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Sessió 19 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 dels secretaris en funcions, 

Albert Batalla i Siscart i Antoni Balasch i Parisi. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Jordi Cuminal i Roquet, Gerard Gó-

mez del Moral i Fuster i Fabian Mohedano Morales, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos Car-

rizosa Torres, Fernando de Páramo Gómez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; 

David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres i Marta Ribas Frías, pel 

G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, pel G. P. del Partit Popular 

de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent.

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

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i Boladeras; el director de 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. Bon dia, en primer lloc, als compareixents, la senyora Llorach, 
senyor Sanchis, senyor Gordillo, als membres del comitè d’empresa de la corpora-
ció. Bon dia a tothom.

Iniciem la sessió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
En primer lloc, hi ha hagut una sol·licitud d’acumulació de preguntes de la 12 i la 13; 
si no hi ha cap inconvenient, ho faríem així.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el futur del programa 
Sense ficció

323-00149/11

Així, doncs, iniciem el primer punt de l’ordre del dia amb preguntes amb res-
posta oral als òrgans de la corporació, i començarem amb la primera pregunta, que 
va dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre el futur del programa Sense 
ficció, i la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Senyor Sanchis, l’altre dia en vam parlar a l’última sessió, 
però una mica per damunt; aquesta vegada vull centrar-ho, i, a més, amb novetats 
que hi ha hagut les darreres setmanes i crec que les últimes hores també.

Li vull parlar del cessament del senyor Joan Salvat i dels canvis que han fet o 
que han plantejat fer al Sense ficció i al 30 minuts, però especialment al Sense ficció. 
Cessament del senyor Salvat després de trenta-dos anys de carrera i d’èxits innega-
bles a TV3, tant amb el 30 minuts com amb el Sense ficció els darrers anys, amb més 
de cent premis nacionals i internacionals acumulats. Per tant, entenem cessament 
que no es pot justificar per motius professionals.

Com que nosaltres no creiem que hi hagi raonaments personals o motius perso-
nals en els cessaments i en aquest tipus de decisions, i tampoc sembla que hi hagi 
hagut o que es pugui justificar que sigui per un tema de model, perquè el planteig 
que feien d’unificar el Sense ficció i el 30 minuts amb una nova direcció sota la per-
sona de Raül Gallego, finalment, tampoc es produeix, no només perquè no hi serà 
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el senyor Raül Gallego, sinó perquè, fins i tot, no hi haurà aquesta unificació... Es-
colti’m, si no és per motius professionals, no és per motius personals, evidentment, 
no és per motiu de model, perquè sembla que allò no estava pas gaire ben treballat, 
és una depuració ideològica?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

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

Si ja ha començat dient, senyora diputada, que no pensava que era una depuració 
ideològica, no sé si després és massa lògic preguntar-ho. No, no és cap depuració ideo-
lògica, evidentment.

Efectivament, la persona que havia d’encapçalar la nova reorganització, que és 
una reorganització del tot amb criteris no diré «laborals», però sí amb criteris de 
models del que ha de ser tota aquella àrea, es continuarà produint. La persona que 
havia de vindre, al final, no va arribar a un acord per una sèrie de motius que no ve-
nen al cas, o que sí que hi venen, però que és millor que això ja ho deixem cadascú 
al seu criteri, va dir que no. Però s’ha buscat una solució igualment, perquè al que 
no volíem renunciar des del principi és a aquesta remodelació interna que busca fer 
les coses més ben fetes.

Aleshores, sí que hi haurà aquesta unificació 30 minuts i Sense ficció. Tot això 
passarà a l’àrea d’informatius; per ara estaven dividits entre informatius i àrea de 
programes. I sí que hi haurà una persona que coordinarà tots aquests espais.

La trajectòria professional del senyor Joan Salvat és absolutament inqüestiona-
ble, i també és veritat que no compartim els mateixos criteris a l’hora de fer aquests 
canvis. I també és veritat que, evidentment, en atenció a aquests mèrits professio-
nals, el senyor Salvat, i fins i tot també el senyor director de 30 minuts, el senyor 
Eduard Sanjuán, dins d’aquella casa tenen totes les possibilitats i tot el reconeixe-
ment. Després ja veurem, també, quan es forma una reorganització a aquest nivell, 
com anem disposant les diferents persones i els diferents directors responsables que 
han quedat apartats d’un projecte o un altre.

No li càpiga cap dubte: el criteri és absolutament de rendiment professional en 
el sentit d’unificar els dos àmbits, i, a més a més, també de canviar alguns criteris 
que fins ara no tenen res a veure amb el producte final, però que consideràvem que 
havíem de canviar.

El president

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Mirin, si el que volen és fer les coses ben fetes, reverteixin en el que li passava 
darrerament al Sense ficció, que és que cada vegada tenien més volum de feina, més 
documentals, més hores per omplir documentals, a més en prime time, amb menys 
equips, amb més retallades, amb menys recursos, amb la meitat d’equips que tenien 
abans, amb la meitat d’associades a les quals encarregar documentals... Això segu-
rament no permet fer les coses ben fetes.

Escoltin el sector, si volen fer les coses ben fetes, que els diuen: «No facin..., no 
toquin allò que és essencial per mantenir el documental com a gènere propi.» I es-
coltin també els mateixos professionals de la casa, quan els diuen que cal una cer-
ta independència, amb capacitat de decisió, en un programa d’aquest tipus i no que 
cada una de les decisions, també dels temes que es poden tractar o no, hagin d’estar, 
doncs, aprovades, no?, i, per tant, moltes censurades per part d’una direcció política 
pel damunt. 

Vostè mateix ho ha acceptat: no coincideix amb criteris amb com ho plantejava o 
com es plantejava el Sense ficció fins ara. I coincidència, doncs, que els criteris dels 
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darrers..., des que vostè ha arribat, no?, d’alguns dels documentals que hi ha hagut 
han estat, doncs, de documentals de servei públic. Clarament, ens preocupa.

Si us plau, mantinguin el servei públic que ha de fer un programa com aquest, 
mantinguin el servei públic que ha de fer TV3, com a director de TV3. I crec que, 
vaja, estan, forçadament, però estan replantejant la decisió. Si us plau, acabin-la de 
replantejar del tot bé i facin que el Sense ficció pugui continuar sent un programa 
d’èxit, un programa de servei públic plenament, i de mantenir el que han de ser els 
documentals i l’impuls de la indústria audiovisual a Catalunya.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

No sé a què ve aquesta preocupació pel documental i no sé què els expliquen a 
vostès. El cap de documentals continuarà sent el mateix, el senyor Jordi Ambròs. No 
sé què vol dir que últimament hi ha hagut alguns criteris que no sé què; li agrairia 
que ho concretara una mica més. I sí que ha de tindre una cosa clara: hi ha un res-
ponsable, sempre, legal a nivell civil, a nivell penal, a tots els nivells en qualsevol 
mitjà de comunicació. I, per tant, un responsable de continguts d’un mitjà de comu-
nicació, efectivament, sempre ha d’exercir un control del que es fa o no es fa, perquè, 
entre altres coses, li va, vaja, la pròpia seguretat i a tots els nivells.

Aleshores, si aquest responsable no exerceix les seues funcions, el que ha de fer 
aquest responsable és anar-se’n a casa, però, a partir d’això, aquest control de què 
es fa i què no es passa per criteris senzillament, moltes vegades, de responsabili-
tat legal, de responsabilitat corporativa, de corresponsabilitat institucional, no s’ha 
d’exercir? Si tenen algun exemple en què aquest criteri se pot interpretar com a cen-
sura, doncs, els agrairia que foren una miqueta més concrets.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura  
de les informacions del País Valencià

323-00150/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la cobertura de les informacions del País Valencià, i la formula el diputat Albert 
Botran, del Grup Parlamentari de la CUP. Té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Bé; bon dia, president de la comissió, presidenta en funcions, directors. Com a 
grup, sempre estem preocupats pel grau de cobertura informativa que des de TV3 es 
dona al conjunt de terres de parla catalana, al conjunt de Països Catalans. 

Des que Empar Marco va deixar la delegació de TV3 al País Valencià, doncs, 
s’han deixat de cobrir una sèrie d’informacions importants; per exemple la cober-
tura del 25 d’abril, la Diada del País Valencià, va ser molt pobra, com ho van ser, 
doncs, els Premis Max de teatre, no? 

Després hem tingut notícia que aquesta delegació es cobriria a partir del setem-
bre amb Pepa Ferrer, que és de Catalunya Ràdio, que és de Pego, per tant, algú del 
territori, i això és bo. El que després no s’entén, i això ho volíem preguntar, és que 
per aquest temps s’ha contractat una altra delegada, la senyora Tona Català, que ja 
està fent algunes cròniques. Volíem saber per què es contracta algú? Qui ha pres 
aquesta decisió, perquè no havia passat per la Comissió Paritària de Contractació. 
Volíem saber aquestes concrecions, si us plau.

Gràcies.
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El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Doncs, senyor diputat, vostè mateix s’ha contestat. És a dir, efectivament, es va fer 
un concurs; efectivament, estàvem preocupats perquè la plaça havia quedat vacant, 
estàvem preocupats perquè hi ha informació molt important del País Valencià que 
pensàvem que s’havia de cobrir. Es va fer com es podia fer amb l’equip que hi havia, 
però aquest equip ja no tenia corresponsal i, finalment, ràpidament, tan ràpidament 
com va poder ser, es va fer un concurs de mobilitat interna que va guanyar, efecti-
vament, Pepa Ferrer.

El «problema», entre cometes, que no és problema, sinó les circumstàncies són 
que la nova corresponsal ha estat fins ara redactora de Catalunya Ràdio i havia de 
passar una sèrie de formació, cursets ràpids, etcètera, per adaptar-se als mètodes tal 
com treballen els programes de Televisió de Catalunya. I això ha portat una sèrie 
de dies. Després, a més a més, ella tenia demanades vacances. Per tant, no s’incor-
porarà fins al setembre. I, com que pel mig hi havien dos mesos, vam decidir fer 
una substitució temporal, no amb una delegada, sinó amb una corresponsal, amb els 
criteris que van passar tots els filtres necessaris que han de passar aquesta mena de 
contractacions. I aquesta delegada..., aquesta corresponsal més que delegada, perdo-
ne, treballarà fins al dia que s’incorpore Pepa Ferrer, amb la intenció que no conti-
nuarem passant més i més setmanes sense cobrir això. 

I ja hem dit moltes vegades que, i aquesta ho aprofitaré per repetir-ho, la nostra 
intenció final és col·laborar tan estretament com puguem amb la nova televisió va-
lenciana, perquè no ens conformem amb una corresponsalia, sinó amb tota una sèrie 
d’intercanvis que possibiliten que la informació valenciana en Televisió de Catalu-
nya siga més potent que fins ara, perquè considerem que val la pena.

El president

Senyor Botran, té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Bé, nosaltres..., o sigui, aparentment és una decisió encertada, l’únic que hi ha 
una cosa que no quadra, que és que durant aquests mesos d’estiu l’equip de la de-
legació no funcionarà, perquè el realitzador i el càmera tenen vacances també. Per 
tant, tindrem una redactora, una corresponsal, sense equip. Per tant, aquests mesos 
no es cobrirà la informació del País Valencià, entenem nosaltres. 

Aquesta persona, que se l’ha contractat per a aquests mesos, uns mesos sense càr-
rega de feina. Per tant, alguna altra feina entenc que farà la senyora Tona Català. 
És la pregunta que volíem fer-li: quina feina farà? Per què se l’ha contractat precisa-
ment per uns mesos on no hi haurà càrrega de feina perquè no té equip?

I, després, sobre els procediments, jo no sé si s’han seguit els que havien de se-
guir-se; jo crec que..., em sembla, tota contractació ha de passar per la comissió pa-
ritària. No sé quines excepcions contemplen els protocols de contractació, però, en 
principi, això..., doncs, la gent que ha de participar en aquesta comissió també se’n 
va assabentar pels mitjans que es feia aquesta contractació. Per tant, per això també 
preguntàvem qui va prendre aquesta decisió, no?

Les preguntes..., és a dir, el motiu de fons el compartim, s’ha de cobrir aquesta 
informació, però, clar, hi han algunes llacunes que ens preocupen. Per què, si no hi 
ha càrrega de feina aquest estiu, precisament es contracta algú per a l’estiu? No..., i 
per què no es fa amb els procediments que entenem que són els habituals?

Gràcies.

El president

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

Ja està treballant. Per tant, la càrrega de feina que diu vostè ja l’ha assumida. Un 
altre problema serà si, efectivament, nosaltres aquest estiu podem mantindre l’equip 
que hi havia, que va continuar treballant, encara que no hi haguera l’anterior corres-
ponsal. Intentarem que sí; el que passa és que moltes vegades..., aquesta és la intenció 
i per això ho hem fet. El que passa és que moltes vegades, contra el vicio de pedir, la 
virtud de no dar, perquè cadascú té els recursos que té. La nostra intenció és que con-
tinue treballant. 

I no tinc la mateixa percepció que vostè, potser segurament perquè, potser, encara 
no estic al dia de tots els procediments, etcètera. Es va fer plenament dins dels criteris 
que marca la casa i per urgència, perquè s’havia de cobrir. Si va passar per comissió 
paritària o no... La decisió, evidentment, la vaig prendre jo. Si va passar per comis-
sió paritària o no hi va passar, doncs, ja ho preguntaré i li’n podré informar, però, 
d’entrada, tant a personal com a assessoria jurídica, etcètera, de TV3, em van dir que 
havia complert tots els requisits que es demanaven; ja ho preguntarem. La meua in-
tenció, evidentment, és que treballe mentre no vinga la nova corresponsal que ha de 
cobrir la plaça.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris per a 
determinar l’emissió del documental Les clavegueres d’Interior

323-00155/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre els criteris per a determinar l’emissió del documental Les clavegueres d’Interior. 
I la formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la 
paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. Senyor Sanchis, bon dia. En primer lloc, felicitar-lo. Al 
llarg d’aquesta comissió tindrem moments per felicitar-nos i desfelicitar-nos, eh?; per 
tant, millor començar bé. D’entrada, perquè aquí sovint es parla del lideratge en con-
cepte només d’audiència, i a mi també m’agradaria fer notar una de les virtuts que ha 
tingut la corporació al llarg de la seva història, i és que el coratge també dona liderat-
ge. I a vegades, segurament, en la funció de servei públic dels mitjans de comunica-
ció, el lideratge del coratge és més important que el lideratge que acumula audiències. 

I, en aquest sentit, davant l’apagada que hi ha hagut per part d’altres cadenes que 
molt sovint donen lliçons de..., realment, intentar posar contra les cordes els poders 
i denunciar tot allò injust, etcètera, doncs, el silenci que hi ha hagut davant l’emissió 
o la possibilitat d’emetre un documental que creiem que és interessant, crec que en 
aquest sentit el lideratge per coratge –en aquest cas, de TV3– queda palès en la seva 
funció de servei públic. 

La manera de preguntar-l’hi era dir, escolti, això és una protecció externa, quins 
són els criteris que vostès han utilitzat per..., o han seguit a l’hora de determinar la 
seva emissió? I era una bona excusa, com he dit, doncs, per felicitar-los per la ini-
ciativa, que celebrem.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Doncs, gràcies per aquesta primera felicitació. Com vostè, senyor diputat, diu, 
ja tindrem ocasió al llarg d’aquesta comissió, potser, de rebre’n alguna més. En 
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principi, lo que arriben són altra mena de consideracions. Vaja, a nosaltres, a l’hora 
d’adquirir aquest documental, aquest reportatge, ens va guiar el criteri d’interès in-
formatiu, senzillament. 

Vam considerar que era interessant, vam poder-lo visionar a través d’un previsio-
nat de la seua productora, consideràvem que reunia tots els requisits per cridar la nos-
tra atenció i que valia la pena adquirir-lo, com en altres ocasions s’ha fet amb altres 
documentals, de vegades del gust del Govern del moment, de vegades sense que foren 
del gust del Govern del moment. Hem considerat que valia la pena i així ho hem fet.

També hem atès moltes veus perquè, evidentment, també atenem aquestes veus 
que ho demanaven. I com que, a més a més, és un documental que es passarà con-
juntament per Euskal Telebista i IB3, per la Televisió de les Balears, doncs, en fi, 
vam coincidir a l’hora de fer aquesta adquisició. També ens agradaria, per cert, que 
altres televisions de l’Estat –altres televisions públiques, sobretot, però també priva-
des– compartiren aquest criteri, d’interès informatiu pur i dur parle, però es veu que 
no el comparteixen. Esperem la seua emissió per considerar, en aquest sentit, qui te-
nia raó, si la gent que considerem que té interès informatiu o els que han determinat 
que no en tenia.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la 
graella d’iCat en la seva recuperació de la freqüència modulada a partir 
del setembre del 2017

323-00152/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre 
la graella d’iCat. I la formula la diputada Teresa Vallverdú, del Grup Parlamentari 
Junts pel Sí. Té la paraula.

Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, president. Senyor Gordillo, a l’abril, en aquesta comissió de control, 
després del celebrat retorn d’iCat a l’FM, se’ns deia que la nova graella que es pre-
veia a partir del mes de setembre, a part de la música, tindria també continguts 
culturals. Se’ns va anunciar que les franges del matí i dels caps de setmana es dedi-
carien a la programació infantil; també que a les nits hi hauria programes temàtics 
especialitzats en diferents disciplines, com cinema, sèries de televisió, i que, en ge-
neral, es mantindria bona part de la graella digital actual d’iCat. També se’ns va dir 
que un dels objectius que fixava l’emissora era aconseguir que, del total de la músi-
ca, un 35 per cent fos música en català. 

Com que ens hi acostem, i ens falta només un mes i mig per arribar a aquest 
setembre i per posar en marxa l’emissora a l’FM, ens agradaria saber, primer, com 
es concretarà aquesta graella; quins programes de l’actual graella digital hi seran 
també per l’FM; com es donarà cabuda als diferents estils musicals que ara tenen un 
canal específic per Internet. I, després, quina presència d’altres continguts culturals, 
ara que ja hi som més a prop, hi haurà, doncs, a banda de la música.

Gràcies.

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)

Bon dia, senyor president. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, efectiva-
ment, podem anunciar que complirem allò que vam dir i que el 6 de setembre serà 
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un dia de celebració d’una extraordinària notícia, tant per a la ràdio, per a l’audièn-
cia, com, fins i tot, diria que per al país, que serà el retorn d’iCat a l’FM. I serà en 
línia amb el que hem anat apuntant. 

I, d’alguna manera, podem dir que la graella, que ja la tenim confeccionada, va 
en la direcció que iCat no sigui només una emissora musical –que ho serà–; no no-
més una de cada tres cançons serà en català i gairebé un 45 per cent serà producció 
feta al país, sinó que, a més a més, apostarem per la cultura i pels programes temà-
tics, tant musicals com els programes culturals.

Li puc dir que Els experts continuarà amb Albert Miralles i Roger Seró, com 
a despertador cultural, i s’ampliarà una hora la seva franja, de set del dematí a les 
deu; de deu del dematí a les set de la tarda hi haurà una selecció musical d’iCat, 
amb informació cultural; de set a vuit del vespre, Josep Martín seguirà presentant 
Independents, un programa d’actualitat musical; de vuit a nou del vespre, continuarà 
Lluís Gavaldà, amb El celobert; de nou a deu, el DeliCatessen, d’Albert Puig –tots 
aquests són noms i són programes que formen part de l’imaginari dels oients d’iCat 
d’aquests anys, exclusivament per Internet–, i de deu a dotze, hi haurà cada dia un 
programa d’una hora de teatre, de sèries, de llibres, de cinema, de música de fusió, 
del Sona9, de música folk, de jazz, el 5 Songs del Blai Marsé i de música electrònica. 

I el cap de setmana, tal com vam anunciar, efectivament, de nou a deu, dissabte 
i diumenge, hi haurà iCat kids, que és un programa adreçat a públic infantil i juve-
nil, per apropar aquest públic al consum de música d’iCat. I, després, la fórmula no 
serà locutada el cap de setmana, amb iCat weekend. I als vespres, hi haurà, de vuit 
a deu, el programa que ja tenim actualment, que és el Pista de fusta, de Miqui Puig. 
Per tant, aquesta és la graella d’iCat. 

Estem molt contents perquè, igualment, l’emissora mantindrà l’aposta pels festi-
vals i per estar a prop de la indústria i del sector i dels artistes. L’aparició a l’FM no 
serà una reculada de l’aposta digital perquè està previst que la web d’iCat migri al 
portal de Catalunya Ràdio i de la corporació. I tenim previst –i estem treballant-hi– 
una renovació de l’aplicació mòbil.

El president

Moltes gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la 
cobertura de la informació i l’actualitat política en la secció «La traductora» 
del programa El matí de Catalunya Ràdio de l’11 de juliol de 2017

323-00159/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la co-
bertura de la informació i l’actualitat política en la secció «La traductora». I la for-
mula el diputat Carlos Carrizosa, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Señor Gordillo, buenos días. En la sección «La traduc-
tora», de Catalunya Ràdio, del 11 del VII de 2017, como le hemos especificado muy 
bien en nuestra pregunta, Inés Arrimadas afirmó dos cosas: una, que Podemos apo-
ya el referéndum ilegal y, dos –y la otra–, Colau ha encabezado manifestaciones del 
11-S pidiendo la independencia. Y las dos cosas son ciertas. En el programa se dice, 
respecto a estas afirmaciones, que Inés Arrimadas se inventa la realidad, que se lo 
saca de la manga, que se hace un discurso de buenos y malos y que se hace postver-
dad, como Donald Trump. ¿Comparte usted el enfoque del programa?

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.
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El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, la direcció de Catalunya Ràdio no pot 
fer res més que respectar la feina professional del guionista i realitzador de «La tra-
ductora», Adrià Cuatrecases, que fa dues temporades que fa aquesta secció, que és un 
espai satíric, no és un espai informatiu. No és un espai que pretengui recollir l’opinió 
de l’emissora ni del programa, sinó que és un espai molt d’autor, una secció humorís-
tica que simula interpretar, a través d’una suposada maquinària, allò que s’ha dit, per 
desxifrar-ne el que en el fons interpreta aquesta suposada màquina que diu o pensa 
la persona que surt per antena en aquell moment. 

És un joc que entenem que els oients han entès i han apreciat durant aquests dos 
anys que està en antena, i que, a més a més, és un joc que té un esperit jocós i que, 
a més a més, no respon ni a quotes, ni pretén mantenir una lògica d’equilibris ni de 
repartiment de quotes ni de compensar res, com sí que estem sotmesos en altres es-
pais. I, per tant, té una lògica molt diferent a la de qualsevol espai informatiu.

El president

Gràcies. Senyor Carrizosa, té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Señor Gordillo, en efecto, la idea de «La traductora» es genial; a veces los 
políticos no se expresan con claridad y eluden pronunciarse. Y «La traductora» pone 
de manifiesto, muchas veces, el trasfondo del discurso, la discordancia entre lo que se 
manifiesta y lo que realmente, supuestamente..., o supuestamente se piensa, y dicho, 
además, en clave de humor. 

Lo que pasa es que sería conveniente que «La traductora» no forzara la realidad 
para satirizar o para hacer un chiste, cuando la realidad, además, usted mismo no 
la ha desmentido en ningún momento. Respecto a las afirmaciones de que Podemos 
apoya el referéndum ilegal, pues, tenemos multitud de titulares: «Podemos Cataluña 
llama a participar activamente en el referéndum del 1 de octubre.» «Pablo Iglesias 
defiende que las instituciones catalanas faciliten por todos los medios el referén-
dum.» «Domènech, en plena predisposición para votar el 1-O.» Y respecto a lo que 
se dice de la señora Colau, pues, aquí tenemos fotos de la señora Colau con la señora 
Forcadell, con la pancarta de la manifestación a la que acudió: «Ada Colau vota sí, 
sí.» «Colau asegura que Barcelona facilitará que se vote el 1 de octubre.» 

Por lo tanto, lo malo aquí es que se está induciendo a pensar que el líder de la 
oposición está mintiendo, cuando en realidad está diciendo la verdad. Y se hace 
sátira con la jefa de la oposición, pero no con otros. Entonces, lo malo es que esto, 
además, se está haciendo en la línea del Gobierno, que es tratar de que uno de los 
adversarios políticos en el ámbito independentista, pues, tratar de expulsarlo de ese 
ámbito, y esa es la línea del Gobierno. 

Y eso es lo que a nosotros nos incomoda que se haga desde una radio pública. 
Porque si se hace desde una radio privada, pues, mira, cada cual tiene su línea edito-
rial, pero que se haga desde una radio pública, que es una radio de todos, es lo que, 
la verdad, nos cansamos un poquito de reiterar comisión tras comisión, y le pedi-
mos, pues, que modifiquen un poco su sesgo clarísimo en la radio pública.

Gracias.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Senyor diputat, «La traductora» ha traduït aquesta temporada sis talls de veu del 
president de la Generalitat, sis talls de veu del vicepresident de la Generalitat, sis 
talls de veu del senyor Domènech –aquest senyor està a Madrid, però és d’un partit 



DSPC-C 497
14 de juliol de 2017

Sessió 19 de la CCMA  11 

que vostè ha citat–, quatre talls de veu del senyor Sánchez, del PSOE, tres talls de 
veu del senyor Rivera, tres talls de veu del senyor Iceta, dos del senyor García Al-
biol, un, i és el que ha provocat la seva pregunta, un en tota una temporada, de la 
líder de l’oposició.

Per tant, escolti, considerar que el Govern té un tracte de favor quan resulta que 
només en una ocasió, i és el que provoca la seva pregunta, ha sortit la líder de l’opo-
sició, i, en canvi, el Govern surt a «La traductora» de la ràdio pública que vostè diu 
que nosaltres protegim... Res més lluny de la realitat. 

Avui mateix..., no sé si l’ha sentida, però «La traductora» d’avui sobre els canvis 
que s’estan a punt de produir avui mateix en el Govern, realment eren..., mantenien 
tot aquest esperit satíric i jocós en la mateixa línia... (Veus de fons.) No, perquè és 
que el Govern segurament..., els senyors de Junts pel Sí podrien utilitzar els matei-
xos arguments que vostè diu per defensar el que diu. No es jutja que el que digui la 
senyora Arrimadas sigui cert o no sigui cert, sinó que es fa un joc clarament satíric, 
i de la sàtira no només no queda exclòs el Govern, sinó que hi surt tothom, perquè 
hem fet un recompte, que no ho havíem hagut de fer mai, i realment la meva sor-
presa és que l’única vegada que ha sortit la senyora Arrimadas va ser el dia que vos-
tès van entrar aquesta pregunta.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre els 
resultats dels darrers estudis generals de mitjans

323-00151/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre els 
resultats dels darrers estudis generals de mitjans, i la formula el diputat Fabian Mo-
hedano, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Fabian Mohedano Morales

Gràcies, president. Bon dia, director Gordillo. Ha dit el diputat Cuminal..., diu: 
«Tindrem temps per felicitar-lo i per desfelicitar-lo.» Al senyor Sanchis. Al senyor 
Gordillo igual; ara l’acaben de desfelicitar i jo ara el felicito. Crec que seré potser 
l’únic que el felicita, perquè només hi han tres preguntes de ràdio; per tant, aprofito 
també per reivindicar les preguntes sobre ràdio i reivindicar la ràdio catalana, que 
està en molt bona salut.

La pregunta fa referència a l’Estudi general de mitjans, en el qual, doncs, fa gai-
rebé deu dies van sortir els resultats i hi havien uns bons resultats per a Catalunya 
Ràdio. Uns bons resultats, però que no eren els millors, perquè hi ha una altra ràdio, 
doncs, que compta amb un lideratge molt fort. Només li diré una cosa, que potser 
no li agrada, que és que la publicitat era una mica..., com que semblava que érem 
els millors, no?, i, per tant, doncs, aquí potser sí que vaig sentir algunes crítiques en 
aquest sentit i potser podríem dir que podria ser millorable.

En qualsevol cas, moltes felicitats. El creixement és molt potent i això és una 
bona línia, i això segurament es deu als canvis de graella que s’han produït, uns can-
vis valents, i que, per tant, doncs, el que ens agradaria saber és si hi hauran canvis, si 
hi hauran més canvis per seguir millorant; quina valoració fa del resultat, en termes 
generals, d’aquest estudi, i, en tercer lloc, quina explicació hi ha entre els resultats 
de l’EGM amb els resultats de comScore amb relació a aquesta pujada espectacular, 
no?, que s’evidencia d’oients únics.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.
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El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, li agraeixo les felicitacions, igual que 
les vaig agrair el 21 d’abril al senyor Cuminal, quan també ens va felicitar pels re-
sultats de l’anterior onada. I, per tant, quan venim aquí estem exposats a tot, però 
també agraïm que es reconegui que, objectivament, hi ha resultats que indiquen que 
anem en la bona direcció. 

Catalunya Ràdio va obtenir en aquesta última onada 575.000 oients de dilluns a 
divendres. És la ràdio que més creix en audiència absoluta respecte al mateix període 
de fa un any; és l’augment de 55.000 oients. L’Estudi general de mitjans ha recollit 
un increment de 84.000 oients més que la temporada anterior de la ràdio generalista. 
I, per tant, el nostre augment suposa el 65,5 per cent de tot aquest augment de la ràdio 
generalista a Catalunya. I, si ens basem en la xifra d’audiència aconseguida per Cata-
lunya Ràdio aquest juliol respecte al mateix juliol..., a la mateixa onada de l’any pas-
sat, aquest augment és del 10,6 per cent. També hem augmentat en share 2,4 punts, i 
hem passat de 18,9 al juliol del 2016 a 21,3 en aquesta darrera onada. 

També és cert, com vostè deia, que, si ho comparem amb l’onada anterior, l’EGM 
ha indicat unes xifres inferiors a la majoria d’emissores, i, en el nostre cas, 57.000 
oients menys que a l’anterior onada. Per tant, en termes absoluts i veient un any de 
diferència, estem contents. No estem eufòrics, perquè no vull contribuir a aquesta 
crítica que sovint se’ns fa quan donem les dades, però estem contents perquè creiem 
que les apostes de canvi van en la bona direcció.

No voldria deixar d’esmentar Catalunya Informació, que ha obtingut 115.000 
oients en aquesta onada –són quatre mil oients per sota de la de fa un any, però és 
una molt bona xifra–, i Catalunya Música, que ha pujat a 49.000, que són deu mil 
oients per sobre de la de l’any passat i és el cinquè millor registre des dels últims 
vint-i-cinc anys.

Per franges horàries, comparant aquesta respecte a la de fa un any, Catalunya 
Ràdio aconsegueix increments en quatre de les cinc franges establertes pel ma-
teix EGM: 29.000 oients més en la franja del dematí; 17.000 oients més al migdia; 
12.000 oients més en la franja de tarda, i 19.000 més en la de matinada, on doblem 
respecte a fa un any. I en el rànquing de programes hem aconseguit que el Catalunya 
migdia entri dins del top ten dels programes més escoltats a Catalunya.

Una altra de les coses que ens dona satisfacció, però que ens obliga a seguir tre-
ballant, perquè som molt exigents amb nosaltres mateixos, és que hem aconseguit un 
dels objectius que teníem, que és abaixar la mitjana d’edat de la nostra audiència, que 
ha baixat a 54,7 anys en aquesta onada. I, a més a més, això ha estat gràcies a progra-
mes com Catalunya migdia, el Tot costa i una aposta bastant atrevida com el Popap.

Deixi’m acabar, senyor president, dient només dues coses: el 47,3 per cent dels 
oients de Catalunya Ràdio són dones, i, per tant, tenim una audiència molt femeni-
na amb relació a la nostra competència, i 269.000 persones declaren a l’EGM que 
l’emissora pública és l’única cadena de ràdio que han escoltat durant la temporada 
2016-2017; 269.000 oients només escolten Catalunya Ràdio.

El president

Moltes gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les audiències de TV3
323-00157/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre les audiències, i la formula la diputada Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Té la paraula.
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Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Miri, senyor Sanchis, fa just 
un any el senyor Peral, que era el director de TV3 que van fer fora per posar-lo a 
vostè, ens deia que l’estiu no són dades propícies per a TV3, però que a partir de se-
tembre les audiències remuntarien. Les audiències no van remuntar i l’any va acabar 
amb un empat tècnic amb Telecinco, però, com que guanyaven per unes centèsimes, 
van treure pit i van dir: «Que sí –que sí–, que continuem líders d’audiència.» Nosal-
tres ja els avisàvem que anaven de mal borràs, però zero autocrítica i triomfalisme. 

De fet, ahir, per a la nostra sorpresa, la senyora Munté, al Ple, es va vantar dels 
bons resultats de TV3, però la realitat és que el 2017 les coses no van gaire bé. Al 
mes d’abril, per primer cop, es va baixar dels dos dígits, 9,4, i TV3 ha passat de ser 
líder a estar en segona, tercera posició. Aquest any, ni la Champions ni el Messi han 
salvat les audiències de TV3. Per primer cop, les audiències de Galícia, de la televisió 
de Galícia, han estat superiors a les de TV3, i amb Andalusia estem així, així. Quina 
és la seva valoració de les audiències de TV3 d’aquests sis primers mesos del 2017?

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Moltes gràcies, senyor president. La tendència general, vostè l’ha detectada bé, 
i és veritat. Vull dir, des del mes de desembre de l’any passat, i sobretot a partir 
del mes de gener ja s’insinuava una mica, TV3 va començar a baixar, segurament 
per determinats motius, que podríem ara començar a desgranar aquí, però que són 
llargs: de vegades la competència ho fa millor; de vegades alguns productes que es 
busquen no funcionen; de vegades calen recursos, que és una paraula que aquí surt 
contínuament, i no arriben a temps, etcètera. 

Però, en tot cas, aquesta tendència, que durant els mesos de febrer d’enguany i 
durant el mes de març d’enguany va continuar, la tendència cap a la baixa, i tam-
bé al mes d’abril, es va començar a revertir al mes de maig. I això també ho hem 
de reconèixer. I durant el mes de maig i durant el mes de juny, estàvem els tercers, 
vam passar a ser els segons, i es va notar una tendència a l’alça que volem continuar 
aquest estiu.

L’estiu és duríssim. L’estiu, a més, tradicionalment, per a TV3, per una sèrie de 
factors que serien molt complicats i que van des de les vacances de l’audiència tradi-
cional fins a les vacances d’una gran part del personal de l’empresa, doncs, ha incidit 
negativament en les audiències estacionals de vacances, per dir-ho així. Això, aquest 
estiu intentarem revertir-ho, i amb els dos productes, els dos programes que ja hem 
estrenat sembla que ho estem aconseguint. Aquests dies que hem començat aquesta 
nova programació o a introduir elements de nova programació han funcionat.

Què és el que intentem? Doncs, analitzar el que passa, corregir els defectes, mi-
llorar en el que puguem i pugnar sempre per estar en el liderat. Però jo també he avi-
sat moltes vegades aquí de què suposa en televisió convencional pugnar pel liderat. 
Cada vegada suposarà menys audiència, perquè es fragmenta més. I allò que té com 
a obligació una televisió pública en aquest país, també per una sèrie molt llarga de 
consideracions, que s’aconsegueixi el liderat, depèn de com se situe l’audiència ge-
neral del que és líder, també mereix reflexions, i estic encantat de fer-les amb vostès 
i que les puguem fer al llarg de totes aquestes comissions.

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Miri, en la meva opinió, vostè hauria d’estar indignat 
amb aquestes xifres, i no el veig indignat; més aviat sembla que estigui celebrant un 
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fracàs. És fàcil pujar quan s’està amb un 9,4 d’audiència i en tercera posició, però la 
realitat és que TV3 ha passat de ser líder d’audiència durant tota la seva història a 
lluitar per la segona posició. I aquest desastre, en part, és responsabilitat del senyor 
Peral, que va ser destituït amb nocturnitat i traïdoria, i pensàvem que la senyora Llorach 
estava en funcions, però, en realitat, el que estava en funcions era el senyor Peral. 
I resulta que vostè ha repetit els mateixos arguments que el senyor Peral. Bé, com-
parteixen arguments i comparteixen dades que són un fracàs.

Clar, vostès continuen en la mateixa línia. Continuen retransmetent en directe 
tots els mítings de Junts pel Sí, i ja no teníem prou amb els mítings de Junts pel Sí 
que ara retransmeten en directe els mítings d’Òmnium. Òmnium és una entitat pri-
vada. Però quin interès pensa que té per a la majoria de catalans la retransmissió 
d’un míting d’Òmnium? Mirin, vostès volen desconnectar d’Espanya, però, a dia 
d’avui, l’únic que han aconseguit és que la majoria de catalans desconnectin de TV3.

Gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

La majoria de catalans es desconnecten de tots els canals, perquè només hem de 
mirar les xifres. Miri, si vol, ho fem. Si vol arribar a la conclusió que això és per 
ideologia, és una mica rar que quan ha entrat un fanàtic a dirigir TV3 resulta que 
pugem audiència. Em crida molt l’atenció, això, perquè vol dir que potser és que hi 
ha més fanàtics per allí i no els tenim localitzats.

Però resulta que, si mirem una mica... I vostè diu: «Haurien de sentir vergonya.» 
No. Jo, quan mire les audiències del juny i mire l’audiència de TV3, que és un 10,6, 
i miro l’audiència de Televisió Espanyola, crec que la vergonya l’haurien de tindre 
ells, per exemple, a Catalunya, perquè estan en un lloc gairebé residual, prop de les 
temàtiques. I, mire, les televisions públiques cobrem..., vivim..., ens financem totes a 
través de fons públics, que, efectivament, són de l’Estat. Per tant, no em cau la cara 
de vergonya. 

Si vol que discutim de criteris polítics, ho podem fer, però si vol que discutim 
d’audiències, li dic que és molt difícil apujar-les. Diu que és molt fàcil. Jo la repte, 
eh? Algú que vinga i que ho intente fer i ho veurem en el pròxim mes. Jo li puc as-
segurar que és molt difícil i molt complex. I si parlem d’audiències i del que suposa 
això, torne a repetir-li-ho, estic encantat de portar o de fer un debat que el temps 
aquí moltes vegades no permet fer.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la situació de les audiències als 
canals de la corporació

322-00172/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions del Consell de Govern 
de la Corporació, sobre la situació de les audiències, la formula el diputat David 
Pérez, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Bé, jo no sé si estic a la banda de felicitacions o 
no felicitacions. (Rialles.) A veure, les dades són les que són, eh? Aquest mes, el mes 
actual, avui..., millor dit, ahir, estàvem, a TV3, al 9,8 –9,8. La mitjana del mes és 
del 10,4. Televisió Espanyola, si no m’equivoco, al 8. Tanta diferència..., no ho sé... 
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Que calen recursos? Sí. Ja ho vam dir l’anterior i l’anterior vegada, una audiència 
competitiva necessita més recursos. Els tenim? Els tindrem? Com tenim el contracte 
programa? Tenim alguna possibilitat que de cara a la nova temporada tinguem més 
recursos per fer una graella més competitiva? Això ho hauríem de saber, perquè, si 
no, el senyor Sanchis i el senyor Gordillo hauran de competir en unes condicions 
que no seran bones. 

És cert, eh? –és cert–, que depèn de com s’aconsegueixen les audiències, del li-
deratge, valdria la pena fer una petita reflexió; hi coincideixo al cent per cent. Els 
dos programes que vostè..., les dues novetats dels seus programes que hi han nous 
a la graella estan funcionant. Són programes d’entreteniment. És cert, eh? Haurien 
de reflexionar de quina manera s’aconsegueixen les audiències. Potser algun dia ho 
podrien fer amb una miqueta més de causa.

En qualsevol cas, hi insisteixo, les audiències són les que són. Jo no crec que si-
guin unes audiències per deprimir-se, però tampoc són unes audiències per treure 
molt de pit, senyora Llorach. No, no ho són. Tranquil·litat, continuem treballant, tirem 
endavant. Tot és molt complicat, però, a veure, estar molt content per ser segon, doncs, 
no ho sé. Jo crec que aquest mes acabarem segons, no tercers com estem al juny. Jo 
penso que acabarem segons; estem empatats amb el tercer, eh?, però jo crec que aca-
barem segons tranquil·lament. Però, vaja, no és per tirar coets, eh? No crec que sigui 
per tirar coets.

Ja m’he passat. O sigui, no tinc temps de repreguntar? 
(Veus de fons.)

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyor diputat. Fa molt temps que parlem 
d’audiències en aquesta comissió i la realitat és la que ens acompanya, la realitat és 
la que és. En televisió, que és on vostè s’ha centrat; en ràdio abans ja hem parlat de 
les dades de l’últim EGM i que estem a distància del lideratge del primer, que és 
RAC1, i des de la ràdio s’està treballant per revertir això.

I, pel que fa a la tele, i tant que tant en Vicent Sanchis i la corporació voldríem 
que els resultats fossin millors. I estem treballant per revertir això. Tot i que tenim 
lideratge clar en les franges de prime time, els informatius; la gent s’informa a casa 
nostra. I, per tant, estem treballant perquè la resta de franges, que moltes vegades 
són les d’entreteniment, i precisament és on ha posat el focus d’atenció la direcció de 
la tele..., això ens ajudarà a millorar l’audiència al llarg de tot el dia. 

En altres preguntes d’altres comissions el director ha explicat que el fet de ser 
líders en prime time al migdia i a la nit no ens porta al lideratge de tot el dia, i que 
hem de reforçar tota la graella. I això és el que intenten i hi estan treballant. No es-
tem contents, evidentment. Ho hem dit moltes vegades. Hem de treballar per millo-
rar perquè l’objectiu, com a ràdio i televisió públiques d’aquest país, és que els nos-
tres continguts siguin la primera opció de tota l’audiència. 

Per tant, volem ser líders; tant el director de la ràdio com el director de la tele 
treballen per aconseguir aquest lideratge, i, sobretot, mantenint un servei públic de 
qualitat, que és l’exigència que ens fa la nostra audiència. Dit això com a valoració, 
si vol alguna cosa més específica, jo passaria la paraula al director. 

I, pel que fa a la qüestió econòmica, que vostè m’ha fet un símbol amb el tema de 
diners, estem amb la..., ja li vaig explicar com estava el tema del contracte programa 
i segueix l’evolució que vaig explicar en la darrera compareixença, fa quinze dies. El 
té el Govern, el Govern hi està treballant, i quan tinguem sobre la taula el contracte 
programa, quan ens retorni del Govern, li podré contestar això.
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El director de Televisió de Catalunya

Sí, sí; no, no. Evidentment, la idea és que cal treballar més l’entreteniment i aques-
ta és, en gran part, la reflexió. Però, quan no fem entreteniment, per exemple, en els 
telenotícies o en aquests documentals de què parlàvem ara mateix, els resultats són 
òptims. Els millors, sens dubte. Aquí sí que hi ha un liderat indiscutible. 

Per tant, vam deduir que fèiem una funció de servei públic amb els informatius i 
potser amb l’entreteniment anem més fluixos; en això estem treballant ara.

(Veus de fons.)

El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Deu segons, simplement. El problema és que als informatius, senyor Sanchis, 
l’evolució és caiguda, eh? Aquest és el problema. Estic d’acord amb vostès, és a dir, 
hem de treballar les dues qüestions, entreteniment i informatius. Però els informa-
tius..., jo estaria molt preocupat. És veritat el que ha dit la senyora Llorach, som lí-
ders, però jo estaria molt preocupat per la caiguda que estan tenint.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la funció de les 
delegacions territorials amb la remodelació del Telenotícies comarques 
de la propera temporada

323-00153/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la funció de les delegacions territorials, i la formula la diputada Teresa Vallver-
dú, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Teresa Vallverdú Albornà

Moltes gràcies. Senyor Sanchis, van anunciar canvis per a la temporada vinent 
pel que fa al Telenotícies comarques. Aquests canvis eren que no hi hauria descon-
nexions territorials, que els Telenotícies comarques serien més llargs. Això ens sem-
bla evident que afecta els continguts, perquè a partir d’ara els continguts es veuran 
a tot Catalunya, i aquesta pèrdua de proximitat segurament s’haurà de compensar 
d’alguna manera per mantenir l’interès de l’audiència. 

També ens van anunciar novetats en les delegacions territorials. Ens crea dubtes 
aquesta pèrdua de desconnexions territorials perquè ens fa la sensació que renunciar 
a la possibilitat d’emetre continguts adaptats a cada lloc pot ser anar enrere. Ser a 
prop d’on passen les coses, conèixer la realitat territorial i comarcal és bàsic per fer 
una bona informació de comarques. Per això també ens agradaria que ens expliqués 
quin paper tindran les delegacions territorials de TV3 a partir d’ara; quin pes tindrà 
cadascuna d’aquestes delegacions; quins criteris han tingut present a l’hora de pren-
dre aquestes decisions; per què aquestes delegacions i no unes altres.

És a dir, en definitiva, que ens expliqui una mica com serà, en general, aquesta 
nova etapa; en què consisteixen els canvis anunciats en el Comarques; quin paper 
tindran les delegacions, deia; quin serà el futur de les desconnexions; n’hi haurà?, 
no n’hi haurà cap? I després, també, quins són els criteris que han fet servir a l’hora 
de decidir l’àmbit que abraçaran les noves delegacions. Perquè ara, una qüestió molt 
concreta, ens sembla, mirant-ho, que les delegacions proposades corresponen bàsi-
cament al que entenem com a vegueries, excepte la del Vallès-Maresme, que no és 
una vegueria, però sí que té una subdelegació. I, per altra banda, el Penedès, que sí 
que és una vegueria, però no té ni subdelegació ni delegació. Per què no han previst, 
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en aquest cas concret, delegació? Com queda el Penedès? Entre tres delegacions? 
Bàsicament, això és el que m’agradaria que ens contestés.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Ha fet tantes preguntes que no sé jo si... (L’orador riu.) Segurament, la més im-
portant de totes, perquè se n’ha parlat moltes vegades i sembla que motivava una 
certa inquietud, era l’eliminació de les desconnexions. 

Hi ha una paraula horrible que abans de la precrisi s’estilava moltíssim, però que 
de vegades cal recuperar, encara que soni tan lletja, que és allò que diuen optimit-
zació de recursos. I això què vol dir? Vol dir que nosaltres volíem un TN comarcal, 
un TN comarques, molt potent, i l’estructura de les desconnexions impossibilitava 
bastant aquesta potència perquè feia que en algunes delegacions hi haguera, per dir-
ho així, excés de notícies, excés d’equips, i, en altres, hi havien més poques notícies, 
faltaven... És a dir, era massa complicat. 

Però, al marge d’això, que evidentment vam decidir que, si volíem fer quaranta 
minuts d’informació comarcal, havíem de prescindir d’aquestes desconnexions, al 
marge d’això, també hi havia una visió que jo els he explicat algunes vegades: crec 
que és molt important que una notícia que no siga estrictament local sinó que ja 
passa a una categoria comarcal i que se pot veure en una franja que coincideixen en 
allò que diuen circumscripció provincial, crec que aquesta notícia que es pot veure 
en aquesta franja es pot veure perfectament a tot el país. 

Per tant, la idea no és competir com feien fins ara, en ocasions, d’una manera jo 
crec que bastant estèril, amb televisions locals, sinó idees que tota aquella informació 
que en una franja de territori queda arbitrària tenia interès passe a tindre l’interès de 
tot el país. I que una notícia d’Olot pogués ser vista també a Amposta amb el mateix 
interès que podria ser vista a Figueres. Això és el que intentem i aquest és el criteri. 
Això ens permet, també és veritat, que hi haja una optimització. 

Després hi ha una altra cosa que és molt més discutible: per aquí sí que entrem, 
també vostè ja ho ha dit ja, en divisions de vegueries, territorials, etcètera, que són 
les subdelegacions. Però la idea de subdelegació, en principi, l’únic criteri que té és 
arribar als llocs amb la màxima efectivitat per fer possible aquesta proximitat que 
diu vostè, dins dels recursos que tenim. I això de vegades encara complica més el 
mapa a l’hora de definir-les, dotar-les d’equips humans, tècnics, etcètera. 

Però, vaja, no sé si algú, crec que no, eh?, està calculant aquí amb un regle i amb 
un cartabó exactament si tenim..., si això és una vegueria, aquella o l’altra, sinó que 
la idea és que sempre que passa alguna cosa en qualsevol punt del país puguem arri-
bar-hi nosaltres. I allà on no arribem nosaltres, doncs, arriben les agències –l’ACN, 
per exemple– o arriben les televisions locals. 

Però... Acabe amb això, eh? Nosaltres no pretenem competir amb informació lo-
cal; no podem, no és la nostra funció. Nosaltres volem fer una gran informació terri-
torial, amb més minuts, que puga, així, arribar a tot el país i que siga d’interès des de 
tot el país.

El president

Bé, gràcies.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la participació 
ciutadana en la programació de Televisió de Catalunya

322-00170/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions sobre la parti-
cipació ciutadana a la programació de Televisió de Catalunya, i la formula la diputa-
da Jéssica Albiach, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. I bon dia, presidenta. El passat dèsset de febrer aprovàvem 
per unanimitat en aquesta comissió una proposta de resolució sobre la participació 
ciutadana en la programació de Televisió de Catalunya. No sé si ens pot dir què s’ha 
fet en aquestos cinc mesos en aquest sentit. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, la participació activa de l’audiència 
als mitjans de la «corpo» forma part d’una manera oberta i compromesa d’entendre 
el servei públic audiovisual que tenim. I aquesta manera d’entendre el servei públic 
està incorporada als mitjans i als professionals a l’hora de planificar i treballar els 
continguts. 

En el moment de la gestació dels continguts, i fins i tot en fase de preproducció, 
és habitual incorporar mecanismes de participació activa de l’audiència per tal d’en-
riquir, valorar i, si escau, corregir aquell contingut audiovisual que finalment és el 
que serà emès a la televisió. El llibre d’estil de la corporació també estableix que es 
fomentin les aportacions d’informació i continguts per part de l’audiència, perquè 
entenem aquesta participació com una manera d’enriquir-nos i fer-nos més pròxims 
a la ciutadania. 

Pel que fa als diferents punts de la resolució que van aprovar aquell dia, per a la 
valoració de programes pilot, enquesta sobre programació i avaluació de programes, 
es fa amb un registre d’usuaris de televisió que gestiona l’empresa GfK. Ens aporta 
no un registre d’usuaris actius només de TV3 sinó d’usuaris de televisió en gene-
ral, cosa que té un valor entenem que més important. Metodològicament parlant, és 
important buscar la valoració més imparcial. En la valoració de programes pilot, 
per exemple, els penalistes valoren un programa que no saben a quina cadena, per 
exemple, pertanyerà; no saben si anirà a TV3 o a una altra opció. 

Per tant, més enllà d’aquestes observacions, treballem des de fa més de sis anys 
en la línia d’aquesta resolució que va aprovar fa cinc mesos el Parlament i obtenim 
diàriament les opinions dels programes de TV3 que es contraposen amb els progra-
mes de la resta de cadenes. Així, sabem, per exemple, que TV3 és la cadena gene-
ralista més ben valorada per l’audiència; la que té la millor programació; la que té 
els informatius amb més credibilitat. De fet, la BBC, amb la qual ens emmirallem 
moltes vegades, i nosaltres fem servir la mateixa empresa i el mateix sistema per 
aconseguir aquestes dades qualitatives.

Pel que fa als fòrums de debat, aquests cada vegada es concentren més a les xar-
xes socials, motiu pel qual treballem amb eines d’anàlisi del nostre posicionament a 
la xarxa i el seguiment de les tendències per traslladar el debat a l’antena d’una ma-
nera natural. Pel que fa al sistema d’elecció de la defensora de l’audiència, es consi-
derarà quina seria la fórmula de participació que podria incorporar la voluntat de la 
resolució. De moment, la defensora encara té un mandat en vigència que està regulat 
pel seu propi estatut i, per tant, està vigent. 
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I, pel que a la incorporació de les aportacions dels treballadors als criteris de 
programació, la corporació ja incorpora interlocutors estables, com vostès saben, 
però treballem..., està en vies de creació un consell professional de programes, que 
suposarà un nou marc de participació també dels treballadors. I, en aquest sentit, ja 
treballem per definir l’articulat del nou estatut que ha d’incorporar també per aquest 
camí les aportacions dels treballadors en la presa de decisions en l’àmbit dels con-
tinguts i de la programació de casa nostra.

Em sembla que m’he passat del temps.

El president

Senyora Albiach, té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí. Gràcies, senyora Llorach. Veig que s’ha llegit l’informe de compliment de la 
proposta de resolució. Jo també me l’he llegit i per això li faig la pregunta, perquè, 
realment, segons l’informe de compliment, no s’ha fet absolutament res del que pro-
posava la proposta de resolució que vam aprovar per unanimitat en aquesta comissió, 
inclòs el grup que dona suport al Govern. I em centraré en dos punts dels quatre que té 
la proposta, perquè són els que demanaven les accions més concretes, no per altra cosa. 

El primer punt que demanava elaborar un programa per a la creació d’un regis-
tre d’usuaris actius per valorar programes pilot, votar per escollir entre diferents 
propostes de programes i enquestes sobre programació i avaluació de programes 
i fòrums, i veiem la resposta que ens donaven: TV3 ja ha incorporat, ja ens ho ha 
comentat, la participació en el seu funcionament, perquè compten amb un panel 
d’usua ris de l’empresa GfK. Amb humilitat i respecte, ens preguntem si realment 
s’ha entès aquest punt o és que directament no hi ha voluntat política. 

Vostè sap què és un panel: és un grup de persones que s’apunten a empreses d’es-
tudis de mercat per anar fent enquestes i, d’aquesta manera, traure’s un sobresou. 
Aquest panel d’usuaris, de persones expertes a fer enquestes, no té res a veure amb 
un registre de ciutadans actius amb ganes de participar de la seua televisió, gent que 
se vol fer seua TV3 i que vol que la seua veu siga escoltada. Per tant, no té res a veu-
re una cosa amb l’altra. Nosaltres parlem de ciutadania apoderada, de ciutadania ac-
tiva que vol decidir sobre la seua televisió. Veu la diferència? És que ens fan trampa.

Però aniria al segon punt: estudiar i establir un sistema que combine la valoració 
quantitativa de l’audiència amb la valoració qualitativa del producte. I el secretari 
de comunicació del Govern ens respon que totes les dades del panel GfK es creuen 
amb les dades quantitatives rebudes diàriament de Kantar Media. És a dir, tornen 
a fer trampa. Per tant, intentar fer-nos creure que TV3 és una televisió participativa 
quan és obvi que no ho és repercutix negativament en la imatge actual del concepte 
de «mitjans públics» que hi ha a Catalunya.

En les últimes sessions de control han parlat a bastament de la nova programació 
d’estiu, i la realitat és que, amb aquesta proposta de resolució aprovada, hi insistei-
xo, per unanimitat, no ha canviat absolutament res; els televidents ja ho tenen tot fet. 
I per a crear un nou marc audiovisual propi a Catalunya hem de tractar l’audiència 
no com a simples consumidors, sinó com a ciutadans; no com a clients, sinó com a 
propietaris dels seus propis mitjans públics. 

Així, li demanaríem que facin el favor de complir amb el que aprovem en aquest 
Parlament i no ens facen trampes perquè hi perdem totes.

Gràcies.

El president

Gràcies. 
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les actuacions 
previstes davant les limitacions que les operadores de cable de 
pagament apliquen al senyal dels canals de la radiotelevisió pública

322-00173/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les ac-
tuacions previstes davant les limitacions que les operadores de cable de pagament 
apliquen al senyal de canals de la radiotelevisió pública, i la formula el diputat Ge-
rard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. 

Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Senyora Llorach... Bé, la pregunta anava, en fi, com 
ha anunciat i com la vam registrar, no?, sobre els operadors de cable, efectivament, 
perquè és una qüestió que ens preocupa una mica. L’hi explico.

N’hem parlat, de fet, aquí. De fet, en l’informe del CAC, al butlletí sobre l’au-
diovisual, ja parlava que hi havia 6 milions d’usuaris de televisió de pagament a tot 
l’Estat espanyol, 60 per cent dels quals, crec, a Movistar Plus, i, per tant, que és una 
tendència que s’ha anat incrementant de manera molt dràstica, no?, a més a més, els 
darrers anys.

Això, és evident que encara representa una minoria de tota l’audiència; això és 
evident, no?, tampoc no fa falta magnificar-ho. Però sí que és veritat que tot això ha 
anat, diguéssim, augmentant. I que en aquest augment, a partir de les plataformes, 
diguéssim, digitals, de televisió per cable, és veritat que es veuen limitades les op-
cions, les possibilitats de Televisió de Catalunya, de tots els canals de la corporació 
i d’altres televisions públiques, eh?, no només de la corporació. Per tant, és una qües-
tió, doncs, que va més enllà.

I és veritat també que la Llei de l’audiovisual ja marcava en certa manera unes 
obligacions per a aquestes plataformes de cable, que, a més a més, han acabat rati-
ficant, no?, que eren vigents els articles que algú havia intentat qüestionar i que, per 
tant, podien seguir endavant.

Per tant, a nosaltres ens preocupa, en aquest sentit, justament això, que les ope-
radores de cable estiguin obligades per llei a transmetre el senyal, però, en canvi, 
per exemple, eliminin serveis de valor afegit, com són els àudios originals en les 
pel·lícules, és a dir, el so dual; els subtítols en diferents idiomes, quan hi són, que no 
hi són sempre, no?, però, diguéssim, és un servei que a vegades es té i no existeix 
en el cable; l’audiodescripció per a persones cegues, que és una gran aposta que va 
fer Televisió de Catalunya, i que, per tant, en fi, jo crec que tots hem felicitat sem-
pre, però que justament es veu limitada en aquestes plataformes; el 3alacarta, amb 
el boto vermell, típic, que veiem a la TDT. O ara en parlàvem de manera col·lateral, 
no?, amb el Comarques, de les desconnexions; no sabem si n’hi hauran o no, però 
també és una altra, diguéssim, de les funcionalitats que ha desaparegut en les plata-
formes per cable. Així com, més endavant, i amb la, diguéssim, presència de les no-
ves tecnologies, segur que aniran sortint noves funcionalitats que TV3 afegirà, no?, 
que, per tant, permetran segmentar o fer recomanacions més personalitzades, etcè-
tera, i que es podrien veure limitades també en aquestes plataformes. Per no parlar 
del posicionament, no de TV3, en aquest cas, però sí d’altres canals, en el dial propi 
d’aquestes plataformes.

Per tant –i acabo, perquè no em vull allargar més–, sí que ens agradaria saber 
quin plantejament fan vostès, no?, d’aquestes limitacions que afecten, hi insisteixo, 
no només la corporació, sinó altres mitjans públics, i què creuen que s’hauria de fer 
per solucionar-ho.

Gràcies, president.
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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. Senyor diputat, intentaré contextualitzar una mica el 
tema. Com vostè coneix, és la Directiva 2002/22 del Parlament Europeu i del con-
sell, de 7 de març, relativa al servei universal i als drets dels usuaris en relació amb 
les xarxes i els serveis de comunicació electrònics, coneguda com a «directiva dels 
serveis universals», que va recollir les normes must-carry, que és del que vostè par-
lava, que obliguen els operadors de comunicacions per cable a incloure en la seva 
oferta televisiva per a una zona determinada els canals de radiodifusió terrestre 
d’aquell territori.

Aquesta obligació va ser incorporada, en el cas de Catalunya, a la Llei de comuni-
cació audiovisual, a la qual vostè també ha fet referència, en el sentit que els operadors 
de cable tenen com a obligació de servei públic el deure de transmetre els canals, tots 
els canals, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i dels ens locals ges-
tors del servei públic de la seva demarcació, sense que aquesta obligació representi un 
sobrecost afegit per a l’usuari, tema que és molt important.

Pel que fa als canals de la corporació, actualment els operadors de cable de paga-
ment apliquen als nostres serveis audiovisuals una sèrie de limitacions, que vostè ha 
especificat, des de la decisió per defecte dels canals de televisió del seu menú sense 
possibilitat de reordenació a voluntat de l’usuari –no podem posar TV3 al número 3, 
per exemple, aquells que volem fer-ho així– fins a la limitació als serveis interactius 
–botó vermell, al qual vostè també es referia–; els àudios alternatius, sovint l’audio-
descripció en aquelles pel·lícules en què TV3 fa audiodescripció, o altres aspectes 
d’accessibilitat universal que creiem que són importants. Inclús decisions de progra-
mació que poden afectar drets d’emissió de què disposem com a corporació.

Què fem, la corporació? Què estem fent? Doncs, seure i negociar, i seguir nego-
ciant. No podem fer altra cosa per intentar preservar els interessos comercials de la 
corporació, perquè aquí també hi han interessos comercials, com els drets dels nos-
tres espectadors; preservem les dues coses.

I, per tant, des de la Direcció d’Explotació i Enginyeria i des de la Direcció Comer-
cial s’asseuen amb tots aquests operadors i es negocia quina és la manera d’incorpo-
rar i de superar totes aquestes limitacions per garantir l’accés als subtítols, la infor-
mació sobre programes, etcètera.

Estem tots subjectes al marc legal, i els operadors de cable, també. I, per tant, 
continuarem defensant, com sempre, els interessos de la corporació i seguirem ne-
gociant amb ells perquè aquestes limitacions acabin.

El president

Gràcies. 

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals acumulades relatives  
a la situació pressupostària i financera de la corporació 

322-00174/11 i 322-00175/11

Passem a les preguntes 12 i 13, que eren les que agruparíem, dirigides a la presi-
denta en funcions, sobre la situació pressupostària de la corporació, i la formula el 
diputat Toni Balasch, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, president. Presidenta, és un matí de felicitacions i desfelicitacions, 
pel que he anat veient, i jo el que faré serà agrair, agrair l’esforç, l’esforç de la cor-
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poració, l’esforç dels directors, l’esforç dels treballadors, perquè és un context d’una 
gran complexitat, enorme complexitat.

A vegades sembla que vulguem aquí trobar l’algoritme que faci funcionar un re-
sultat específic i de manera directa. No hi és, no existeix, per molts motius que pot-
ser no tenim temps de situar-nos-hi, no? Però sí que és veritat que hi ha un consens 
que jo veig, que és el tema del lideratge, que el volem. Però a mi m’agradaria afegir 
també un altre concepte: el volem, per a què? Perquè penso que és molt important en 
un context de Catalunya, una nació que és i que vol ser-ho, i que, per tant, en aquest 
context –m’hi referia ja fa dies en aquesta mateixa comissió–, en un context en què 
la televisió i els mitjans culturals en general han de ser el patró aglutinador d’una 
cultura comuna de tots, perquè és tenir una societat cohesionada. I, a més a més, 
volem el lideratge, i, a més a més, volem..., etcètera.

I segurament que podem caure en errors si preguntem a segons qui el què, per-
què potser acabarem fent els programes de màxima audiència d’algunes cadenes que 
realment no són ni formen part dels criteris que nosaltres com a televisió volem. Gran 
complexitat –gran complexitat.

Per tant, jo, en lloc de felicitar, el que vull és agrair, més enllà que si tenim més 
sort o més encerts, només de veure-hi la disponibilitat total i absoluta, és d’agrair.

En aquest context, m’agradaria dir que, a més a més, estem en una societat..., 
Bauman en deia «societat líquida», societat de canvis, per tant, molt ràpida; amb 
uns gustos i unes modes que varien –la generació del tuit–, que varien molt ràpida-
ment; amb una fuga de la gent jove que ja no utilitza la televisió dins dels paràme-
tres normals que tenim, i això cau d’aquest nombre de televidents, no? Per tant, més 
agraïments encara.

Ens canvien els gustos, l’evolució de la competència és gran, i aquí, des de la cor-
poració, s’ha d’afrontar amb molt pocs recursos; per això la nostra pregunta anirà 
enfocada a la part de recursos pressupostaris, i per això genera una gran complexitat.

Hi ha hagut moltes retallades; hi ha hagut reduccions continuades dels pressu-
postos de manera molt gran –no hi entraré–; una baixada d’ingressos de publicitat 
molt gran. Hem de posar aquí també el tema de l’IVA, de l’agència tributària, que no 
ens ha ajudat gens, i que ja l’hem patit pel que fa al 2012 i el 2014, que l’hem patit. 
I que, per tant, tot això ens genera una situació preocupant per assolir els objectius 
que dèiem de patró cultural aglutinador d’un país, d’una nació, i, de l’altra banda, 
tenir lideratge.

Per tant, les nostres preguntes són dues, la 12 i la 13. Per tant, de dir, una: quina 
és la situació pressupostària i financera de la corporació a data 11 de juliol? Per tant, 
això és el que ens defineix el marc per fer tot aquest esforç per aconseguir això que 
volíem tots. I, després, també com a perspectiva, de dir: quina és la situació actual 
de la corporació i quines són les perspectives de futur?

Gràcies.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com bé hem explicat en diferents oca-
sions en aquesta comissió, des del 2010 la corporació està encarant un escenari 
marcat per la crisi econòmica, amb la reducció de les aportacions públiques i l’ac-
celeració de la caiguda dels ingressos publicitaris. Una nova realitat que va obligar 
la corporació, per primera vegada en la seva història, després de trenta anys, a fer 
un esforç de contenció de la despesa i d’optimització dels recursos d’una dimensió 
inèdita.

Recordem: la «corpo» ha passat de disposar de 450 milions d’euros que tenia en 
el pressupost del 2010 a 297 milions d’euros amb què previsiblement podem acabar 
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tancant aquest 2017. És a dir, avui tenim 153 milions menys dels que disposàvem 
el 2010. En total, una reducció del 34 per cent dels recursos de la corporació, que 
s’ha hagut d’afrontar amb esforç de tothom; que ha afectat essencialment despeses 
de continguts audiovisuals, per tant, per al sector, despeses de personal i inversions 
en la corporació. Uns ajustos, cal recordar-ho, que no tenien alternativa, ja que l’en-
deutament no ens està permès per llei, i mentre anaven reduint-se els ingressos de la 
corporació, totes i cadascuna de les despeses que hem tingut cada mes, com és lògic, 
s’havien de continuar pagant.

Fins a principis d’any pensàvem que els nostres esforços –i així ho havíem dit en 
aquesta comissió– d’estabilització havien reeixit, i havíem fet un important avenç 
per assegurar la viabilitat del servei públic de comunicació que prestem a través dels 
nostres mitjans. Però als problemes dels anys anteriors, aquest semestre hi hem de 
sumar la constatació que les previsions d’ingressos per publicitat que teníem esta-
blertes al nostre pressupost malauradament no s’estan complint. La dura lluita que 
els nostres professionals de la gestió de la publicitat estan lliurant contra el duopoli 
que tots coneixem que existeix a l’Estat no està aconseguint els èxits que desitgem. 

A data d’avui, ens trobem, aquest 2017, amb una previsió de reducció d’ingressos 
per concepte de publicitat de 9 milions d’euros. Aquesta dada per ella mateixa ja és 
extremadament preocupant per a les persones que portem la gestió de la corporació; 
però no ve sola, aquesta dada preocupant. Tal com ja vaig alertar en aquesta mateixa 
comissió, les notícies i els fets que ens arriben de l’Agència Estatal de l’Administra-
ció Tributària, i el que es pot derivar d’aquesta nova realitat, suposen una reducció 
dels nostres recursos que altera substancialment aquesta estabilitat pressupostària per 
la qual lluitem des del 2011 i que crèiem que hi havíem arribat a l’inici d’aquest any.

La inspecció tributària ha tornat a canviar el criteri de l’IVA, una vegada més, 
evidentment, tornant a intentar recaptar diners a costa de les televisions i les ràdios 
públiques. Aquesta vegada, però, la interpretació que fa és la pitjor de les possibles, 
i la repercussió econòmica seria molt més gran que en l’anterior intent al qual el 
diputat ja ha fet referència del 2012 al 2014. A data d’avui, ja han obert processos en 
diverses corporacions públiques de comunicació, i, pel que fa a la corporació, enca-
ra que no han obert formalment cap procediment, ja notem els efectes d’aquest nou 
canvi de criteri d’aplicació de l’IVA. 

A data d’avui, Hisenda té pendent de retornar a la corporació un total de més de 5,4 
milions d’euros, corresponents al període comprès des del desembre de l’any passat 
fins ara. I si, com ens temem, Hisenda continua en aquesta línia, a final d’any l’im-
port pendent de retorn serà de 12 milions d’euros, uns diners que teníem previst co-
brar per fer front al pagament de les despeses pressupostades per a aquest any a la 
corporació. L’efecte d’aquest nou canvi de criteri podria suposar, a més a més, un 
sobrecost anual per a la Generalitat de Catalunya de 48,5 milions d’euros. 

Aquesta situació que els acabo d’exposar torna a situar la corporació en un es-
cenari d’inestabilitat pressupostària. Els 12 milions que Hisenda previsiblement no 
tornarà –ara ja ens en deu 5,4, com he dit fa un moment– més els 9 milions de re-
ducció de la publicitat que es preveuen situen la nostra caiguda de recursos respecte 
al que teníem pressupostat en un total de 23 milions d’euros. Vint-i-tres milions, per 
exemple, que a data d’avui..., una quantitat superior a la que aquest any tenim previst 
destinar a totes les partides juntes d’aliena, doblatges i coproduccions, que sumen un 
total de, com sap molt bé el director de la televisió, 19,2 milions. I per a qui no ho 
tingui present, quan parlem d’«aliena», «coproduccions», parlem..., de què parlem? 
De pel·lícules, dibuixos, sèries, documentals que adquirim o coproduïm amb reduïts 
recursos que estem gestionant aquests anys. 

Què podem fer? Com ja els he explicat en altres ocasions, estem legalment obli-
gats a compensar qualsevol dèficit, sigui per la causa que sigui. En termes estric-
tament empresarials, som una societat anònima; podríem plantejar-nos, en un pla 
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teòric, que si aquest Parlament no decideix incrementar els recursos de la corporació 
per poder fer front a aquesta reducció de recursos...

El president

Senyora Llorach...

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

...només ens quedaria l’alternativa d’una nova reducció en continguts audiovi-
suals i en despeses de funcionament. 

Penso que això seria suïcida, tant per als nostres mitjans públics com per a la 
indústria audiovisual del nostre país, de Catalunya. I, per tant, com que, per mandat 
parlamentari, n’hem de ser motor, esperem..., no volem que TV3 i Catalunya Ràdio 
pateixin aquestes davallades.

El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris  
per a dissenyar els continguts de les campanyes d’autopromoció  
dels canals i les emissores de la corporació

322-00176/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els cri-
teris per dissenyar els continguts de les campanyes d’autopromoció dels canals i les 
emissores de la corporació. I la formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parla-
mentari Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. Senyora vicepresidenta, la pregunta era genèrica sobre 
els criteris que segueix la corporació a l’hora de dissenyar els continguts a les seves 
campanyes d’autopromoció dels canals i emissores de la corporació. I l’hauria po-
gut fer també al director de TV3 o al director de Catalunya Ràdio. Com que és un 
cas més o menys concret i fa referència als dos, vam pensar que el més adient era 
fer-l’hi a vostè, allò, per elevació, i que ens intentés respondre, arran dels productes 
informatius d’una notícia que ja n’hem parlat, del 5 de juliol, d’aquest mes, de les da-
des dels estudis generals de mitjans, eh?, que abans el senyor Mohedano també deia 
una cosa amb què estàvem d’acord, no?; ell ha dit: «Podem estar contents, però no 
del tot satisfets.» 

I és en aquest sentit que, bé, jo volia destacar que tenim coses molt bones a Cata-
lunya Ràdio, començant pels professionals, per la professionalitat dels treballadors, 
i que val la pena que això ho reforcem i que en algun cas, fins i tot, mirem de no 
violentar-ho, eh? 

Jo, sentint la valoració del senyor Gordillo, de l’EGM, m’he sentit molt còmode, 
eh?, una valoració honesta. Quan vaig veure la promoció que es feia, la lectura que 
es feia als mitjans de la corporació de l’EGM, que deia «la ràdio que més creix», no 
m’hi vaig sentir tant. I aquest era el motiu de la pregunta, no?, perquè en un EGM 
n’hi ha moltes, de dades, eh? I, a més a més, és una onada en la qual et dona les da-
des de l’any mòbil. I aquí sí que s’ha dit, que a nivell d’any mòbil, doncs, no hem 
crescut, hem decrescut un 2 per cent, o s’ha perdut lideratge el cap de setmana o s’ha 
perdut el lideratge a Lleida, que no havia passat mai, tampoc. És a dir, tot té matisos, 
eh? I no cal ni que ens desanimem ni que ens llancem a nosaltres mateixos pedres 
al nostre terrat, perquè insisteixo que tenim moltes coses bones. 
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I, president, per això jo crec..., com que tots sabem el que hi ha, no cal estrafer 
segons quines dades o segons quines postures a nivell de la corporació, no?, i no no-
més en el cas de la ràdio, sinó que aquesta notícia, el TN migdia del mateix dia 5, 
insistia en això, a dir: «Catalunya Ràdio és la ràdio que més creix.»

La comparativa respecte a l’any no era de l’any mòbil, sinó que era parcial. I do-
nava les dades concretes d’audiència de Catalunya Ràdio, que jo crec que està molt 
bé, però, en canvi, no donava les de RAC1, que deia «RAC1 lidera», però no deia 
amb quin nombre d’audiència liderava. I, en canvi, per a Catalunya Ràdio sí que 
s’havien donat les dades concretes d’audiència, no? 

Crec que és obviar una dada que és molt positiva i que n’haurien d’estar tots molt 
contents, que és que la ràdio en català, a Catalunya, arrasa. I un principal protago-
nista d’això és Catalunya Ràdio. I això és molt bona notícia. Que l’altra empresa que 
contribueix a aquest lideratge de la ràdio en català i d’una manera important sigui 
RAC1 crec que no ha de ser motiu per amagar-ho o per intentar dissimular-ho una 
mica. Crec que, en aquest sentit, hem de reforçar les coses bones que tenim, que en són 
moltes, i no intentar estrafer-ne algunes altres. 

Volem el lideratge de l’audiència, però, sobretot, també volem el lideratge de la 
credibilitat. I, en aquest sentit, jo crec que els criteris d’autopromoció en aquest cas 
no s’ajustaven potser prou als valors a què estem acostumats.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies. Senyora Llorach.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, li explicaré quins són els criteris que 
seguim per dissenyar aquestes campanyes o autopromocions a l’hora de dissenyar 
els continguts de les campanyes que fem des dels diferents mitjans de la corporació. 

Primer, es fa un estudi de punts forts, punt febles, amenaces, oportunitats... del 
programa o cadena que volem promocionar; determinem quin és el públic objectiu 
de la campanya; marquem objectius de comunicació; fixem el missatge que volem 
transmetre. I, amb tota aquesta informació recollida en un brífing, l’equip creatiu fa 
propostes que després són validades pels directors dels mitjans. 

Totes les campanyes segueixen l’estil de comunicació que tenim definit com a 
marca de corporació i es consensuen i validen amb les direccions, com deia, tant 
dels mitjans, com de programes, com de continguts. Les necessitats de comunicar 
poden sorgir tant dels equips de màrqueting com dels equips de la ràdio o de la te-
levisió. No necessàriament és l’equip de tele o de ràdio que demana una campanya 
o una notícia determinada, sinó que poden ser..., ja pot haver-hi aquesta bilateralitat.

Jo crec que els nostres professionals intenten sempre –sempre– assolir el màxim 
rigor amb els nostres continguts. I estic d’acord amb vostè i amb el que deia abans 
el senyor Mohedano, que estem contents però no satisfets. I potser sí que, a vegades, 
quan fem notícies com les que ha fet TV3 o Catalunya Ràdio, donem dades parcials, 
ressaltant..., intentant sempre ressaltar els nostres èxits i no els nostres fracassos, 
que penso que és lícit. Però, com vostè deia, hi ha una frase important que hauríem 
pogut incorporar a la nostra campanya, que hem fet, de promoció dels darrers re-
sultats, que és: «La ràdio en català, a Catalunya, arrasa.» I precisament aquest és un 
missatge positiu i un missatge de suma de ràdio en català.

Intentem sempre treballar per remarcar els missatges positius, tant de la tele com 
de la ràdio, i els reiterem tantes vegades com calgui. Li’n puc donar un exemple. En 
els darrers dos anys hem incrementat en un 56 per cent el nombre de promocions 
que fem dels espais de Catalunya Ràdio a televisió. Per què? Precisament, perquè els 
resultats d’audiència de la ràdio millorin. I hem incrementat els passis de la televi-
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sió a la ràdio, precisament perquè els resultats de televisió també millorin. Intentem 
sempre fer sinergies entre els dos canals. 

No obstant, vistes les seves consideracions i comentaris, que en prenem nota...,  
i no tingui cap dubte que en un futur també intentarem més rigor en les nostres pro-
mocions, fent-hi entrar absolutament tot, igual que intentem sempre amb els nostres 
informatius i amb tots els programes que emetem en els nostres mitjans.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la gestió  
de la corporació dels darrers quinze mesos 

322-00177/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la ges-
tió de la corporació dels darrers quinze mesos. I la formula el diputat Fernando de 
Páramo, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula. 

Fernando de Páramo Gómez

Gràcies, president. Bon dia, presidenta, directors, diputades, diputats, companys... 
Probablemente, hoy igual estamos ante la última «corpo», la última sesión de con-
trol, viendo las noticias que vamos siguiendo en el caos que hay en el Gobierno. En 
cualquier caso, espero que podamos volver a vernos a la vuelta del verano. 

Yo, antes, una previa: reflexionaría, señora presidenta, cuando las felicitaciones 
solo le vienen del grupo que da apoyo al Gobierno. Yo creo que eso requiere una 
reflexión. 

Yo me acuerdo del primer día que usted vino aquí a esta comisión. Nos dijo que 
venía de una forma temporal. Veníamos, además, de una situación, del señor Duart, 
que todos compartimos, respetamos, como no puede ser de otra forma. Y nosotros 
le creímos; le creímos porque creímos en su buena voluntad. Pero los meses fueron 
pasando. Usted se comió los turrones, si me permite la expresión, siendo presiden-
ta. Se comerá ahora también los helados en verano continuando siendo presidenta. 
Y parece que usted sobrevive a todo el mundo. Usted sobrevive a consellers, incluso. 
Como siga así, incluso a lo mejor puede sobrevivir hasta al president Puigdemont. 

Pero lo peor no es que usted siga ahí atornillada en esa silla que tanto le gusta, 
sino lo que usted ha hecho por el camino. Y yo creo que la debemos juzgar por eso. 
Y por el camino usted ha cesado a un director, que decía que era usted la que esta-
ba en funciones, y resulta que era el señor Peral el que estaba en funciones. Porque 
usted le cesó con nocturnidad, sin transparencia, criticada por toda la oposición, in-
sisto, incluida la CUP. 

Por primera vez, este Parlament, además, votó que usted dimitiera; por prime-
ra vez en muchos años –tendría que repasar los diarios de sesiones...–, en el que un 
Parlament de forma democrática decidía su dimisión. Pero a usted no la escogió el 
Parlamento de Cataluña como presidenta, a usted la escogió como presidenta el se-
ñor Duart, su amigo, el señor Duart. Pero el Parlament sí decidió que usted se fuera 
y usted no le hizo caso. 

El otro día le pedía yo data i pregunta, señora Llorach. Y nos decía que va a 
agotar su mandato. ¿Eso quiere decir que no cumplirá con la voluntad de este Par-
lament? Empezó la temporada y la termina. Y tiene mérito lo que usted está consi-
guiendo quedándose ahí. Pero, ¿le parece democrático lo que usted está haciendo? 
¿Cómo nos lo va a explicar, a todos los diputados, que a usted le da exactamente 
igual lo que voten los ciudadanos de Cataluña?

Gracias.
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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, considero que del tema, que és re-
dundant una compareixença darrere l’altra, n’he informat a bastament ja en aquest 
Parlament de Catalunya. La figura de la vicepresidència preveu l’assumpció de les 
funcions de la presidència. I aquest és el cas en què ens trobem. I, com saben, és per 
motius de salut del president. 

Ni jo ni cap dels sis membres d’aquest consell de govern té el mandat acabat ni 
caducat, com es diu. El mandat, com he repetit en cada una de les compareixences, 
dels membres del consell de govern, com a consellers, acaba al març del 2018. I, per 
tant, va començar al març del 12, acabarà al març del 18, i aquest serà el nostre 
mandat parlamentari.

El president

Gràcies. Senyor De Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Sí; gracias, president. Señora Llorach, yo soy redundante porque usted sigue ahí 
sentada cuando nos dijo que se iba a ir. Por eso le pregunto en cada sesión. No es 
porque yo tenga una manía persecutoria frente a usted, solo faltaría, sino porque 
usted dijo que se iría y no se va; porque usted dijo que iba a ser de forma temporal 
y sigue; porque el Parlament de Catalunya le dijo que se fuera y usted no se va. Por 
tanto, yo cada día le preguntaré sobre esto mientras usted siga mintiendo a todo el 
pueblo de Cataluña y, especialmente, al Parlament. 

Yo le pediría que, por favor, el cartel que usted lleva delante, de «Senyora Núria 
Llorach, presidenta en funcions», quite lo de «en funcions», porque ya me parece 
una tomadura de pelo. Y, simplemente, el mandat democràtic siempre es más poten-
te que el mandato suyo. Y el mandat democràtic del Parlamento de Cataluña..., quiero 
que me conteste a esta cuestión en concreto –y termino, presidente–: qué le parece 
a usted que el Parlamento votara su dimisión. Y si a usted le parece democrático 
que usted no cumpla con lo que ha decidido la mayoría del Parlamento de Cataluña. 

Gracias.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Sobre el que vostè em pregunta ja he opinat en diferents comissions i comparei-
xences. I, per tant, no hi tinc res més a afegir. Seguiré exercint la vicepresidència 
del consell de govern de la corporació perquè els meus companys m’han escollit per 
fer-ho així. 

I el mandat parlamentari... Ja sap que jo he demanat hora amb tots els grups par-
lamentaris d’aquesta cambra, perquè hi havia una disfunció entre la resolució de la 
moció que vostès van aprovar i la llei que em dona les competències per exercir el 
que estic fent.

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 criteris per a 
adquirir programes que no són d’entreteniment fets per productores 
externes 

322-00178/11

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre els criteris per a 
adquirir programes que no són d’entreteniment fets per productores externes, la for-
mula la diputada Esperanza García, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula. 

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, bon dia, senyora Llorach. La pregunta és molt clara: quins 
són els criteris que pren la corporació a l’hora d’adquirir productes a productores ex-
ternes; en aquest cas, és el documental de les clavegueres de l’Estat.

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, els criteris per a la selecció de pro-
grames són clars i es poden consultar a la web de la corporació. Hi ha una norma de 
contractació de la corporació que fa més d’un any que està completament implanta-
da, i que dona totes les garanties sobre l’adquisició de projectes i productes audio-
visuals que s’emeten després en els nostres mitjans, tant de ràdio com de televisió 
com a mitjans digitals.

En aquest sentit, tots els programes que són adquirits per a la seva emissió a TV3 
passen de forma estricta pels procediments reglamentaris habituals, que inclouen 
una doble valoració: una valoració de propostes per part de dues comissions dife-
rents, una comissió tècnica i una comissió de professionals de la casa, i, després, una 
comissió on hi ha el director de televisió, el director de continguts i programes, la 
directora de programació, la directora corporativa de gestió i recursos i el responsa-
ble jurídic de la corporació, entre d’altres.

Com veu, són comissions on tots els components són analitzats per assegurar 
que la decisió final ha comptat, evidentment, amb la corresponent valoració de tots 
els àmbits professionals. Ara, si li sembla, per entrar amb més detall, si vol que li 
expliqui específicament com varen seleccionar aquest documental, jo li passaria la 
paraula al director de la televisió perquè l’hi expliqués, però la norma és aquesta i 
és el que se segueix.

El president

Senyora García, té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, igualment, per l’oferiment, però és que hi ha uns criteris que entén 
aquesta diputada que no es compleixen.

En primer lloc, on és l’actualitat informativa per adquirir un producte com 
aquest, que ha costat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals cinquan-
ta mil euros, quan ni tan sols és actualitat informativa i ni tan sols és primícia en 
emissió. 

Mirin, ja sabem la relació especial del senyor Roures amb la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals; té allò que es diu quasi els tres elements del triangle 
amorós, no?, té la passió, té la intimitat i té el compromís. I, de fet, per això acaba 
sent sempre una de les productores que més volum de facturació té amb la corpo-
ració.
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Mirin, vostès –vostès– van decidir adquirir aquest programa malgrat que no hi 
ha cap mena de novetat informativa que ho justifiqui; malgrat que aquest ja ha estat 
emès per una televisió d’àmbit nacional que, òbviament, també es veu a Catalunya; 
malgrat que Òmnium Cultural subvenciona amb entrada lliure a cinemes de tot Ca-
talunya aquesta pel·lícula; malgrat que es va fer un especial de 30 minuts el dia 21 
de maig del 2017; malgrat que aquest –aquest– i d’altres documents o continguts 
informatius sobre aquest assumpte han suposat una retransmissió en directe absolut 
de la comissió espectacle que s’està celebrant en aquest Parlament sobre l’operació 
Catalunya, que no ha tingut precedents enlloc.

La realitat és que vostès, al final, han fet pràcticament de corretja transmissora. 
O sigui, els cinquanta mil euros d’adquisició d’aquest programa sembla quasi –qua-
si– una propina, no?, que li donen al senyor de Mediapro, perquè, en realitat, no hi 
ha cap element excepte contribuir al relat de Junts pel Sí d’aquesta suposada per-
secució a l’independentisme polític per part de forces policials, en lloc de la cons-
tatació de la lluita de la corrupció de les forces policials a Espanya contra aquells 
que han fet servir els seus càrrecs per enriquir-se personalment. I vostès estan fent 
exactament això. I li encarreguen vostès la compra d’aquest documental al rei dels 
contractes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Tenint en compte que, després, són els primers que reclamen més recursos per 
ser més competitius, facin el favor de fer servir els diners públics amb objectivitat, 
amb transparència i, sobretot –i sobretot–, amb interès públic i no partidista.

El president

Gràcies. Senyora Llorach.

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

Sí; gràcies, senyor president. Senyora diputada, els directius que estan a la co-
missió de valoració han valorat amb objectivitat, transparència, perquè està en el 
portal de la transparència, que han considerat que aquest documental era actualitat 
informativa, i per això han decidit programar-lo.

Qui ha estat en les comissions de valoració és el director de televisió i li pot dir 
què han valorat per decidir posar-ho a la graella. Jo no hi he estat, a les comissions 
de valoració, però, si els directius de casa nostra consideren que aquest és un pro-
grama de servei públic i d’interès informatiu, són ells els que decideixen la graella 
de programació. I, si m’ho permet, estaria bé que el director de televisió li acabés 
d’explicar com s’ha fet aquesta selecció.

El president

Té vint segons, senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

Un reportatge no és una notícia, però es pot convertir en notícia. És a dir, un re-
portatge no té per què seguir l’actualitat fil per randa, però si té interès informatiu, 
interès d’investigació, com és el cas, sí que es convertirà en una notícia.

Jo no tinc encara la notícia que haja estat transmès en un canal d’àmbit estatal, 
com ha dit vostè, em sembla que cap ho ha fet, i, en canvi, sí que li puc dir una cosa: 
quan es transmeta per Televisió de Catalunya, no es preocupe, que sí que es conver-
tirà en notícia pel seu indubtable interès, que no té res a veure amb la productora que 
ho ha fet, sinó amb les característiques d’aquest producte.

El president

Gràcies. 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris per a 
elaborar i emetre les informacions relatives a una investigació sobre el 
Futbol Club Barcelona

323-00156/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 
els criteris per elaborar i emetre les informacions relatives a una investigació sobre el 
Futbol Club Barcelona, i la formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parlamentari 
Junts pel Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. Senyor Sanchis, diferents directors de TV3 i, fins i tot, 
diferents directius de la Corporació han dit en aquesta comissió que el Barça és molt 
important per a l’audiència. Fins i tot, sense drets de futbol, una victòria del Barça 
pot ser decisiva per al lideratge d’un mes.

I em trobo, a l’hora de fer aquesta pregunta, amb alguns dubtes i, per tant, vull 
aclarir que ho pregunto com a diputat, eh?, no ho pregunto com a soci del Barça, a 
pesar que el club es queixés fins i tot d’aquesta informació. I el que sí que vull des-
tacar és que ho pregunto en tant que el Barça com a institució i, per tant, el fet de 
qüestionar una informació, sobretot, que no em situï en suport d’una junta directiva 
o una altra, d’una candidatura o d’una altra. 

Tinc la necessitat explícita de fer constar aquestes tres consideracions a l’hora 
de fer aquesta pregunta, i, si de cas, n’avanço una altra que ja la tenia per al final, 
però també ja la dic, que és la quarta, que el fet que qüestioni l’oportunitat d’algunes 
informacions no vol dir en cap cas que no hi hagi ni la més mínima ombra de dub-
te que demanem aquí que es faci la vista grossa en qualsevol informació que pugui 
perjudicar el Futbol Club Barcelona. Fetes totes aquestes consideracions que demos-
tren que la pregunta no és del tot senzilla de fer, doncs, bé, la faig, no? 

La setmana passada hi havia una informació amb referència a la secció d’esports 
de TV3, crec que se’n deia o s’intuïa com a periodisme d’investigació. No feia re-
ferència a la vessant esportiva del club, tampoc a la vessant social, tal com més o 
menys estem acostumats, i va suposar que el club es queixés de la manera de portar 
la notícia per part dels serveis informatius de TV3. I, per tant, volíem saber quins 
són els criteris que s’han seguit a l’hora de decidir l’elaboració i l’emissió d’aquestes 
informacions.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyor diputat, hi ha empreses importantíssimes, tant per la 
facturació publicitària de tots els mitjans de comunicació d’aquest país, i, per tant, 
també de Televisió de Catalunya, com per l’estabilitat de l’estructura productiva, eco-
nòmica, financera, etcètera, de Catalunya. I quan un periodista ve amb una notícia 
que afecta l’estabilitat, per dir-ho així, d’alguna manera..., o la imatge d’aquestes em-
preses, doncs, els mitjans de comunicació, tant públics com privats, s’ho miren, con-
trasten, s’asseguren bé del que diuen, calibren, equilibren i, després, la donen. La do-
nen si són mínimament honestos; si no ho són tant, doncs, moltes vegades se la callen.

En aquest cas, hi ha hagut un exercici d’honestedat. Hi ha hagut un redactor, un 
professional d’aquella casa que pertany ara a la nova direcció corporativa d’esports. 
Abans això era una àrea que dèiem «confluent», però ara és corporativa; vull dir 
que el director d’esports té el mateix nivell que el director de Catalunya Ràdio o que 
el director de Televisió de Catalunya. Ara, això sí, el director de Televisió de Ca-
talunya és responsable dels continguts que emetem pels nostres canals, i, per tant, 
com que se tractava exactament, i ja ho diu vostè, d’una informació a conseqüència 
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d’una investigació que podia resultar polèmica, doncs, ho vam parlar després de la 
seua decisió. I vam acordar continuar-ho, perquè vam acordar que tot el que em van 
portar a mi era perfectament contrastat, perfectament treballat, etcètera, i vaig dir: 
«Endavant.» I aquesta va ser la meua funció i la defense amb responsabilitat.

El club es va queixar, efectivament, però jo crec que no tenia per què queixar-se 
del procediment, perquè els vam trucar, vam demanar-los que teníem... «No, no di-
rem res, etcètera. De vegades passa, això. Esperarem que ho publiqueu per veure què 
dieu.» I, després, tant en Televisió de Catalunya com en Catalunya Ràdio... –va ser en-
trevistat a Catalunya Ràdio el president del Barça–, i se’ls va donar l’oportunitat d’opi-
nar sobre tot allò. I aquest ha estat una mica el daixò de la història. Entenc, moltes 
vegades, hi torne a insistir, que les informacions que es fan molt elaborades, contras-
tades, repassades perquè realment tot allò siga..., periodísticament tinga sentit, des-
perten suspicàcies, trenquen butllofes a la gent que els afecta, etcètera. Què hi farem?

Tinga vostè clar, de totes maneres, primer, que això és conseqüència d’un treball 
d’investigació d’una àrea que ara no depèn directament de mi; segon, que se li va 
donar al Barça, i se li donarà sempre, i com a qualsevol altra entitat o empresa, l’àm-
bit necessari per respondre i per contrastar la informació, i, tercer, que les nostres 
relacions, des de Televisió de Catalunya amb el Barça, continuen sent les que han de 
ser sempre, de respecte i de cordialitat.

El president

Senyor Cuminal, té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Bé, després de les possibles reserves a l’hora de fer la pregunta, crec que ha estat 
molt bé poder-la fer, que vostè tingués l’oportunitat de donar explicacions, precisa-
ment perquè les suspicàcies que s’haurien pogut generar a l’entorn d’aquestes infor-
macions i de la vinculació que hi pogués haver entres les dues institucions, que les 
dues són molt importants per a Catalunya, han quedat esvaïdes, i, per tant, li agraeixo 
molt les seves explicacions.

Gràcies, senyor president.

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

La veritat, va ser molt curiós de veure la fogositat que despertava; fins i tot es van 
publicar fotos meues dinant amb un expresident del Barça. M’agradaria que es publi-
caren fotos meues dinant també, o prenent cafè, amb l’actual president del Barça, per-
què també hauria d’haver-n’hi, ja que ens hem reunit algunes vegades.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la pluralitat de TV3 
en la cobertura de la informació i l’actualitat política

323-00158/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la pluralitat de TV3 i l’estratègia de futur. I la formula el diputat Fernando de 
Páramo, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Sí; gràcies, president. Hola, buenos días, señor Sanchis. Tenga cuidado estos días, 
señor Sanchis, sea muy –muy– independentista, porque todos los que son dudosos 
estos días se están yendo a su casa. En su caso, yo creo que no hay problema, porque 
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usted cumple perfectamente el requisito. Pero esta temporada ha sido la temporada 
del procés y se ha caracterizado por tres hits. Yo lo voy a intentar resumir muy breve.

El primer hit son los fenómenos paranormales que usted ya conoce; algunos son 
responsabilidad suya, otros son de la temporada en la que estaba el señor Peral en 
funciones: las banderas de España de los deportistas que desaparecen sospechosa-
mente; las pitadas al señor Puigdemont; las apariciones de líderes que a veces salen 
y a veces no salen, depende del partido que sean; el caso Vidal, que en TV3 prácti-
camente no supimos nada. Y ese largo etcétera de esa paranormal activity que vi-
vimos día tras día en TV3.

El segundo hit de su temporada son las retransmisiones, ese «gran hermano» del 
procés al que usted representa: el mes Puigdemont, prácticamente todas las interven-
ciones solo del presidente; un acto de Òmnium, que, sinceramente, todavía no nos lo 
ha explicado; el juicio del siglo, como se llamó, «del siglo», cuando todavía quedan 
prácticamente ochenta años de este siglo, pero nosotros ya sabemos que el juicio del 
siglo fue el del señor Artur Mas, y no fue el del caso Palau, ese no fue el caso del si-
glo; viajes por el mundo, etcétera.

Y el tercer hit son los años de récords –años de récords–: peores audiencias de la 
historia; ponen de acuerdo a toda la oposición; los trabajadores en contra; los cole-
gios de profesionales; usted hace mítines; dimisión aprobada en el Parlamento... Ese 
es el repaso de esta temporada.

Es un balance que, insisto, usted tiene responsabilidad en parte, todavía no era 
director, pero también con algunos temas sí. Y yo lo que quiero saber es si la tem-
porada siguiente va a ser también la temporada de teleprocés o usted nos va a sor-
prender a todos con un cambio radical.

Muchas gracias.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Si no fora perquè hem fet els programes..., els dibuixos de Bugs Bunny setanta- 
tres vegades, intentaria encara tirar-me per poder realment donar satisfacció a la 
gent que espera grans sorpreses d’audiència, però és que és l’actualitat qui la marca. 

Sobre algunes de les afirmacions que vostè fa, seria difícil contestar-les, perquè 
no hi hauria temps una a una, però sí que li contestaré a la impressió genèrica. Hi ha 
una sèrie de criteris també bastant clars que estan dins del codi deontològic de tots 
els nivells que hi ha de control dins de TV3, etcètera, sobre per què emetre esdeve-
niments en directe pel 3/24. I, normalment, respon a actes del Govern o convocats..., 
del Govern de Catalunya o convocats pel Govern espanyol; actes de grups parlamen-
taris catalans o espanyols de rellevància, actes parlamentaris, comissions, etcètera; 
actes de partits també polítics de rellevància; rodes de premsa d’interès públic, d’in-
terès informatiu. Vostè ho ha dit; judicis, aquí n’hem tingut de tota mena i tal. 

I jo, com que sabia que vostès amb això són molt meticulosos, doncs, he portat 
una llista, que després els podria passar, sobre els actes que hem fet en directe en 
el 3/24 en l’últim mes, i que van, per exemple, des d’una roda de premsa del senyor 
Pedret, del PSC, al senyor Carrizosa, de Ciutadans; el senyor García Albiol, del 
PPC; anunci del Premi Internacional Catalunya; roda de premsa del conseller Jané 
sobre noves places de Mossos; consell nacional extraordinari del PDECAT; roda de 
premsa de Rajoy des d’Hamburg, etcètera. Així fins a..., mare de Déu, quaranta ani-
versari de les primeres eleccions –quaranta aniversari primeres eleccions–; discurs 
de Felip VI; tot en directe. 

Clar, el que passa és que hi ha alguns actes que agraden a uns i desagraden a uns 
altres, però és el que està passant. I, nosaltres, el criteri d’informatius de la casa no-
més és que tinguin interès públic i informatiu. La prova que més o menys ho fan bé 
és l’audiència que té el 3/24, que dobla el seu competidor immediat en aquest àmbit 
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de televisió temàtica. Potser no ho fem del tot malament. Si algú vol veure darrere 
d’això una altra mena d’espectacle, li diré que l’espectacle només intenta aplicar-lo 
a les franges d’espectacle que té Televisió de Catalunya. I, en tot cas, l’espectacle el 
fan uns altres, nosaltres només el retransmetem.

El president

Senyor De Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Sí; gracias, presidente. Hombre, solo faltaría que no aparecieran las ruedas de 
prensa de la oposición. Usted nos lo cuenta como si fuese el gran logro del plura-
lismo. Hombre, pues, faltaría más que la oposición... –que es lo que tiene la demo-
cracia, que hay un gobierno y una oposición–, pues, también sale en la televisión 
pública que pagamos todos. 

Mire, yo le voy a hacer una propuesta, a ver si usted la toma; es una propuesta, 
¿eh?, no lo entienda como una injerencia política, una mera propuesta de un humilde 
diputado de Ciudadanos: usted..., que le gustan tanto los programas especiales y ese 
tipo de programas del procés, ¿por qué no hacen un programa de que han sido inca-
paces de ser independientes en dieciocho meses y de las mentiras del señor Puigde-
mont? Yo se lo propongo; usted valórelo. 

Lo digo porque la actualidad política, creo que, a día de hoy, además del escán-
dalo del Gobierno, es precisamente eso, que un presidente mintió claramente dicien-
do que seríamos independientes en dieciocho meses. Y ustedes, que son expertos en 
procés, creo que no pueden dejar pasar por alto un acontecimiento, diría yo, histó-
rico, que es la gran mentira de Puigdemont. Yo estoy convencido de que ustedes ya 
están trabajando en ese especial, pero, si no, le lanzo mi propuesta para que usted 
la piense y la decida.

Muchas gracias.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya 

Sobre les propostes i els propòsits del president de la Generalitat, caldria reme-
tre’s a les declaracions textuals. Crec que no va ser exactament això: «Jo els faré 
independents a vostès en divuit mesos.» Ho podríem mirar. 

Sobre la possibilitat de fer un reportatge especial de què passa el dia 1 o el dia 2 
o a final de legislatura, evidentment, tenint en compte que els divuit mesos és una 
idea aproximada del temps que es necessitava per fer tot això, doncs, haurem d’es-
perar al final. I, potser, el final d’aquest programa no li agrada a vostè, i potser no 
m’agrada a mi; però jo no crec que Televisió de Catalunya no pot fer res als progra-
mes o als especials, d’acord amb lo que li agrada a vostè o lo que m’agrada a mi, 
sinó d’acord amb el que passa.

Llavors, si el que passa és més allò que diu que li agradarà a vostè o allò que m’adju-
dica al que m’agradaria a mi..., en fi, esperem una miqueta. Ningú té una bola de vidre.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la compensació  
en els espais informatius

323-00160/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre la compensació en els espais informatius, i la formula la diputada Esperanza 
García, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.
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Esperanza García González

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. Bé, aquesta pregunta té relació tam-
bé amb coses que ja s’han dit a la comissió. Vostès van decidir retransmetre un acte 
de partit al TNC en directe i un acte, a més, també, d’Òmnium Cultural, una entitat 
privada, per TV3. Nosaltres considerem que això no compleix amb els criteris de 
pluralisme polític, neutralitat informativa, imparcialitat, equilibri. I considerem que 
s’ha de compensar aquesta manca d’equilibri que han fet vostès servir des de TV3, 
per tal de compensar aquells partits que representen també una part molt important 
de la ciutadania catalana que no van trobar el seu espais a la programació de TV3. 
Com ho faran?

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, crec que, fora de períodes electo-
rals, que la presència en les televisions públiques està regida per un altre mecanis-
me, el mecanisme habitual, fora d’aquells períodes, és l’interès i l’actualitat. És a dir, 
com ho farem per compensar? 

Jo partisc de la base que no cal compensar res; que, senzillament, la televisió 
pública el que fa és transmetre allò que considera que és d’interès i, evidentment, 
sotmetre’s a uns altres criteris, fins i tot, també al de la crítica que vostè ha fet. I que 
considere que és absolutament legítim, tractant com hem fet moltes vegades, amb 
criteri periodístic, de transmetre unes coses sí i unes altres no.

Però, vaja, la millor compensació que podríem fer és que, en el cas, per exemple, 
d’Òmnium, una entitat de la seua importància social, amb més de setanta mil socis, 
convocara un acte semblant, i allà estarien les càmeres de 3/24 i de TV3, no en tinga 
cap dubte, per transmetre-ho en directe. Pel que fa als partits, exactament igual. No 
sé si hi ha alguna persona, algun partit de l’oposició o del Govern, que em plantege  
com hem de compensar la roda de premsa de Rajoy des d’Hamburg, que van fer el 
dia 8 del VII d’enguany, també, però la vam fer perquè era d’interès informatiu. I si 
el senyor Rajoy en fera una de molt més llarga, que causara descompensacions però 
amb el màxim interès per a l’audiència de Catalunya, doncs, la donaríem exacta-
ment igual.

I, per tant, ja no depèn, aquesta compensació, del que nosaltres puguem fer, sinó 
del que puguen fer aquella gent que vol ser compensada.

El president

Gràcies. Senyora García, té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Senyor Sanchis, té vostè uns criteris... Ens acaba de donar vos-
tè un plec de condicions de quins són els elements necessaris per tal de donar cober-
tura d’un acte, per exemple, d’una associació. Escolti, ja ha fixat vostè el criteri fins 
i tot del nombre de socis que ha de tenir aquesta associació per tenir un lloc o un 
espai de cobertura informativa a TV3. 

La realitat és que no s’ha vist mai una retransmissió en directe de cap acte, per 
exemple, de Societat Civil Catalana. Em sobta moltíssim que vostè faci servir una 
roda de premsa de la primera reunió del G-20 a Hamburg, on el senyor Rajoy dona 
comptes d’aquesta reunió del G-20, com si fos, això, un acte de partit.

Escolti, vostès el que van fer amb el TNC és retransmetre un acte de partit; el 
que van fer és passar del periodisme de trinxera al periodisme de cambra. Junts pel 
Sí encarrega, i vostès retransmeten, dissenyen i difonen propaganda. I això és el que 
van fer.

Vostès condemnen els partits de l’oposició, aquells que, a més, no coincideixen 
amb el dogma independentista a acudir als tribunals, com es va fer el 2016 amb l’ac-
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te de la Diada del 2015, perquè el Tribunal Suprem digui que no només per llei elec-
toral sinó també per les mateixes normes, i per la mateixa regulació de la cadena i 
dels mitjans de la corporació, i fins i tot el llibre d’estil de TV3, s’ha de compensar, 
s’ha de restablir l’equilibri informatiu, s’ha de garantir el pluralisme polític, i vostès 
això no ho fan. 

Perquè vostès el que semblen, pràcticament, és el canal intern de Junts pel Sí, 
i nosaltres el que li demanem és que facin el favor de no condemnar els partits de 
l’oposició a acudir als tribunals. Rectifiquin, que hi estan a temps, i restableixin 
l’equilibri polític, si us plau.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. En tot cas, no seria el canal intern de Junts pel Sí, seria el ca-
nal extern de Junts pel Sí, perquè el pot veure tothom.

No li he fet cap plec de condicions; no em malinterprete o no em caricaturitze. Li 
he dit només una condició: que l’acte aquell tinga interès social, tinga interès infor-
matiu. I això està sotmès a diversos contrapesos, equilibris, etcètera, dins de la casa 
on treballe, que crec que són efectius i crec que són bastant honestos. 

L’hi torne a repetir: no ho sé, eh?; ara em miraré les..., m’obligarà a mirar-me 
aquella sentència per veure si realment és perquè estàvem en període electoral o per-
què es van mirar el codi deontològic de la corporació; bé, ens ho mirarem. Però, en 
tot cas, les dues, pot ser..., no?, jo veig que un tribunal decidint sobre si es compleix 
el codi deontològic o no sembla que és una cosa exagerada. Però podríem arribar a 
aquest cas, perquè els tribunals ja estan entrant en tot. 

En tot cas, no hi ha cap plec de condicions; l’única condició que ha d’haver-hi és 
que aquella entitat que convoca un acte, si es tracta d’una entitat privada, tinga molta 
importància. He buscat un sistema per calibrar-ho, que és el nombre de socis, però 
podríem buscar-ne uns altres, i que aquell acte realment tinga transcendència, tinga 
rellevància i tinga projecció. I nosaltres serem allà.

No sé si algú pretén que ens inventem un acte per compensar. Evidentment, lo 
que no podria fer Televisió de Catalunya és convocar un acte de Societat Civil Ca-
talana per compensar l’acte d’Òmnium. Que ho facen ells; mirem la gent que té, 
mirem quanta gent tenen, quanta gent representen, la importància de tot això, i hi 
serem, d’acord, de veritat, amb els mateixos criteris.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de l’actualitat prevista per a l’estiu del 2017

323-00154/11

La següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre la co-
bertura de l’actualitat prevista per a l’estiu del 2017, la formula el diputat Gerard Gó-
mez del Moral, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Senyor Sanchis, després dels..., no sé com es deia 
abans, dels acords i desacords, ara arribem a les emissions en directe o no emissions 
en directe. Jo li faig la mateixa pregunta, en realitat, que han fet els dos portaveus 
que m’han precedit.

En parlem cada dia en aquesta casa, no?, gairebé, però se’n parla a tot arreu, que 
és veritat que serà un estiu informativament carregat; crec que tots ho sabem. De 
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fet, ho sabem tant tots els grups que tots es dediquen a fer rodes de premsa exprés 
per decisions que trobaran mot catastrofistes o molt encertades, no ho sé, però avui 
mateix en tenim bones proves, d’això, no? És a dir, que serà un estiu carregat per a 
tothom. 

Per tant, jo volia preguntar justament en aquest sentit, no? Tenint aquesta pre-
visió, què farà Televisió de Catalunya, què farà el 3/24, respecte de tot aquest estiu 
carregat d’informació? Ho dic perquè..., jo potser discrepo, en certa manera, del que 
s’ha dit abans; a mi m’agrada que TV3, i en aquest cas el 3/24, retransmeti en directe 
actes d’especial rellevància. 

Aquí, normalment, sempre es parla d’una part, però jo trobaria encertat que TV3 
retransmetés en directe el discurs del president de Societat Civil Catalana el 12 d’oc-
tubre, això s’oblida; que retransmetés un acte de partit, per exemple, el discurs del 
senyor Rajoy en el congrés del Partit Popular Europeu, ho trobo encertat; que en 
aquesta temporada, que es parlava de «teleprocés», es parlés..., el 24 de setembre es 
retransmetés la Festa de la Rosa, a Gavà, per cert, com cada any –com cada any–, 
no només aquest any, com cada any; que el 6 de desembre es retransmetés l’acte de 
la Constitució espanyola per als que no som constitucionalistes, no sé si caldria 
compensar-ho, jo crec que no, està bé que es passi. Es va passar l’acte de fundació 
d’Un País en Comú; es va passar el 18 de març l’acte dels Comuns a les Cotxeres de 
Sans; es va passar el 19 d’abril l’acte d’homenatge a Carme Chacón; es va passar el 
28 de maig el míting de Ciutadans a Nou Barris, etcètera.

Jo, sincerament, ho trobo encertat. Crec que utilitzar les unitats mòbils per re-
transmetre en directe actes de tots els grups polítics, de totes les tendències, és en-
certat, i això dona prestigi i dona audiència al 3/24. 

Per tant, com que estic recurrentment cansat que només s’evidenciï una part de 
les coses que retransmet TV3, jo volia posar en valor tot el que retransmet –tot–, i, 
per tant, demanar si Televisió de Catalunya, efectivament, seguirà amb aquest cri-
teri, que crec que és beneficiós, no només perquè l’últim espai compensatori va fer el 
pitjor rècord d’audiència de la història del canal en tres dècades, no només per això, 
sinó perquè crec que, si ho fem en base al que va dictaminar la Junta Electoral Cen-
tral, crec que l’oposició en sortiria perjudicada, perquè, si ho agaféssim en nombre 
d’escons dels grups polítics i ho repartíssim, tots aquests actes que s’han retransmès 
serien molt petits, molt més petits del que a dia d’avui fa Televisió de Catalunya.

Per tant, m’agradaria saber si tenen la voluntat de seguir, aquest estiu, donant co-
bertura plural a tots els grups de la cambra.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Jo no ho volia dir, perquè no 
m’acusaren d’impertinència sobre l’audiència de determinats actes de compensació 
o retransmissions de compensació; ja que ho ha dit vostè..., però, en tot cas, no sé 
si aquest ha de ser exactament el criteri. El que passa és que, de vegades, hi ha gent 
que es pensa que només pel fet de tenir la raó, de pensar tenir la raó, això ja conver-
teix els actes que fa en actes d’interès informatiu, d’interès públic. I no, això depèn 
d’altres coses.

I, efectivament, el canal 3/24 té l’audiència i el prestigi continus, i vol dir que no 
s’equivocaran. Ens ho estan posant vostès –ara sí que em permeto una certa ironia– 
difícil, perquè, efectivament, hi ha un estiu que es preveu mogut; avui mateix, les 
setmanes que vindran... La gent d’una empresa gran té previst sempre uns torns de 
vacances d’acord amb conveni, amb comitès d’empreses, etcètera, que són absoluta-
ment legítims i que, per dir-ho així, afebleixen, aquestes empreses públiques també 
de comunicació, en períodes estivals. I ara és el moment.
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Fem el que podem, recorrent fins i tot a alguna contractació extraordinària. 
Abans parlàvem de contractacions. Algunes d’aquestes han de passar per comissió 
paritària, algunes altres no. El senyor Botran abans parlava d’una necessitat d’una 
comissió paritària. Quan cal una contractació com la que s’ha fet en el corresponsal 
de València, no cal. Però, vaja, recorrem a tot el que podem per reforçar-nos aquest 
estiu i la voluntat és arribar a tot. 

Però, clar, ja sabem que vindran, ho he dit moltes vegades o algunes vegades en 
aquest Parlament, unes setmanes i uns mesos carregats d’actualitat i carregats de ten-
sió política. És veritat. Bé, hi serem al màxim de les nostres forces. I algunes de les 
decisions que es prenen i que, de vegades no s’entenen, és per ser més eficaços en 
aquest sentit. Perquè el que vindrà ara serà complicat. 

Per tant, aquest estiu hi ha una programació extra amb Els matis d’estiu; hi ha 
gent de reforç; el TN comarques i el TN migdia, intentarem que puguin arribar a tot 
arreu, igual que el 3/24. I patim moltíssim. Però també és veritat que patim moltís-
sim, i aquesta és la nostra obligació i també és veritat que de vegades ens sap greu, 
perquè, si no, semblaria que només jo dirigisc que els designis i tot el que es fa en 
Televisió de Catalunya, que tanta feina de tanta gent, tants esforços, tanta bona vo-
luntat, tanta honestedat periodística siguem desqualificats amb un traç gros dient 
que estem fent una televisió de partit o de Govern.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les garanties  
de pluralitat als mitjans de comunicació de la corporació

322-00171/11

Passem a la darrera pregunta sobre les garanties de pluralitat als mitjans de co-
municació a la corporació, i la formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamen-
tari Socialista. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Hem començat la comissió amb una consellera de la 
«cosa» i acabem la comissió amb un conseller diferent de la «cosa». I això també 
representa una mica el que passa en aquest país, no?, que els tres consellers respon-
sables de l’1 d’octubre més importants, que són el de seguretat, la informació, el 
d’Interior, la responsable d’obrir escoles i la responsable de la informació de la tele-
visió pública i de la portavocía del Govern han dimitit. Han dimitit..., no ho sé, han 
estat canviats, han estat cessats, han estat ajustats, el que sigui. I hi haurà un nou 
responsable d’aquest tema en tot aquest procés. Per tant, hi ha una certa rellevància 
de tot el que estem parlant. 

Que es retransmetés per TV3 –per TV3–, també pel 3/24, també per Catalunya 
Informació, inclús canviant la programació, l’acte, llegeixo literalment, «dels prepa-
ratius legals i organitzatius del referèndum»..., que això dona per a roda de premsa 
en qualsevol altra història com a molt. Però, bé, acte, míting, per explicar els prepa-
ratius legals i organitzatius del referèndum per part de dos partits, de dues coalicions 
que donen suport al Govern, té interès informatiu? Sí, és clar que té interès infor-
matiu. Molt.

Però no parlem d’interès informatiu, ni parlem d’audiències; parlem de plurali-
tat. El que expliquen els altres partits sobre aquest tema té interès informatiu? És 
clar que sí, no? També, veritat? Per tant, també nosaltres demanem que, per parlar 
d’aquest tema que és tan important i tan rellevant, tinguem el mateix espai. Home, 
amb temps no tant, lògicament. Desconnexió de..., canvi de la programació de Ca-
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talunya Ràdio, 3/24 en directe, 3/24 en directe aquí al Parlament, i amb TV3 en di-
recte, TV3, eh?, que tot això de què es parlava abans, a TV3 mai s’havia fet, sempre 
pel 3/24.

El fet que algun acte de compensació, com diuen... –«És que hem donat la Festa 
de la Rosa»–, per obligació, perquè els obligava la Junta Electoral, i va ser la pitjor 
audiència de la història, sí; la pitjor audiència de la història. Algú deu estar encantat 
d’això. Jo no. Perquè això representa qui veu TV3 i qui no veu TV3. I això els hauria 
de preocupar a vostès –els hauria de preocupar a vostès–, perquè hi ha una part de 
la població d’aquest país que ha deixat de veure TV3. Jo no estaria tan content –«ai, 
mira, el programa de compensació, mira, jo no faré crítica, eh?, quina poca audièn-
cia que va tenir». No, no, no. Jo em preocuparia moltíssim.

Per tant, no parlem d’interès informatiu, que el té; no parlem d’audiència. Parlem 
de pluralitat de veus quan es parla d’un tema de rellevància política en aquest país. 
I tenim tot el dret del món a demanar-lo. I no confonguin les rodes de premsa del 
Govern, del senyor Rajoy, o de la senyora Munté cada vegada que n’hi ha a Govern, 
o del senyor president, no ho confonguin amb els actes de partit, que és una cosa di-
ferent, o les rodes de premsa que fan els partits; és una cosa diferent. Jo no dic que 
no solament... 

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

Acabo. Jo no dic que solament es donin en un partit, no. Dic que estem..., si s’ha 
de compensar també l’opinió política en temes de rellevància política en aquest país. 
I això s’ha de fer. I això s’ha de fer –i això s’ha de fer–, i s’ha de fer de la mateixa 
manera que s’ha fet amb una força política... 

El president

Senyor Pérez, se li ha acabat el temps.

David Pérez Ibáñez

D’acord, ja acabo. 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, parlarem de pluralitat, doncs, i de ga-
ranties de pluralitat dels nostres mitjans públics. I, com vostè sap, la nostra ràdio i la 
nostra tele són les més auditades i més controlades que hi ha. 

I tenim informes mensuals que elabora el CAC, un organisme del qual s’ha do-
tat aquest Parlament, escollit per aquest Parlament, que fa informes de l’observança 
del pluralisme. I, en els últims anys, situen el partit que vostè representa, el PSC-
PSOE, com l’agrupació política amb més temps de paraula als mitjans de la corpo-
ració, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio. I ha estat així el 16, el 15, el 14, el 13, el 
12 i l’11. I segur que ha estat així. 

I deixi’m parlar d’interès informatiu, perquè els professionals de Catalunya Rà-
dio i de TV3 van decidir que allò que feien el PSC-PSOE tenia interès informatiu i, 
per tant, amb criteri professional d’actualitat, ho van treure en els nostres mitjans. 
Per tant, s’ha de posar en valor la feina que fan els nostres professionals, que són els 
que escullen quines són les notícies que van en els nostres informatius, i amb aquest 
criteri és amb el qual es difon qualsevol de les informacions que passen a Catalunya 
Ràdio o a TV3.

I, com li deia, garanties de pluralitat dels nostres mitjans, totes: el CAC, el CEO, el 
CIS, un consell assessor de continguts i programes del qual ens vam dotar, inclús  
el nostre llibre d’estil i el nostre manual d’ús i una guia editorial. 
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Com ha dit el director, la nostra televisió pública escull què transmet per interès 
informatiu i amb professionalitat dels seus professionals que hi treballen. Segur que 
es pot millorar, segur que es poden fer coses millors, i en això estem també; però la 
garantia de pluralitat als mitjans de la corporació, a TV3 i a Catalunya Ràdio, tots 
vostès la tenen garantida.

El president

Bé, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, m’agradaria donar les gràcies a tots els 
diputats perquè avui, exceptuant l’última pregunta, s’han ajustat molt bé als temps. 
(Rialles.) Així que gràcies. I ja que és l’última corporació abans de l’estiu, doncs, 
desitjar bones vacances a tots aquells que puguin fer vacances. (Rialles.)

Així que, si no tenen res a dir, molt bon dia a tots.

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