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Sessió 20 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 deu minuts. Presideix David Mejía Ayra, 

acompanyat de la vicepresidenta, Teresa Vallverdú Albornà, de la secretària, Natàlia Figue-

ras i Pagès, i del secretari en funcions, Fabian Mohedano Morales. Assisteix la Mesa el lle-

trat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Albert Batalla i Siscart, Jordi Cu-

minal i Roquet, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Lluís Llach i Grande, Fabian Mohedano 

Morales i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizosa Torres, Fernando 

de Páramo Gómez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert 

i 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

Bon dia a tothom. Iniciem la sessió de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Hi han paraules demanades. Senyor de Páramo.

Fernando de Páramo Gómez

Sí, bon dia president. Bon dia als companys de la corporació, a la presidenta, direc-
tors..., simplement, per una qüestió d’agenda parlamentària, com saben, hi ha convocada 
una junta de portaveus i una reunió de la Mesa a les dotze. En aquesta comissió, doncs, 
hi ha els dos portaveus del meu grup parlamentari, també hi ha un secretari de la Mesa 
i, en qualsevol cas, jo li demanaria, si no hi ha problema, que la pregunta que tenim, la 
número 18, si és possible que es faci a continuació de la pregunta número 9, o, si vostè 
ho considera, al final del bloc temàtic, perquè nosaltres haurem de, també, excusar-nos 
perquè haurem d’abandonar quan finalitzi el nostre torn, per dirigir-nos a aquesta Jun-
ta de Portaveus que s’ha convocat, com saben, de forma extraordinària i que no estava 
prevista, que coincidiria amb aquesta sessió de control de la corporació. 

Gràcies.

El president

D’acord. Si la resta de grups parlamentaris no hi tenen cap inconvenient... 
(Albert Botran i Pahissa demana per parlar.)
Senyor Botran, té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Jo també haig d’assistir tant a la Mesa com a la Junta de Portaveus, però nor-
malment les comissions de control duren dues hores justes. Llavors, jo no he tingut 
aquesta necessitat de modificar l’ordre del dia. No tinc cap problema en què ho faci 
el Grup de Ciutadans, eh?, però només per aclarir, si és que es preveia que duraria 
més enllà de les dotze, que també seria extraordinari. Si no ho és, doncs, crec que 
és compatible l’assistència als dos llocs.

(Jéssica Albiach Satorres demana per parlar.)
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El president

Senyora Albiach...

Jéssica Albiach Satorres

Sí, gràcies president. Jo voldria demanar si la pregunta 4 es pot posposar cap al 
final, perquè la diputada Marta Ribas està atrapada a la ronda. (Veus de fons)

Gràcies.

El president

No hi ha cap problema. Bé, si vol, fem una cosa, canviem la pregunta 18 per la 
pregunta 4. (Veus de fons.) D’acord (Veus de fons.) Sí. 

(David Pérez Ibáñez demana per parlar.) Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Simplement, d’acord amb els directors, també, m’agra-
daria acumular les preguntes 1 i 2, que són les dues primeres, diguem-ne, per como-
ditat de temps de tothom.

El president

D’acord, no hi ha problema. Algú més? (Veus de fons.) Exacte. I la 1 i 2, les agru- 
pem. D’acord? (Pausa.)

Molt bé.

Preguntes acumulades al director de Televisió de Catalunya i al director 
de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la pluralitat en els canals 
de Televisió de Catalunya i en els canals de Catalunya Ràdio

323-00163/11 i 323-00164/11

Doncs, iniciem la sessió agrupant les preguntes 1 i 2, dirigida al director de Tele-
visió de Catalunya i al director de Catalunya Ràdio, sobre la pluralitat en els canals 
de televisió i de ràdio. I la formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamentari 
Socialista. Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Senyor president, li podria demanar que m’avisi als dos minuts i mig? És possi-
ble? (Veus de fons.) Moltes gràcies. 

Senyor president, senyora presidenta en funcions, directors, la Llei catalana de 
comunicació audiovisual, la 22/2005, votada en aquest Parlament, votada per tots 
els grups parlamentaris, diu que «els mitjans públics tenen l’obligació de transme-
tre una informació veraç, objectiva i equilibrada» –veraç, objectiva i equilibrada. 
«Equilibrada» vol dir amb un cert grau de pluralitat de tothom, «objectiva» vol dir 
que s’ajusta al més possible a la veritat, com «veraç» vol dir que no es diuen men-
tides.

Nosaltres tenim la sensació de que això, en els darrers dies, en els darrers quinze 
dies, tot això no s’està complint ni s’està fent. Els exemples són multitud, moltíssims, 
però tenim poc temps per parlar de tres o quatre exemples. Primer, el dia 8 de se-
tembre es va explicar el fet històric de que els catalans a l’estranger ja podien votar 
en el referèndum de l’1 d’octubre. Amb quin cens? Cap periodista de TV3, de Cata-
lunya Ràdio, va preguntar amb quin cens? El Govern, posteriorment, va dir que en-
cara no tenien el cens –posteriorment. Encara no tenim el cens i hi ha gent que està 
votant? Cap periodista, objectivament, ha definit això de tongo? No tenim cens i ja 
estem votant? Això com va? Quina seria la definició objectiva d’aquesta notícia? Fet 
històric? Sí, fet històric, que es voti sense cens. És aquest el fet històric, que encara 
no tinguem cens, i ja estem votant.

Posteriorment, el dia del Ple... –a tu et pot agradar més o menys una intervenció, 
a mi, personalment, la intervenció del senyor Coscubiela em va agradar bastant–, els 
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comentaris que es feien per part de la conductora del programa de la ràdio –suposo, 
senyor director, que vostè els ha llegit–, hi han companys que els han definit com a 
«boicot a la intervenció del senyor Coscubiela». No jo, eh?, no, companys de profes-
sió que defineixen com a «boicot» aquesta intervenció.

El president

Dos minuts i mig, senyor Pérez.

David Pérez Ibáñez

Ja està? I, l’última qüestió i acabo, a mi m’agradaria saber els temps i les per-
sones que han participat en aquestes tertúlies si, com diu la llei, s’ha fet de mane-
ra equilibrada o, si més no, per exemple, quanta gent del PSC ha participat durant 
aquests dies en aquestes tertúlies. 

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor president.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, senyor Gordillo...

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

Moltes gràcies, president. Precisament pel temps, que és breu, i perquè hem de 
parlar dues persones, doncs, per això hem ajuntat les preguntes, no? Anirem ràpid. 

Bé, el criteri de veracitat continua aquests dies igual de vigent com sempre. I per 
observar aquest criteri de veracitat, no només hi són vostès i nosaltres, sinó que tam-
bé hi ha, per exemple, un comitè de professionals a TV3, fins i tot supose que hi deu 
haver un comitè d’empresa que també es pot encarregar d’aquestes coses, perquè són 
importants, perquè són temes transcendents.

No he tingut, jo personalment, com a director de Televisió de Catalunya, encara, 
cap queixa ni cap..., fora d’aquí, fora d’aquesta sala, ni cap reconsideració respecte a 
que no s’està complint aquest criteri de veracitat. Al contrari, el que hi ha hagut és 
una nota de tots dos comitès dient que el criteri de llibertat informativa, vetllarien 
perquè no quedara en entredit en cap moment, dels dies que estem vivint, que infor-
mativament són complicats. I, per tant, jo crec que això, com a mínim, per la nostra 
part queda preservat i queda garantit. Després, ja, evidentment, ja em sotmetré per-
sonalment a aquests controls per veure, per determinar si això és així.

Pel que fa al cens, no ho sé, el que sí que sé –i crec recordar, eh?, perquè ara par-
le de memòria, l’exemple sempre és concret i de vegades els exemples concrets...–, 
és que es va obrir una llista prèvia d’inscripcions de catalans residents a l’estranger 
i que en alguna premsa es va catalogar com a fracàs, crec entendre, i en una altra 
no. I, per tant, ja hi havia una llista prèvia, i sobre aquest cens d’aquesta llista prè-
via es va poder votar des de l’estranger. I ho dic perquè jo tinc familiars allà que ho 
van fer. I per tant, preguntar quin cens, en aquest moment, no era procedent, perquè 
ja es sabia, vull dir, es va dir en el seu moment, que hi havia aquesta llista oberta, 
aquesta inscripció oberta.

I, pel que fa a les tertúlies amb polítics i tal, estan obertes a consulta, estan ober-
tes a discussió, evidentment, com no podia ser d’una altra manera, i les facilitarem quan 
vulguen. L’única consideració que em fa la gent d’informatiu de vegades és que quan en 
una mesa de tertúlia, de debat polític, amb representants de partits polítics, hi caben 
tres, quatre persones, no es fa amb tots els partits, sinó que es fa d’una manera més, 
en aquest sentit, informal; és clar, no caben totes les opcions polítiques i, per tant, 
cal confiar en el criteri dels responsables dels programes, que es van distribuint; 
però les llistes estan obertes perquè vostès les puguin consultar, evidentment.

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

Subscric el que ha comentat el director de Televisió de Catalunya. Jo crec que, 
des de l’inici de la temporada, els criteris i el compromís i el rigor i la professiona-
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litat i la consciència de servei públic, i també la consciència de la dificultat a la qual 
estem sotmesos els mitjans públics d’aquest país, és la de sempre. En aquest cas, pel 
context polític més gran, crec que tots estem treballant en unes condicions inèdites 
fins a la data. I de totes les hores, i de tots els programes, i de tots els informatius, i 
de tots els especials, i de totes les cobertures, i de totes les tertúlies, i de tot el que 
s’ha fet fins a dia d’avui des de l’inici de la temporada, jo crec que, amb un altíssim 
percentatge, per no dir en la totalitat, pot estar vostè tranquil, perquè complim la llei 
i superem els estàndards exigibles a nosaltres.

Citava, vostè, un comentari d’una conductora d’un programa que va durar mol-
tíssimes hores amb relació a la intervenció del diputat Coscubiela, que tenia a veure 
amb una qualificació del president de la Generalitat que hauria donat peu a l’ober-
tura d’un torn de paraules i que hauria dificultat més el debat que en aquell moment 
s’estava retransmetent en directe per l’emissora. I el comentari que va fer la conduc-
tora del programa tenia a veure amb el fet de que alterava la dinàmica del debat, 
perquè hauria obert un torn de paraules més que no pas jutjar la legítima llibertat 
d’expressió del diputat Coscubiela. Jo crec que això, que tinc la transcripció, queda 
bastant clar.

És cert que algun mitjà, algun periodista, algun diari –el senyor Juliana ho va fer 
en un crònica, que tenen molta influència les seves cròniques– ho va recollir com in-
terpretant-ho d’una manera que no és la que volia la conductora del programa. I, per 
tant, si algú s’ha prestat a equívoc, doncs, diguem-ne que ens sap greu; però, agafant 
la literalitat, no estava jutjant, ni estava censurant, ni estava entrant en judicis de va-
lors sobre la literalitat del que havia dit el diputat Coscubiela.

Sobre la resta, senyor diputat, doncs, vostè ja ho sap. Vostè sempre ens demana 
una sèrie de coses que nosaltres les intentem complir, i tots som conscients de que 
aquests dies són dies en els que aquests filtres i aquests..., l’autoexigència encara 
l’hem d’extremar més, i en això estem, cada dia i cada minut, gairebé.

El president

Gràcies. Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí, clar. A mi aquestes respostes em sonen a «todo correcto, circulen, aquí no 
hay nada que ver». Doncs, no –doncs, no. Dice: «No, el censo era, cada uno se apun-
taba al que quería...» Bien, perfecto, pero ¿en base a qué censo? Señor Sanchis, ¿en 
base a qué? ¿Se apuntó quién quiso, fuera o no fuera catalán? (Veus de fons.) No, 
en base a un censo, ¿verdad? ¿A qué censo? ¿Me puede usted explicar a qué censo? 
¿Nadie ha hecho estas preguntas en TV3? ¿No las ha hecho nadie? ¿Nadie se ha pre-
guntado en base a qué censo, cuando el Govern ha dit encara que no tenia el cens? 
Això no va així, eh?

O sigui, si algú s’està apuntant i no hi ha un cens, això és un tongo. Un ha de 
comparar, amb un cens legal, real, que existeixi, o no? És com avui, s’ha fet un sor-
teig. On s’ha fet aquest sorteig? La sindicatura és d’aquest Parlament, s’ha fet en 
aquest Parlament? Algú de TV3 ha preguntat on s’ha fet el sorteig? Quina lletra ha 
sortit? Ha sortit alguna lletra? Quin sistema s’ha utilitzat? Quin era el cens de refe-
rència? Per què no es pregunta, tot això? Aquesta és l’objectivitat que jo em queixo.

La senyora Terribas no va prendre partit? Vostè considera normal dir, en el de-
bat, que «això no procedeix en aquest moment». Literalment: «De qualsevol mane-
ra, no és aquest el debat.» Això no és prendre partit, senyor Gordillo? No, això és..., 
això és el normal, eh?, com ha dit el senyor Sanchis, el normal és això, és el que 
hem fet tota la vida, és això, per tant, no teniu dret a queixar-vos. Doncs, em queixo 
d’això: s’està fent el de tota la vida, ja està bé...

Com allò del Nobel de TV3. Ningú va preguntar qui, quan li van donar el Nobel 
a aquest senyor? Una setmana parlant del premi Nobel de la pau, amb el senyor Puig-
demont. Ningú ho va preguntar? Cap periodista ho va fer? Cap de vostès ho va fer? 
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Ja està bé! Això no és objectivitat. D’acord que el debat de la veracitat..., però això no 
és objectiu, el que estan fent vostès –no és objectiu–, no estan fent la feina de perio-
distes que es requereix a la televisió pública, i tenen els mitjans per fer-ho. D’altres no 
tenen els mitjans, però vostès sí que tenen els mitjans per fer-ho, i no ho estan fent.

Moltes gràcies, senyor president, disculpi.

El president

Gràcies, senyor Pérez. Senyor Sanchis, deu segons, si us plau.

El director de Televisió de Catalunya

Molt ràpid. Devia ser que ens fiàvem de «La Contra» de La Vanguardia, que 
també parlava d’ell com a premi Nobel, i els periodistes, de vegades, ens equivo-
quem quan triem les nostres fonts. (Veus de fons.) Sí, sí..., però ja li dic que de vega-
des passen aquestes coses, ens fiem dels altres mitjans, també, bastant premi Nobel 
era..., i molt ràpid...

David Pérez Ibáñez

Senyor president, entenc que la culpa és de La Vanguardia, no? D’acord...

El director de Televisió de Catalunya

Segurament, i ho traslladarem al seu director. Consideració sobre el cens: hem 
fet aquesta pregunta vint-i-cinc vegades, i concretament jo, dues vegades. Una, a 
l’entrevista amb el senyor Oriol Junqueras, i amb el senyor Carles Puigdemont, 
president i vicepresident; i una altra amb el senyor Puigdemont, i totes les vegades, 
no s’ha contestat. Per tant, no serà per no preguntar, sinó que serà per no respondre. 
No ho atribuisca a nosaltres.

I la resta són valoracions polítiques que a mi se m’escapen (Veus de fons.) D’acord.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les garanties del 
pluralisme polític

322-00179/11

Passem, doncs, a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la 
corporació, sobre les garanties del pluralisme polític i la formula la diputada Jéssica 
Albiach, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, gràcies, president. I, bon dia, presidenta. Senyora Llorach, és conegut que el 
Tribunal Constitucional li ha enviat un requeriment –també ho ha fet al director de 
Catalunya Ràdio i al director de TV3– pel que fa referència a la campanya de publi-
citat sobre l’1 d’octubre. I el primer que volem dir és que no ens sembla acceptable. 
Estem veient cada dia més la judicialització de la política i ara també dels mitjans 
de comunicació, i cal dir que aquesta mai pot ser la solució.

Estos dies hem viscut la suspensió de la Llei de referèndum, la querella contra el 
Govern i la Mesa, les amenaces del president del Govern, el registre policial a diverses 
impremtes i al diari El vallenc, la suspensió d’un acte a favor del referèndum a Ma-
drid, les amenaces que ha denunciat l’alcaldessa de Badalona per part de la Delegació 
del Govern, l’ofensiva contra més de 700 alcaldes, i segur que m’estic deixant coses. 
És a dir, en una setmana el Partit Popular ha tocat tres drets fonamentals: el dret a de-
cidir, la llibertat d’impremta i el dret d’expressió i de reunió. De fet, estem veient que 
alguns atacs del Partit Popular ens recorden més a èpoques del passat i allò del Ma-
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nuel Fraga i «la calle es mía». I, per nosaltres, ara mateix, l’únic que queda inhabilitat 
és el Partit Popular i l’executiu de Rajoy.

I, davant d’aquest espectacle «botxornós» i antidemocràtic, a nosaltres ens preo-
cupa la corporació i, en concret, com es garantirà la independència professional, el 
pluralisme polític i com es protegiran els drets laborals i professionals de les treba-
lladores. Perquè sabem que, si no s’acaten els requeriments del Tribunal Constitucio-
nal, es poden imposar multes de fins a 30.000 euros i, a més, es poden suspendre de 
les seues funcions, no només les autoritats, sinó també els treballadors públics.

Senyora Llorach, el comitè d’empresa, i també el consell professional, li demana 
una reunió per tal de tindre totes les dades i saber com es protegiran els drets labo-
rals. De fet, volen una cosa tan sensata com que les ordres més conflictives arriben 
per escrit. Aquesta reunió encara no té data, i ens agradaria saber quan es reuniran 
i com es protegiran els drets dels treballadors.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, en primer lloc, el pluralisme dels nos-
tres mitjans de comunicació seguirà garantit com ha estat garantit al llarg dels trenta- 
cinc anys que portem d’existència la corporació.

I, pel que fa al tema de les garanties dels nostres treballadors, des de la direcció 
de la corporació, a tots els nivells i amb la mateixa contundència que ho ha expres-
sat el Govern i el president de la Generalitat de Catalunya, no posarem en risc cap 
dels professionals que treballen a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Hi ha una línia vermella que no traspassarem, i és la de posar en risc els nostres 
treballadors.

Per tant, «perdi cuidado», senyora diputada, que tant el director de la tele, com el 
director de la ràdio, com el Consell de Govern, com jo mateixa centrarem tots els es-
forços per evitar qualsevol perjudici per als treballadors i els garantirem que podran 
treballar amb independència professional i amb la màxima normalitat perquè puguin 
exercir el seu dret a la informació, que és un dels drets bàsics que tenim en aquest país.

El president

Gràcies. Senyora Albiach, té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Sí. Gràcies, president, i gràcies, presidenta. Esperem que la reunió que estan de-
manant els professionals de la casa arribi aviat. No ens ha quedat clar si, finalment, 
les ordres més conflictives arribaran per escrit, com ells han demanat. Perquè sa-
bem que ara s’ha retirat l’anunci del referèndum dient que ja havia acabat, però sabem 
que si torna a arribar un altre anunci, en concret l’oficial de continuïtat, que serà qui 
l’haurà d’incloure a l’escaleta, i el tècnic de continuïtat, que serà qui premi el botó, 
tindran una situació molt i molt complicada.

I només un altre apunt per acabar. Demanem, això sí, rigor a les informacions. 
No són tolerables tuits com els que nosaltres hem acabat veient al 3/24 sobre l’am-
bigüitat dels comuns, quan sempre –sempre– hem sigut nítids en la defensa dels 
drets i les llibertats, i ahir ho vam tornar a demostrar des de l’ajuntament i des del 
Parlament Europeu.

I ja, per acabar, només donar-los la benvinguda a la desobediència, perquè mol-
tes de les persones que ara estan cridant a la desobediència eren les que estaven 
pactant amb el Partit Popular moltes lleis que reprimien la gent que estava al carrer 
defensant drets socials i drets laborals.

Gràcies.
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El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

La garantia amb el rigor en la informació la tenen i, pel que fa a si rebem qualsevol 
altre encàrrec per part del Govern, quan arribi, l’avaluarem, avaluarem com procedir 
i, com li dic, la línia vermella que no es traspassarà és la de posar en risc la seguretat 
dels nostres treballadors.

Per tant, «perdin cuidado», que això ho tindrem en compte en tot moment.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’emissió de publicitat 
institucional

322-00184/11

Passem a la següent pregunta, que seria la pregunta 18, tal com s’ha acordat. (Veus 
de fons.) Sí, dirigida a la presidenta en funcions sobre l’emissió de publicitat institu-
cional, i la formula el diputat Fernando de Páramo, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Gracias, presidente. Buenos días, presidenta en funciones, señora Llorach. Cada 
vez que leo «en funciones» recuerdo el día en que usted vino aquí a decirnos que 
venía para unos días, y usted ya es como de la familia, señora Llorach, lleva aquí 
desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang del Parlament, y parece que tiene 
ganas de quedarse mucho más.

TV3 ya no está al servicio del procés, está al servicio del Gobierno, y lo estamos 
viendo a lo largo de estos días. Y me preocupa –me preocupa– que sitúen ustedes a 
TV3 también fuera de la legalidad. Ya sabe que ahora está de moda saltarse las leyes 
y que ahora los demócratas son los que se saltan las leyes, y no somos demócratas 
los que sí cumplimos con las leyes. 

Pero, en cualquier caso, me gustaría saber cuál fue el motivo por el cual se emi-
tió el spot, el spot del no referéndum. ¿Cuál fue el motivo por el cual se emitió en la 
televisión pública de Cataluña, que pagamos todos? ¿Cuál fue la finalidad de emi-
tir ese spot? ¿Ha habido algún contrato a la hora de la emisión de ese spot? ¿Puede 
usted publicarlo, enseñarlo, explicarnos cuáles son las condiciones de ese contrato, 
si es que lo ha habido? Por ejemplo, el precio. Nos interesa saber el precio de ese 
contrato.

Le insisto, tienen ustedes una oportunidad de cumplir con esa notificación que 
ustedes han recibido para situar a TV3 dentro de las leyes democráticas y no fuera 
de las leyes democráticas. Y me gustaría saber... –una última pregunta, ya sé que 
hoy le he hecho muchas preguntas–, me gustaría saber qué van a hacer a lo largo de 
todo este tiempo, de aquí al 1 de octubre. ¿Van a hacer ustedes campaña de una ile-
galidad, de un fraude y de una manipulación y, si me permite, de un ridículo, donde 
uno tiene que imprimirse las papeletas en casa y pintarlas con Plastidecor?

Muchas gracias.

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, amb data 4 de setembre, els serveis de la 
corporació van rebre l’encàrrec del Departament de Presidència del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya d’emetre a TV3, Catalunya Ràdio i mitjans digitals de la corporació 
un anunci de deu segons entre els dies 4 i 6 de setembre.

En data 7, els mateixos serveis de la corporació van rebre un nou encàrrec des 
del mateix Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per emetre 
a TV3, Catalunya Ràdio i els mitjans digitals de la corporació un anunci de vint se-
gons entre els dies 7 i 12 de setembre. Ambdós anuncis es van emetre, com he dit, 
a tots tres mitjans de comunicació, d’acord amb l’encàrrec rebut, i els serveis tèc-
nics de la corporació catalana estan treballant per calcular el cost que això ha tingut 
d’aquestes campanyes.

No hem rebut... –em demanava pel futur–, no hem rebut encara cap altra de-
manda de campanya. Quan arribi, com li he contestat abans a la senyora Albiach, 
avaluarem com procedir sense traspassar la línia vermella –que ja els he dit abans 
que no traspassaríem en cap cas– que és la de posar en risc la seguretat jurídica dels 
nostres treballadors.

El president

Gràcies. Senyor De Páramo, té la paraula.

Fernando de Páramo Gómez

Más allá de que Presidencia descuelga el teléfono para llamar a ustedes para que 
publiquen y para que publiciten un anuncio, más allá de eso, ¿existe algún contrato 
que ustedes puedan, de forma transparente, colgar en su página web, que todos los 
catalanes, especialmente los diputados que tenemos la obligación de controlarles, 
podamos consultar, donde se especifique todo lo que usted acaba de decir pero que 
esté por escrito, más allá de la llamada que le hizo el señor Turull? Si eso está por 
escrito, si ese contrato lo podemos conocer, las condiciones, insisto, precio y todo 
lo relacionado con la contratación, creo que sería una buena noticia que usted salie-
ra de aquí diciendo que cuando abandone esta sala lo va a publicar. Nosotros se lo 
agradeceríamos, porque nos interesa mucho.

Le vuelvo a hacer otra pregunta que se ha quedado en el aire, insisto, hoy le 
he hecho muchas preguntas, y acabo, presidente: ¿Van a emitir más anuncios, más 
spots relacionados con el no referéndum? ¿Pueden ustedes garantizar, en este mo-
mento, que no van a volver a emitir ningún spot en relación a lo que ha llamado el 
señor David Pérez «el tongo del procés»?

Gracias.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com li he dit abans, tot el que he de dir 
sobre aquesta qüestió ja l’hi he dit. I li reitero que no hem rebut encara cap demanda 
d’emissió de cap nou anunci i que, quan arribi, li reitero que l’avaluarem, avaluarem 
com procedir, i l’única línia vermella que no traspassarem és la de no posar en risc 
els nostres treballadors.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre les 
novetats de la graella de la nova temporada

323-00174/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les 
novetats de la graella de la nova temporada, i la formula el diputat Fabian Moheda-
no, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Fabian Mohedano Morales

Gràcies, president. Presidenta, director, director..., la nostra pregunta fa referèn-
cia a Catalunya Ràdio, a la seva programació.

A finals de juliol, a la darrera... –ara m’he quedat..., com es diu això?– (veus de 
fons), a la darrera comissió de control es va avançar una mica els continguts de la 
graella; al llarg del darrer mes hi ha hagut canvis, hi ha hagut incorporacions, hi 
ha hagut baixes, i la pregunta seria, doncs, si la graella ja és definitiva, quins crite-
ris s’han seguit per posar en marxa aquests canvis. I, mentrestant, també, doncs, ha 
aparegut ja, per fi, iCat en el dial, i quina seria, si hi ha algunes dades, quina seria 
la primera valoració.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, la primera valoració és altament posi-
tiva perquè l’acollida ha estat molt bona, per part del sector, per part de l’audiència 
que s’expressa en l’entorn digital, els consums d’àudio a internet han anat molt i molt 
bé, i, per tant, doncs, la posada en marxa d’aquest retorn a l’FM, que ha anat vinculat 
a una nova aplicació mòbil i a una migració de l’antiga web d’iCat a la web de Ca-
talunya Ràdio i de la corporació, doncs, ha funcionat molt bé, i la realitat és que ha 
estat una bona notícia per al grup d’emissores, per a la corporació i jo diria que fins 
i tot per al país.

Sobre la graella de Catalunya Ràdio, doncs, ja està sonant des de fa unes quantes 
setmanes o dies. Òbviament, aquesta és la definitiva, no és la que jo vaig presentar 
en aquest Parlament abans de les vacances, perquè hi va haver un canvi posterior a 
l’explicació que jo vaig donar aquí, que és per tots vostès conegut. La resta era bas-
tant continuista i s’ha mantingut. 

I no sé si vostè es refereix a un cas en concret, que jo no voldria entrar al detall, 
perquè la veritat és que vull entendre que si la corporació ha pres alguna decisió 
posterior a la presentació de la graella que jo vaig fer aquí és a fi de bé, és pensant 
en que la proposta sigui el màxim de competitiva possible, i, per tant, doncs, que tots 
estem embarcats amb el mateix objectiu d’intentar que Catalunya Ràdio vagi enda-
vant i vagi millor, i per tant, doncs, no li puc donar gaire més detall.

Dir-li que estic molt content de la temporada d’estiu, que realment ha estat una 
temporada en la que Catalunya Ràdio, pels fets que han passat i que són de tots vos-
tès coneguts, ha donat la talla en termes de servei públic, de rigor informatiu i de 
proximitat. 

Crec que l’inici de la temporada està anant molt bé i que tinc la sensació que serà 
una temporada o, com a mínim, uns primers mesos d’un alt consum de ràdio. I crec 
que, agafant una mica el lema de la campanya de màrqueting que s’ha fet des de la 
corporació de Catalunya Ràdio en aquesta temporada, podem dir que l’emissora, la rà-
dio pública està a punt.

El president

Senyor Mohedano.
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Fabian Mohedano Morales

Sí, jo només felicitar-lo per haver començat el 28 d’agost, no? A vegades, sem-
pre es cau en començar molt més tard i donar aquesta sensació d’allargament, d’a-
quest..., de dilatar el mes d’agost. Per tant és bo, no?, que ja la normalitat, des de la 
mateixa ràdio, per a molta gent, doncs, sigui ja el mateix 28 d’agost.

Gràcies.

El president

Senyor Gordillo.

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

Sí. Si em permet un comentari una mica distès. No sé si això té alguna cosa a 
veure amb el tema dels horaris... (rialles), però, si un cop superem i arreglem el tema 
dels horaris, ho portem al tema de les temporades i dels hàbits dels estius i del re-
torn a la normalitat després de les vacances, doncs, la veritat és que Catalunya Ràdio 
s’hi posa aviat i intenta, doncs, això, que no esperem, ni molt menys, a passar de la 
Diada, sinó molt abans.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la presència 
d’Arnaldo Otegi en programes de la televisió pública

323-00162/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la presència d’Arnaldo Otegi en programes de la televisió pública, i la formula la 
diputada Esperanza García, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis, la pregunta és ben clara: quin criteri 
es fa servir per tenir present al senyor Otegi als mitjans de comunicació públics de 
Catalunya, especialment TV3?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Si el criteri és personal o l’opinió és personal me la reservaré, 
perquè no sé quina opinió personal motivaria la presència del president Trump en 
els platós de TV3. Hi ha gent que s’enfadaria molt i hi ha gent que s’enfadaria poc 
i hi ha gent que estaria molt contenta. El senyor Arnaldo Otegi és un personatge 
públicament important, és un personatge que reclama l’atenció dels mitjans i d’una 
part o de gran part de l’opinió pública. Pel que puga dir de bé i pel que puga dir de 
dolent, perquè puga opinar en un sentit o en un altre.

La prova, si vostè ho recordarà, és que cada vegada que el senyor Otegi ha vingut 
a Catalunya ha estat entrevistat per bastants, molts, mitjans privats, i també alguns 
mitjans públics. I, per tant, crec pensar que quan els responsables dels programes 
el criden a plató per entrevistar-lo és que consideren que té interès informatiu. Crec 
que no pot haver-hi un altre criteri. L’interès d’aquest informatiu, hi torne a insistir, 
no inclou les motivacions personals o les reaccions personals que això pot provocar en 
vostè, en mi, en l’audiència o en altres professionals, però l’interès informatiu hi és. 
Com a prova, el van demanar bastants més emissores.

El president

Senyora García, té la paraula.
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Esperanza García González

Bé. A veure, jo li he preguntat pel criteri informatiu, no per la seva opinió que, 
sincerament, no ens interessa. A mi em preocupa moltíssim que vostès citin contí-
nuament el senyor Otegi en els programes de TV3. Entre altres coses, perquè el cri-
teri informatiu encara no me l’ha dit. ¿Es porque Otegui está inhabilitado hasta el 
2021, como muchos de nuestros políticos en Cataluña? ¿Es por la matanza de Vic, 
que está sentado en un plató de televisión? ¿Es por el asesinato de Ernest Lluch? ¿Es 
acaso por Hipercor, que está sentado en los platós de TV3? ¿Es acaso un asesino, un 
héroe? ¿Es un referente, un asesino? ¿Es digno que se le dé protagonismo a una per-
sona, el día de la Diada, cuando precisamente en Cataluña ETA mató a 54 personas 
e hirió a otras 224? ¿Es este un referente, es esta una persona digna de actualidad 
política para que esté sentado en un medio pagado por todos?

Mire, el único motivo que ustedes tienen para invitar a este señor no es informa-
tivo, el primero es la falta de dignidad periodística y el segundo es que este señor es 
independentista, este es el único motivo. Este señor, que ahora se viste, en fin, con 
traje de hombre de paz, es el responsable de todas esas personas, esos ochenta aten-
tados, esas 54 víctimas y esos 224 heridos solo en Cataluña. Decía su compañero 
Saül Gordillo que, durante estos días, pues, desde los medios de la corporación se es-
taban extremando las diligencias, ¿no?, y la cautela. Hombre, no me hagan reír, si es 
que el día de la Diada, de la retransmisión de la Diada, lo único que faltaba es que los 
colaboradores de la casa gritaran el «in-inde-independencia». Era lo único que faltaba.

Es que hasta tres consejeros del CAC les han pedido un informe, han pedido un 
informe para que se analice la falta de veracidad, la falta de equilibrio, la falta de 
criterio a la hora de retransmitir el día de la Diada.

Miren, para ustedes, el señor Otegi será un segador de primera, pero para mu-
chos no pasa de ser un asesino.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Perdone, senyora diputada, li he expressat la meua modesta i humil opinió per-
què en la pregunta literal que vostès m’han passat diu: «Quina opinió li mereix la 
presència d’Arnaldo Otegi en programes de televisió pública?», que és la que jo tinc 
davant. Si no haguera tingut aquesta pregunta al davant, la meua opinió me la reser-
ve. Moltes gràcies. Primera cosa.

Segona, la seua és igualment digna, com la de qualsevol periodista, i està vos-
tè entrant en àmbits ètics. Moltes vegades són notícia assassins en sèrie, violadors 
en sèrie, conductors que anaven embriacs, etcètera, se’ls entrevista per televisió, i 
això no desperta cap mena de valoració moral entre el seu entrevistador. I per tant, 
si vostè em vol preguntar sobre criteris informatius, li diré: «Bé, potser algun dia 
farem una classe de periodisme, jo rebré alguna lliçó i vostè també. Però l’interès 
informatiu no té res a veure amb la categoria o la reacció moral que desperten els 
protagonistes de l’actualitat.» I aquest és l’únic, l’únic criteri que va portar al senyor 
Otegi i altres senyors que no agraden, segurament, a molta gent, que els porten a 
platós de TV3.

I finalment, per acabar, respecte al CAC..., home, no siga vostè en aquest sentit 
tan estricta. Esperem que hi haja el resultat de l’informe i veurem si Televisió de 
Catalunya està conculcant totes aquestes coses que diu vostè. Encara no he vist mai 
cap contertulià ni cap periodista de TV3 dient «in-inde-independencia». El dia que 
passe això..., bé, el dia que passe això, doncs, ho meditarem, ho pensarem i ho pro-
posarem i ho corregirem, si cal.

El president

Gràcies.



DSPC-C 521
15 de setembre de 2017

Sessió 20 de la CCMA  14

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura 
informativa de la manifestació pels atemptats del 17 d’agost

323-00165/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre la cobertura informativa de la manifestació pels atemptats del 17 d’agost, i 
la formula el diputat Carlos Carrizosa, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Buenos días, señor Sanchis. El pasado 26 de agosto, TV3 asumió la cobertura de 
la manifestación contra el terrorismo en Barcelona. ¿Cómo valora su director esta 
cobertura, atendiendo a los criterios de imparcialidad, objetividad y veracidad, de 
la televisión pública?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Tot esperant la seua rèplica li diré que, informativament i 
com a responsable de Televisió de Catalunya, n’estic orgullosíssim, de com es va fer, 
de com es va reaccionar, en tots els sentits, eh?, tota l’actualitat informativa, en al-
guns casos desastrosa i terrible, i no per això no n’hem de deixar de parlar, malgrat 
el que ens semblara moralment. I tot el que ha passat en aquests mesos, en aquestes 
últimes setmanes, a TV3 s’ha seguit amb una grandíssima professionalitat.

No he trobat encara cap mena de protesta –potser ara en tindrem alguna– ni de 
versió particular sobre això. Però sí que li diré, ràpidament, que la de l’audiència, i 
vostè ho sap, ha estat espectacular. Que aquell programa, per exemple, va ser el ter-
cer més vist del dia i que va ser seguit per 290.000 espectadors, amb un 19 per cent 
de quota, etcètera. Després, quan parlem d’audiències, perquè algun diputat m’ha fet 
una pregunta sobre això, els comentaré que, sense aquesta credibilitat, rigor infor-
matiu i la confiança que ens atorga l’audiència general de televisió quan passa algu-
na cosa a Catalunya, TV3 no hauria estat líder ni a l’agost ni al setembre.

El president

Gràcies. Senyor Carrizosa, té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, es lamentable que sean hechos de estos los que tengan que traer al análisis de 
las audiencias y a enorgullecerse de una alta audiencia conseguida. Mire, nosotros 
ya lamentamos en su día que algunos de los asistentes a la manifestación intentaran 
convertir una manifestación contra el terrorismo en un acto de rechazo a España y 
a sus instituciones. Recuerdo que en una pregunta que se hizo al conseller d’Interior 
en sede parlamentaria, que tuve ocasión de hacerle yo mismo, se le inquirió, él no 
negó, mejor dicho, que hubiese preparado lo que fue la seguridad y la distribución 
de las personas en la cabecera, con ANC y con Òmnium Cultural.

Nosotros le dijimos si había responsabilizado a estas entidades de la seguridad 
de la manifestación, de los voluntarios, de las pancartas, de la distribución de pan-
cartas, él no lo negó en absoluto. Y recuerdo también que el president Puigdemont, 
la noche que se requirió por el Tribunal de Cuentas para que el señor Mas prestase 
una fianza, el próximo día 25, por los gastos del 9-N, reconoció también el señor 
Puigdemont que había preparado esa rueda de prensa con el propio señor Artur Mas 
y con ANC y con Òmnium.

Yo me pregunto si el señor Turull también les dio instrucciones a TV3 para pre-
parar esa manifestación junto con el Gobierno y con Òmnium y con la ANC, porque 
mire, la retransmisión estuvo llena de primeros planos de esteladas, que, casualmen-
te, estaban concentradas todas en el mismo sitio. Estaba lleno de primeros planos de 
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pancartas que, casualmente, estaban confeccionadas todas por las mismas personas. 
Estaba llena, esa retransmisión, de entrevistas con personas que, casualmente, te-
nían los mismos lemas y mismo sentir de rechazo hacia las instituciones españolas 
que los organizadores de la manifestación. Se calentó antes el debate, atribuyendo 
responsabilidades a la política exterior española sobre lo que había ocurrido. Se lle-
gó al ridículo de mencionar –que esto ya es una anécdota, pero interesaría saber si 
es que hay consignas de esto en TV3– que se habló de mejicano, en idioma mejica-
no, alguna de las pancartas; cuando decían: «Méjico está con vosotros», la locutora 
dijo: «Las pancartas en mejicano.»

En fin, ya para terminar, es lamentable que ustedes, en las circunstancias luctuo-
sas de esta manifestación, no pudieran dejar de hablar, ni siquiera en las horas de la 
manifestación, de dar este sesgo contra las instituciones y contra España en vez de 
darle el sesgo que la mayor parte de los manifestantes quería, de esa manifestación, 
que era una mera condena al terrorismo sin más aditivos.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyor diputat, discrepem, i em sap molt greu, eh? No passa res, però segura-
ment també quan li parle d’audiència, si us plau, o bé no m’expresse bé o bé no 
m’agradaria que me malinterpretara. Perquè no estem parlant de fer coses perquè 
vinga audiència, estem parlant d’una audiència que, senzillament, justifica la con-
fiança de la gent que en aquell moment es mira la televisió. Confiança que, durant 
aquest mes i amb tot el que està passant i precisament, per desgràcia, aquells atemp-
tats, ha anat augmentant, allò que diuen in crescendo. I quan jo parle d’audiència, no 
ho dic per dir: «Oh!, que bé, mira quina audiència que tenim»; ho dic com dient: «Hi 
ha moltíssima gent, entre la gent que es mira la televisió, que confia en Televisió de 
Catalunya.» I aquesta credibilitat i aquest rigor, al final, quan són correspostos amb 
l’atenció de la gent que no es consideren manipulats, vol dir alguna cosa.

Curiosament, aquesta manifestació es va transmetre per altres mitjans, per altres 
televisions públiques, i va tindre molta menys audiència que TV3. Si tots pensaren com  
vostè, que hi ha una manipulació, fins i tot que algun conseller truca per donar con-
signes, això no seria així. Si vostè m’ho pregunta sincerament, i m’ho pregunta de 
debò, si algú em truca a mi per donar-me consignes, està ofenent la meua profes-
sionalitat, fins i tot la meua manera d’entendre el món. A mi no me truca ningú per 
donar consignes ni jo truque a cap professional de TV3 per dir com han de fer la 
seua feina. Perquè, si no, els estaments necessaris, les instàncies que tenim allí dins, 
que corregeixen i que miren que els professionals treballen en llibertat i amb criteri 
professional, m’ho dirien i es rebotarien i farien molt bé. Per tant, ho lamento mol-
tíssim, no ho veiem així, i entenga només la prova d’audiència com a prova de con-
fiança al mitjà i al seu rigor informatiu.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el contingut del 
programa Preguntes freqüents del 9 de setembre

323-00166/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 
el contingut del programa Preguntes freqüents del 9 de setembre, i la formula el dipu-
tat Fernando de Páramo, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.
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Fernando de Páramo Gómez

Gracias, presidente. Señor Sanchis, buenos días. Fíjese, el nuevo fichaje del pro-
cés es Arnaldo Otegi y, por supuesto, es el fichaje estrella de TV3: entrevista có-
moda, chistes, risas... Casi tan cómoda como la de usted al señor Puigdemont, ¿eh?, 
casi tan cómoda. Usted no defrauda, señor Sanchis, le eligieron para eso, para que el 
señor Puigdemont se sienta como en casa. En cualquier caso, bueno... Y, por cierto, 
agradecerle, ¿eh?, que preguntase por lo que pasó en el Pleno. Eso sí, tardó cincuenta 
minutos, usted, en preguntar por cómo nos pisotearon los derechos, a la oposición. 
Cincuenta minutos, pero le agradezco que, aun así, lo preguntara.

Vuelvo al tema de Otegi, mire, algo falla en TV3, señor Sanchis, cuando le ríen 
las gracias a un condenado por terrorismo, señor Sanchis. Cuando le aplauden a 
costa del principal partido de la oposición de Cataluña, señor Sanchis, hay algo que 
falla. Usted lo ve normal, que en la televisión pública que pagamos todos, inviten a 
Otegi para que se ría de Ciutadans y de más de 700.000 catalanes que, les guste o 
no, 700.000 catalanes votan y confían en nuestro partido. ¿A usted le parece bien?

¿A usted le parece bien: «Us ho heu passat tan bé com nosaltres, amb Otegi? 
Gràcies a tots, fins dissabte que ve»? ¿A usted le parece bien hacer un tuit diciendo 
lo bien que nos lo hemos pasado con un señor que ha sido condenado por terrorismo, 
señor Sanchis, condenado por terrorismo? Póngase por un momento en la piel de las 
víctimas, se lo pido, póngase en la piel de las víctimas. Piense –ahora ya no le hablo 
como diputado–, piense en las víctimas del terrorismo ¿Usted se cree que les gusta 
ver a un señor riéndose en la televisión pública, que pagan también esas víctimas de 
terrorismo, señor Sanchis? Paren ya de lavar la imagen del señor Otegi con nuestro 
dinero, basta ya de lavar la imagen de Otegi con el dinero de todos los catalanes, 
señor Sanchis, basta ya, porque TV3 no es suya, es de todos los catalanes. Basta ya.

El único titular por el que ustedes tendrían que haber invitado al señor Otegi, el 
único titular es para que condenase el terrorismo, no para reírse de Ciutadans, no 
para reírse del presidente del cuarto partido de España, no para eso, señor Sanchis. 
Le tendrían que haber invitado para que condenase el terrorismo, cosa que no hizo 
en toda la entrevista. Pero es mejor reírse del partido de la oposición, es mejor reírse 
de más de 700.000 catalanes, que no de condenar a un terrorista que ha sido prota-
gonista de la historia más negra de nuestro país, y ese es el gran invitado de TV3, 
ese es el gran invitado de la televisión pública. Basta ya de limpiar la imagen de Ar-
naldo Otegi con el dinero de todos, señor Sanchis.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de la Televisió de Catalunya

Senyor diputat, que vostè s’atorgue la representació moral de les víctimes d’ETA  
segurament pot fer-ho per la seva condició, però no em faça pensar a mi ni sentir-me 
jo com el que no soc, i ho agrairia també, perquè precisament estem parlant de te-
mes bastant greus.

El senyor Otegi ha reconegut moltes vegades, des de fa molt de temps, d’una 
manera explícita, d’una manera implícita, que condemnava la violència. (Remor de 
veus.) Això s’ha produït... Escolti, per favor, no! Si vol, mirin, els enviaré un resum 
de premsa. No és veritat! Seré jo ara el que estic faltant a la veracitat. Al senyor Ar-
naldo Otegi li han fet trenta-cinc entrevistes, entre cometes, dures, serioses, de totes 
els colors, des que va sortir de la presó fins ara. El senyor Otegi arriba a un progra-
ma de televisió que té un aire solt, distès, com podria arribar a un altre programa de 
televisió, i en el qual les preguntes tenen el to del programa, també.

Si en algun moment determinat alguna víctima del terrorisme, que puc suposar 
que si se sent ofesa per la presència pel senyor Otegi, doncs, aquestes instàncies, 
aquestes entitats representatives que el representen poden presentar les seues quei-
xes, poden dir-ho, i evidentment ho avaluarem.
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En cap moment a mi em va fer l’efecte que aquest senyor estava allà per burlar-se 
de Ciutadans ni per burlar-se de ningú. I si vostès se senten burlats pel senyor Otegi, 
aquí sí, aquí entenga immediatament les meues disculpes i la revisió del contingut 
del programa, perquè jo no ho vaig sentir, i la correcció en un futur perquè això o 
torne a passar.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament 
informatiu del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre

323-00168/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el tractament informatiu del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre, i la 
formula la diputada Sònia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. La veritat és que és molt difícil d’agafar la pa-
raula després de veure com s’ha netejat o s’ha intentat netejar la imatge del senyor 
Otegi aquí en directe. En tot cas, bon dia, diputats, diputades, i ben tornats, mem-
bres de la corporació.

El darrer Ple es va aprovar la Llei del referèndum, amb els únics vots a favor de 
Junts pel Sí i la CUP i amb la meitat de l’hemicicle buit, una imatge, la de la mei-
tat de l’hemicicle buit, que TV3 va intentar evitar de totes, totes, i sortia molt, molt 
de tant en tant. Hores després, aquesta llei va ser suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional i més d’un miler de càrrecs van ser apercebuts, entre ells els alcaldes 
i responsables dels mitjans de comunicació.

Els Telenotícies de TV3 es van fer ressò d’aquesta notícia, com no podia ser 
d’una altra manera, però paradoxalment no van actuar en conseqüència, com si no 
entenguessin l’abast de la notícia que acabaven de donar. En tant que la llei està sus-
pesa, no es farà cap referèndum i, malgrat això, el Telenotícies de TV3 va enfocar 
–i, de fet, continua enfocant– les notícies com si realment s’hagués de celebrar un 
referèndum de secessió. Per exemple, van informar acuradament sobre el procedi-
ment del vot per correu per a les persones residents a l’estranger. 

Bé, qui diu informar diu fer un publireportatge. Però, curiosament, malgrat 
aquest publireportatge, no van explicar en cap moment que el sistema és un nyap i 
que no té cap mena de validesa. El votant s’ha d’imprimir la papereta a casa seva  
i enviar-la amb una fotocòpia del DNI. En cap democràcia del món el votant s’im-
primeix ell mateix la papereta i no es vota amb una fotocòpia del DNI.

Per què enfoquen les peces informatives com si realment s’hagués de produir un 
referèndum? Per què, ja que dediquen un publireportatge al vot per correu, no expli-
quen enlloc que és que aquest vot, amb una papereta impresa a casa, no té cap mena 
de valor, i menys amb una fotocòpia de DNI? Quin sentit té fer un publireportatge del 
vot per correu d’un referèndum que no existeix, perquè està suspès, i que a més no 
compleix cap estàndard internacional?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Doncs, és molt fàcil. Sembla mentida! Nosaltres no organitzem, no hem convocat, 
no hem aprovat el referèndum en aquesta cambra. Nosaltres ens limitem..., ni l’hem 
suspès, ni vam fer ahir un acte electoral d’obertura de la campanya del referèndum. 
Sembla que vostè ens estiga dient que nosaltres som els que fabriquem l’actualitat, els 
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fets o les notícies. Nosaltres ens limitem a seguir les notícies i quan hi ha un govern 
que es creu que hi haurà un referèndum, i quan hi ha la majoria d’aquesta cambra que 
es creu que hi haurà un referèndum, la majoria de partits polítics que es creuen que 
hi haurà un referèndum i actuen en conseqüència, ens limitem a reflectir l’actualitat i 
a reflectir el que diuen i reflectir tot això. Si vostè vol que opinem al llarg d’una infor-
mació, doncs, no ho farem. No direm: «Mirin, això és, ha!, de chicha y limoná; això 
és pa morirse de la risa». Si això ho diu el presentador, en comptes de dir «in-inde- 
independència» acabaria dient «Espa-Espa-Espanya».

És clar, vull dir... No, perdone, els periodistes no opinen i se limiten a fer allò que 
a vostès no els agrada, i em fa l’efecte que vostès confonen la realitat amb els seus 
desitjos. Si vostès no volen que es faça el referèndum, doncs, igual no es fa, però 
esperem a veure si es fa o no es fa. I mentrestant, la gent que vol fer el referèndum, 
que són el Govern, la majoria d’aquesta cambra, un muntó de partits i un muntó 
d’associacions cíviques, que, per cert, tenen un cert poder de convocatòria al carrer, 
continuen actuant com si hi haguera aquest referèndum, i tenim l’obligació de seguir 
d’una manera distanciada, honesta i creïble tot el que passa en aquest sentit. I no 
podem opinar en una notícia sobre si una papereta és per mocar-se o si ens fa riure 
allò que estan dient. Almenys, em sembla que el nostre llibre d’estil no ho permet. 

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Bé. Dir que aquest procediment no és vàlid, que votar amb un DNI no és vàlid, 
no és una opinió, és un fet contrastable. En tot cas, els seus criteris informatius són, 
si més no, curiosos; per exemple, es dediquen a fer notícies sobre les piulades de Ju-
lian Assange –jo n’he comptabilitzat fins a tres notícies–, però no he vist cap mena 
de peça informativa sobre, per exemple, que el cònsol de França i una diputada fran-
cesa han condemnat la crema de la bandera francesa a la manifestació de la Diada. 

Per què els sembla més important fer notícies sobre Julian Assange que sobre els 
representants legítims del poble francès? Entenguin que costa una miqueta d’enten-
dre quins són els seus criteris informatius.

I esperem que compleixin amb tot, però absolutament amb tot amb el Llibre d’es-
til, perquè se’l salten molt.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

M’agradaria que em diguera en què, però en aquest cas està bastant clar: per-
què és molt més important el senyor Julian Assange, diga el que diga, que la cònsol 
francesa a Barcelona, informativament –informativament. Si vostè ens diguera que 
hem d’actuar d’acord amb un criteri de representativitat política o de representati-
vitat diplomàtica, evidentment, el senyor Assange no representa el Govern francès; 
la senyora cònsol sí que representa el Govern de l’Estat francès. El senyor Assange 
representa –perdoni– una muntonada, per dir-ho així, de gent que consideren que 
és una font d’informació o que és un personatge públic o un personatge polític in-
teressant. Sí, ho lamente molt. Vull dir, és més important el president Trump que el 
president del Zaire? Doncs, no, no és més important. Se segueix amb més atenció 
les declaracions, per la transcendència que tindran, per la importància que tenen, 
etcètera, del president Trump que les del president del Zaire? Doncs, ho lamente, sí. 
I el criteri informatiu al final és la importància que consideren els periodistes que 
tenen aquells actes, sí.

El president

Gràcies. 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura de la 
temporada castellera

323-00170/11

La següent pregunta, dirigida al director de la Televisió de Catalunya, sobre la 
cobertura de la temporada castellera, la formula la diputada Natàlia Figueras, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Natàlia Figueras i Pagès

Sí, gràcies, president. Bé, a part de tot el tema del procés, que ocupa gairebé part 
d’aquesta comissió i les preguntes, continuant una mica amb el dia a dia del que 
seria la televisió, del que serien els mitjans comunicatius de Catalunya, els quals 
sí que per part del nostre grup diem que es fan una bona feina, que hi ha un dia a 
dia intens, que hi ha un dia a dia que a la gent se li dona resposta i que també ens 
agradaria que es demanés i que es sol·licités la mateixa imparcialitat, les mateixes 
exigències a la resta de mitjans comunicatius com es fa a TV3, perquè la veritat és 
que l’exigència és molta i existeix, i més en els moments en què vivim i la forma 
amb què es gestiona, doncs, és absolutament correcta, tenim la part del que seria la 
cobertura de la temporada castellera, que sempre s’ha realitzat des d’aquest mitjà de 
comunicació; que, a més a més, en moltes ocasions ha tingut una gran expectació, la 
població o la ciutadania catalana ha respost obertament.

I, en aquest cas, és una diada que transmet uns valors, és una diada arrelada en 
un determinat territori, és una diada que es fa extensiva, i, per tant, sí que agrairíem 
que per la importància que té, tant a nivell, fins i tot, cultural i social, quina seria la 
valoració que se’n fa i quina seria la propera cobertura, o com es vol gestionar de 
cara a la propera temporada que hi haurà i que tindrem aquest any?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de la Televisió de Catalunya

Gràcies, senyora diputada. No sé si el món casteller i totes les exhibicions que es 
fan desperten tant l’interès com el cònsol francès, però, efectivament, sí que li de-
diquem bastant atenció. I en aquest sentit, no hem signat convenis de col·laboració 
amb el consolat de França, però sí amb la Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya, amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals –que som nosal-
tres–, amb la Xarxa Audiovisual Local –que és la XAL– per acordar els termes per 
transmetre totes aquestes actuacions.

L’acord substitueix un conveni que ha pres una difusió televisiva del fet casteller 
durant els darrers vint anys i que havia quedat superat tant per la creixent demanda, 
és veritat, televisiva d’aquestes exhibicions, per l’interès contingut d’aquestes, com 
per les noves exigències legals que han presentat algunes de les parts, concreta-
ment les colles castelleres. Amb aquest conveni la corporació i la XAL reconeixen 
que les colles castelleres tenen la titularitat dels drets de gravació; s’estableix que 
la Coordinadora de Colles Castelleres són l’únic interlocutor que tindrem ara vàlid. 
S’esvaeixen molts problemes, molts dubtes que teníem fins ara, i aquestes colles fan 
cessió dels drets a la corporació i a la XAL per a les transmissions de les jornades 
castelleres.

Com ho farem? Com ho hem fet fins ara i encara una miqueta més. Aquesta tem-
porada Televisió de Catalunya donarà una cobertura a set diades castelleres a través 
del TV3.cat. S’han transmès ja les jornades de les Santes, de Mataró; de Sant Fèlix, 
i igualment en programes de Televisió de Catalunya, informatius, 3/24, Telenotícies, 
etcètera, es van seguint totes aquestes diades. El programa casteller de Televisió de 
Catalunya Quarts de nou s’emet des del 29 de juny, vint-i-tresena temporada, etcètera.

Per tant, el que podem dir és que, en aquests moments, els representants de les 
colles castelleres estan contents pel conveni que hem firmat. Hem arribat amb ells, 
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també, a pactar com seguirem totes les seves actuacions. I, bé, ha costat moltíssim 
això, també li ho puc dir, però, finalment, hem arribat a un pacte, a un acord entre 
les tres entitats que considere que és de benefici per a tots i, sobretot, per a l’audièn-
cia dels nostres mitjans.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la remodelació de la 
graella televisiva

323-00173/11

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

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Senyor Sanchis, ja que avui l’idioma ha sigut un tema 
de polèmica en preguntes precedents, deixi’m que excepcionalment avui li parli en 
idioma valencià, tal com diu la mateixa web de Ciutadans. Per tant, avui li faré la 
pregunta a vostè en valencià –en idioma valencià, com diuen ells– i, per tant, no 
deixarà de ser una pregunta típica de setembre, una pregunta de les que, de fet, ha 
fet també el meu company sobre la ràdio i avui jo li voldria fer sobre la televisió.

Hem vist, de fet, vostè també en la darrera comissió del mes de juliol també 
anunciava, diguem-ne, les novetats de la graella de cara a aquesta temporada que, 
ara ja sí, ha començat. No s’han estrenat tots, però gairebé la majoria sí que ja estan 
sortint a dia d’avui per pantalla.

La temporada passada ja va començar a haver-hi bastants canvis, i ara els hem 
anat veient. Hi ha una renovació total del day time, que vostè de fet es plantejava 
com a objectius fins i tot en les primeres entrevistes a la televisió. Hem vist com 
han canviat els matins nous programes com A tota pantalla, distribuint la franja 
dels matins; la nova sèrie novel·la Com si fos ahir; les tardes han canviat també amb 
Tarda oberta i amb Està passant, és a dir una renovació total. Hi ha hagut canvis 
als informatius, Telenotícies comarques, sense anar més lluny, que també era una de 
les apostes just abans del TN Migdia, o altres com el Preguntes freqüents, que de fet 
també ha sortit i s’ha comentat abans, no com a format sinó com a coses que passa-
ven en el programa. En fi, hi ha una renovació total també dels espais culturals. De 
fet, el Tria 33 també s’està adaptant, etcètera. Hi haurà noves novetats, si no m’equi-
voco, sense anar més lluny també la tercera temporada de Merlí, que és una de les 
apostes importants en aquesta nova graella.

Per tant, sense anar més lluny, i veient tot aquest canvi important d’aquesta gra-
ella, a nosaltres ens agradaria preguntar una mica com la valoren, com creu que se-
guirà, quins objectius s’han marcat i com ho assumeix també la televisió per fer tots 
aquests canvis. I si els té, com valora aquestes primeres arrencades d’alguns progra-
mes que, de fet, a nivell d’audiència sembla que han funcionat.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor diputat. Vostè m’entén? Que bé, que content que estic. Doncs, 
miri, jo estic parlant ara en valencià, igual que parlaria ma tia Amparín. És increï-
ble, eh? I resulta que ens entenem. I això em dona peu per dir una altra cosa, i ja que 
vostè n’ha parlat durant la primera part de la pregunta, la referència al mexicà va ser 
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un error de la periodista i ho va reconèixer en un moment, que tampoc no sé si és 
massa ofensiu, perquè suposa que cap mexicà... I, bé, un error, li ho vam comentar: 
«Escolta, t’has equivocat amb això», tenen tota la raó.

En canvi, sí que és anar contra el criteri de veracitat informativa en el cas que TV3 
digui que el valencià i el català no són la mateixa llengua. Entre altres coses per-
què l’entitat encarregada de diferir si el valencià i el català no són la mateixa llen-
gua, l’Acadèmia Valencia de la Llengua, ho diu exactament així fins i tot en el seu 
diccionari, que són la mateixa llengua. I a mi el que em sembla increïble és que hi 
haja gent que ens estiga dient aquí que no ens carreguem el criteri de veracitat i que 
després ells el conculquen contínuament, de manera obsessiva i amb una intenció 
clarament política que fa el ridícul.

I, dit això, li diré una altra cosa molt ràpidament, també. Volíem canviar el prime 
time de TV3, el vam canviar durant l’estiu, i volíem canviar el day time de TV3 du-
rant la nova temporada. Ho hem regirat tot, perquè algunes fórmules havien acabat 
i consideràvem que unes altres havien arribat a la fi, per exemple la telenovel·la. Ens 
arriscàvem moltíssim, de veritat, arriscàvem moltíssim. Vull dir, no hi ha cap tele-
visió, per dir-ho així, conservadora que decidisca canviar-ho tot, jugar-s’ho tot a una 
carta quan comença una temporada com hem fet nosaltres.

Arriscàvem; alguna cosa no ha eixit com esperàvem però ha millorat; alguna 
cosa, poquetes, tampoc, però millorarà, creiem, o volem que millore, i la gran ma-
joria han eixit molt bé, han quedat perfectament pel que fa a la qualitat, tal com 
hem valorat des de la direcció, des de la gent que formem la direcció de TV3, de 
Televisió de Catalunya, i sobretot des de l’audiència també. I perdonen que una al-
tra vegada torne a parlar d’audiència, i no ho faig ni de manera, per dir-ho així, ex-
cessivament optimista, arrogant, res d’això; senzillament, les dades. Les dades és 
que l’estrena de la temporada de TV3, juntament amb el resultat dels informatius, 
seguint l’actualitat, ens han situat dos punts, en aquests moments, per davant del se-
gon, que és Tele 5, i està donant a TV3 unes xifres d’audiència rècord que no tenia 
des de feia molt de temps.

I, per tant, igual d’aquí a unes quantes setmanes hem de canviar algunes coses o 
igual les coses canvien i ho hem de revisar tot, però, ara com ara, per l’aposta que 
vam fer i pel risc que vam prendre, estem relativament –perquè no s’enfade ningú– 
satisfets.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el seguiment de la 
Diada Nacional de Catalunya

323-00175/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre el seguiment de la Diada Nacional de Catalunya, i la formula el diputat Gerard 
Gómez del Moral, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Senyor Sanchis, torna a anar a vostè, però també ho 
deixo, si el president ho considera, l’obriria també al director de la ràdio, si ho vol, 
perquè també és notable que van fer un especial i, per tant, sense entrar-hi, em cen-
traré més en la televisió. Però si vostès després volen repartir-s’ho d’una altra mane-
ra, per part meva, com a mínim, no hi tindria inconvenient.

Per tant, em dirigeixo una mica als tres, en especial al senyor Sanchis. Deixi’m 
dir també, d’entrada, dirigint-me als tres, tota la meva solidaritat. Vostès, que són 
periodistes i han estat requerits també pel Tribunal Constitucional, fins i tot qüestio-
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nant, i s’ha de veure jurídicament fins on arriba, el dret a informar sobre actes que 
facilitin la celebració del referèndum. Per tant, d’entrada, tota la meva solidaritat i 
destacar l’anomalia que és que algú citi o requereixi periodistes per fer la seva feina. 
Per tant, mostrant i subratllant aquesta anomalia democràtica i mostrant la nostra 
solidaritat, sí que jo els volia preguntar sobre el seguiment de la Diada del passat 11 
de setembre.

De fet, es comenta sovint que si això no ho segueix ningú i que si aquí es dis-
torsiona, però, bé, veient les dades d’audiència, crec, en el cas de la televisió, que en 
aquesta passada Diada es va fer el segon dia de l’any amb més audiència; si no ho 
tinc mal entès, l’especial de la Diada va congregar 26,4 per cent d’audiència; l’anàlisi 
posterior, 21; els Telenotícies, tots, van estar a l’entorn del 25 per cent de share. Ahir 
l’audiència a internet, i aquí també suposo que per la banda de mitjans digitals tam- 
bé constava com un apunt i un repic realment molt i molt important, sense obviar també 
la presència del 3/24, que en aquests dies d’actualitat informativa potent, diguem-ne, 
intensa, també ha fet unes dades d’audiència molt i molt altes.

Per tant, la meva pregunta era: com valoren vostès aquest seguiment de la Diada? 
Com han assumit també, des del punt de vista de gestió, amb uns especials, que 
tècnicament també a nivell de producció són complexos i que requereixen molts 
esforços, que fa anys que es fan i que es fan d’una manera molt professional, però 
també com vostès ho interioritzen. I, si em deixa, i preveient que portem uns dies 
intensos d’actualitat, també, com preveuen, si és que ho preveuen d’alguna manera, 
el seguiment d’aquesta actualitat d’aquest mes de setembre, que també, sens dubte, 
serà intensa.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de la Televisió de Catalunya

Jo seré molt ràpid. Només, i aprofitaré per felicitar, com he pogut fer també amb 
un comunicat intern i com he fet públicament quan he pogut, la feina que han fet tots 
els professionals de Televisió de Catalunya, no només els periodistes sinó tots els nivells 
de la casa, per atendre l’actualitat informativa que, des del dramatisme dels atemptats 
fins al dia de la Diada, han estat coberts amb un desplegament que considere, fins i 
tot en algun moment, massa dur per als recursos que tenim. I ho lamente, que tor-
nem a parlar de recursos. Però és igual: crec que s’ha cobert d’una manera altament 
professional.

I acabe dient només que això de l’audiència, d’acord, serà la que serà, però mani-
festa sobretot rigor, crec jo, i sobretot també confiança. Aquell dia, l’11 de setembre, 
TV3 va ser líder amb un 18,2 per cent de quota. La competència, Tele 5, Antena 3, ve-
nien darrere amb 9 punts. Per tant, Televisió de Catalunya va doblar els seus segui-
dors. Des de les set del matí fins a les onze de la nit, TV3 va estar informant sobre 
la Diada, com havia fet amb els atemptats, com havia fet també amb les jornades, 
amb les sessions d’aquest Parlament d’aprovació de la Llei del referèndum. Prop de 
2.750.000 persones van seguir la programació i va ser la millor audiència dels últims 
deu anys, la segona audiència més alta de l’any, només superada per unes dècimes 
el dia 17 d’agost, pels atemptats.

El president

Senyor Gordillo, té la paraula.

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

A nosaltres també el consum digital ens indica que aquestes cobertures tenen 
interès per part de l’audiència. Sabem que no tot ho hem de fer només en funció 
d’aquest interès de l’audiència en temps real, gairebé, que és la dada que ens dona la 
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xarxa, però sí que és una pista que demostra que allò que fem no va desencaminat 
del que hem de fer, pensant una mica en l’interès de la majoria de la gent que ens 
consumeix.

I sobre el que hem fet fins ara, bé, jo crec que són uns dies d’un alt consum de rà-
dio, d’estar molt pendent de la ràdio, i Catalunya Ràdio des de fa un any, gairebé dos 
anys, diem que CatRàdio es mou i som allà on passen les coses, intentem moure’ns 
i ser molt propers. Seria estrany que no ho fóssim ara amb tot el que està passant al 
carrer.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el pla de cobertura 
del referèndum d’autodeterminació

322-00183/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la corpo-
ració, sobre el pla de cobertura del referèndum d’autodeterminació, i la formula el 
diputat Albert Botran, del Grup Parlamentari de la CUP. Té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Gràcies. Bon dia, nosaltres volíem retornar a una qüestió de debat recurrent en 
aquesta comissió, que és la cobertura del referèndum del proper 1 d’octubre. La 
presidenta en funcions ha dit que la seva prioritat és no posar en risc els treballadors 
de la casa.

La nostra pregunta és: el Consell de Govern pensa elaborar un pla de cobertura 
informativa del referèndum tal com es fa en altres convocatòries d’eleccions o de 
referèndums?

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com sap, la corporació té encomana-
da per aquest Parlament la missió d’oferir aquest servei públic de qualitat en català 
i compromès amb els principis ètics i democràtics. Són els principis que regeixen 
tots els continguts que emetem i són els que regiran la cobertura informativa de la 
convocatòria del referèndum d’autodeterminació que s’ha convocat per al proper dia 
1 d’octubre.

Pel que fa a aquesta cobertura de la informació, els mitjans de la corporació 
hauran de fer prevaldre per sobre de qualsevol altra consideració el criteri d’inte-
rès informatiu en la selecció i l’elaboració de les informacions relacionades amb les 
campanyes electorals, alhora que es preservin els principis de neutralitat, veracitat, 
objectivitat i pluralitat política. També hauran de garantir que, en cap cas, no es li-
mitarà l’accés als mitjans de comunicació als actes electorals que puguin fer i que es 
duguin a terme i no s’imposaran imatges o talls de veu pregravats.

Per als mitjans de comunicació públics, el dret a la llibertat d’informació és una 
peça essencial de l’Estat democràtic, que permet la formació d’una opinió pública, 
lliure i del reflex del pluralisme polític i social, del qual és un principi bàsic. És un 
dret de doble via, del qual són titulars tant els comunicadors com els receptors de la 
informació a títol individual i l’opinió pública general com a col·lectiu.

És per això que des dels nostres mitjans donarem cobertura a la realitat política 
de Catalunya, mitjançant notícies, entrevistes i debats que siguin més adients, tot 
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garantint el pluralisme, la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa a 
partir de l’aplicació de criteris estrictament professionals.

El president

Gràcies. Senyor Botran, té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Si això ja em sembla bé, això està molt bé, però en què es concreta? Quina res-
ponsabilitat assumeix el Consell de Govern de la corporació per garantir això? Per-
què els mitjans estan en el punt de mira, en el punt de mira dialèctic, com ho hem 
comprovat en aquesta comissió, però en el punt de mira de l’Estat, en el punt de 
mira judicial, i els professionals estan en el punt de mira; són dies bastant foscos per 
al periodisme, i aquí es tracta que tothom assumeixi la seva part de responsabilitat 
i que no s’espolsin de sobre aquesta responsabilitat.

Llavors, la millor manera de concretar aquests principis és que hi hagi en aquest 
referèndum un pla de cobertura que doni garantia a tots els professionals de Catalu-
nya Ràdio i de TV3 que la seva feina està emparada pel Consell de Govern, que al-
hora s’empara en la Llei de referèndum i el decret de normes complementàries, que 
estableix entre altres coses els espais informatius gratuïts que hi hauran als mitjans 
públics. Perquè, qui prendrà les decisions quan hi hagi qüestions controvertides? 
Quan arribi una entitat registrada a la sindicatura per fer campanya que tenen dret 
a un 30 per cent de l’espai electoral gratuït perquè la seva falca s’emeti a Catalunya 
Ràdio i perquè el seu espot es passi a TV3, de qui és la decisió de fer-ho o no? On 
haurà escrit el Consell de Govern que això forma part de la normalitat?

Nosaltres aquest problema veiem que se l’estan espolsant de sobre cap avall, que 
és la paradoxa d’aquest Consell de Govern. Són uns directors que tenen la capacitat 
limitada per contractar, pel pressupost, etcètera, ara bé, per assumir responsabilitats 
polítiques quan estan en el punt de mira... I ho estan tots tres, eh?, això és veritat, i 
ens tindran al costat davant d’aquestes amenaces de l’Estat i aquests requeriments 
i aquestes notificacions, bastant confuses, per cert, on no s’entén si es pot informar 
del referèndum o no. Però vostès estan en el punt de mica i ho estaran els treballa-
dors. Què farà el Consell de Govern?

Si no fan aquest pla de cobertura, al nostre entendre, és deixadesa; és una irres-
ponsabilitat que no estiguin donant la cara i assumint les responsabilitats de garantir 
la llibertat informativa sobre el referèndum.

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, els màxims responsables els té asse-
guts aquí davant d’aquesta comissió de control. I la reivindicació de fer prevaldre 
els criteris professionals com a elements clau de la informació política dels mitjans 
de la corporació ha estat una constant, tant dels mateixos professionals de la infor-
mació com d’altres instàncies, com per exemple el Síndic de Greuges, o una reso-
lució d’aquest mateix Parlament, que va ser votada unànimement pels 135 diputats 
d’aquesta cambra.

Ja els he dit abans que l’únic límit i l’única línia vermella que no traspassarem 
serà la de posar en risc la seguretat jurídica dels professionals que treballen a la cor-
poració. I, per tant, senyor diputat, cap deixadesa i no eludim cap responsabilitat. Els 
màxims responsables els té asseguts aquí davant seu.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre 
la commemoració dels vint-i-cinc anys de les emissions de Catalunya 
Informació

323-00171/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la com-
memoració dels vint-i-cinc anys de les emissions de Catalunya Informació, i la formula 
el diputat Toni Balasch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.

Antoni Balasch i Parisi

Moltes gràcies, president. Com vostè deia, la pregunta va relacionada al voltant 
de la commemoració dels vint-i-cinc anys de Catalunya Ràdio. Fa vint-i-cinc anys, 
el dia 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, el periodista Martí Farrero 
va obrir el micròfon i va obrir amb ell l’etapa de continguts de notícies de Catalu-
nya Informació. Vint-i-quatre hores constants de notícies, amb una voluntat clara 
de tenir una ciutadania informada constantment, amb una voluntat clara de trans-
parència, amb una voluntat clara, que és la que té de per se l’agilitat i la rapidesa 
de la ràdio; amb una voluntat clara de tenir una societat informada, que vol dir una 
societat lliure també, i amb criteri; i també amb una voluntat de servei social, que 
forma part dels serveis a la ciutadania, no? I val a dir que, pionera en aquell moment 
a nivell d’Estat espanyol –ja sap vostè que nosaltres treballem per deixar de ser-ne, 
però pionera a l’Estat espanyol en aquell moment– i seguint els models de la CNN 
o de France Information.

Catalunya Informació ha estat una fórmula d’èxit. Ha tingut sempre al voltant 
dels 200.000 oients de manera aproximada, al voltant dels 150.000 i cap als 200.000 
generalment; i tots sempre sabem que fan els alts i baixos constants en funció del... 
Ha guanyat un premi Ondas de reconeixement a la seva qualitat informativa, un pre-
mi d’un alt prestigi i de reconeixement a la tasca informativa i, per tant, periodística 
que es fa. I durant aquests vint-i-cinc anys ha evolucionat i s’ha posat a emetre, a més 
a més de les notícies, doncs, transmissions en directe, entrevistes, programes espe-
cials, s’ha anat diversificant. I en aquesta darrera època tots sabem que els contin-
guts digitals i l’era de la digitalització li ha donat una nova reformulació, així com 
ho han comportat també les xarxes socials, que fan, doncs, li fan prendre una altra 
dimensió des de tots els punts de vista.

Nosaltres, com a grup parlamentari, voldríem felicitar-los per aquests vint-i-cinc 
anys. Voldríem que s’estengués aquesta felicitació a tots els directors que han passat 
per Catalunya Ràdio, a tots els treballadors, a tots els periodistes, a tots els profes-
sionals, pel rigor de l’informatiu que s’ha emès i per tota aquesta feina informativa 
que s’ha volgut fer com a país. I la pregunta, en concret, que voldríem fer-li, senyor 
Gordillo, és: com pensen celebrar aquests vint-i-cinc anys de Catalunya Informació, 
en la línia més directa de dir quines són les previsions d’actes i esdeveniments que 
vostès pensen fer en aquesta commemoració.

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 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, agraïm molt la felicitació del seu grup 
parlamentari i de vostè, vull creure que de tots els grups que formen part d’aquesta 
comissió, perquè, realment, Catalunya Informació és un model d’èxit, perquè durant 
aquests vint-i-cinc anys ha fet una feina de servei indubtable i perquè el seu rigor i la 
seva eficiència, eficàcia i la seva utilitat està fora de tot dubte. I, per tant, traslladaré 
a tots els professionals d’informatius i del conjunt de la casa aquesta felicitació que, 
lògicament, nosaltres també compartim. 
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Tenim intenció de fer algun acte molt auster i molt modest, tenint en compte que 
és una emissora informativa i estem molt enfeinats amb la informació aquests dies, 
i que, a més a més, una mica amb la idea de Catalunya Informació és, a diferència 
de les altres emissores, tenir un perfil no tant de presentació de graella, de grans ce-
lebracions, sinó més de servei, hem aprofitat aquesta temporada de vint-i-cinc ani-
versari, per fer algun canvi. 

Les dues novetats són que hi haurà un informatiu diari que connectarà i, per tant, 
no es faran desconnexions amb les delegacions, sinó que totes les delegacions i totes 
les corresponsalies territorials treballaran en un informatiu que es diu Catalunya al 
dia i que es farà a les quatre de la tarda, de dilluns a divendres, i que conduirà la 
periodista Glòria Marín. La idea és que tot el país sàpiga què és el que passa arreu 
del territori i, per tant, aquesta forta presència territorial de Catalunya Ràdio i de 
Catalunya Informació posar-la al servei del conjunt de l’audiència. I l’altra novetat 
és que s’estrenen els nous programes en aranès occità per a l’audiència de la Vall 
d’Aran; cada dia de dilluns a divendres, de 8 al 9 del matí, Eth maitin d’Aran, se 
centra en l’actualitat de la vall, combinant el gènere informatiu i de gènere infor-
matiu i de magazín radiofònic, que això és una novetat. I després, a les 12 i durant 
una hora, s’emetrà Catalunya Informació en aranès amb informació general per la 
Vall d’Aran.

Són les dues novetats. Jo crec que Catalunya Informació és una experiència es-
pectacular. I, de cara als propers vint-i-cinc anys, el que hem de fer és com ens 
reinventem, tenint en compte que les xarxes socials i l’entorn digital ha canviat els 
hàbits de consum de la informació i de l’última hora.

El president

La següent pregunta, dirigida també al director de Catalunya Ràdio, sobre la ces-
sió dels titulars dels informatius a les emissores municipals.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la 
cessió dels titulars dels informatius a les emissores municipals

323-00172/11

La formula el diputat Toni Balasch, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. Té la 
paraula.

Antoni Balasch i Parisi

Sí. Moltes gràcies, president. Les emissores municipals són un paradigma direc-
te de la paraula «proximitat»; no sé si dir «quilòmetre zero», però gairebé, en aquest 
cas, no? I tenen, s’ha de dir, una rellevància molt gran dins del que és el concepte 
de l’entorn local, d’aquest concepte tan territorial de comarques o subcomarques o 
zones determinades que tenen una convivència molt propera i que, per tant, amb 
unes dinàmiques comercials i de pautes de vida molt i molt directes i molt lliga-
des, no? I, per tant, permeten conèixer i donar informació de l’entorn que des d’àm-
bits més genèrics és impossible arribar a un detall de notícies tan precís com per 
abordar l’àmbit local. I, en canvi, les ràdios municipals o les emissores municipals, 
doncs, permeten que aquesta notícia que passa desapercebuda per les grans cadenes 
de comunicació, com ha de ser, òbviament, aportin aquest significat d’identitat i de 
coneixement immediat de notícies que tenen bona importància des de l’àmbit con-
vivencial d’aquesta zona, no?

I, a més a més, també té les virtuts pròpies de qualsevol ràdio: l’agilitat, la rapi-
desa, el fet de que et permeti, tot treballant, escoltar-les, en funció del tipus de fei-
na que facis. I també, per què no dir-ho?, permet utilitzar vocabulari, expressions, 
girs típics i propis de cada zona i, per tant, potenciar-los i mantenir-los. Nosaltres, 
almenys, que pensem que la riquesa de la llengua és la riquesa dialectal i variant 
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molt important, i amb el màxim respecte a totes les llengües, a les quals desitgem a 
totes una llarga salut, igual que volem nosaltres també per la catalana, òbviament, 
no? I també és una bona pedrera de professionals, també. Perquè hi ha molts profes-
sionals que han arrencat des de les emissores municipals i que han anat progressant 
cap a d’altres.

Nosaltres sabem que les emissores municipals van sempre o acostumen a anar molt 
mancades de recursos i, per tant, l’altruisme és una paraula que forma part molt directa 
del funcionament de la gent que hi treballa, i per tant, tot i que amb pocs recursos, acos-
tumen a tenir bons resultats d’audiències pels sectors que hi són, tot i aquesta migradesa 
o magresa de recursos. 

Recentment, hem estat coneixedors de la cessió de titulars informatius de Ca-
talunya Ràdio a les diferents emissores locals del nostre país. Nosaltres ho veiem 
positivament perquè no tenen recursos per accedir o per moure’s a buscar d’altres 
mitjans o recerca d’informació, no? Però el que ens agradaria preguntar-li avui, se-
nyor Gordillo, és: quins són els objectius que es persegueixen amb aquestes accions 
i com hi treballen per tal de fer-ho possible.

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 

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat, per la pregunta, perquè em 
permet explicar una cosa que em fa molta il·lusió, que és..., vostè la pregunta era: 
quins objectius?, què pretén? És que la gràcia és que no hem mogut un dit i no parem 
de rebre cartes d’alcaldes o de directors de ràdios públiques municipals, que són ells 
els que de manera espontània ens demanen la cessió d’aquests titulars, de manera 
gratuïta, perquè és un servei públic informatiu, evidentment, ha de ser gratuït. I la 
veritat és que en aquests mesos que estic a Catalunya Ràdio em fa molta il·lusió veu-
re com moltes ràdios locals han estat les que han demanat aquests titulars.

Em comenten els companys de la casa que això fa anys ja passava, és a dir, ja 
fa anys hi havia aquesta tradició de que Catalunya Ràdio moltes emissores con-
nectaven. I jo que vaig, precisament, començar els meus inicis professionals a Rà-
dio Pineda, Ràdio Calella, Ràdio Marina, i que, per tant, el món de la ràdio local 
ha estat històricament una escola de periodistes i una escola de proximitat i, fins i 
tot, m’atreviria a dir que de democràcia i de participació local en els primers ajun-
taments democràtics, en aquella època ja es connectava amb Catalunya Ràdio, les 
emissores municipals connectàvem, en aquella època jo estava a l’altra banda, amb 
Catalunya Ràdio. I uns anys després, ser a l’altra banda veient com arriben aquestes 
cartes que et demanen que puguin connectar, doncs, fa molta il·lusió.

I, a més a més, dir-li que en l’últim d’aquests acords que ha aprovat el Consell de 
Govern, perquè aquests acords els aprova el Consell de Govern, però que jo he anat 
allà a fer l’escenificació de l’acord, precisament amb l’alcalde de Blanes, em comen-
tava com la seva emissora tenia set o vuit persones contractades fa uns anys i ara en 
té mitja, perquè l’altra mitja, és a dir, la mateixa persona fa coses per l’ajuntament i 
manté l’emissora municipal com bonament pot. Per tant, en un moment en què hi ha 
una certa migradesa de recursos en l’àmbit de la comunicació local, tot el que es pu-
gui fer des de la ràdio pública, doncs, jo crec que és positiu i ajuda a donar aquesta 
idea de rigor i de territorialitat i de servei públic.

Si em permet repassar els últims acords que hem fet, doncs, fa uns mesos, va ser 
amb Ràdio Teletaxi, que aquesta no és municipal, sinó que és privada i arriba a tot 
el territori, Ràdio Artesa de Segre, Ràdio Alcover, Ràdio Blanes, Ràdio Vilassar de 
Mar, Ràdio Puigcerdà i Ràdio Ona, de Torelló, són aquestes emissores. I també fa uns 
mesos, i em sembla que va ser vostè qui va fer la pregunta o en vam parlar en aquesta 
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comissió, va ser Ràdio Arrels, de la Catalunya nord, qui vam fer un acord per compar-
tir continguts, en aquest cas musicals, d’iCat.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la delegació al País 
Valencià

323-00176/11

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre 
la delegació al País Valencià, i la formula el diputat Albert Botran, del Grup Parla-
mentari de la CUP. Té la paraula.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. Nosaltres, al juliol, vam preguntar per la contractació de la senyora 
Tona Català com a delegada al País Valencià, mentre no s’incorporava Pepa Ferrer 
en aquell lloc. Per això nosaltres vam ser molt prudents en la pregunta per no insi-
nuar res. El senyor director Sanchis no va ser tant prudent, va afirmar que la senyora 
Català treballaria fins que s’incorporés Pepa Ferrer, i veiem que no, que s’ha incor-
porat Pepa Ferrer i la senyora Tona Català continua treballant. Llavors, nosaltres 
ara no serem tan prudents en la pregunta i direm clarament que aquest cas fa molt 
olor de nepotisme. Fa molta olor de nepotisme, de que primer s’ha incorporat una 
persona i després se li ha donat una ocupació que després ha passat a ser una altra. 
Per tant, que l’important és tenir aquesta persona dintre la casa i després ja veurem 
què fa. 

És la sensació que tenim nosaltres, és la sensació que té el comitè d’empresa, és 
la sensació que tenen molts professionals de la casa. No seria així si aquesta contrac-
tació hagués estat informada i justificada, com acostuma a fer-se en la comissió pa-
ritària de contractació. Se’ns va dir al juliol: «És que ho hem hagut de fer molt ràpid 
i per això no ha passat per la comissió paritària.» Bé, ara ja hi ha hagut tot aquest 
temps. Algú estava pensant en les noves funcions de la senyora Tona Català i, tot i 
així, en la comissió paritària no se n’ha informat, no s’ha informat a ningú. I quan 
ja era un fet consumat que tindria, se li allargava el contracte amb unes noves atri-
bucions, doncs, llavors és quan la gent se n’ha assabentat, no? 

No faria aquesta olor de nepotisme si, hi insisteixo, s’hagués informat en la co-
missió paritària i si, d’entrada, hagués tingut una tasca clara que justifiqués aquests 
mètodes extraordinaris de contractació, no? Però primer se’ns diu que és per cobrir 
mentre no s’incorpora Pepa Ferrer, perquè tenia vacances pendents, etcètera, etcè-
tera. Ara que s’incorpora Pepa Ferrer, ara, bé, s’hi quedarà perquè la intensitat in-
formativa del País Valencià s’ho mereix. Jo no dic que no, però, per què es queda 
una delegada? Que igualment hi haurà un càmera i un productor, no podran fer més 
feina. Si hi ha dues delegades però contínua havent-hi un càmera i un productor, 
no hi haurà més reportatges, com a nosaltres ens agradaria, eh?, del País Valencià. 

Es diu, d’una banda, que farà aquesta feina i, de l’altra banda, es diu que és per 
treballar per la confluència amb la ràdio i televisió valenciana, que per nosaltres 
també és una prioritat, però tothom sap que això no és un problema tècnic que pugui 
resoldre algú que contractem. És un problema cent per cent o dos-cents per cent po-
lític, que és que el Govern valencià no farà reciprocitat mentre no comenci a emetre 
À punt, la radiotelevisió pública valenciana. Per tant, no cal contractar ningú tècnic 
per explorar vies de col·laboració, això és un tema polític.

El president

Senyor Botran, se li ha acabat el temps.
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Albert Botran i Pahissa

Volíem saber qui ha pres aquesta decisió d’allargar el contracte i les motivacions.
Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. Em deixa ser sincer? El problema no és que aquesta olor de 
nepotisme, que diu vostè, no és perquè s’hagi contractat una persona i després se li 
hagi allargat el contracte per una sèrie de consideracions que ara li explicaré ràpida-
ment, tant com em permet el temps. És perquè aquesta professional és dona de qui 
és, i això ho hem sentit, perdoni. Si a vostè li sembla que no, a mi em sembla que sí, 
perquè jo he llegit trenta-cinc notícies sobre això. I aleshores a mi, de vegades, me 
sembla bastant lamentable que una persona no siga avaluada per la seva capacitat o 
pel seu treball, sinó perquè resulta que té un parent que no sé què. 

Bé, davant d’això, aquesta senyora no hauria de trobar feina en cap mitjà públic i 
en la vida. És igual, i si vol un dia ho parlem. En la pròxima comissió espere tindre 
el gust, perquè com que el tema pot ser..., bé, no sé si continuarà, perquè és que qual-
sevol contractació laboral, en aquest cas, resulta que té un límit, que és el que permet 
la normativa laboral. I per tant, nosaltres per què ho hem fet? Ho hem fet, senzilla-
ment, perquè és veritat que calia més gent treballant allà i perquè hi ha hagut una 
sèrie de consideracions del consell que hem intentat complir. Per exemple, se’ns diu, 
diuen: «No, en altres moments, no.» Bé, en altres moments, no, en altres moments 
no ho hem fet com hem fet fins ara vint-i-set contractacions temporals en l’àmbit dels 
serveis informatius perquè ho requeria la necessitat de l’actualitat i la intensitat dels fets 
que estan passant a tot arreu. 

En aquest sentit, vam considerar que, si realment volia complir la Llei de comu-
nicació audiovisual, que tenia com a missió la contribució a estrènyer els vincles 
mitjançant la cooperació i les activitats que li són pròpies amb la resta de comuni-
tats i amb la cultura catalana, etcètera, etcètera, jo, personalment també, vaig consi-
derar que valia la pena reforçar aquella delegació, que té una delegada i que té una 
redactora, hi torne a insistir, amb un contracte que s’estirarà fins que ho permeti la 
normativa laboral. A partir d’aquí ja és impossible. I, a més a més, potser o està mal 
informat vostè o potser estic mal informat jo, però resulta que la comissió paritària, 
em comenten de personal que sí que ha vist el cas, com tots els altres. I si és que no, 
bé, o la comissió informativa, si és que no, repassaré els meus apunts, perquè, és 
clar, jo no estic en aquella comissió, i com que no estic en aquella comissió, senzi-
llament me limite a dir el que li han dit.

Ara, sí que li puc dir una cosa: jo també tinc interès en que hi haja, sobretot l’in-
terès que tinc, i això justifica que des de principis d’any s’hagen fet vint-i-set contrac-
tacions temporals en l’àmbit dels serveis informatius, en què els serveis informatius 
de Televisió de Catalunya siguen el més eficients possibles, dins de les nostres possi-
bilitats el màxim possible, fins i tot en detriment d’altres àrees de la casa. I també en 
aquest sentit considere que la relació amb el País Valencià necessitava reforç. 

El president

Senyor Botran, cinc segons li queden.

Albert Botran i Pahissa

Senyor Sanchis, no ho pot comparar amb els altres vint-i-set casos, perquè aquest 
és el que no ha passat per la comissió paritària. Si de cas, hi ha passat a posteriori, 
aquí està el cas excepcional.

I l’altra qüestió: em sap molt greu que vostè faci servir aquest argument ad ho-
minem o per la persona quan jo me n’he guardat prou. El problema no és ser dona 
de qui és, el problema són els procediments que s’han seguit...
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El president

Senyor Botran...

Albert Botran i Pahissa

...per contractar-la.

El president

Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

M’agradaria no haver utilitzat això, però crec que, en aquest cas, la correcció 
política és sobrera, perquè resulta que en 35.000 webs i 35.000 informacions que 
s’han fet sobre el cas això passava al davant, fins al punt que els diaris de la ciutat 
de València deien: «La dona de...» en els titulars. I jo no ho faria si no fora de co-
neixement general i, fins i tot, no haguera estat explotat fins a la sacietat obscena de 
parlar d’aquesta persona com «la dona de...».

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals sobre la 
cobertura informativa del Ple del Parlament dels dies 6, 7 i 8 de setembre

323-00161/11

La següent pregunta és del Partit Popular i, com que veig que no hi ha cap repre-
sentant, passarem a la següent pregunta, que és la que teníem pendent, dirigida al 
director de Catalunya Ràdio, sobre la cobertura informativa del Ple del Parlament 
dels dies 6, 7 i 8, i la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president; gràcies per haver retardat la pregunta. Senyor Gordillo, con-
sidera que la transmissió que es va fer dels debats del Ple del Parlament la setmana 
passada sobre el debat de la Llei de la referèndum, el debat de la Llei de transitorie-
tat jurídica, va complir els criteris professionals i de servei públic fixats en el llibre 
d’estil de la corporació? I em refereixo concretament a criteris d’imparcialitat, d’ac-
tuació amb neutralitat, de distingir entre fets i opinions i de no prendre partit. Això 
és literalment extret del llibre d’estil de la corporació.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, li he comentat abans al diputat David 
Pérez, perquè ha tret el tema ell i a risc de repetir li he respost a ell, però li ho torno 
a dir. El senyor Coscubiela va fer una intervenció en el Parlament que la conductora 
del programa va interpretar que podia generar l’obertura d’un torn de paraules per 
al·lusions i per la contundència de l’expressió o el tipus d’expressió que va fer servir 
en relació amb el president de la Generalitat, i això va ser comentat per la conductora 
del programa en termes de dir que era impropi d’un portaveu. Si això va donar a en-
tendre que estava jutjant el contingut de la intervenció, del conjunt de la intervenció 
del senyor Coscubiela, o si estava jutjant, prenent partit per un dels dos, tant pel senyor 
Coscubiela o pel president de la Generalitat, jo crec que aquest és un malentès que 
lamentem, perquè no era la voluntat, lògicament.

En aquell programa que es va fer des del Parlament es va entrevistar durant tot 
el programa a representants polítics com Joan Coscubiela, Inés Arrimadas, Xavier 
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García Albiol, Albano Dante Fachin, Jordi Turull, Santi Rodríguez, Oriol Junque-
ras, Marta Pascal, Quim Arrufat, Eulàlia Reguant, Eva Granados, Alícia Romero... 
És a dir, en la cobertura que es va fer es va intentar ser tan imparcial, tan plural i tan 
curós a l’hora de reflectir la pluralitat i la diversitat d’opinions que ja s’estaven ex-
pressant en aquell moment i, a més a més, la complexitat de la dinàmica parlamen-
tària i de tota la jornada, que diguem que va ser excepcional per a tothom.

El president

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Bé, senyor Gordillo, com vostè ja deia, com s’ha tret abans en la pregunta per part 
del senyor Pérez, sí, hi va haver unes afirmacions realment desafortunades per part de 
la senyora Mònica Terribas, no només en el sentit que vostè diu que podrien ser in-
terpretades respecte a intervenció impròpia d’un portaveu –deia ella– perquè podria 
obrir torn del president, o perquè es referia al president i en aquell moment, suposa-
dament, el president segons ella no podia parlar, sinó que en aquell mateix moment 
se li va explicar que sí, que el president podia parlar en qualsevol moment en un ple; 
tot i així, mantenia l’afirmació.

Però és que això no va ser l’únic en aquest cas, només en aquest cas del senyor Cos-
cubiela, d’aquesta intervenció. La senyora Mònica Terribas també es va queixar: «La 
presidenta està sent molt generosa amb el temps d’intervenció», quan encara no ha-
via acabat el temps d’intervenció del senyor Coscubiela, i dient «el Coscubiela que no 
para, que no para i que no calla», queixant-se de les comparacions que feia el senyor 
Coscubiela dins del seu discurs, enlletgint-les i comentaris diversos que va haver-hi 
durant tota la intervenció del senyor Coscubiela.

Però és que no només va ser això. Va ser també en aquesta, però en altres in-
tervencions d’altres membres d’altres grups, com en el cas del senyor Iceta, que es 
tallava la transmissió en directe de la intervenció per anar-se’n a connectar, per 
exemple, amb Madrid, amb la corresponsal a Madrid, que estava cobrint el tema del 
Tribunal Constitucional, i fer una crònica de llum i colors sobre què estaven menjant 
o deixant de menjar els membres del Tribunal Constitucional, perquè no hi havia no-
tícia. I s’estaven dos minuts amb una connexió sense notícia durant la intervenció de 
membres del Parlament en un debat realment important. Sincerament, senyor Gor-
dillo, és indefensable –és indefensable– el que es va estar fent durant la transmissió 
d’aquests debats en el Ple de la setmana passada, i indefensable tenint en compte els 
seus propis mandats com a periodistes de la corporació. I crec que es farien un favor 
si avui vostè reconegués que no va ser del tot correcte i que s’intentarà fer millor.

Acabo. Bàsicament, perquè estem en moments molt delicats políticament al país 
i crec que precisament en moments com aquests els mitjans de comunicació públics 
de Catalunya han de ser més que escrupolosos amb el compliment dels seus man-
dats de mitjà de comunicació públic i, per tant, de pluralisme, de neutralitat acurada. 
I és lamentablement el que aquests darrers dies estem veient que menys es compleix. 
No ens fem cap favor ni per als mitjans de comunicació ni per al propi país si no 
saben reconèixer quan l’han errat i quan caldria, com a mínim, demanar unes dis-
culpes i propósito de enmienda.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, jo sempre demano disculpes quan 
crec que les haig de demanar i sempre assumeixo que ho podem fer millor i treballem 
per fer-ho millor. I la veritat és que un programa, el divendres 6 de setembre, que va 
començar a les vuit del matí i va acabar a les dues de la matinada, si en algun mo-
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ment..., un programa fet en directe tota l’estona des del Parlament, amb l’excepciona-
litat que això representa, amb la conductora que vostè citava fent de vuit del matí fins 
a les dues del migdia i de quatre de la tarda fins a les onze de la nit, l’endemà, 7 de 
setembre, dijous, de vuit del matí a una de la matinada un altre cop des del Parlament 
de Catalunya, amb aquesta conductora que vostè comentava des de les vuit del matí 
fins a les dues del migdia i des de les quatre a les set fent connexions i de les set fins 
a les nou de la nit mantenint aquest programa especial, si en algun moment de tantes 
hores de ràdio en directe, amb la complexitat que representa connectar amb Madrid, 
on també estàvem pendents de saber quines reaccions hi havia, hi ha alguna cosa que 
no s’ha reflectit prou bé, jo també entenc que vostè, que és periodista, entendrà que en 
cap cas s’ha fet amb cap intenció de silenciar, ni molt menys, el senyor Iceta, perquè 
en aquell moment entri una crònica de Madrid.

Però entenguin que Catalunya Ràdio va fer un desplegament que crec que estava 
a l’alçada del fet noticiable que representaven aquelles dues sessions parlamentà-
ries, i a mi em sembla que vam ser referència durant aquelles hores i que un ciutadà 
d’aquest país que volia saber què passava en aquest Parlament no li diré que tenia 
l’obligació d’escoltar-nos, però escoltant-nos a nosaltres estava més que sobradament 
ben informat. Però prenc nota del que vostè diu i ho traslladaré.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la col·laboració entre 
els mitjans públics dels territoris amb què es comparteixen la llengua, la 
història i la cultura

322-00181/11

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la col·la-
boració entre els mitjans públics dels territoris amb què es comparteixen la llengua, 
la història i la cultura, i la formula el diputat Jordi Cuminal, del Grup Parlamentari 
de Junts del Sí. Té la paraula.

Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, president. Vicepresidenta, l’any 2016 els presidents Puig i Puigdemont 
van acordar reciprocitat. També el Ple d’aquest Parlament va aprovar una moció –si 
no ho recordo malament– de la CUP en aquest sentit, i per tots és conegut l’interès 
de la corporació per aprofundir i estendre més enllà, fins i tot, de la reciprocitat, els 
àmbits de col·laboració entre els mitjans públics de comunicació dels territoris amb 
què compartim llengua, història i cultura, és a dir amb els Països Catalans. I la nos-
tra pregunta és molt concreta: en quin moment es troba aquest projecte i quina és la 
seva valoració?

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com ha indicat, des de la corporació fa 
anys que estem treballant per reforçar aquests vincles i la col·laboració amb els Paï-
sos Catalans, amb els territoris que compartim llengua, història i cultura.

De fet, la darrera iniciativa va ser anunciada des de la corporació i vam propo-
sar a la corporació valenciana recent creada, a IB3, la creació d’un canal de televi-
sió compartit en què s’emetessin continguts produïts per les tres televisions de parla 
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catalana i que es difondria per IP. Aquesta iniciativa ha de ser conjunta, l’aplicació 
d’una reciprocitat plena de cada una de les televisions de les Illes, del País Valencià 
i d’aquí, de Catalunya.

Tal com vam proposar ja el 2015 –i que els dos presidents van signar–, treballem 
per la creació d’un consorci format per IB3, la corporació valenciana i la corpora-
ció catalana i l’objectiu d’aquest consorci seria col·laborar en tot allò que pugui ser, i 
al màxim nivell, des de la producció de continguts de forma comuna, per exemple, 
fins la xarxa de corresponsals que podríem compartir, passant per la col·laboració 
tècnica i per serveis compartits. Entenem, per això, que és ara que es donen les cir-
cumstàncies polítiques que han de permetre anar molt més enllà amb informatius 
que abasten tot el territori, col·laboracions internacionals o bé cobertures conjuntes. 
Les fórmules que es troben dependran de la voluntat que hi hagi per part dels valen-
cians i els illencs. Per part nostra, hi és absolutament tota.

I és en aquesta línia, com ja els ha explicat el director de Televisió, que cal in-
terpretar el reforç de la delegació de la Televisió de Catalunya al País Valencià més 
enllà d’interpretacions interessades que es pretenen fer des d’alguns àmbits. Aquesta 
periodista va ser seleccionada seguint els procedents que existeixen a TV3 des de fa 
anys en haver format part de la plantilla d’aquesta casa ja l’any 99.

Per finalitzar, també voldria remarcar la necessitat que aquesta col·laboració es faci 
des del respecte més absolut a les realitats catalana, valenciana i balear i des de la ple-
na igualtat de totes les parts, cosa que al meu parer no sempre s’ha aconseguit. Aquesta  
vegada la reciprocitat ha de ser plena i sobretot consensuada entre els tres governs, 
perquè això és el que garantirà que es consolidi i després, més enllà dels canvis polítics 
que hi pugui haver en un futur, serà molt més difícil que aquest projecte que interessa 
a tots tres governs tingui marxa enrere.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’estat comptable 
de la Corporació

322-00182/11

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’estat 
comptable de la corporació, i la formula la diputada Teresa Vallverdú, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí.

Teresa Vallverdú Albornà

Hola, bon dia. Per les notícies que tenim ara mateix, el capítol d’ingressos de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sobretot la facturació publicitària, es 
manté per sota de les previsions del pressupost del 2017. Això ja sabem en què es tra-
dueix, amb uns pressupostos tan ajustats com els que ha tingut o com els que té la 
corporació aquests últims anys; tenir menys ingressos vol dir que no es disposa de 
prou recursos per afrontar les despeses i per afrontar les inversions previstes aquest 
any, si no és que en els mesos que falten hi hagi un canvi de tendència que, en prin-
cipi, no sembla que s’hagi de presentar. Per tant, voldríem que ens expliqués quin 
és l’estat de comptes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a hores 
d’ara, i també com afrontaran el dèficit que es produirà si aquesta situació no mi-
llora. També com poden condicionar aquests comptes el pressupost de l’any que ve.

Igualment, voldríem saber en quina mesura el contracte programa a quatre anys, 
pendent de signatura, pot quedar afectat per aquest tema, i finalment, quin sistema 
de finançament caldria adoptar perquè en el futur la corporació pogués gestionar 
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amb els seus mateixos mitjans i recursos les caigudes que hi pugui haver d’ingres-
sos per raons de mercat.

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, en aquests moments el pressupost 
de despeses –personal, continguts audiovisuals i funcionament– s’està complint sen-
se massa desviacions.

Pel que fa a la previsió d’ingressos, recentment hem tingut una aportació de la 
Generalitat, que s’ha vist incrementada del que estava previst a l’inici en el pressu-
post amb 3,5 milions d’euros, mitjançant, com dic, una aportació extraordinària que 
ha fet el Govern. Una aportació, per cert, que ha estat molt ben rebuda; el director 
de televisió l’ha rebut molt bé, ja que li ha permès reforçar els continguts audiovi-
suals per competir dignament i amb bons resultats amb altres ofertes audiovisuals 
que, com vostès saben, compten amb molts més recursos que no pas els que tenim 
nosaltres com a corporació pública de mitjans audiovisuals.

En canvi, com vostè ja ha apuntat en la seva pregunta, la previsió d’ingressos per 
publicitat s’està veient afectada per una reducció que es preveu que sigui de 9 mi-
lions d’euros respecte a la xifra inicial que hi havia en el pressupost, i això és con-
seqüència de la fluctuació dels mercats publicitaris i de la competència d’un duopoli 
molt potent que vostès coneixen. Per tant, a data d’avui, es preveu que, si no adop-
tem mesures de compensació de la despesa, existeix el risc d’acabar aquest 17 amb 
un dèficit de 9 milions d’euros com a conseqüència de la reducció d’aquests ingres-
sos de publicitat. 

Aquesta situació, cal remarcar, i jo crec que ho vaig explicar en la meva ante-
rior compareixença aquí, en aquesta comissió, és preocupant i hem d’afegir-hi el 
risc de desequilibri pressupostari que ens està generant el no retorn dels imports 
per IVA que teníem previstos en el pressupost del 17, atès el canvi de criteri que, un 
cop més, ha fet el Ministeri de Hacienda, el senyor Montoro, que ha realitzat amb el 
tema de l’IVA. Una problemàtica que, com dic, ja els vaig explicar extensament en 
la meva anterior compareixença.

En resum, situació preocupant, situació molt preocupant, tant per la caiguda dels 
ingressos de publicitat, però també, sobretot, pel problema del no retorn d’aquests 12 
milions per part del ministeri. I això situa, novament, la corporació catalana en una 
situació difícil. Per tant, o tenim més aportació pública de cara als propers exercicis, 
que jo suposo que reflectirà, el dia que negociem amb el Govern, que estan treba-
llant amb el tema del contracte programa, que el tenen ells en aquests moments, i 
serà allà on haurem de fixar quina és l’aportació anual pressupostària que el Govern 
fa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Difícilment, una caiguda en 
publicitat la pot assumir directament la corporació amb el pressupost que té.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els resultats 
d’audiència de l’estiu

323-00169/11

Bé, doncs, passem a l’última pregunta, dirigida al director de Televisió de Cata-
lunya, sobre els resultats d’audiència de l’estiu, i la formula el diputat Jordi Cuminal, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula.
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Jordi Cuminal i Roquet

Gràcies, senyor president. Senyor director, l’estiu sabem que, tradicionalment, 
sempre és mala època per a TV3. Fins i tot el 2016 es deia, si no m’equivoco, que ha-
víem arribat al pitjor nivell d’audiència, amb 9,4 per cent, i la veritat és que m’espe-
rava una pila de preguntes sobre audiències. De fet, ara mirava una mica, i al març 
van haver-hi cinc preguntes; a l’abril, quatre preguntes; al juliol, tres preguntes. Vull 
dir, és un tema que ens preocupa sovint. I, a vegades, es queixen de com els tracten 
en aquesta comissió. Jo crec que han sigut molt amables al considerar que, com que 
sempre és una mala època, l’agost, per a TV3, doncs, no fer cap mena de pregunta 
sobre les audiències, i veig que és un gest d’amabilitat dels grups que a vegades són 
més durs amb vostès de no formular-ho. Però no ens ho havien dit i nosaltres no ens 
havíem adonat que hi havia aquesta mena de fair play de no preguntar com havien 
anat les audiències al mes d’agost.

En tot cas, sort que no ens en vam adonar, perquè tenim l’oportunitat d’un tema 
que ens preocupa molt a tots, perquè sempre li pregunten per les audiències, doncs, 
aquesta vegada, felicitar-lo. Perquè una cosa que no passa gairebé mai o que no sé si 
havia passat mai és que durant el mes d’agost TV3 ha sigut líder. D’acord que hem 
empatat amb Telecinco, però, en tot cas, ha anat molt bé el prime time i hem sigut 
una referència a nivell informatiu, no? I per tant, sort que nosaltres sí que hem man-
tingut la pregunta de les audiències perquè tenim molt bones noticies. A més a més, 
fent referència al pluralisme, doncs, també dir que el GFK ha dit que som capdavan-
ters en el rànquing qualitatiu dels informatius, no? Per tant, en aquest sentit, després 
de felicitar-lo, és estrany que li pregunti a vostè què n’opina, però, en tot cas, sí que 
aquesta era la línia de la pregunta, fer una referència als canvis que hi ha hagut i les 
audiències que s’han produït aquest estiu i demanar-n’hi una valoració.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Té la paraula, senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. La idea que nosaltres teníem és que, efectivament, l’actualitat 
ajudaria, perquè sabem que Televisió de Catalunya és referent quan passen coses al 
país, és referent d’informatiu. La desgràcia va ser que un d’aquests fets va ser abso-
lutament..., no l’hauria volgut ningú, però també va ajudar i, per tant, quan entrem 
a parlar i a valorar informatius, doncs, una vegada més, vam constatar, i això no és 
nou, que TV3 i el 3/24 són els canals de referència.

Però, més enllà d’això i dins de la normalitat, perquè això, en definitiva, afecta-
va alguns dies però no a tot el mes, la planificació que havíem tingut va funcionar. 
És a dir, havíem pensat –vostè ha parlat del prime time, un prime time diferent, que 
no fora el de cada any, que no foren pel·lícules; va haver-hi un gran esforç, un esforç 
molt, molt insistent– fins i tot que una part de la programació del setembre passara 
al juliol i passara a l’agost, i van funcionar. Les xifres és que, efectivament, a l’agost 
vam empatar en audiència global amb Telecinco, que vam recuperar, per primera 
vegada, el lideratge en el que portàvem d’any i que, dades més petites, 27 dels 31 
dies del mes, el programa més vist del dia va ser de TV3, i dels 15 programes més 
vistos del mes, tot això durant el mes d’agost, 12 havien estat de TV3.

Però també és certa una cosa, perquè aquí m’ho han dit moltes vegades alguns 
diputats, i tenen tota la raó del món, i és que hem d’evitar allò que en diuen ells «el 
cofoisme habitual». Vull dir, sabem que el món de la televisió és extremadament 
complicat, que estem per respondre tot això i sabem també que, de vegades, l’au-
diència es decanta d’un costat o per un altre fins i tot amb criteris que no acabem de 
determinar del tot i, per tant, no tirarem les campanes al vol, sinó al contrari, i inten-
tarem seguir l’estratègia que ens hem plantejat. I estem preocupats també, aprofitant 
que la presidenta en funcions ho ha dit, que, de cara a l’any que ve, puguem, amb els 
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recursos que necessitem, mantindre aquest nivell. Perquè, que no s’enganyi ningú, 
eh? Això es fa amb bons professionals, amb habilitat en els criteris, però sobretot 
també amb recursos per fer-ho.

I, vaja, i alguna cosa que també, i acabe, ens fa una mica de satisfacció és que 
quan passem també tots els resultats digitals, en l’àmbit digital, també han estat 
molt, inclús més espectaculars encara. De vegades pensem que la televisió conven-
cional es mor, i en part és veritat, perquè el que abans eren audiències del 15, del 16, 
ara són mitjanes del 10, però, en tot cas, en el substitut o en el complement d’aquesta 
audiència en televisió lineal també som líders i, a més a més, bastant més destacats, 
fins i tot.

El president

Bé, moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap altra consideració, aixecaríem la sessió. 
Bon dia a tots.

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