. I aleshores, una de dos, o poses el cartell al mig, amb escas-
síssima visibilitat, o el poses allargat i talles una part. Però si el text fa referència 
a la part tallada, vostès volen veure en això mala intenció. Només puc assegurar-li 
una cosa, que el mateix contingut de la notícia, més enllà d’una expressió concreta, 
representava la denúncia que vostès volien que es donara perquè és just que es doni, 
perquè és el que es va passar. No els ho puc dir d’una altra manera. Perdó...

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el seguiment de 
l’acte del president de la Generalitat a Badalona

323-00138/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el seguiment de l’acte del president de la Generalitat a Badalona, i la formula 
el diputat Fernando de Páramo, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Gràcies, president. Una previa, señor Sanchis: usted se entera de poco de lo que 
pasa en TV3. Con todo el respeto, ¿eh?, se entera de poco, porque las preguntas de 
Convergencia se las sabe todas y las de Ciudadanos no se sabe usted ni una. Enton-
ces, empiezo a sospechar.

Fíjese lo concreta que es esta pregunta sobre el seguimiento del acto al president 
de la Generalitat. A ver si es capaz usted, con esta concreción, de contestarla: ¿Exis-
tió, señor Sanchis, la pitada a Puigdemont en Badalona?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Potser perquè les formules de manera diferent, però no 
entrarem en això. Va existir aquesta xiulada? (Remor de veus.) Bé, hi ha altres grups 
que també les concreten molt i no són del Govern. Va existir aquesta xiulada? Sí.

El president

Senyor De Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Pues veo que estamos ante un nuevo episodio de fenómenos paranormales TV3. 
Ya saben ustedes, esos fenómenos en el que desaparecen las cosas de forma sospe-
chosa. Si pitan al presidente Puigdemont, no lo ponemos, no pasa nada; a ver si se 
van a enfadar los señores de Convergència con esa noticia.

Y usted dice que, claro, hay noticias que como no salen en ningún sitio no son 
noticia –bueno, es un criterio periodístico discutible, lo discutiremos otro día–, pero 
es que, a esta noticia, señor Sanchis, no le vale esa excusa de que no ha salido en 
ningún sitio. Twitter, que me imagino que es algún sitio; Antena 3, a informativos, 
que me imagino que es algún sitio; Televisión Española, informativos, que me ima-
gino que es algún sitio. Y luego, encima, ustedes tienen la oportunidad de rectificar, 
porque la realidad siempre le da una oportunidad a usted de rectificar, y en setenta 
y dos horas después vuelven a pitar al señor Puigdemont, en este caso en un acto de 
las víctimas del terrorismo. Segundo fenómeno paranormal de TV3 de la semana, 
señor Sanchis: tampoco aparece.
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Mire, yo ya sé que a usted no le gusta que piten al presidente Puigdemont. Yo ya 
lo sé que a usted no le gusta, es normal. Usted hace mítines con «esteladas» y hace 
mítines con la ANC. Es normal que no le guste. ¿Cómo le va a gustar que piten al 
señor Puigdemont, si el señor Puigdemont y su partido son los únicos que han vota-
do a favor de que usted siga? Normal, que no le guste que le piten. Si toda la oposi-
ción le ha votado para que usted se vaya y el único que le mantiene es el señor Puig-
demont. Pues claro que se enfada si le pitan, es normal: su puesto depende de eso. 
Pero yo reflexionaría, señor Sanchis, como periodista. Si el único que me apoya y el 
único que me respalda es del Gobierno, yo eso lo tendría en consideración. Pero es 
que a usted eso de las pitadas, «yo creo que no le interesan a nadie», debe pensar us-
ted, aunque salga en todos los medios de España menos en el suyo, qué casualidad. 

¿Sabe qué pasa? Que usted me puede decir: «Bueno, es que eso de los pitos, no 
tiene importancia», pero cuando pitan al himno de España, señor Sanchis, usted es 
el primero, usted es el primero en ponerlo en TV3; sí, en todas las noticias, señor 
Sanchis, cuando pitan al himno de España usted es el primero en que aparezca en 
TV3 por la mañana, por la tarde, por la noche e incluso hasta de madrugada, si pu-
diera usted, con las músicas lo pondría también al himno de España. Lo pondría 
siempre usted. Ahora, cuando pitan a mi amigo Puigdemont, entonces no.

Entonces, yo le propongo, señor Sanchis, ¡deje ya la goma de borrar de TV3! 
Déjela en el cajón, señor Sanchis. Hay que explicar la realidad, aunque a usted a 
veces no le guste, pero hay que explicarla siempre. Deme usted una explicación pro-
fesional, si es posible, de que una pitada al presidente de la Generalitat, que no es 
cualquiera, que sale en todos los medios menos en el suyo. Qué casualidad que en 
el único medio en que no salga es el de TV3; qué casualidad que en el único medio 
en que no salga es en el cual usted trabaja y al que el señor Puigdemont es el único 
que todavía le quiere en TV3.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies. No sé si vol que li contesti a la pregunta, que em defensi pro-
fessionalment i personalment... Dos o tres conceptes molt ràpids, perquè m’avisen 
contínuament que em passo del temps. Primer, a mi no m’agrada que xiulin a ningú, 
primer; a mi, personalment i professionalment; ni a l’himne d’Espanya, ni a l’himne 
d’Andalusia, ni a una jota. A mi no m’agrada que se xiuli –no m’agrada que se xiuli. 
Ara, també entenc que moltes vegades l’expressió popular fa que la protesta s’expli-
citi xiulant a uns i als altres. Punt número u.

Punt número 2. A mi no em salva ni em col·loca el president de la Generalitat. 
Sembla mentida la persistència que tenen vostès de partiditzar, governamentalitzar 
els mitjans públics. Hi ha una instància que es diu Consell de Govern de la corpora-
ció, que em va nomenar, i no precisament només amb els vots del partit del senyor 
president de la Generalitat, i que després, quan vaig posar la meua dimissió o el meu 
càrrec a disposició, millor dit, no van acceptar-la. Per tant, no em salva el president 
de la Generalitat. Deixin de confondre amb això, perquè si vostès estan reclamant 
veracitat i respecte a la realitat, la moció va passar pel Consell de Govern. A mi no 
em nomena el Parlament de Catalunya, em nomena el Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Poso a disposició el meu càrrec i em tor-
na a renovar-lo. Què té a veure amb això el president de la Generalitat?

Ja que parlem de veritats, parlem-les totes. El president de la Generalitat no no-
mena el director de Televisió de Catalunya a dit com vostès semblen..., no semblen, 
insinuen i afirmen una vegada i una altra. Hi ha una cosa que es diu una instància, 
que vostès també haurien de respectar, perquè emana del Parlament de Catalunya, 
que té una llei pròpia, que es diu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Són 
ells els que decideixen el meu càrrec, la meua continuació o no.
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La pregunta: realment li interessa? Bé, vostè m’ha preguntat si hi havia hagut 
una xiulada. Jo li demano..., no sé si tinc, no m’ha demanat, en canvi, per la intensi-
tat de la xiulada. És a dir, no m’ha dit si eren quatre, cinc, deu o trenta mil persones 
les que van xiular.

Vostè deu entendre que 2.500 persones xiulant, doncs, que això va ser una gran 
xiulada. Quan jo ho vaig sentir per Twitter no vaig veure que era tant, però si vostè 
m’ho diu m’ho creuré. D’acord, és possible, van ser dues mil persones xiulant en un 
acte a Badalona, dues mil persones xiulant. Bé, jo sentia que era una cosa una mica 
inferior, però, què hi farem. Sap què va passar en aquell acte? Que no hi havia una 
càmera de ningú –no hi havia una càmera de ningú. De televisió? Quina? (Remor 
de veus.) Vostè estava... Me pot respondre... Jo no li hauria de poder fer preguntes 
a vostè, però ja que ho diu o afirma sense que, a més a més, vostè pugui participar 
ara, li pregunto: digui’m una televisió que hi era allà.

I li’n diré una altra –no sé si tinc temps... (Pausa.) Pena, seguiré un altre moment.

El president

Senyor De Páramo, per què em demana la paraula?

Fernando de Páramo Gómez

Sí, és una qüestió d’ordre i sense voler crear polèmica. Simplement que agrairia 
que vostè no faci un debat amb els diputats de Ciutadans, sinó que contesti, si és 
possible, les preguntes que li fa el portaveu. I crec que és una dinàmica parlamentà-
ria. I ho dic amb tot el respecte, eh?

El president

Gràcies. Senyor De Páramo, si us plau.

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

323-00139/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre els canvis en la programació de TV3, i la formula la diputada Marta Ribas, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Ens han deixat amb l’ai al cor i ara estaria per deixar-li el temps perquè acabin 
el debat (rialles), però com que el tema és important no penso cedir els meus dos 
minuts i mig.

Li volia preguntar per alguns dels canvis que han fet en la programació i que, 
com saben, per la nostra sensibilitat en certs temes del que és la funció de servei 
públic de TV3 i de Catalunya Ràdio –però avui parlem de TV3– ens preocupen 
especialment. En concret, quins són els motius, per exemple, perquè s’hagi decidit 
unificar el Sense ficció i el 30 minuts, o perquè s’hagi decidit eliminar el programa 
Tot un món, l’Espai Terra o les desconnexions territorials de comarques.

Per què barrejo tots aquests temes? Perquè en tots aquests casos entenem que estem 
parlant de programes de continguts d’interès social, de clar servei públic: temes d’immi-
gració, de medi ambient, de territori o la funció didàctica i creativa i d’impuls del sec-
tor que tenen els documentals, i no entenem la motivació dels canvis en aquests temes.

El president

Gràcies, senyor Sanchis. Té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

El fet de modificar espais en la graella, de suprimir-los o de crear-ne de nous o, 
per dir-ho així, diversificar el seu contingut o escampar el seu contingut en programes  
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més grans i que podrien ser de màxima audiència, no representa, de cap manera 
–i m’agradaria que ho entenguera, perquè és la inquietud i això el que ens mou–, no 
representa, per dir-ho així, falta d’interès o no entendre que hem de difondre aques-
tes informacions, aquests valors, etcètera.

Hi ha hagut una sèrie de... Ens hem trobat amb la graella de tardor, amb una sèrie 
de canvis que impliquen una gran commoció en l’estructura de Televisió de Catalu-
nya, que és canviar tot el programa..., aquí ho estan dient contínuament –ja veurem 
com responen vostès, ara que no tindran el futbol, etcètera; sembla que per un costat 
estem posant l’accent només en l’audiència, per l’altre costat estem posant l’accent 
en temes que sí que són responsabilitat de TV3–, però aquests grans canvis, que és 
tota la franja del matí i tota la franja de la tarda, fins i tot la de novel·la, una part del 
prime time, etcètera, han implicat concentració i dispersió de recursos en uns temes 
o en uns altres.

Tots els programes que desapareixen seran substituïts o bé per programes sem-
blants o bé per diversificació d’aquells continguts en la graella i amb programes de 
prime time; tots. Demanem una mica de confiança en el sentit que tres mesos, dos 
mesos després que la programació de tardor sigui efectiva, la gent que se sent en 
aquests moments una mica neguitosa, alterada, perquè, ostres, s’ha canviat en una 
part de la programació uns programes que consideren importants, després digui si 
realment estem recuperant aquests continguts en altres franges o en altres progra-
mes iguals. En aquest sentit, és veritat que hi ha gent preocupada pel 33 recomana, 
gent preocupada per l’Espai Terra, per Tot un món, per Cinema 3, etcètera. Estem 
mirant de donar resposta a tot, perquè aquests programes tenen sentit. Però també 
ens han d’entendre que tenim uns recursos humans i tècnics limitats, i estem mirant 
la millor manera per garantir-los. 

La fusió de Sense ficció i del programa 30 minuts precisament és per tindre una 
millor disposició d’efectius i no dispersar l’esforç que es feia amb dos programes di-
ferents amb equips singularitzats i amb àrees singularitzades, com eren programes i 
informatius i, per tant, tot es fa, crec jo, amb una intenció de recuperar i mantenir els 
valors que se’ns han d’atribuir necessàriament per llei i per responsabilitat pública.

En tot cas, d’aquí a dos mesos –entenc i apunto la seua preocupació– en parlarem 
i mirarem a veure si ho estem fent més o menys bé. Esperem que sí.

El president

Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs, bé, entenent que hi pot haver recursos humans i tècnics limitats, 
nosaltres li posem l’accent que la prioritat siguin aquells continguts que són de ser-
vei públic i, per tant, sí, li exigim que s’hi pot ens expliqui –i si no, més endavant– 
com se substituirà o com estaran coberts aquests continguts que ara teníem, a més 
amb prestigi, amb Tot un món, amb Espai Terra, amb les desconnexions territorials 
al Comarques, amb el Cinema 3. 

I li vull entrar més en concret amb el tema dels documentals, perquè el que fan 
és un canvi de fons. No és petita cosa perquè, tot i que es mantinguin les marques 
i els horaris dels dos programes, del 30 minuts o del Sense ficció, el que fan és un 
canvi substancial. Fins ara es depenia de nous formats, lliure de control de comis-
saris polítics, i ara es passarà el control directe d’informatius. Això ja és un canvi 
substancial. Però, a més, això fa que s’acabi amb la lògica dels documentals com 
s’havia entès fins ara, durant vint anys, com a gènere propi, com diu el mateix llibre 
d’estil de la corporació.

I això té a veure..., els documentals tenen a veure amb informatius però no no-
més. I els recupero, no?, un article de la gent de Pro-Docs, de l’Associació de Pro-
ductors de Documentals de Catalunya, les seves propostes concretes, perquè ens les 
fem absolutament nostres, que és: si us plau, vetllin perquè es pugui seguir mante-
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nint i potenciant l’aposta pel documental com a gènere. Això és missió de TV3 i dels 
mitjans públics. Amb tota la seva riquesa de continguts i diversitat estilística. Si us 
plau, vetllin per seguir complint amb la missió també de Televisió de Catalunya de 
contribuir a l’enfortiment de la indústria audiovisual, que en el cas dels documentals 
ha estat un èxit, un gran èxit, i continua sent-ho, tot i les grans retallades que s’han 
patit els darrers anys.

I si no, advertir-los, com també fan els de Pro-Docs, que es corre el perill de mal-
baratar no només la feina realitzada, l’experiència acumulada i el prestigi internacio-
nal guanyat al llarg d’aquests anys pels professionals de Televisió de Catalunya, sinó 
també els esforços de tot un sector d’activitat econòmica i cultural del nostre país.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la posició de TV3 
davant determinats esdeveniments esportius

323-00141/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la posició de TV3 davant determinats esdeveniments esportius, i la formula la 
diputada Andrea Levy, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

Andrea Levy Soler

Intentaré fer bé la pregunta per guanyar-me el segell de qualitat del senyor Sanc-
his. Considera encertat l’anunci que va realitzar TV3 amb motiu de la final de la 
Champions entre el Real Madrid i la Juventus?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya

El considero discutible, perquè, si no el considerara discutible, no hauria mogut 
una certa polèmica i no n’estaríem parlant. Encertat? És discutible. Si vol, en la se-
gona part ho parlem més o ho parlem ara, però sí, sí, jo ho considero absolutament 
discutible, i vam tindre el departament de màrqueting i publicitat, que és qui fa les 
promocions, les seues raons per fer-lo. Si vol, les comentem després.

El president

Senyora Levy, té la paraula.

Andrea Levy Soler

Gràcies. Espero que les raons de màrqueting no sigui subterfugi de raons polí-
tiques, no siguin raons que continuïn amb la línia establerta amb TV3 d’uns contra 
els altres, de línies divisòries entre nosaltres i els que tenim, suposadament, enfront. 
Tenint en compte, a més, que es tractava d’un esdeveniment esportiu i que una te-
levisió pública no hauria de fomentar l’escalfament, la bronca, com a valor de l’es-
perit esportiu, que és el que la nostra opinió, l’opinió d’aquest grup parlamentari, 
feia aquest anunci.

I ens sembla que, tot i que vostè digués una estratègia de màrqueting, no ho és, és 
una estratègia política, que no és casualitat, que no és una anècdota, sinó que respon 
a una línia estructural de TV3 molt posicionada políticament en favor del procés, 
però que en aquesta qüestió, i per això va ser polèmic i per això vostè respon amb 
una certa incomoditat sobre si és encertat o no, va més enllà del que és un posicio-
nament polític, i és l’afició que es pot tenir envers l’esport i, en aquest cas, envers 
el futbol. Perquè, si tenim en compte les aficions al futbol a Catalunya, segurament 
trobarem més aficionats al Real Madrid que no pas a la Juventus. 
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El que passa és que a vostès la Juventus els serveix per anar contra un partit que 
representa la resta d’Espanya, per un partit que no respondria als interessos del posi-
cionament ideològic de l’independentisme. Però creiem que aquí s’ha traspassat una 
ratlla perquè, com dic, esbroncar no hauria de ser o escalfar no hauria de ser un valor 
que fomentés la televisió pública de Catalunya, i menys amb un esdeveniment espor-
tiu. Creiem que, justament, si volen fer una estratègia de màrqueting amb els anuncis 
de TV3, que fomentin els valors esportius, aquests podrien ser, justament, uns altres. 
I per això, doncs, m’agradarà saber quina és aquesta estratègia de màrqueting.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies. Una prèvia, el Real Madrid encara és un club només, eh?, o sembla que 
no vol ser més que un club. Si representen la resta d’Espanya, no sé si això forma 
part dels seus postulats fundacionals, però crec que a Espanya i en la resta d’Espa-
nya hi ha molts altres seguidors d’altres clubs, fins i tot de l’Atlètic de Madrid, que 
es poden enfadar si el Real Madrid perd. Per tant, em sembla que, en això, aquesta 
observació és una mica excessiva.

Efectivament, va ser una estratègia de màrqueting o publicitat, que encara no es 
diu «màrqueting i propaganda», i si vostè els vol posar aquest apel·latiu serà interes-
sant, però no és això. És a dir, el que es busca sempre és captar la màxima audiència 
i el màxim interès televisiu, i es fa des d’una manera jo crec que sempre molt profes-
sional. En aquest cas, què passava? S’entenia que el Real Madrid era el clar favorit 
d’aquesta competició, i s’entenia claríssimament que el partit podia tindre un escàs 
interès si ja partíem d’un guanyador previst d’una manera absolutament decantada 
i, per tant, el que s’intentava era invertir l’èpica i parlar dels rivals. No carregar con-
tra el Madrid, que no es fa ver en cap moment, sinó magnificar les possibilitats dels 
rivals per capgirar el resultat.

A partir d’aquí, les intervencions en alguns articles, des del meu punt de vista 
personal i professional, van ser molt excessives. Sempre hi ha gent preparada per 
carregar i per dir: «Ja es vol dividir el món entre bons i dolents.» En un partit de 
futbol hi ha uns i hi ha uns altres. Els dolents, en aquest cas, qui eren? Cap. No n’hi 
havia. Per què? Perquè no es malparlava de ningú. Què deia l’espot concretament? 
«Només hi ha onze homes capaços d’evitar l’inevitable, onze homes preparats per 
canviar el destí, fer viure una nit negra al totpoderós conjunt blanc» –que, efectiva-
ment, partia com a guanyador– «homes joves tocats per una vareta màgica, homes 
durs bregats en mil batalles, que beuen l’elixir de la joventut eterna. A Europa no-
més hi ha onze homes» –efectivament, perquè van arribar a la final– «capaços de 
capgirar la història. Juventus - Real Madrid a TV3. Dissabte que ve al vespre.» Vos-
tè què veu aquí d’atac al Real Madrid? Pregunto. 

No serà que s’està dient: el Real Madrid és l’equip que guanyarà aquest partit, és 
el que concentra totes les travesses, és el que té la capacitat, segur, de guanyar-lo, 
com de fet va passar, i al davant ha d’haver-hi un rival, del qual hem de trobar les 
virtuts per convertir en èpica aquest partit? Eh que, potser, no li agrada la meua in-
terpretació? Doncs, a mi tampoc, però jo la crec legítima. A mi no m’agraden les 
interpretacions que es van fer en aquelles columnes de premsa i la que ara mateix 
estava deixant entendre. Perquè em sembla que és bastant esbiaixada en aquest sen-
tit, també. Si no, tinc el contingut només de l’espot.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el propòsit de fer 
desaparèixer programes temàtics i històrics

323-00142/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre el propòsit de fer desaparèixer programes temàtics i històrics, i la formula el 
diputat... (pausa) Adriana Delgado. Té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, president. Bé, bon dia a tothom. Bé, nosaltres, aquesta pregunta, com 
deia el nostre enunciat de forma concreta, va sobre aquest anunci que havien fet 
setmanes enrere, sobre la desaparició de programes i espais de televisió que, du-
rant anys, han fet aquesta tasca de divulgació i sensibilització en diferents àmbits, i 
ara hi feia referència la diputada Ribas, així que tornarem a treure el tema d’algun 
d’aquests programes en concret, tot i que ja ha respost sobre els canvis en la progra-
mació de tardor i que esperem una mica i tinguem confiança. Però ens referirem, en 
concret, a algun dels programes per si pot concretar més en la seva resposta.

Nosaltres estem preocupats per aquest anunci, per aquesta possible desaparició 
d’aquests programes. Programes de servei públic, fets amb ofici i exigència profes-
sional, que només televisions públiques, com TV3, poden oferir a l’audiència. Ja s’ha 
parlat d’Espai Terra, sobre natura, meteorologia i respecte pel medi ambient, com bé 
saben. I nosaltres també recordarem que temps enrere ja va desaparèixer El medi am-
bient, després de vint-i-dos anys d’emissió. També fèiem referència a les desconnexi-
ons del Telenotícies comarques i també a Tot un món, l’únic programa dedicat a l’ar-
relament de les persones immigrades i de com s’integren en la vida social i cultural 
de Catalunya, que som país d’acollida. Ens han informat, però, que aquest programa 
sí que podria continuar, i no s’ha donat resposta específicament a aquest programa. 

Nosaltres estem preocupats, evidentment, per aquests canvis. Són programes que 
distingeixen la nostra televisió pública, de continguts d’interès i de proximitat, que 
no vol dir locals, que connecten amb l’audiència del país i esdevenen referents per al 
gran públic o per a públics més específics. Per tant, senyor Sanchis, ens repetim en 
les preguntes al per què han decidit aquests canvis, treure algun d’aquests progra-
mes de la graella, com els pretenen substituir. En tot cas, com divulgaran aquests 
continguts més de caire ambiental, de caire social i, a més a més, temes de plena 
actualitat. I, en concret, si ens pot confirmar que Tot un món es mantindrà, com cre-
iem nosaltres que hauria de ser.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula. 

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Hi ha dues maneres de distribuir el contingut informatiu, 
d’entreteniment o cultural, que és, o bé concentrar-los en petits espais, aquesta ha 
estat una manera de ser televisiva que encara ara es manté i nosaltres encara mante-
nim, i que xoca contra una altra manera de fer televisiva, que és fer programes molt 
llargs, que acumulen audiència i que després, a l’hora de calcular-la, resulta que et 
pot sortir o poden sortir més positius. Per exemple, no permeten canvis o no facili-
ten els canvis d’audiència quan tu acabes un programa, comences una franja de pu-
blicitat i n’encetes una altra.

Són consideracions que, al final, moltes vegades es tenen i que poden ser bones 
o equivocades, però sempre intentant aconseguir la màxima fidelització del públic 
i que la gent, que cada vegada més en televisió és més infidel i fa zàping contínua-
ment, vostès ho saben, es queda retinguda en la programació del seu canal o del ca-
nal que tenen en aquell moment. Per tant, una de les maneres... Això per un costat.
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Per un altre costat, és veritat també que un programa, quan és com a tal, exigeix 
una sèrie de recursos humans i tècnics que moltes vegades fa que, quan això ho di-
lueixes en un programa més gran, siguin més aprofitables. Però també és veritat, 
d’altra banda, que la marca d’un programa és molt important, i que si, per exemple, 
tot el que hi ha en l’Espai Terra es fa ara en el programa A tota pantalla, que subs-
tituirà a Els Matins, que fem ara, tota la part d’entreteniment, i la dilueixes, doncs, 
encara que posis els mateixos continguts, el fet de diluir-los poden perjudicar-ne la 
difusió, per dir-ho així.

Tot això és el que estem tenint en compte, i ho tenim tot damunt la taula. És a dir, 
la necessitat o no de mantindre algunes marques, la necessitat d’aprofitar millor al-
guns equips humans i tècnics i la necessitat de retenir l’audiència i no fer salts en petits 
espais, que el que fan és, moltes vegades, que t’abandonin la gent que t’està mirant.

Bé, en tot cas, que quedi clar, i això és el que me comentava abans la diputada de 
Catalunya Sí que es Pot, que la nostra intenció no és, en absolut, disminuir, menyste-
nir o reduir els continguts d’aquests programes. Es podia entendre només en aquest 
sentit, i en altres coses, vostè ho ha dit, alguns encara estan en revisió, eh?, i estan en 
estudi i altres alternatives. És veritat que hi ha supressió al 33 recomana, però tam-
bé és veritat que tindrà una alternativa, i també és veritat que hi haurà un programa 
cultural en un prime time de TV3. Ho estem revisant tot. Però estiguin tranquils en 
el sentit, nosaltres estem per donar fe, almenys és la intenció, que la intenció és man-
tindre tot això en programació d’una manera o d’una altra.

El president

Senyora Delgado. Té la paraula.

Adriana Delgado i Herreros

Més que res era també, com que a nosaltres ens havia arribat aquesta informació 
de Tot un món, si, en aquest cas, pot confirmar que sí que es mantindrà.

El president

Senyor Sanchis. 

El director de Televisió de Catalunya

Com que estem definint ara la programació de tardor i també dependrà dels re-
cursos que tenim, està en estudi, ho estem mirant, i en el moment que prenguem 
una decisió ja mirarem si el diluïm també en un altre programa o mantenim el pro-
grama com a tal. Però, en aquests moments, hi ha algunes decisions que encara no 
hem pres, precisament perquè encara no sabem del tot quins recursos tindrem per 
al setembre.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la reestructuració 
de la franja matinal de la graella de la temporada vinent

323-00144/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la reestructuració de la franja matinal de la graella de la temporada vinent, i la 
formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té 
la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Senyor Sanchis, de fet, ara, a la resposta que vostè dona-
va precedint aquesta pregunta, ja ha avançat alguna d’aquestes qüestions. Efectiva-
ment, hem anat sabent algunes novetats pel que fa a la graella de cara a la temporada 
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vinent. En especial, jo crec que a la darrera comissió, a més a més, vam parlar de la 
franja de la tarda. Hem anat desgranant diverses informacions. I a nosaltres ara ens 
agradaria que concretés una mica, ho ha fet, eh?, ja l’hi dic, en la pregunta anterior, 
però a la franja del matí. 

És veritat que ja hem tingut alguna informació. Vostè s’hi referia, no?, a aques-
ta divisió. U, d’una banda, hi ha el comarques, que també en vàrem parlar. I de la 
franja, diguem-ne, que a dia d’avui ocupava Els Matins de manera ininterrompuda, 
aquesta divisió entre la part més informativa a la primera franja i aquesta segona, 
amb aquest nou programa A tota pantalla, d’un magazín més d’entreteniment, no?, 
com va sortir publicat per la mateixa corporació.

De fet, vostès, si no vaig errat, ja han anunciat que la primera part la seguirà con-
duint la senyora Heredia, i la segona, vostè ha fet bona aquella amenaça que va fer el 
primer dia de valencianitzar TV3, el dia de la Conxa Piquer, si no ho recordo mala-
ment, i per tant, amb aquest fitxatge de la Núria Roca, valenciana –i, per tant, compa-
triota seva–, en aquesta franja que nosaltres celebrem, com va anunciar la corporació.

Per tant, senzillament, era preguntar-los a què responen una mica aquests can-
vis, què n’esperen d’aquesta reestructuració, també d’aquests nous fitxatges, noves 
cares, que, de fet, ha sigut una de les qüestions que també reiteradament ha sortit en 
aquesta comissió, etcètera, i que, per tant, aquests fitxatges externs, no sé si ha sigut 
vostè personalment, eh?, però en qualsevol cas que des de l’equip que vostè ha diri-
git han fet aquesta aposta que segur que és encertada i, per tant, doncs, senzillament 
saber algun detall més, si el pot explicar, algun canvi rellevant que pugui comportar 
aquest nou disseny de la franja matinal per a la temporada vinent.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

La reformulació de tota la franja matinal de TV3 és un repte molt important. 
La programació actual, Els matins, tal com estava articulat, estructurat i pensat ha 
funcionat durant molt de temps, però enguany això, juntament amb el programa de 
tardes, que fins ara es deia Divendres, ha donat símptomes evidents de cansament i 
d’esgotament de fórmula, i per tant, ens havíem d’inventar, havíem de començar a 
articular una fórmula substitutiva diferent. La mala sort –en televisió això és un pèl 
arriscat– és que ens toca canviar-ho tot en el mateix moment: al matí, la tarda, la 
telenovel·la, alguns aspectes del prime time. 

Per tant, els diputats que estan pensant sempre com poden fer perquè els direc-
tius, el director de TV3 patisca una mica, dient-ho també en valencià, doncs, ara tin-
dran la possibilitat si no ens en sortim. Realment, estem fent una aposta important. 
El que s’ha intentat, en aquest sentit, és que hi haguera una part informativa, com 
fins ara, plenament informativa, i que la segona part, que es dirà A tota pantalla, 
sigui més d’entreteniment. Aquella gent que es pensa que he vingut per fer d’agita-
ció política, doncs, haurien de saber també que l’entreteniment em preocupa molt.

Sobre la concreció de presentadors, etcètera, no és atribuïble al meu origen iden-
titari o a la meua partida de naixement, sinó a la voluntat del director del programa, 
que es diu Òscar Nogueira. És un gran professional de la casa, fins ara ha fet Joc de 
cartes, l’últim programa que ara mateix està emetent, un programa que ha funcio-
nat, i sobre ell li van donar la responsabilitat de dirigir i articular aquest programa. 
Ell va demanar des del primer moment que volia una presentadora que es diguera 
Núria Roca. No ha estat per valenciana, ni per les seues declaracions més o menys, 
en un moment determinat, en alguns dels mitjans que ha treballat que ha estat con-
tractada, sinó per dirigir –codirigir, millor dit–, presentar un programa d’entreteni-
ment, i esperem que ho faci molt bé. Esperem-ho. Si, a més a més, ho fa molt bé i és 
valenciana, doncs, miri, jo orgullosíssim, però no ha estat aquesta la causa principal, 
evidentment, sinó atendre les raons del director del programa.
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El president

Gràcies. Ara ajuntarem la...

Gerard Gómez del Moral i Fuster

President, només per matisar...

El president

Senyor Gómez del Moral, té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Efectivament, eh? Senyor Sanchis, li deia com a ironia del que vostè va fer el pri-
mer dia, però, en qualsevol cas, deixi’m dir-li que, efectivament, jo el vull felicitar 
no només a vostè, també al director. 

Ho dic perquè sovint a vegades es vol donar, sobretot des d’aquesta comissió, la 
sensació que si a TV3 no volem amagar i estar pendents de manipulacions i de no 
sé què i de no sé «quantos». Doncs, miri, jo crec que fer una aposta per fitxar noves 
cares és important, és bona, és positiva, jo els felicito, i a més a més sense impor-
tar en absolut què ha dit en el passat –com vostè ha dit– o quina és la seva opinió 
política, sinó una bona professional, que ho ha demostrat en nombrosos programes 
d’entreteniment. Per tant, jo el felicito.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, deu segons.

El director de Televisió de Catalunya

Només faltaria, no?, perquè de vegades se’ns nega la major. I quant als noms que 
articularan tota aquesta programació de tot el dia surt Lídia Heredia, Núria Roca, 
Vador Lladó, Raúl Jiménez, algú s’hauria de preguntar si això és manipulació polí-
tica o és aplicació del criteri de professionalitat; aplicació estricta del criteri de pro-
fessionalitat. Bé, ja, però no té per què pensar igual que jo.

El president

Gràcies, senyor Sanchis. 

Preguntes acumulades relatives a la previsió operativa per a garantir la 
qualitat dels serveis informatius durant l’estiu 

323-00145/11 i 323-00146/11

Ara agruparem les preguntes número 17 i número 20, sobre la previsió operativa 
per a garantir la qualitat dels serveis informatius durant l’estiu, dirigides cap al di-
rector de Catalunya i de TV3, i la formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, president. Disculpin, perquè al principi, quan ha demanat si hi havia 
agrupació de preguntes, devia estar una mica despistat i m’ha passat per alt, però és 
la mateixa pregunta per als dos directors dels mitjans i, per respecte a tothom, fer la 
mateixa pregunta dues vegades per separat em semblava poc apropiat i demanava 
poder-ho agrupar, i els agraeixo la seva disponibilitat a fer-ho.

Atenent la realitat política que viu el nostre país, és més que previsible que aquest 
estiu la realitat informativa sigui més dinàmica i plena durant el període estival que 
no pas en anys anteriors. I ho dic, per exemple, pensant que s’ha habilitat una part del 
mes d’agost com a període parlamentari. També ho podria dir perquè s’ha detectat 
un augment de l’activitat investigadora de la Guàrdia Civil respecte als funcionaris, 
etcètera, però prefereixo fer-ho en termes de neutralitat i dir: «Hi haurà actualitat po-
lítica, segur». I en aquest sentit, a l’hora de preparar les graelles informatives, que a 
l’estiu de vegades són més fluixes o hi ha menys recursos, doncs, aquesta era la pre-
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gunta. Saber quina és la previsió operativa en l’àmbit d’informatius, tant pel que fa a 
la televisió com pel que fa a la ràdio, per garantir la màxima qualitat i, com sempre, 
independència i transparència a l’hora de gestionar els informatius d’aquest estiu.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Té vostè raó, perquè, en fi, és un fet objectiu: hi haurà una 
activitat política extraordinària tant a partir del mes d’agost o el mes de setembre i 
octubre –això sembla, d’entrada–, per la voluntat política i parlamentària que hi ha 
en aquest sentit. Ens trobem amb un problema. 

Sí, estem reforçant-ho, evidentment, perquè sabem que poden passar moltes co-
ses. La nostra obligació és reforçar aquesta previsió informativa de mitjans humans i 
tècnics, però resulta que el mes de juliol i el mes d’agost a la Televisió de Catalunya 
la gent també fa vacances, i resulta que tenim recursos limitats. Resulta que estem 
preparant tots els programes del setembre, que en una part important també són in-
formatius. En definitiva, estem patint per ajustar equips i de vegades no arribem a 
tot. I segons el que passi, encara patirem més, perquè hi ha molta gent, però també 
és veritat que hi ha les vacances i que hi ha uns moments molt complicats en la nos-
tra pròpia programació interna.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com a director de Catalunya Ràdio em 
sento orgullós de poder afirmar que Catalunya Ràdio sempre, històricament, ha estat 
a l’alçada dels grans esdeveniments informatius i que sempre ha respost a la dimensió 
de l’actualitat amb alta professionalitat i voluntat de servei, fins i tot quan és l’estiu.

Però no només amb els esdeveniments de caràcter polític –com aquest estiu po-
dria ser el cas–, sinó en general, qualsevol tipus d’emergència informativa, de tot 
tipus d’índole, tenen la cobertura dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, que 
treballen amb una àmplia experiència, professionalitat, rigor i passió per la informa-
ció i per la proximitat, tot i que els efectius –com comentava abans el director Sanc-
his– són els que són i no són segurament els que havíem tingut en altres èpoques.

El cap d’informatius de Catalunya Ràdio m’ha detallat que, atenent a les previsi-
ons informatives d’aquest estiu, la programació, tant de Catalunya Ràdio com de Ca-
talunya Informació, els mesos de juliol i agost, es modificarà mínimament. L’Infor-
matiu del migdia mantindrà la seva durada habitual de trenta minuts, entre les dues 
i dos quarts de tres del migdia; l’Informatiu del vespre reduirà la seva durada de sei-
xanta a trenta minuts i s’ubicarà a la franja de set a dos quarts de vuit del vespre. Els 
caps de setmana, el Catalunya migdia es mantindrà amb normalitat entre les dues i 
dos quarts de tres del migdia. I pel que fa a Catalunya Informació, seguirà emetent 
les vint-i-quatre hores sense interrupció, però avançarà l’horari d’informació enre-
gistrada a les dotze de la mitjanit en lloc de la una de la matinada, com és habitual.

Per garantir la màxima coordinació, el cap d’informatius, Francesc Cano, només 
serà fora de l’emissora els dotze dies compresos entre el 24 de juliol i el 4 d’agost, i 
també hi haurà sempre, com passa tots els estius i els festius, algú de la direcció de 
Catalunya Ràdio per si cal reaccionar de manera ràpida. Per tant, els puc assegurar 
que si passa alguna cosa aquest estiu o els propers mesos, si posen Catalunya Ràdio 
o Catalunya Informació, tindran la millor informació.
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El president

Gràcies. Senyor Cuminal, té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Faig ús del torn, per si algun dels directors vol afegir alguna cosa o no, per do-
nar l’oportunitat que es pogués completar. Tot i així, agrair les explicacions. Mos-
trar el nostre suport al senyor Cano i la nostra solidaritat, si ha renunciat a una part 
important de les seves vacances, i també, evidentment, per matisar que el motiu de 
la pregunta és donant per descomptat la qualitat dels serveis informatius de sempre, 
tant de la ràdio com de la televisió, sobretot també en casos que hi han hagut emer-
gències, que es donen per suposat, però aquest any tot sembla indicar que no serà 
una cosa sobrevinguda, sinó que es pot contemplar. I, per tant, aquest era el sentit 
de la pregunta, i agraeixo molt les seves explicacions.

Gràcies.

El president

Gràcies. Si volen contestar, senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Sí, només una cosa molt ràpida, que també preveiem que tal com estiguin anant 
les coses això pot també implicar canvis de més profunditat en la graella. Si l’acti-
vitat política, si l’actualitat política es posa en un punt de màxima expectació i de 
màxima –per dir-ho així– activitat, doncs, sí, evidentment, ho haurem de seguir i 
esperem seguir-ho amb el rigor que tant l’audiència com les enquestes detecten tant 
en la informació que fa Catalunya Ràdio –crec parlar molt bé en nom del meu col-
lega director– com dels informatius de TV3.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el paper dels 
documentals en la revisió de continguts i graelles

323-00147/11

Passem, doncs, a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Cata-
lunya, sobre el paper dels documentals i la revisió de continguts i graelles, i la for-
mula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. És un tema que ha anat sortint una mica, en tot cas li do-
narà temps a poder expressar, si hi ha alguna cosa més a aclarir sobre els documents, 
però m’agradaria fer una petita prèvia. Vostè, quan va comparèixer, ens va dir: «Jo 
proposo reaccionar ràpidament si detectem que hi ha coses que no funcionen. Proposo 
repensar graelles de cara a intentar trobar solucions en algunes coses que puguin suc-
ceir.» I avui s’ha fet palès. És a dir, avui no s’ha parlat d’audiències, però jo crec que 
bonament el representant del Partit Socialista ha dit: «Avui no hi ha pregunta, però 
anem millor del que ens pensàvem» i, per tant, en aquest sentit, en part segurament és 
al repensament i a la reacció. I en aquest sentit, felicitar-los. També deia el represen-
tant del PSC que no ens hem de donar per satisfets, i és cert, i hem de seguir treballant. 

Però si poso l’accent en felicitar-los pels resultats és perquè, si ara anéssim una 
mica endarrere, les previsions d’algunes persones d’aquesta comissió era que ara, 
en aquests moments, de fa un any enrere, ara estiguéssim absolutament desnonats i 
arruïnats. I en aquest sentit, evidentment, hem de seguir millorant, però estem a po-
ques dècimes de qui està essent líder en aquests moments a nivell de televisió i, per 
tant, crec que si les coses es fan bé s’han de dir.
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En aquest sentit, en la línia de reaccions ràpides o de replantejaments de graelles 
–ja s’ha dit–, un dels referents que ha donat prestigi a la cadena són els documentals. 
En aquest replantejament de continguts de graelles –insisteixo en algunes preguntes 
que ja eren fetes–, és a dir, s’ha pensat en refer d’alguna manera els documentals, 
amb alguna iniciativa concreta al respecte? I si és que sí –tal com sembla que vostès 
ja han apuntat en algunes respostes–, amb quins objectius orienten aquestes modifi-
cacions que hi pugui haver sobre els documentals a la televisió?

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor diputat. Quan parlem d’audiències –ja es va veure en l’anterior 
sessió–, parlem del mes sempre anterior, que són les que a vostès els arriben els re-
sultats, però les audiències del mes de juny el que han demostrat és que TV3 pug-
nava i ha estat discutint fins l’últim moment pel lideratge contra Tele 5, que és la 
que fins ara l’ostenta. No ha estat només que hem avançat una dècima, sinó que hem 
avançat moltes dècimes, fins i tot un punt. I durant els primers quinze dies érem 
líders nosaltres, els últims quinze dies ens han guanyat, de vegades per aspectes 
tan accidentals i anecdòtics com que La riera, en lloc d’acabar-se una setmana un 
divendres, es va acabar el diumenge de la setmana anterior. Amb La riera potser 
estaríem discutint ara de ser líders, però, miri, són aquestes coses; de vegades són 
detalls increïbles.

Respecte els documentals, la gent de l’Associació de Productors de Documen-
tals, la Pro-Docs, ja van vindre a parlar amb TV3 quan van veure que hi havia can-
vis en la direcció del programa 30 minuts i del programa Sense ficció, i els vaig dir 
en aquells moments que no es preocuparen i que de cap manera ningú es posara la 
bena abans de patir la ferida, perquè la política de documentals en el cas de TV3 no 
només es manté, sinó que encara serà més ferma. El que passa és que un d’aquests 
dos programes havia donat ja algun símptomes d’esgotament en la graella amb la 
fórmula que tenia i hem procurat unificar els dos programes en la vessant que tenen 
d’informatius, en la vessant que tenen de reportatges, per dir-ho així, amb un mateix 
director que té claríssim que la política de documentals que ha de mantenir el Sense 
ficció continuarà sent la mateixa, i que l’estructura de personal, que jo crec que ha 
treballat molt bé en els últims anys, continuarà essent la mateixa. 

Vull dir, TV3, en aquest sentit, no variarà ni un mil·límetre una política com vos-
tès i les diputades de l’altre grup parlamentari han comentat que, vaja, que mereix 
elogis, que val la pena i que, a més a més, exposa, evidencia una connexió amb la 
gent del sector, que no tenen altres finestres on treballar, i que moltes vegades reque-
reixen esforços enormes per uns resultats que, pel que fa a audiència, poden no ser 
espectaculars, però pel que fa a resultats, a resultats artístics, culturals, informatius, 
televisius, etcètera, etcètera, són molt remarcables. Els continuarem. Perquè som un 
servei públic, sí?

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre els 
canvis en la graella de la temporada vinent

tram. 323-00143/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre els 
canvis en la graella de la temporada vinent, i la formula el diputat Gerard Gómez 
del Moral, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.
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Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Deixi’m agafar-ho a l’última reflexió final de la meva 
darrera pregunta, no?, des de la bancada hooligan potser, se’ns deia. Només faltaria, 
no? És clar, però és que en aquesta comissió estem acostumats a qüestionar la pro-
fessionalitat de periodistes a partir de si fan algun tuit personal, si van a algun acte, 
si han tingut alguna opinió personal. Nosaltres no ho fem. A nosaltres ens és igual 
el que pensin mentre siguin bons professionals, que és el que hauríem de demanar 
d’una televisió pública. Per tant, seguint on ho havíem deixat, efectivament... Dic 
«seguim» perquè seguim parlant de graella, no? Abans ho fèiem de la televisió i de 
nous fitxatges i ara ho fem també de la ràdio. És cert que la temporada passada la 
ràdio va tenir un canvi de graella generalitzat, una aposta amb l’etiqueta que, si no 
m’erro, que «Catalunya Ràdio es mou». Perquè, realment, va haver-hi un replante-
jament gran de la graella.

A nosaltres ens interessaria conèixer, saber quin és una mica el plantejament de 
la graella de la temporada que ve, si hi haurà alguns canvis o no. És veritat que no 
hi haurà tants..., és impossible, no?, que hi hagi tants canvis, ni seria desitjable que hi 
hagi tants canvis com van haver-hi l’any passat, perquè es van fer moltes apostes que 
han funcionat i que, per tant, cal seguir-li donant continuïtat. Però sí que ens agra-
daria saber una mica quin és, doncs, l’objectiu que plantegen amb aquesta graella. 

Sí que abans feia esment –per això continuo, no?, perquè canviem de mitjà, però 
és similar, no?–, feia esment al fitxatge de la Núria Roca en el cas de la tele. Doncs, 
en el cas de la ràdio també cal aplaudir el fitxatge de la Cristina Puig, una gran pro-
fessional. Per cert, acomiadada de Ràdio i Televisió Espanyola per motius ideolò-
gics; no és que ho digui jo, ho va dir un jutge, al final, no?, perquè no li van donar 
la raó i va ser un acomiadament improcedent. Per tant, doncs, jo aplaudeixo també 
que es fitxi persones, periodistes independents, d’absolut acreditat prestigi professio-
nal i que han fet el que han de fer els periodistes, que és opinar i discrepar, si convé, 
doncs, de la direcció quan cal.

Per tant, més enllà de felicitar-lo també per l’aposta i per aquest nou fitxatge, 
que segur que és important, ens agradaria saber, com li avançava abans, quins són 
una mica els canvis, quins objectius es plantegen, i si també, i vostè també com a la 
contrapart de mitjans digitals, si a la graella digital també hi ha alguna variació de 
cara a la temporada que ve.

Gràcies, president.

El president

Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, a l’anterior comissió de control, el seu 
company de grup parlamentari, el diputat Cuminal, em preguntava per la graella de 
la propera temporada i tinc a bé de dir que, efectivament, un mes després gairebé, 
som aquí havent fet la feina des de la direcció de Catalunya Ràdio. Tenim graella. 
Aquesta graella fa una aposta per la consolidació de tots els programes nous que van 
començar la passada temporada, i el que sí que fa és tres canvis, bàsicament. Un 
d’ells és que Sílvia Cóppulo farà un programa d’entrevistes setmanal el cap de set-
mana, el dissabte d’una a dues, amb un format que era radiofònic, que és El divan, 
que aquesta proposta radiofònica tindrà una derivada televisiva i, per tant, és un pas 
més que fan TV3 i Catalunya Ràdio, en el sentit de les sinergies i de la confluència, 
i que això s’emetrà per TV3, però no en el mateix temps que s’emeti per la ràdio el 
dissabte d’una a dues. 

Per tant, aquesta aposta per El divan en versió radiofònica i televisiva ens ha dei-
xat lliure la franja de la segona hora del Catalunya vespre, on fem una incorporació, 
com vostè destacava, de Cristina Puig, que creiem que és una gran professional, amb 
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una llarga trajectòria, tant en ràdio com en televisió, i que manté l’aposta de «CatRà-
dio es mou». I finalment, el cap de setmana, el que fem és el que El suplement co-
mença a les sis del dematí i no a les vuit i, per tant, guanya franja horària. Apostem 
per El suplement donant-li més durada. Això va lligat també a una millora del con-
tracte, que aquests dies està acabant de tancar la vicepresidenta amb la productora 
que gestiona el programa El suplement, i ens permet posar el programa de cultura 
popular, Mans, en una millor franja d’audiència, que és el diumenge d’una a dues. 

Hem fet la feina. Només falta que ara, des de la corporació, es concretin aquests 
contractes. Estic convençut, perquè em consta, que la vicepresidenta té la voluntat 
de que no es produeixin situacions com les que sí que es van produir la temporada 
passada. I consolidant això, creiem que aquest any CatRàdio se seguirà movent, però 
apostant per la renovació que vam fer la passada temporada. I que, per la part digital 
–lògicament, tots aquests programes tindran una aposta forta digital–, la renovació 
serà o els canvis seran a partir del gener, perquè la graella digital la vam posar en 
marxa, de +CatRàdio, un cop començada la temporada regular.

Ja a la web de Catalunya Ràdio es pot tenir tot el detall d’aquesta graella. L’altre 
dia la vam passar, la setmana passada, pel consell de govern i, per tant, compta amb 
aquest aval. I, a més a més, els representants dels treballadors, que avui em sembla 
que debuta la presidenta del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, la Mercè Alco-
cer, aquí, doncs, li vam explicar i estem convençuts que serà una molt bona graella 
per a una gran temporada marcada per una actualitat intensa.

El president

Gràcies, senyor Gordillo. Senyor De Páramo, per què demana la paraula?

Fernando de Páramo Gómez

Sí, per una qüestió d’ordre i de respecte parlamentari i al·lusions directes. 

El president

Trenta segons.

Fernando de Páramo Gómez

Creo que ha estado muy desafortunado, señor Gómez del Moral, con esa ex-
presión de «bancada hooligan». Yo a usted no le llamaría hooligan nunca en sede 
parlamentaria, incluso aunque en su partido y en las juventudes de su partido fuesen 
condenados dos miembros de su partido por amenazar de muerte a Albert Rivera. 
Yo no le llamaría nunca hooligan, y ha estado muy desafortunado. Y le pido, por 
respeto a los votantes de este partido y a los miembros que estamos sentados hoy 
en esta bancada, que retire, que pida disculpas y, por supuesto, le serán aceptadas.

El president

Senyor Gómez del Moral, per què demana la paraula?

Gerard Gómez del Moral i Fuster

No, probablement per la mateixa qüestió d’ordre. És a dir, fa pocs minuts, aquest 
diputat...

El president

Trenta segons.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

...el senyor De Páramo, eh?

El president

Trenta segons.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

D’acord, d’acord. Gràcies, president. Ha demanat justament una qüestió d’ordre, 
dient que no s’interpel·lés, que no es preguntés a l’oposició, que..., etcètera. Hi ha 
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aquí uns quants diputats que estem intentant fer preguntes i, permanentment, es-
coltem els seus comentaris, opinions, exabruptes alguna vegada, etcètera, i la seva 
constant interpel·lació a la persona que està parlant. I després es queixen, diguem-ne, 
de que els contestem. 

Bé, si ens cenyim a la dinàmica parlamentària, doncs, uns fan preguntes i uns 
altres responen. Si quan un intervé, permanentment, al que es dedica és a contestar 
i a reprovar les opinions dels altres quan no és el seu torn, és difícil fer aquest debat 
parlamentari. Per tant, l’adjectiu hooligan està, simplement, subjecte a aquesta si-
tuació, que és que no es compleix la dinàmica parlamentària. I, per tant, si tots ens 
cenyim a les normes, segur que podrem fer un debat molt tranquil.

El president

Gràcies, senyor Del Moral. Els agrairia, després de veure les diferents interven-
cions, que els portaveus, en tot cas, quan acabi la comissió, ens reunim i valorem la 
situació.

(Pausa.)
Retira la seva aportació a la intervenció?

Gerard Gómez del Moral i Fuster

No, però és que, diguem-ne, l’aportació és...

El president

No.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

...des d’un punt de vista semàntic. No, no, president; vostè, si em demana que... 
(Veus de fons.) Home, però jo estic parlant d’un comportament hooligan en el sentit 
que és el que sol fer quan un expressa les seves opinions d’una manera molt evident, 
no?, en un context que probablement no és el que toca. 

Crec que estem en una comissió parlamentària i, per tant, jo soc de l’opinió que 
cal respectar els torns.

El president

Molt bé. Gràcies. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la 
trajectòria, el tractament de la informació i l’acceptació per l’audiència 
dels programes El matí de Catalunya Ràdio i El suplement de Catalunya 
Ràdio

323-00148/11

Passem ja a l’última pregunta de la comissió, dirigida al director de Catalunya 
Ràdio, sobre la trajectòria, el tractament de la informació i l’acceptació per l’audièn-
cia dels programes El matí de Catalunya Ràdio i El suplement, i la formula el dipu-
tat Jordi Cuminal, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. Senyor director, feia referència a la comissió passada 
i, de fet, jo també volia començar per aquí, perquè quan vostè parlava o valorava, 
a nivell d’audiència, a nivell de resultats els nous programes, jo veig una referència 
als que no eren tan nous. I em va semblar que, potser ni per part meva ni perquè 
vostè tampoc no tenia massa temps, vam acabar de destinar-hi els minuts que pot-
ser mereixen programes que, com molts d’altres, han esdevingut referents en la pro-
gramació de Catalunya Ràdio. I com que l’altra vegada vam parlar més dels nous, 
jo, aquesta vegada, doncs, també li volia parlar més dels que porten una trajectòria 
important, no?
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I, en aquest sentit, també per donar peu a si, això sí, en la passada reunió no hi 
havia hagut prou temps per esplaiar-se o per reconèixer el que aporten, no?, de la 
rellevància, el tractament de la informació o l’acceptació per part de l’audiència de 
dos programes, que, a més a més, donen rigor, veracitat, imparcialitat, al conjunt 
de l’emissora, amb molt pes en el camp dels informatius, com són El matí de Cata-
lunya Ràdio, que dirigeix i presenta la senyora Mònica Terribas, i El suplement de 
Catalunya Ràdio, del senyor Ricard Ustrell. 

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, efectivament, són els dos pilars de 
la nostra programació. I jo m’atreviria a dir que són dos referents que formen part 
de l’imaginari de molts ciutadans d’aquest país. És a dir, jo crec que els matins 
sense El matí de Catalunya Ràdio i els caps de setmana sense El suplement els úl-
tims anys, per molta gent, no serien el mateix sense aquestes dues propostes que 
fa la ràdio pública. I per tant em sembla molt adient la seva pregunta per posar 
en valor doncs, tant pel fet de que en un cas, de dilluns a divendres, té mig milió 
d’oients, com en l’altre, que és líder un dels dos dies del cap de setmana, amb més de 
360.000, em sembla que són, 370.000 oients, un dels dos dies El suplement, doncs, 
realment es mereixen una reflexió.

Nosaltres estem molt contents. Creiem, a més a més, que aquesta temporada 
El matí de Catalunya Ràdio ha fet una sèrie de sortides i ha fet una sèrie de progra-
mes temàtics, avui mateix, a l’Hospital Clínic; dilluns al CAR; fa pocs dies a Sueca, 
en homenatge a Joan Fuster. És a dir, crec que són competitius, són d’una altíssima 
qualitat. Crec que, a més a més, fan una funció de servei públic molt important, que 
realment garanteixen la pluralitat, tot i que sobre això sempre hi ha molt a discutir i 
tothom pot considerar que la seva realitat no se sent prou recollida, però això li as-
seguro que tothom ens demana, i jo crec que aquesta pressió és positiva, perquè vol 
dir que són dos programes influents i rellevants. I nosaltres, a més a més, de cara a 
la propera temporada, en tots dos casos estem fent canvis. 

Ja li deia que El suplement guanyarà una hora el dissabte i el diumenge i comen-
çarà a les sis del dematí i, a més a més, ens suposarà un esforç pressupostari impor-
tant fer aquesta aposta, i estem totalment compromesos amb aquest projecte. Però és 
que en El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas, no ens quedem de braços 
creuats, i també intentem reforçar i fer canvis de cara a la propera temporada, que 
serà molt intensa informativament, amb una de les persones també vinculades a la 
casa i jove, que pot aportar, com per exemple Roger Escapa. I mantindrem l’última 
hora d’Alguna pregunta més per desengreixar, tot i que, sempre que hi ha hagut una 
gran fita informativa, Mònica Terribas no ha tingut cap mena de problema en can-
viar el programa, en reaccionar i en allargar el programa al màxim per donar res-
posta al que la gent, l’audiència ens demana.

El president

Moltes gràcies. Doncs, amb aquesta pregunta finalitzem la sessió. Que passeu un 
bon cap de setmana i s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i tres minuts.
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