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Sessió 3 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 tres minuts. Presideix David Mejía Ayra, 

acompanyat del vicepresident, Ruben Wagensberg Ramon, i del secretari Francesc Ten i 

Costa. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona i Rocamora.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, Car-

men de Rivera i Pla, Ignacio Martín Blanco i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; 

Francesc de Dalmases i Thió, Antoni Morral i Berenguer, Eduard Pujol i Bonell i Josep Riera 

i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Jenn Díaz Ruiz, Gerard Gómez 

del Moral i Fuster, Josep M. Jové i Lladó i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; David 

Pérez Ibáñez i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas 

Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Andrea Levy Soler, pel S. P. del Partit Popular 

de Catalunya.

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i Boladeras; el director de Ca-

talunya Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo Bernárdez, el director de Televisió de Catalu-

nya, Vicent Sanchis i Llàcer, la presidenta del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, 

Roser Mercadé Tondo i el secretari del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, Marc Olivé 

Romero.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Elecció del vicepresident de la Comissió (tram. 412-00006/12). 

2. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels comitès d’empresa de TV3 i 

Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la viabilitat i l’estabilitat de la Corporació, la re-

novació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis de l’audiovisual (tram. 

356-00060/12). Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Josep 

Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Gerard Gómez del Moral i Fus-

ter, del Grup Parlamentari Republicà, David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Crida Constituent, Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

El president

Bon dia a tothom, benvinguts a aquesta nova sessió de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En primer lloc, si algun grup ha de donar-nos alguna substitució? Senyor del 
Moral?

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí, president. La Jenn, la diputada Jenn Díaz, substitueix l’Adriana Delgado.

El president

Senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí, la diputada Noemí de la Calle substitueix el diputat Fernando de Páramo.

El president

Gràcies. Alguna substitució més? Senyora Ribas?
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Marta Ribas Frías

Perdoni, president. Sí, jo mateixa substitueixo la Jéssica Albiach avui, a la Co-
missió.

El president

D’acord.

Elecció del vicepresident de la comissió
412-00006/12

Doncs bé, passem al primer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció del vicepresi-
dent de la Comissió. Atès que li correspon al Grup Parlamentari Republicà nomenar 
el vicepresident d’aquesta Comissió i proposa el senyor diputat Ruben Wagensberg, 
si es pot aprovar per assentiment? Doncs molt... (Veus de fons.) Senyora Sànchez?

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, simplement, nosaltres ens hi abstindrem, per tant, s’hauria de votar..., no 
per tu, Ruben, em sap greu, però sí que en l’anterior sessió, en què es va escollir la 
Mesa i tot plegat, no ho vam dir, però és una mesa que és, evidentment, formada 
tota per homes i considerem, com ja hem expressat, que els grups han d’avançar i 
hem d’avançar, també, en la proposició dels membres que formen part de les meses, 
en la paritat.

I que, per tant, el pla d’igualtat que està previst per a aquesta casa es pugui fer 
i aplicar i és evident que aquesta comissió no compleix ni tan sols els mínims, per 
tant, nosaltres no hi votarem a favor per aquesta qüestió.

El president

D’acord, doncs, procedim a la votació. (Veus de fons.) Doncs ho haurem de fer 
per urnes. (Veus de fons.)

Natàlia Sànchez Dipp

Si s’ha de fer per urnes, no cal... Vull dir, mostrem que consti la nostra posició i 
que..., ja està.

El president

Que consti en acta la seva..., d’acord. Doncs, aleshores, queda aprovada la vice-
presidència del senyor Wagensberg, si pot venir, si us plau? (El vicepresident ocupa 
el seu lloc.)

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels comitès 
d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio perquè informi sobre la viabilitat 
i l’estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de Govern i la 
represa de la reforma de les lleis de l’audiovisual

356-00060/12

Bé, ara passaríem al següent punt de l’ordre del dia. El que els demanaria és si 
podem fer un canvi a l’ordre del dia per aprovar la sol·licitud de compareixença del 
comitè d’empresa, que va ser sol·licitat per tots els grups parlamentaris, si no hi te-
nen cap inconvenient? 

Es pot aprovar per assentiment la sol·licitud de compareixença i la substanciació 
en acabar les preguntes orals, si els sembla?

Doncs, suspenem un moment la sessió per anar a buscar els membres de la cor-
poració i reiniciem la sessió. 

Gràcies.
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(La sessió se suspèn a les deu del matí i sis minuts i es reprèn a les deu del matí i nou minuts.)

El president

Gràcies, reiniciem la sessió. Bon dia de nou a tothom.
Hi ha hagut una sol·licitud d’agrupació de preguntes, de la número 20, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i de la número 21, del Grup Parlamen-
tari Partit Socialista. Tenen algun inconvenient a agrupar les preguntes? (Veus de 
fons.)

Digui, senyor... (Marta Ribas Frías demana la paraula.) D’acord...

Marta Ribas Frías

Doncs jo no voldria agrupar-les. (L’oradora riu.)

El president

D’acord, doncs, no agruparem les preguntes.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la reclamació 
retroactiva de l’IVA i la negociació amb la ministra d’Hisenda 

322-00010/12

Per tant, passarem al següent punt de l’ordre del dia, que són les preguntes amb 
resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i co-
mençarem per la primera pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la re-
clamació retroactiva de l’IVA i la negociació amb la ministra d’Hisenda, i la formula 
el diputat Francesc de Dalmases, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té 
la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, senyor president. Presidenta de la corporació, ja veurà que dedicaré molt 
poc temps a la pregunta, de fet ja l’avançava el president de la Comissió. Us volíem 
preguntar sobre les negociacions i la situació judicial de la reclamació retroactiva a 
la corporació, pels nous criteris de l’IVA en diversos exercicis: en quin punt està la 
situació? Hi ha perspectives de solucionar-ho amb el nou Govern sorgit a l’Estat es-
panyol, i concretament, amb la nova ministra d’Hisenda?

Però, demanaré la indulgència al president de la Comissió perquè em semblaria 
estrany començar aquesta Comissió sense fer referència, sense fer referència directa 
a una qüestió que afecta la corporació, però que ens afecta a tots, que ha estat la de-
cisió, la comunicació aquesta setmana, de Joaquim Maria Puyal, que deia adeu a les 
retransmissions del Barça. Jo demano que, si m’excedeixo uns segons, si algú vol fer 
referència a aquesta qüestió, els altres intervinents també tinguessin aquests segons.

Joaquim Maria Puyal i Ortiga, volem agrair-li la feina feta a la corporació, Cata-
lunya Ràdio, però també a Ràdio Barcelona, on va començar amb les narracions de 
futbol en català el 5 de setembre del 76. Sabem que Puyal és ritme, és innovació, és 
transversalitat, és una llengua, un codi, una manera de desxifrar, de codificar i de 
decodificar el país. És el producte que obre les portes, que avala la ràdio del país, és 
la llavor del lideratge absolut de la ràdio en català, però sobretot, pensada en català, 
que no és el mateix. 

Puyal és pensar en català, és a dir, a partir de determinats valors que expliquen 
bé una societat complexa com la nostra. Puyal són els gols del Barça amb en Tarra-
dellas de president; amb en Serra, d’alcalde, el 79; amb en Pujol, a Wembley; amb 
en Maragall, amb en Montilla, amb en Mas, amb Puigdemont i amb Torra.

La capacitat de repensar el producte, l’exigència, la personalitat són valors que 
defineixen Puyal. Puyal ha estat un gran notari. Del Barça, evidentment, i del país, 
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sobretot. L’agraïment a la seva feina ha de ser rotund, radical, potent i inequívoc, ha 
de ser transversal, és patrimoni de tothom i l’hem de recordar tots. 

Joaquim Maria Puyal i Ortiga, moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Bon dia. Deixeu-me, també, abans de començar la meva primera intervenció i 
respondre la pregunta del Grup Junts per Catalunya dir, que realment la ràdio en ca-
talà, la ràdio pública del nostre país, ha perdut el mestre. Ha perdut el mestre, però 
només ha perdut en Puyal, perquè en Quim seguirà col·laborant amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisual en tot allò que pugui. 

Es va posar a la nostra disposició i, per tant, a partir d’aquí, en Christian Garcia, 
director corporatiu d’Esports, està treballant per veure com s’avança en la substitu-
ció del mestre, cosa que serà difícil, com us podeu suposar, i farà una proposta al 
director de Catalunya Ràdio en aquesta substitució.

En la transició de la retransmissió del futbol, el mestre Puyal hi tindrà col·labo-
ració de ben segur, perquè li hem demanat. Per tant, des d’aquí, també, l’agraïment 
a aquests cinquanta anys a la llengua, la cultura i l’exigència i a la innovació que ha 
aportat en les retransmissions del futbol.

Gràcies per permetre’m fer aquesta breu intervenció, dic, i ara sí que passaria di-
rectament a respondre la pregunta que m’ha adreçat el senyor diputat. 

Els ho explicaré breument, l’Agència Tributària ha canviat diversos cops de cri-
teri, i hi ha hagut diversos canvis legislatius en matèria d’IVA que han afectat, com 
saben vostès, molt, la corporació. 

Diferenciem tres períodes, que crec que és important que tinguin vostès presents. 
Període 2012-2014, aquest, diguem-ne, que ja l’hem guanyat, aquest, el Tribunal 
Econòmic Administratiu central ens ha donat la raó, contra la mateixa Inspecció 
Tributària, i ha resolt exonerar la corporació del pagament de 59,7 milions d’euros.

Sapigueu que, per aquests diners havíem demanat un aval a la Generalitat. Quan 
ens els retornin, retornarem l’aval a la Generalitat. Per tant, aquesta resolució no su-
posa una millora de la disponibilitat pressupostària de la corporació, i això és molt 
important. 

Segon període, el que va del 15 fins al 10 de novembre del 17. Tot i que l’1 de l’1 
del 15 va entrar en vigor una modificació de la Llei de l’IVA, la primera, que prete-
nia –entenem nosaltres– «pacificar» el conflicte obert en el període anterior, el mes 
de novembre del 16 van tornar a canviar de criteri, que no de llei. I d’aquest període, 
Hisenda té pendent la devolució a la corporació, d’aproximadament uns 9 milions 
d’euros, i ha iniciat actuacions de comprovació i investigació a la corporació. El cri-
teri que apliquen, en aquest període, és el de cobrar el 21 per cent d’IVA de les sub-
vencions públiques, i això pot suposar, per a la corporació, 147 milions.

I el tercer període és el del 10 de novembre del 17 en endavant, que, com saben, 
és la nova Llei de contractes del sector públic, publicada al diari oficial, al BOE, el 
9 de novembre, que va modificar, ara sí, la Llei de l’IVA per segona vegada, i això 
és un impacte negatiu en el pressupost de la corporació de 20,4 milions. 

Una última frase, sé que ha acabat el temps. Com estem treballant? Des de FOR-
TA, estem treballant per tramitar una consulta vinculant davant la Direcció Gene-
ral de Tributs, amb el canvi de l’actual Ministeri d’Hisenda, aquesta és una línia de 
treball. I l’altra línia que estem treballant amb els diferents grups parlamentaris al 
Congrés dels Diputats és la modificació de la llei que resolgui, d’una vegada per to-
tes, aquest conflicte.

Gràcies, senyor president, per deixar-me una mica més de temps.
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El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’increment del 
pressupost de la corporació

322-00014/12

Passem, doncs, a la següent pregunta, dirigida a al presidenta en funcions de la 
corporació, sobre l’increment del pressupost de la corporació, i la formula la diputa-
da Andrea Levy, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula.

Andrea Levy Soler

Bon dia. A principis..., a principios de año, el director de TV3, el señor Sanchis, 
amenazó con dimitir si no se ampliaba el presupuesto de TV3. Calificó la situación 
financiera de terrorífica. Quisiera este subgrupo saber si la situación financiera ha 
mejorado, y, si no es así, si sigue pensando el señor Sanchis o les ha comunicado su 
dimisión.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. La pregunta..., comunicar-nos la dimissió? No, no ho 
ha fet i, en tot cas, aquesta pregunta li hauria d’adreçar a ell, si ell pensa o no dimitir, 
cosa que espero que no faci, perquè està fent molt bé la seva feina. Per tant, espero 
que continuï exercint la direcció de la televisió pública del país.

I, pel que fa a l’increment de pressupost, com vostè sap, sí, hi ha hagut un incre-
ment de pressupost de 20,4 milions, que això ha estat possible gràcies als criteris 
d’aplicació de pròrroga de pressupostos de la Generalitat que preveia que, mentre no 
entressin en vigor els pressupostos definitius del 18, si..., hi havia una clàusula que 
establia que: «En el cas que resulti indispensable una major dotació per a alguna 
despesa inajornable, l’entitat...» en aquest cas la corporació «...ha d’instar al depar-
tament d’adscripció, Presidència de la Generalitat, perquè gestioni la transferència 
de crèdit que consideri oportuna.»

En base a aquest article, la corporació va demanar els 20,4 milions, que això per-
metrà pagar l’IVA. Perquè, com estava explicant en la pregunta anterior, del dipu-
tat de Junts per Catalunya, el problema que hem tingut és el canvi en el criteri..., el 
canvi en la llei de l’IVA.

El president

Gràcies. Senyora Levy, té la paraula.

Andrea Levy Soler

Sí..., a algunos nos choca, teniendo en cuenta que la televisión pública de Cata-
lunya supone el 31 por ciento de todas las televisiones autonómicas, sigan conside-
rando que la situación financiera es terrorífica. Más aún cuando estamos hablando 
de un presupuesto de 307 millones de euros.

Ya sé que no nos vamos a entender en el tema de cuál debe ser la mirada plural 
que debe tener la televisión pública de Cataluña y la radio pública de Cataluña, ten-
dremos tiempo para abordar esta cuestión, pero sí creo que podemos exigirle que 
esté adecuadamente dimensionada y correctamente gestionada. 

Teniendo en cuenta que el 60 por ciento del gasto presupuestario corresponde 
a personal, más, además, incluirle el coste de estructura y de producción asociada, 
quisiéramos saber ¿qué porcentaje, qué margen de maniobra tiene, en estos momen-
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tos y con este presupuesto, para ampliar la producción de TV3? ¿Y si ese reparto va 
seguir haciéndose a las cuatro productoras amigas del procés y del Govern, o van a 
ampliar las productoras externas con las que trabaje TV3? 

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. La corporació, el que no té adequadament dimensio-
nat és el seu pressupost; la corporació ha passat, en sis anys, de tenir 457 milions a 
tenir-ne 310. Per tant, ha ajustat la seva despesa moltíssim. I, per tant, això demostra 
una bona gestió durant aquests sis anys, perquè hem continuat sent líders indiscuti-
bles els darrers vuit anys.

Vostè ahir, ja..., en la interpel·lació que vaig seguir, que li feia a la consellera de la 
Presidència, Elsa Artadi, va parlar de «les quatre productores amigues». Si us plau, 
diputada, miri’s el Portal de la transparència. Treballem amb més d’una cinquantena 
de productores, grans i petites. Què ens agradaria?: Tenir més diners. Ahir, la matei-
xa presidenta del cinema català va dir..., abans-d’ahir, perdoneu, va dir que s’estava 
ofegant el cinema per falta de pressupost. Sí, la corporació necessita més pressupost. 
I necessita més pressupost per potenciar el cinema català, perquè tenim obligació, 
per llei, de destinar un 6 per cent a la producció externa i hem de ser impuls i motor 
de la indústria audiovisual del nostre país.

Per tant, seguirem treballant en aquesta línia, perquè és la línia que considerem 
que hem de dur a terme. 

Gràcies.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris de 
retransmissió en directe dels actes culturals

323-00018/12

La següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, sobre els cri-
teris de retransmissió en directe dels actes culturals, la formula el diputat Francesc 
Ten, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Sanchís..., Sanchis, no? (Veus de fons.) 
Disculpi, Sanchis, sí..., segur que estaríem d’acord que Televisió de Catalunya ha 
volgut buscar i l’ha trobat, l’equilibri entre ser una televisió popular i una televisió 
de franja minoritària o d’elit. I potser la clau del seu èxit ha estat, justament, no fer 
massa el joc a aquest plantejament reduccionista, que creu que a l’audiència no li 
interessa, d’entrada, la cultura, o tipus de programes d’àmbit cultural o minoritaris.

I justament ha demostrat que, el que a l’audiència li interessa són els bons pro-
grames i que es deixa captivar per l’oferta de qualitat. Des dels inicis, Televisió de 
Catalunya té l’objectiu de la promoció de la cultura i la divulgació dels principals 
esdeveniments econòmics, polítics, socials, científics, esportius, de la societat cata-
lana i de la seva història. En aquest marc de servei públic: Quins criteris segueix, 
Televisió de Catalunya, per a la transmissió en directe d’esdeveniments culturals, 
literaris? I, amb relació també a aquesta pregunta, a la Nit de Santa Llúcia, als dife-
rents premis que es fan, i sobretot, també, a la retransmissió en diferit del cinquantè 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes?
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El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya (Vicent Sanchis Llàcer)

Gràcies, president. Bé, vostè ho ha dit molt bé, senyor diputat. Evidentment, 
l’interès o el criteri de Televisió de Catalunya no es pot basar, només, en el que és 
rendible econòmicament, publicitàriament, o allò que després sabem que tindrà més 
audiència. Evidentment, hi ha un criteri de servei públic i, per tant, quan es planteja 
un esdeveniment, un acte, una..., qualsevol iniciativa en aquest sentit, es mira l’in-
terès social que pot tindre, a més a més de l’interès que pot tindre, evidentment, per 
posar-ho en graella televisiva.

I això és el que fem sempre, amb un criteri que, com vostè diu, contrasta amb la 
majoria de l’oferta televisiva habitual. En els casos que ens està dient, sempre par-
lem prèviament, i quan sabem que s’acosta una entrega de premis o un acte cultural 
important, parlem amb els organitzadors. I també, moltes vegades, ens fixem en el 
seu interès, perquè evidentment, hi ha una cosa que està clara. Si nosaltres tenim 
una graella i s’ha d’alterar la graella, molts d’aquests actes, per exemple, es fan sem-
pre en temps del Telenotícies vespre, doncs, hem de mirar si realment val la pena i 
com ho plantegem.

I, en el cas concret del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, no va haver-hi 
contactes previs. Mire, a nosaltres se’ns va passar com a possibilitat de fer més co-
ses, a la gent d’informatius, no. La gent d’informatius sí que ho va retransmetre, em 
sembla que van fer dues desconnexions pel 324 i una desconnexió pel TN vespre, en 
directe. Però nosaltres havíem d’haver parlat amb ells la possibilitat, perquè, efecti-
vament, era una història important, de poder haver ampliat això, tal com es va fer, 
per exemple, amb el Premi de Català de l’Any, que patrocinava El Periódico, poques 
setmanes abans.

Però, en aquest cas –i espere que l’any que ve no ens torne a passar– no ho vam 
fer. Ni ells van manifestar l’interès perquè hi anàrem, acoblar horaris i mirar com 
ho ajustaren, ni nosaltres vam anar allà i ens vam limitar a fer-ho per al TN, com li 
he comentat, i pel 324. Bé, a veure si en alguna altra ocasió, en aquest sentit, estem 
tots una miqueta més espavilats i més sobre les coses... Aquí hem d’autoimputar-nos 
un error, que també, per l’altre costat, si segurament hagueren trucat i hagueren dit: 
«Tenim interès, a vore com ho fem...», doncs ens ho hauríem mirat, clar.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la seguretat i els 
criteris de distribució dels equips de reporters en actes i manifestacions

323-00022/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la seguretat i els criteris de distribució dels equips de reporters en actes i mani-
festacions, i la formula la diputada Natàlia Sànchez del Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent. Té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia. Bé, bàsicament el que volíem plantejar és si des de la direcció, en 
aquest cas, de TV3, però també, com que només podem adreçar una pregunta, l’hem 
feta, en aquest cas, al director de TV3. Si li consta quantes agressions han tingut lloc 
o han estat produïdes a periodistes de la casa en manifestacions o actes de protesta 
al carrer? ¿Si tenen previstos mecanismes de protecció i protocols de protecció i de 
denúncia de possibles agressions contra periodistes? Concretament i especialment 
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en els períodes en què..., o les manifestacions on els grups d’ultradreta tenen una 
presència important al carrer?

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyora diputada. Sí, clar, ho tenim en compte, eh? I sabem, evident-
ment, moltes vegades, que no hi ha..., en fi, que no hi ha cap acte que no implique un 
risc o un altre. El que passa és que hi ha riscos que són més accentuats i, per tant, els 
hem de preveure. Normalment el que fem és..., la primera avaluació la fan..., d’assig-
nació d’equips i de plantejament i avaluació de riscos, les fan els caps i els subcaps 
de les seccions afectades. Si pot ser economia, societat, política, etcètera, etcètera.

I aleshores, en molts casos, el que es fa és gent, que ja es presenta com a voluntà-
ria, perquè ja té una experiència en aquesta mena de transmissions. I també és gent 
que sap fer connexions en directe i..., per cobrir-ho amb la màxima eficàcia possi-
ble. Una vegada passa això i una vegada avaluats els riscos, de vegades resulta que 
el risc és fort, sobretot per experiència acumulada, o previsió de coses que pugan 
passar. I, en aquest sentit, sempre es prenen diverses mesures. Una molt fàcil, per 
exemple..., la fem sovint, és que els cotxes no van..., ni els equips van logotipats, vull 
dir, van sense cap emblema que puga, per dir-ho així, inquietar algú o alguns que 
després pugan agredir aquelles persones.

I, al mateix temps, si la cosa encara puja en risc, es comunica al Departament 
de Seguretat de Televisió de Catalunya, que sempre es posa en contacte amb els 
Mossos. L’interès, al final, sempre és minimitzar absolutament..., minimitzar-ne les 
conseqüències. Hem optat per alguna solució en algun moment, en algunes mani-
festacions, per exemple, plataformes elevades, en diuen un «pràctic»..., plataformes 
elevades, d’això..., i el que ens hem trobat, també, és que vistos els resultats, de ve-
gades..., solucions que havíem previst com a bones, no són tan bones. Sempre estem 
mirant com, perquè si puja un equip a una plataforma elevada, es fa més visible, 
també.

Ara, el que sí que ha de tindre present, o el que s’ha de tindre clar, i com a resum 
de tot plegat, és que ho mirem moltíssim i intentem evitar i reduir al màxim les con-
seqüències de cada manifestació, concentració o acte que puga suposar un risc per 
a equips professionals, com fan també les altres televisions.

El president

Senyora Sànchez, té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, gràcies per la seva resposta. Bé, nosaltres plantegem aquesta pregunta per-
què, concretament, i agafant un dels informes del Media.cat, entre el 8 i l’11..., entre 
el 8 de setembre i l’11 de desembre del 2017, es van produir a Catalunya, almenys 
139 violents que tenien motivació política en defensa de la unitat d’Espanya.

D’aquests, una bona part, dels 139 casos estudiats..., una bona part, no, una 
part..., trenta víctimes segures són periodistes, no tots dels mitjans públics, però és 
evident que aquesta situació ens preocupa i més enllà dels protocols ordinaris que 
ens plantejava, creiem que cal tenir una especial atenció i una especial cura cap a la 
protecció. És a dir, no entenem que la solució sigui que els periodistes, com bé ha 
explicat vostè, i ens consta, hagin d’anar sense els micros de TV3 o de Catalunya 
Ràdio a les manifestacions i que, per tant, la solució sigui camuflar-se i no visibilit-
zar-se en aquests espais.

Per tant, entenem que des de la direcció dels mitjans s’ha de fer..., s’ha d’anar 
més enllà i, per tant, a banda de tenir els protocols ordinaris, tenir dispositius i me-
canismes extraordinaris, especialment en el marc de les actuacions de la ultradreta 
present en les manifestacions. I, concretament, he dit un període de temps molt con-
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cret, que és el que fa referència a l’informe que cito, concretament, per exemple, en 
les manifestacions del 8, del 12 i del 29 d’octubre, manifestacions convocades per 
Societat Civil Catalana, que sabem que repetidament tenen actuacions violentes i 
que entenem que no pot ser que s’adrecin també a periodistes.

El Sindicat de Periodistes també ha mostrat la seva preocupació en aquest sentit. 
Per tant, entenem i fem un prec, que es vagi més enllà en la protecció dels mitjans i 
de les unitats que cobreixen aquests tipus de manifestacions.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis.

El director de Televisió de Catalunya

No logotipar no és cap solució, no logotipar és una estratègia puntual en un mo-
ment determinat per reduir aquestes possibilitats, aquest risc. Evidentment, l’ordre 
públic al carrer, la contenció d’agressions, etcètera, no depèn tampoc del servei 
de seguretat de Televisió de Catalunya, sinó que depèn, evidentment, dels Mossos 
d’Esquadra, del Departament d’Interior. El que sí que fem sempre és treballar con-
juntament. I, en alguna ocasió, quan la situació s’ha posat difícil, ells ja sabien que 
estàvem allà, estàvem en contacte i han ajudat, però és una funció i és una responsa-
bilitat que els correspon a ells. Nosaltres no podem anar més enllà. 

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la valoració de les 
majories socials

323-00023/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la valoració de les majories socials, i la formula la diputada Sonia Sierra, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Abans de res, una prèvia, demanar respecte 
per a tots els professionals que cobreixen manifestacions, demanar respecte, lliber-
tat d’expressió per a tots els periodistes. Jo vaig patir, en primera persona, quan va 
haver de sortir d’aquí escortat el senyor Ferreras i tot el seu equip de La Sexta per 
l’assetjament que estaven patint, tant ells, els periodistes, com nosaltres, els diputats, 
per part d’una concentració separatista.

Dit això, bon dia, senyor Sanchis..., suposo que vostè s’ha llegit ja el llibre En el 
huracán catalán, si no ho ha fet, l’hi recomano, és el llibre de la corresponsal de Le 
Monde, Sandrine Morel, és un llibre món interessant, això que deien de: «El món 
ens mira.» La veritat és que sí, el món ens mira, i lo flipa bastante, eh?, si ens llegim 
aquest llibre. El capítol 13 té un títol molt eloqüent, que és: «Medios de comunica-
ción públicos bajo control». I segons explica la periodista, vostè creu que TV3 ha de 
representar, cito textualment: «La majoria social d’aquest país...» –que segons vostè 
també– «...és independentista.»

És igual que les eleccions les guanyés Ciutadans, és igual que les opcions inde-
pendentistes, eleccions rere eleccions, treguin menys suport que les no independen-
tistes, és igual que l’independentisme no ha guanyat mai, ni tan sols a les enquestes 
del CEO. Per vostè, la majoria és independentista. I miri, senyor Sanchis, que ho 
pensi vostè, que sabem que és un independentista radical, la veritat és que ens és 
indiferent. Vostè, ja sabem que fa els seus mítings amb l’estelada al darrere. El pro-
blema és que TV3 la paguem tots, la paguem també aquesta majoria que no som 
independentistes. Llavors, la meva pregunta, és: Quan pensen fer una TV3 que de 
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veritat sigui per a tots, que sigui també per a aquesta majoria que volem seguir sent 
catalans, espanyols i europeus?

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Segurament, discreparíem, vostè i jo, respecte a les valoracions d’alguns perio-
distes i la seua feina. Com que vostè diu que discrepa en moltes coses amb mi, jo 
també li dic que puc discrepar de periodistes, de les seues valoracions i dels seus 
treballs. Sí que es pot flipar llegint el llibre, però no pel que diu, sinó pel to amb què 
ha estat escrit, també, eh? Si a vostè li agrada l’objectivitat i el servei a la informació 
al servei de tots, no crec que siga el cas d’aquest llibre que diu vostè.

Tinc l’obligació de llegir-me’ls tots, i això he fet i tinc una lleugera idea de com 
es fa el bon periodisme i, li ho torne a repetir, que en discrepe. No em sent, tampoc, 
massa representat amb algunes afirmacions literals, tal com les va prendre aquesta 
periodista, quan va vindre a TV3, que, per cert, va ser molt ben rebuda. No m’agraden 
els editorials que va fer el seu diari, com no m’agraden els editorials d’altres diaris que 
són referències de Le Monde, també. Crec que és un bon diari, d’una referència eu-
ropea, però mire, què hi farem?, discrepe en molts plantejaments que tenen. I també 
amb la seua línia editorial, en aquest cas, i també en la feina de la seua corresponsal.

Durant bastant temps vaig estar plantejant-me parlar amb el director de Le Mon-
de per comunicar-li-ho, i al final vaig pensar que tampoc no valia la pena, perquè 
tampoc no hem d’estar sempre amb la pell alterada per qualsevol cosa que diguen i, 
evidentment, ells poden plantejar la realitat com vulguen.

Majories socials? Sí, és important, però pense en representació parlamentària. 
Vostès són el partit més votat? Evidentment. Vostès són el partit que ha guanyat 
les eleccions? Evidentment, però no tenen la majoria parlamentària, que jo sàpiga. 
No els agrada la llei electoral, ho han dit moltes vegades, canvien-la, això no depèn 
dels..., ni dels periodistes, ni de la gent que estem fora del Parlament. En tot cas, crec 
que és la mateixa que hi ha a Espanya i no sé si vostès allà protesten.

I respecte a aquí, en tot cas... (Veus de fons.) Bé, doncs, si protesten, canvien les 
coses, perquè en algun moment determinat han tingut la possibilitat de fer-ho. I res-
pecte a les majories... Sí, sí, sí és important, perquè jo crec que si hi ha uns serveis 
públics, salut pública, ensenyament públic i mitjans públics, evidentment han de res-
pondre a majories parlamentàries, perquè sinó, no sé per què fan eleccions.

El president

Gràcies. Té la paraula la senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. La veritat és que no ha contestat la meva pre-
gunta, la meva pregunta era molt clara: Quan pensa fer una televisió per a tothom? 
I li recordo que aquesta majoria parlamentària va demanar la seva dimissió i, en 
aquell cas, no va fer gaire cas a la majoria parlamentària.

Miri, sap quin és el problema, senyor Sanchis, que de la mateixa manera que el 
senyor Torra només governa per als del llaç groc, vostès fan una TV3 només per als 
del llaç groc, però és que és literal. Miri, li porto... (L’oradora mostra unes imatges 
a la cambra.) Tres imatges de tres dies diferents. Tot el públic amb llaç groc i amb 
bufandes grogues. I a mi, personalment, que la gent porti un llaç groc, o verd, o vi-
oleta, o del color que vulgui, em sembla molt bé. El problema és que aquesta és la 
imatge que vostès tenen de Catalunya.

No existim..., la majoria que no volem portar un llaç groc, per a vostès, no exis-
tim, és que està claríssim mirant les imatges de tres dies diferents. Perquè mira, un 
dia podria ser casualitat, però tres? Tres..., tot el públic amb el llaç groc. Si mirés-
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sim com està la gent a casa seva, possiblement es correspondria molt amb el plató 
de TV3. Nosaltres volem que la televisió pública sigui una televisió de tothom, evi-
dentment, pels que porten el llaç groc, evidentment, però també per aquesta majoria 
que volem continuar sent catalans, espanyols i europeus, que no portem un llaç groc.

Si us plau, faci una televisió per a tots, perquè li paguem tots. Si fos la seva te-
levisió, la podria fer al seu gust, però aquesta la paguem tots els catalans, també la 
majoria social...

El president

Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

...que no volem la independència. 
Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyora diputada. Aquí, els catalans, ho paguen tot.... Si vol fem un re-
pàs de tot el que paguen, eh?, també el sou de vostè, el meu, etcètera, vull dir, que 
és un argument que podríem utilitzar reiteradament.

I la segona cosa és que mire, nosaltres intentem fer una televisió tan plural com 
podem i sembla que hi ha bastants indicadors que així ho diuen. En tot cas, per això 
mateix que fem una televisió plural, no mos posem en la porta..., hi ha gent que re-
tira llaços grocs dels seients parlamentaris d’uns altres diputats i nosaltres no ens 
posem a la porta del plató de TV3... (Veus de fons.) Escolte..., d’uns altres grups par-
lamentaris... Ara ho... (Veus de fons.) Sí, d’uns altres grups parlamentaris..., i en tot... 
(Veus de fons.) O del Govern..., vostès són el Govern?

Doncs nosaltres no fem el que fan vostès, que és posar-nos en la porta del plató 
retirant els llaços grocs de la gent que entra. I si hi ha bastant gent que entra un dia 
i un altre dia no hi ha gent, vostè podria portar un seguiment fotogràfic de cada dia i 
aleshores miraríem que realment això és real.

Però, en tot cas, la nostra intenció sempre és fer una televisió per a tots. El que 
passa és que hi ha gent que no se’n sentirà responsable mai i després hi ha gent 
que contínuament diu que com que no fem una televisió per a ells, la manera millor 
de garantir-ho seria que ens intervinguera...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...el govern de l’Estat a través del 155. Si és això el que volen, també, doncs, aquí 
sí que no coincidim, tampoc, igual que amb el criteri de saber...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...què és un bon periodista i què és un mal periodista.

El president

Senyor Sanchis, se li ha acabat el temps.

El director de Televisió de Catalunya

Perdó, senyor president...

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els criteris de 
seguiment de les mobilitzacions polítiques

323-00026/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre els criteris de seguiment de les mobilitzacions polítiques, i la formula la diputa-
da Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Bé, ara porto també un altre exemple d’aquesta pluralitat de TV3 i d’aquesta te-
levisió per a tothom, que fan vostès. 

El 3 de juny es va fer un acte de suport per als professors de l’IES Palau, que su-
posadament van fer sentir malament els fills de la Guàrdia Civil, i de fet, hi ha casos 
que encara estan sota la justícia. No he pogut aconseguir les xifres de participants, 
però mirant les imatges, la veritat és que no hi havia gaire gent, i aquestes imatges 
les he pogudes veure a TV3, perquè van sortir al Telenotícies de TV3, li van dedi-
car una peça.

El 10 de juny, diferents sindicats, amb presència de polítics, també, van convo-
car una manifestació, no gaire nombrosa, segons les xifres quatre-centes persones, i 
les xifres les va donar, també, TV3, perquè li van dedicar una altra peça. Fins aquí, 
res a dir, eh?, em sembla molt bé que es cobreixin aquests actes. Però arriba el 17 de 
juny i es convoca un acte en suport dels fills dels guàrdies civils que suposadament 
es van sentir tan malament per l’actuació dels seus professors. A aquest acte assis-
teixen unes mil persones i també hi ha polítics, però TV3 no fa cap peça. Penses, 
bé..., és que mira, és que anava una mica atapeït, aquell dia el Telenotícies, i no van 
poder, però és que sí que van fer una peça, per exemple, sobre una manifestació, 
manifestació de seixanta persones, sobre les peces d’art de Sixena, i també van fer 
un reportatge molt interessant sobre el cinquantè aniversari de la Nancy.

Llavors, la meva pregunta és: Quin és el criteri per cobrir aquests actes i mani-
festacions? És evident que no és el nombre de persones; és evident que no és el tema, 
perquè en el cas dels professors, van donar cobertura, però en el cas de l’acte de su-
port als alumnes no van donar cobertura... Llavors, la meva pregunta és: Quins són 
els criteris? I per què no van fer una cobertura d’aquest acte multitudinari en suport 
dels fills de la Guàrdia Civil? 

Gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Els criteris, vostè, els sap molt bé. I segurament funcionen, perquè si de tres ac-
tes vostè diu que van a anar a dos i a un altre no, doncs, evidentment el criteri sem-
pre és la importància que tindrà aquella concentració, la gent que acudirà, l’impacte 
social que té, etcètera. I, en aquest sentit, em sembla que fer brometes o arribar a 
categoritzacions a través d’una anècdota no és just. A mi m’agradaria que vostè fera 
un seguiment anual de quantes concentracions o manifestacions fan gent, entitats 
que segons vostè no..., nosaltres no hi combregaríem i veuria com els criteris són 
absolutament professionals.

Per què un dia va un equip a Sixena o va un equip a Lleida o un equip a..., no sé, 
a Manresa, i a Barcelona hi ha un acte i no hi van? Doncs, moltes vegades és per 
criteri, que pot ser equivocat perfectament, i moltes vegades, també, com vostè ho 
ha dit molt bé, perquè ho sap perfectament, per poca disponibilitat de mitjans. I sí, 
sí..., pot haver-hi un mitjà..., la gent de Terres de l’Ebre, la delegació pot tindre allí 
a un equip aquell dia lliure i fer..., cobrir una cosa que per a ells sembla important, 
que a Barcelona no ho semblaria tant. Ells tenen equips i aquí no n’hi ha.
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I respecte a la Nancy, perquè a mi m’encanten, sap? I, aleshores, jo lo que faig és 
dir-los que les coses que a mi m’agraden, que en facin seguiment... Supose que és 
una nina, per dir-ho així, també, amb moltíssim impacte social i supose que aquest 
també va ser el criteri en aquesta ocasió.

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Sanchis, vostè és molt hàbil, jo l’hi re-
conec, però no faci trampes. De tres actes, en cobreixen dos que, casualment, són 
els que tenen el suport dels polítics separatistes. Ja és casualitat... I, justament, l’acte 
que no cobreixen és el que té suport dels polítics constitucionalistes. Nosaltres, evi-
dentment, no ens posarem a la porta a veure qui porta llaços i qui no. Si jo l’hi dic, 
si a mi em sembla perfecte, però és que jo surto al carrer i la majoria de gent no en 
porta, de llaç. I miro les imatges de TV3 i la majoria del públic –no parlo també 
d’altres presentadors que també surten amb estelades– sí que en porta.

Llavors, vostès, el que fan és que la realitat no m’espatlli mai el meu relat d’una 
Catalunya monolítica, d’una Catalunya on tothom porta el llaç groc, d’una Catalu-
nya on tothom està a favor d’aquests professors, que suposadament van assetjar els 
alumnes, i no a favor d’aquests alumnes que nosaltres sí que defensem, com van 
defensar més de mil persones aquell dia. I TV3 no hi va poder anar i sí que va po-
der anar als actes, molt menys concorreguts, de suport a aquests professors que van 
assetjar.

Nosaltres li demanem...

El president

Senyora Sierra..., si us plau.

Sonia Sierra Infante

...que faci una televisió per a tots, perquè no ho fan. 
Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El president de Televisió de Catalunya

Reiterar-se és una mica odiós, però així li ho diré. Faci’m una cosa, mire, al llarg 
de l’any, quants actes hem convocat dels partits que –com vostè diu– són «constitu-
cionalistes» enfront dels «separatistes»... Que, per cert, si férem una televisió per a 
tothom, no sé si prevaldrien aquestes expressions, però en tot cas, no crec que sigan 
les que tenim tots, tampoc; vull dir, així tampoc va el món, però, en tot cas... Mi-
ren-ho, però miren-ho de veritat, amb distància.

És a dir, quantes activitats s’han convocat, quantes convocatòries, manifesta-
cions, concentracions, protestes, que haja fet la gent –com diu vostè– que defensen, 
i mirarem, al final, si això és cert. Si m’agafa un dia –i ho hem parlat aquí moltes 
vegades–, doncs, aquell dia –vostè també ho reconeix– pot passar qualsevol cosa.

Creu que no fem la televisió de tots? Ja ho ha dit. Molt bé, nosaltres ho intentem 
fer, està més clar que l’aigua. I li ho torne a repetir, no sé si s’aconseguiria fer la 
televisió de tothom demanant una intervenció del 155, perquè el Govern de l’Estat 
intervinguera TV3. Potser així sí que faríem la televisió que a vostès els agrada, se-
gurament, però tampoc faríem la televisió de tothom.

El president

Gràcies.



DSPC-C 37
6 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CCMA  16

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre les perspectives de 
la producció de continguts televisius en format d’alta definició

323-00031/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre les perspectives de la producció de continguts televisius en format d’alta defini-
ció, i la formula la diputada Jenn Díaz, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana. Té la paraula.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bé, com que a molts ens acusen de fer legislatures del mo-
notema, ara li donaré l’oportunitat al senyor Sanchis de parlar d’alguna altra cosa, 
perquè la següent pregunta em sembla que també va en la línia. 

Les restriccions pressupostàries de la corporació, en els darrers anys, han tingut 
un fort impacte en les despeses i les inversions de TV3 i de Catalunya Ràdio, com 
vostès mateixos han explicat moltes vegades.

Les restriccions provocades per aquesta situació han tingut un fort impacte en 
la producció de continguts, sobretot en el cas de la televisió, com sovint han posat 
de manifest els productors audiovisuals a través de Proa o com ho ha fet aquesta 
mateixa setmana la presidenta de l’Acadèmia de Cinema, Isona Passola, com bé re-
cordava fa un moment la senyora Llorach. Però, l’impacte no ha estat només en la 
compra o en la producció de continguts, sinó també en les inversions per posar al 
dia la tecnologia de TV3.

Així, veiem que els darrers anys, TV3 emet, cada vegada més, continguts en alta 
definició, però no en la mesura que ho fan els canals de la competència. Precisament 
el Llibre Blanc del CAC afirma que, cada cop més, el nivell de qualitat que esperen 
obtenir els espectadors és el d’una imatge superior, amb alta definició millorada en 
diversos formats, HD, ultra HD, 4k, etcètera. Calen inversions per introduir aquesta 
nova producció en HD i aquesta qualitat de distribució i poder fer front, així, a la 
competència creixent que suposen els nous actors i les noves modalitats de consum.

Per això, voldríem saber quines perspectives hi ha, en aquest àmbit? 
Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyora diputada, té tota la raó del món, ja ho hem parlat 
moltes vegades i vostè ho sap, i sí que hem definit, de vegades, la situació econòmi-
ca, sobretot arran de l’aprovació d’aquesta Llei de contractes públics, catastròfica de 
difícil, i és veritat que enguany, això va suposar reduir inversions que considerem 
prioritàries. L’alta definició, per exemple. Ara la tenim aplicada i en precari, a uns 
quants programes i per exemple, també, a través de les mòbils que tenim, a trans-
missions esportives. Hi ha esports que si la pilota o la goma o el no sé quants, no es 
fan en alta definició, és que senzillament, ni es veu.

I per tant, és veritat que, en una..., per exemple, en una transmissió esportiva que 
transmetem dues televisions. Una, la competència, la fa en alta definició i nosaltres 
no, i ja podem fer la millor transmissió del món que, evidentment, l’audiència, amb 
bon criteri, s’anirà cap allà. Ho hem intentat solucionar enguany i no..., sense gai-
re encert perquè d’on no n’hi ha, no en raja... Havíem previst una sèrie de mesures 
molt, molt..., provisionals i, en algun cas, precària, i ara ho estem canviant. És a dir, 
hi ha hagut una petita inversió d’aquesta quantitat que ha arribat ara, a la corporació, 
que dedicarem a millorar l’alta definició.

Tenim previst que després d’un període que serà molt breu, molt més del que ens 
pensàvem, a partir del setembre. Primer hi haurà un moment precari, un moment 



DSPC-C 37
6 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CCMA  17 

menys precari, amb una instal·lació que no ho serà gens, i després, finalment, al llarg 
de l’any, podrem fer la inversió, tant de temps ajornada i tant de temps esperada.

Això ha suposat molta incomoditat per als treballadors de TV3, molta, que ho 
han dit moltes vegades; ha suposat molta incomoditat per a nosaltres, també, que 
voldríem fer-ho bé, i moltes molèsties, també, per a l’audiència que tenim. Però crec 
–i crec que no m’equivocaré si ho dic– que al llarg de l’any que ve, finalment, el 
problema estarà solucionat. El que passa és que de vegades acabarem una mica, en 
aquest sentit d’ironia, per dir-ho així... Quan nosaltres ja tinguem instal·lades totes o 
tinguem totes les instal·lacions per poder veure alta definició, ja haurà quedat obso-
leta, sempre és lo mateix.

El president 

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el 
tractament informatiu dels comitès de defensa de la república

323-00025/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre el 
tractament informatiu dels comitès de defensa de la república, i la formula el diputat 
Nacho Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. Jo li vull preguntar sobre la qüestió 
dels CDRs que, d’un temps ençà, han tingut molta presència en els mitjans de comu-
nicació catalans i, des de Catalunya Ràdio, crec que no descobreixo res a ningú si 
dic que se’ls ha presentat de forma sistemàtica com a defensors de la llibertat, com 
a defensors dels drets civils i polítics, sense cap mena d’embut s’ha dit això sobre 
els anomenats –autoanomenats– CDRs, que jo els anomenaria més aviat comandos 
separatistes, però, en tot cas, cadascú que els digui com vulgui.

Vostè creu que aquesta definició, aquesta descripció que es fa des de Catalunya 
Ràdio d’aquests comandos separatistes és realment ajustada a la realitat?

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat i excol·laborador d’El matí de Catalu-
nya Ràdio..., ho dic perquè a l’anterior comissió vaig dir el mateix del senyor Dal-
mases i el seu company de grup, De Páramo, va saltar, i estava esperant que em fes 
vostè una pregunta per posar en valor que vostè també va estar a la tertúlia d’El matí 
de Catalunya Ràdio i, per tant, que això va per barris.

La veritat és que Catalunya Ràdio tracta als CDRs com un fet noticiable. És a 
dir, quan surten al carrer, quan fan intervencions que afecten l’espai públic i que te-
nen una transcendència política o social, la ràdio pública del país els tracta des d’un 
punt de vista informatiu i periodístic, com correspon. I depèn de l’actuació que fan, 
la repercussió que té, la notícia té major o menor dimensió. No em consta i no ho 
percebo, sincerament l’hi dic, que des de Catalunya Ràdio li estiguem donant als 
CDRs un tractament especial, diferenciat o elogiós, perquè no és ni la nostra volun-
tat, ni la nostra missió.

El president

Gràcies. Senyor Martín, té la paraula.
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Ignacio Martín Blanco

Bé, segurament hi ha moltes coses que són opinables, però el que no és opinable 
és el fet de comparar l’actuació dels CDRs amb l’actuació de Martin Luther King 
en defensa dels drets civils i polítics en els anys seixanta als Estats Units; el que no 
és comparable, el que crec que no és raonable és que una ràdio pública, que paguem 
entre tots els catalans, accepti aquesta mena de comparacions, aquesta mena de 
normalitzacions d’actes que no són ni de bon tros pacífics. Jo vull recordar que, per 
exemple, els CDRs han impedit o han intentat impedir un homenatge a Cervantes.

No crec, no m’imagino Martin Luther King intentant boicotejar un acte d’home-
natge a Cervantes, vaja..., dubto molt que pogués ser possible. Tampoc no m’imagi-
no a Martin Luther King organitzant processons cap a la casa d’un jutge, com el cas 
que va passar a la Cerdanya, amb la casa del jutge Llarena, una processó organitza-
da pels CDRs sota el tema de: «El juge Llarena no és benvingut aquí.» És a dir, as-
senyalant persones, assenyalant ciutadans que en principi han de conviure amb tota 
normalitat amb la resta dels seus conciutadans.

Jo crec que aquesta no és una afectació de l’espai públic, com vostè deia, senyor 
Gordillo, normal. No és una afectació que sigui neutra, sinó que, ans al contrari, és 
una afectació de l’espai públic clarament violenta. Perquè jo crec que és violència 
intentar fer fora conciutadans nostres, intentar-los assenyalar perquè se sentin incò-
modes a casa seva, és evident que és violència i crec, hi insisteixo, que les compa-
ratives amb Martin Luther King, Nelson Mandela o altres herois de la pau, exacta-
ment per això, perquè són herois de la pau, no és raonable que les facin els nostres 
mitjans públics.

Jo em pregunto, senyor Gordillo: quina mena d’opinió pública pretenen formar, 
pretenen conformar, amb aquesta mena de blanquejaments de la violència, per-
què és això, és violència. Moltes vegades, determinats sectors separatistes es quei-
xen que hi ha comparatives excessives amb l’ETA o amb el terrorisme d’ETA, però 
és que no tot el que no és ETA no és violent. Es pot ser violent i es poden fer actes 
violents que no siguin estrictament terroristes o que no siguin etarres.

Per tant, jo crec que el que fan els CDRs, efectivament, és violentar la convivèn-
cia, evitar i impedir la convivència pacífica entre els ciutadans de Catalunya i, per 
mi, i crec que és una cosa que..., no descobreixo a ningú res, els mitjans públics de 
Catalunya estan fent un blanquejament i una normalització d’aquesta violència.

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. No..., és que jo crec que nosaltres no blanquegem 
res, simplement informem. I si realment aquest moviment o aquests grups fan tota 
aquesta afectació que vostè diu i tenen tota aquesta connotació, amb més motiu 
n’hem d’informar, des dels mitjans públics. No sé qui va fer la comparació o en quin 
context es va produir aquesta comparació amb Luther King, però no em fa la im-
pressió que des de Catalunya Ràdio estiguem insistint en cap blanquejament de cap 
mena, perquè no és la nostra funció.

El que passa és que és cert que quan hi ha actuacions d’aquests grups, igual que 
segurament en el passat hi havia altres moviments cívics, socials, polítics que feien 
actuacions i eren notícia, doncs, nosaltres ens en fem ressò. Vostè pot tenir la sensa-
ció de que això ho fem per amplificar-ho i uns altres poden tenir la sensació de que 
ho fem per explicar la realitat i que forma part de la nostra missió.

Sincerament l’hi dic, no crec que..., a més a més, aquests moviments necessitin 
que els mitjans tradicionals donin cap imatge d’ells, perquè són grups que normal-
ment –igual que antigament ho podia haver sigut el 15-M o altres moviments– s’or-
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ganitzen en entorns, en xarxes i amb uns sistemes de comunicació molt sovint aliens 
als mitjans de comunicació tradicionals.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les gestions per a la 
cooperació i la reciprocitat amb la televisió del País Valencià

322-00011/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les 
gestions per a la cooperació i la reciprocitat amb la Televisió del País Valencià. I la 
formula el diputat Eduard Pujol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té 
la paraula.

Eduard Pujol i Bonell

Sí; bon dia, president de la comissió. Bon dia, presidenta de la corporació, direc-
tors de TV3 i de Catalunya Ràdio. Abans de la pregunta, una consideració, una va-
loració personal molt fàcil de fer, és la segona comissió que vinc, però tinc la sensa-
ció que a vostès els ho posen molt fàcil, perquè cada setmana els..., cada mes o cada 
quinze dies els pregunten exactament el mateix i no aconsegueixen sortir del bucle.

A mi m’agradaria escoltar preguntes incisives sobre la qualitat del producte, so-
bre plans de futur, sobre com pensen mantenir el lideratge en el cas de la tele i acon-
seguir-lo en el cas de la ràdio. Però veig que això, a determinats grups no els deu 
molestar (l’orador riu) o no els deu interessar massa. 

En fi, conèixer, compartir, aprendre, llengua, cultura, societat..., molt ràpida-
ment, presidenta Llorach: en quin punt es troben les gestions per aconseguir la co-
operació i la reciprocitat amb la nova televisió del País Valencià?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, permeti’m començar celebrant la re-
cuperació de les emissions de la televisió pròpia del País Valencià. Vaig ser present 
el dia que feien la presentació, el llançament públic de la nova televisió, que s’afe-
geixen a les que ja havien començat feia uns mesos, de la ràdio, i els desitgem molts 
èxits i encerts, des de la nostra corporació pública a la corporació valenciana, que 
ara torna a estar emetent.

Nosaltres ja hem col·laborat perquè això fos possible, i per tant, ja hem col·labo-
rat, fins al dia d’avui, amb la corporació valenciana, per l’inici d’aquestes emissions. 
I des de la corporació desitgem completar la reciprocitat al més aviat possible, i es-
tem a l’espera del moment que la corporació valenciana ho pugui fer possible. Actu-
alment ja tenim emissions conjuntes amb IB3 i TV3 i, per tant, això ha de ser am-
pliable, com deia vostè, a tots els territoris que compartim llengua, història i cultura.

De fet, l’àmbit de reciprocitat del País Valencià ja està establert amb un conve-
ni que van signar el president Puigdemont i el president Puig i només fixa com a 
condicionant la disponibilitat de l’espai radioelèctric. Nosaltres el tenim, nosaltres, 
per part de la corporació, tenim reservat espai per emetre el nou canal À Punt de 
la corporació valenciana, tal com fem ja amb IB3. Per part nostra, i entenent que 
compartir aquest accés a continguts és un enriquiment per a tothom, tenir més con-
tinguts en llengua catalana ens enriqueix, al poble de Catalunya, i esperem que això 
torni a ser aviat una realitat. I que es pugui revertir aquella apagada que es va fer el 
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17 de febrer del 2011, executat, com vostès saben, pel Govern de Francisco Camps, 
després de molts i molts anys d’emissions de Canal 9.

Per tant, nosaltres estem tecnològicament preparats. Informar-los que hem ad-
quirit una nova capçalera pels múltiplex de la corporació que permet una gestió molt 
més eficient de l’espai radioelèctric, és el que es coneix com a «múltiplex estadístic» 
i per això ens ha permès concentrar l’oferta de TDT i ens permet tenir l’espai dispo-
nible pel nou canal de televisió valenciana. 

Només acabar insistint en que, per part nostra, predisposició absoluta, com veu 
el senyor diputat. I que restem a l’espera del moment que els responsables valencians 
considerin el més adequat per iniciar de nou, reiniciar, aquesta reciprocitat. Un fet 
que crec que seria històric, atès que estaran interconnectades les tres televisions 
públiques del nostre àmbit lingüístic i això serà una fita important pel nostre país.

El president

Gràcies. Senyor Pujol, té la paraula.

Eduard Pujol i Bonell

Sí, no, només volia dir..., doncs, no afluixin, facin totes les trucades que hagin de 
fer perquè això no passi a ser un tema secundari, perquè realment té la potència que 
la llengua i la televisió, la nostra cultura es mereix. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies.

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

Així serà, senyor diputat, seguirem insistint.

El president

Passem a la següent pregunta.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la corresponsalia de 
TV3 a l’Amèrica Llatina

322-00012/12

Dirigida a la presidenta en funcions, sobre la corresponsalia de TV3 a l’Amèrica 
Llatina. I la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Un parell de qüestions prèvies, abans d’entrar en el tema. És 
que em sembla molt fort que s’afirmin certes coses i no siguin respostes com cor-
respon, en aquesta cambra. El director de Televisió de Catalunya ha reiterat –i en 
aquesta sessió de control– que la tele ha de representar les majories socials. Li re-
cordo que aquesta cambra ha aprovat un mandat marc que diu que els mitjans de 
comunicació públics han de respondre, en la seva informació i anàlisi, a la pluralitat. 
I que el desplegament d’aquest mandat marc, en el llibre d’estil, diu que els nostres 
mitjans serveixen al conjunt plural de la ciutadania i la representen. Per tant, les ma-
jories i les minories. 

L’altra prèvia, un agraïment en nom meu i de... (Veus de fons.) No, no, m’estic 
menjant el meu temps, no passa res, president. Un agraïment en nom meu i del meu 
grup parlamentari, molt sincer, a en Joaquim Maria Puyal, per la molta i bona feta, 
especialment en la normalització del català en les transmissions esportives, i li de-
sitgem molta sort en la nova etapa. 



DSPC-C 37
6 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CCMA  21 

Ell, per cert, ha pogut triar quan marxa, d’altres no. I entro al tema: l’anterior 
sessió de control ja preguntàvem respecte a l’obertura o reobertura de la correspon-
salia a Buenos Aires, que havia estat tancada per la situació financera de l’ens, prin-
cipalment pel pagament de l’IVA. Una corresponsalia clau per l’abast, la complexi-
tat, el dinamisme i els vincles culturals amb l’Amèrica Llatina. Ara que el tema de 
l’IVA ja ha estat resolt, doncs, ens agradaria saber si realment es planteja aquesta 
reobertura; per quan es produiria aquesta reobertura, i, evidentment, si està previst 
tornar a contractar en Joan Biosca com a corresponsal, que és qui l’ocupava fins que 
es va tancar.

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. Sí, malauradament, el pla de reversió va fer que es 
tanqués la corresponsalia de la corporació a l’Amèrica Llatina, va ser una de les 
propostes que van fer el director d’Informatius i el director del mitjà. I va ser així. 
En el pla de reversió, en el pla que actualment s’ha presentat per revertir una part 
d’aquell pla de contenció, hi ha la proposta del director de Televisió i del director 
d’Informatius per tornar a contractar la corresponsalia. Per tornar a obrir la corres-
ponsalia d’Amèrica Llatina, a Buenos Aires. I per tornar a contractar Joan Biosca.

Per tant, sí a les seves preguntes. Com que ha fet referència al compliment de 
funcions i la corresponsalia de TV3, no sé si vol afegir-hi alguna cosa el director. 
Si em permet el president, li passo la paraula al director de TV3, perquè completi 
el tema de la corresponsalia, que també dona informació i la utilitza, evidentment, 
Catalunya Ràdio; és una corresponsalia corporativa, és de TV3 i Catalunya Ràdio, 
tot i que el pressupost afectat va ser el de TV3 i no el de Catalunya Ràdio, pel que 
fa a aquesta corresponsalia.

Per tant, si m’ho permet el president, per completar la meva informació, li passo 
la paraula, si m’ho permet, al director...

El president

No hi ha cap problema, tenint en compte que els queda un minut i quinze segons 
d’intervenció en total.

El director de Televisió de Catalunya

Doncs, moltes gràcies presidenta i president. Molt ràpid, subscric plenament 
aquesta necessitat. Sabíem que estàvem restringint i que estàvem reduint molts ser-
veis i molts programes que necessitàvem. Estic absolutament d’acord amb vostè, no 
tots podem triar quan marxem, evidentment, això passa a les millors cases. 

I després, només una constatació molt ràpida respecte a la primera..., al primer 
apunt: el fet de reflectir majories socials en el funcionament dels serveis públics no 
vol dir, ni exclou, ni de bon tros, que aquests serveis públics no han de ser per a tot-
hom. La pluralitat està garantida, senzillament perquè així han de ser els mitjans 
públics, però això no equival a dir, tampoc, que aquestes majories socials, que són 
les que regeixen el seu funcionament, no siguin també importants, que és lo que jo li 
explicava a aquesta senyora periodista aquell dia, i es veu que em va entendre d’una 
altra manera, perquè aquí cada u entén les coses com vol.

El president

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Doncs, miri, em felicito que aclareixi els termes. Evidentment, no s’ha d’excloure 
cap minoria, preocupin-se quan algunes minories se senten excloses i, per tant, es-
coltin quan algú els diu que potser algú se sent exclòs. Me n’alegro, em felicito que 
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la corresponsalia realment es recuperi i que sigui amb en Joan Biosca. No els deu 
quedar temps, però els demanaria que concretessin, si és que els queden uns segons, 
quan serà això i, evidentment, és important amb quin tipus de contracte es recupera-
rà la corresponsalia d’en Joan Biosca. Era l’únic cas de corresponsalia que no era un 
contracte laboral; crec que és hora de que resolguem també aquesta qüestió, perquè 
no tindria cap sentit que mantinguéssim una anomalia en el cas de la corresponsalia 
de Buenos Aires, que va ser, no?, en unes circumstàncies específiques, en un mo-
ment determinat, acceptades per en Joan Biosca, doncs d’anar-hi amb un altre tipus 
de contracte mercantil, i crec que ara, ja que es reverteix la situació d’haver tancat 
la corresponsalia, estaria bé també revertir l’error del mercantil en el seu moment i 
passar a un contracte laboral i, per tant, resoldre-ho, tot plegat.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Com vostè sap, no podem ampliar plantilla, la tenim restringida al nombre 
d’efectius que tenim, i, per tant, recursos humans està estudiant com serà la reincor-
poració de Joan Biosca. No li puc dir en aquests moments quin dia serà ni amb quin 
contracte, ho estan estudiant des de recursos humans. El que li puc assegurar és que 
serà Joan Biosca, el que serà corresponsal a l’Amèrica Llatina de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals.

El president

Gràcies. 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la governabilitat de 
la Corporació

322-00015/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la corpo-
ració, sobre la governabilitat de la corporació, i la formula la diputada Sonia Sierra, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pa-
sar, deia Machado. No és el seu cas, senyora Llorach; vostè, no: vostè torna a ser 
aquí, vostè té autèntica vocació d’estar enganxada en aquesta cadira. 

Miri, nosaltres hem lluitat per despolititzar la televisió espanyola, hem estat a 
punt d’aconseguir-ho, però les hipoteques del senyor Sánchez amb els populistes, 
els nacionalistes, els separatistes, han fet que finalment no sigui possible. Els partits 
Convergència –PDCAT, com es digui aquesta setmana– i Esquerra Republicana, 
que tenen molta experiència en això de barallar-se per tenir els seients correspo-
nents als consells de televisió, s’han apuntat ràpidament al pla del senyor Sánchez 
per polititzar la televisió.

Bé, vostè va seure aquí temporalment per un dissortat assumpte que nosaltres 
sempre hem tractat amb molta delicadesa i que agraïm profundament que s’hagi so-
lucionat bé, però és que, senyora Llorach, ¡han aprofitat per fer el que volen! És que 
ara mateix tenim una presidenta temporal, que va durar temporalment tota l’anterior 
legislatura, i un president reprovat per aquest Parlament, per les majories parlamen-
tàries i socials d’aquest Parlament.



DSPC-C 37
6 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CCMA  23 

Llavors la meva pregunta és: fins quan, senyora Llorach? Ja sap que aquesta 
pregunta és un clàssic, perquè, com vostè és una clàssica, ja, d’aquesta corporació, 
doncs, fins quan serà la seva temporalitat, senyora Llorach?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, vostè sap perfectament que la go-
vernança dels mitjans públics serà la que el Parlament de Catalunya vulgui que si-
gui, com ha estat fins ara. Per tant, són vostès els que han de fer aquest canvi de 
governança. Jo tinc vocació de servei públic, l’he tingut sempre, i, per tant, quan 
el senyor Duart se’n va anar de número 2 a la conselleria d’Interior, els meus com-
panys del consell de govern em van demanar que tornés a agafar la vicepresidència 
amb la provisionalitat que suposa el fet de que el dia 30 de març va acabar el nostre 
mandat, com vostès saben, i estem pendents de la renovació d’aquest consell de go-
vern. Per tant, soc vicepresidenta del consell per acord del consell de govern de la 
corporació i perquè així ho estableix la llei que vostès van aprovar en el seu dia.

El president

Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Miri, aquest Parlament no vol –amb tot el «carinyo», 
eh?, l’hi dic, senyor Sanchis– que el senyor Sanchis sigui el director de Televisió de 
Catalunya i aquí el tenim. No diguin que fan el que vol el Parlament, perquè això 
no és veritat.

Vostè diu que té vocació de servei, sí: va començar més o menys el 1985 a treba-
llar en l’àmbit de la dona, sempre de la mà de Convergència..., perdó, va acabar la 
carrera de Psicologia aquest any i poc després va començar, de la mà del seu carnet 
de Convergència, a treballar en l’àmbit de la dona, i veig una correspondència amb 
els seus estudis i aquesta vocació de servei que diu i aquesta feina; però és que el 95 
va passar a ser consellera de Televisió Espanyola de Catalunya –ja hem dit que Es-
querra i Convergència tenen una gran vocació d’estar sempre polititzant els mitjans 
públics– sense cap mena de formació ni experiència al món audiovisual.

Nosaltres volem que Televisió Espanyola tingui un concurs públic per mèrit; ens 
agradaria també el mateix per a TV3. Sincerament, senyora Llorach, vostè el 1995 
hagués aprovat aquest concurs públic per mèrits, per uns criteris tècnics? A mi em 
sembla que no.

Si realment tant Televisió Espanyola com TV3 tinguessin un concurs públic de 
mèrits amb requisits tècnics, com nosaltres demanem...

El president

Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

...–sí, acabo ja–, no tindríem una televisió –ni la nacional espanyola ni l’autonò-
mica catalana– polititzada ni els problemes que tenim, i aquestes queixes reiterades.

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, si hagués llegit bé el meu currí-
culum, que veig que no ho ha fet, jo l’any 95 vaig anar al Consell Assessor de Radio-
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televisió Espanyola, perquè el càrrec que ocupava, que era el de directora executiva 
de l’Institut Català de la Dona, així ho deia; perquè en la formació que van escollir 
al Parlament que tenien en la composició del consell assessor hi havia d’anar la di-
recció de l’Institut Català de la Dona.

I sí, segurament hagués passat un concurs públic, perquè jo soc una gestora pú-
blica i m’he especialitzat en la gestió pública. I qui ha de dirigir els mitjans d’aquest 
país han de ser gent que estiguin acostumats a la gestió pública.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el futur de la difusió 
dels canals de televisió digital terrestre

322-00019/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el futur 
de la difusió dels canals de Televisió Digital Terrestre, i la formula el diputat Bernat 
Solé, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Senyora Llorach, bon dia. Com que jo no li posaré en 
dubte ni la qualificació ni la capacitat, li dirigeixo aquesta pregunta a vostè. En tot 
cas, s’hi ha referit abans el Grup de Junts per Catalunya, i jo simplement el que li 
demanaré és una mica més de concreció de previsió i de terminis.

Des del passat dia 1 de juny, els senyals de tots els canals de televisió en obert de 
la corporació s’emeten des del mateix múltiplex, que també inclou el senyal d’IB3 
que es difon a Catalunya. Això, segons tenim entès, exhaureix la capacitat disponi-
ble del múltiplex i amb la tecnologia actual només permet les emissions d’un sol ca-
nal en alta definició, TV3 alta definició. Pel que ens ha dit, sembla ser que el senyal 
d’À Punt, la televisió pública valenciana, doncs també hi tindria espai.

Mentrestant, el Govern espanyol prepara el segon dividend digital, que molt pro-
bablement reordenarà les freqüències de la televisió digital terrestre a partir del 30 
de juny del 2020, d’aquí dos anys. Mentre la Generalitat no tingui la sobirania en 
l’espai radioelèctric de Catalunya, cal assegurar-se que aquesta reordenació no sola-
ment no empitjorarà les limitacions que hi ha en aquests moments, sinó que perme-
trà guanyar espai per a aplicar els acords de reciprocitat i fer la transició de tots els 
canals de la corporació a l’alta definició.

Per tant, i en la línia de la concreció, li demanaria, tenint en compte totes aques-
tes circumstàncies, voldríem que ens digués quina és la política de futur de la cor-
poració pel que fa a la difusió dels canals de la televisió digital terrestre.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, a veure, el segon dividend té com a ob-
jectiu alliberar la banda que s’anomena «700» de l’espectre radioelèctric, actualment 
ocupada pel servei de televisió TDT, que correspon als canals que van del 50 al 59, 
per assignar-la, amb un plan estatal, evidentment, a la telefonia mòbil 5G.

Per la informació de què disposem fins ara a la corporació, això no ha d’afec-
tar el nombre de múltiplex que estan fins ara planificats. De fet, aquesta setmana el 
Ministeri d’Economia i Empresa ha elaborat el full de ruta d’aquest procés d’auto-



DSPC-C 37
6 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CCMA  25 

rització de banda de freqüències que els deia. En aquest document és on es concre-
ta el nou pla tècnic nacional –o estatal– de la televisió digital terrestre; s’aprovarà 
mitjançant un reial decret aquest any 18, i el principal objectiu és que es mantingui 
l’actual oferta que hi ha de múltiplex digital. S’introduiran garanties de continuïtat 
al sector audiovisual, en especial per assegurar tots els serveis de TDT que fins ara 
hi ha en l’espectre radioelèctric.

Com ens afecta a nosaltres? El múltiplex de la corporació a les demarcacions de 
Tarragona, Lleida i Girona té planificats canals per sobre dels 50, i, per tant, segur 
que els haurem de canviar i ressintonitzar en la nova ubicació que ens doni aquest 
pla estatal. Per contra, a Barcelona el tenim ubicat al 44 i, per tant, inicialment no 
està afectat, i esperem que no es modifiqui això, perquè Barcelona és moltíssima po-
blació, però no ho tenim encara confirmat. En resum, crec que nosaltres seguirem 
amb la nostra oferta, amb el nostre múltiplex, i l’únic que ens passarà és que en tres 
demarcacions haurem de fer campanya i ressintonitzar.

Això no obstant, hi ha un tema important que voldria comentar, i és que hem 
mantingut i mantenim, a través del Govern de la Generalitat, la petició a l’Estat es-
panyol de la necessitat de tenir un segon múltiplex. Per què? Perquè el 2014 aquest 
segon múltiplex se’ns va retirar i aquest segon múltiplex ens és imprescindible per 
poder passar a alta definició Esport3, 3/24 i Super3/33, i seguir sent competitius, 
com ho han sigut altres televisions de l’Estat espanyol, com per exemple Radiotele-
visió Espanyola, que com que sí que gaudeixen de dos múltiplexs han pogut fer la 
transferència de tots els seus canals a l’alta definició.

Per tant, després de molts anys que Televisió de Catalunya i la corporació hem 
tingut una trajectòria que hem estat pioners en l’alta definició, en televisió interac-
tiva, en sistemes d’audiodescripció i en l’ús de tecnologies 3D, esperem que pugui 
haver-hi aquesta ampliació per poder seguir sent..., per poder migrar tots els nostres 
canals a l’alta definició...

El president

Senyora Llorach...

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

...i així canviar la realitat actual, que no ens permet fer això.

El president

Passem, doncs, a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, so-
bre el procés de confluència dels serveis informatius i d’esports de TV3 i Catalunya 
Ràdio.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el procés de 
confluència dels serveis informatius i d’esports de TV3 i Catalunya Ràdio

322-00020/12

I la formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies. Senyora Llorach, ben tornada, també; a la darrera sessió donàvem la 
benvinguda altre cop al senyor Duart, algú li vaticinava no molt futur, diguéssim, 
en aquesta comissió –en aquesta comissió–, però en qualsevol cas li tornem a donar 
la benvinguda a vostè també en aquesta banda de la taula, com a presidenta en fun-
cions de la corporació.
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Dit això, li volia preguntar, el nostre grup li voldria preguntar pel procés de con-
fluència. N’hem parlat en més d’una ocasió en aquesta comissió. És un acord que 
aviat farà cinc anys, doncs, que el consell de govern de la corporació va comen-
çar amb l’inici, l’impuls i l’execució de les accions necessàries per fer aquest pro-
cés amb algunes, diguéssim, qüestions d’èxit, com la unificació del portal del 324.
cat, no?, i amb la multiplicació de les audiències en aquest mitjà digital, malgrat que 
els recursos a vegades són escassos –i també n’hem parlat en més d’una ocasió en 
aquesta comissió. Però, en qualsevol cas, des d’aquests cinc anys que han passat des 
que va començar l’acord, diguéssim, que donava continuïtat a aquell primer informe 
de l’any 2007, ha anat fluctuant i ha canviat de ritmes també, perquè la situació ha 
sigut canviant, no?, i en preguntes anteriors vostè també en parlava i ho comentava.

I, per tant, com que ara fa cinc anys, no?, d’aquell inici, nosaltres volíem pregun-
tar com es troba aquest projecte, diguéssim, i quines són les previsions de futur res-
pecte a la confluència d’informatius i d’altres aspectes de la corporació.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, com vostè bé ha dit, fa cinc anys que 
la corporació està impulsant la confluència i hi han àmbits on ja és una realitat, com 
per exemple la unificació de les delegacions o les corresponsalies internacionals. 
Des del 2014 a avui, ja és natural i completament habitual escoltar per ràdio i veure 
per televisió corresponsals de TV3 i Catalunya Ràdio, perquè fan els dos serveis, 
tant a la ràdio com a la televisió. Això crec que enforteix el grup, enforteix la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i ens cohesiona, i la ciutadania té ocasió 
d’entendre que el missatge és el mateix des de la televisió pública i des de la ràdio 
pública i des dels nostres portals.

En poques setmanes i cap on anem, perquè segurament haguéssim avançat –dei-
xi’m fer una prèvia–, segurament haguéssim avançat molt més si no haguéssim tin-
gut els entrebancs econòmics que hem tingut i que tots vostès coneixen, i, per tant, 
no insistiré en aquest tema. 

Però sí deixar constància que en poques setmanes s’acabaran les obres del nou 
edifici Ponent, a Sant Joan Despí. De mica en mica, s’hi aniran traslladant diferents 
departaments de la corporació, alguns dels quals alliberaran espais que fins ara te-
níem llogats, com l’edifici Il·lumina, a Esplugues de Llobregat. Per tant, deixarem de 
pagar lloguers i tindrem la gent a l’edifici Ponent. 

Un dels primers departaments que es traslladarà, a finals d’aquest mes de juliol, 
és el Departament de Mitjans Audiovisuals, i això permetrà ja que les redaccions de 
televisió i informatius i esports digitals treballin plegats a Sant Joan Despí.

Creiem que està funcionant. Estem anant al ritme que, primer, per temes..., entre-
bancs econòmics, no hem pogut anar més ràpid, però també cada pas que donem el 
treballem conjuntament amb els consells professionals de la casa. Per tant, no els fa 
independentment la direcció dels nostres mitjans i la direcció de la corporació, sinó 
que treballem conjuntament amb els consells professionals de cara que tot el procés 
de confluència i d’aquest nou model de redacció sigui consensuat amb els treballa-
dors i treballadores de la corporació i l’equip de direcció.

Per tant, treballem de cara al futur per disposar d’una redacció integrada, com 
era l’objectiu quan ens vam fixar fer aquesta confluència dels mitjans de la corpo-
ració.

El president

Gràcies. 



DSPC-C 37
6 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CCMA  27 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’emissió dels Jocs 
Mediterranis

323-00019/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya so-
bre l’emissió dels Jocs Mediterranis. I la formula el diputat Josep Riera, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Primer de tot, felicitar el senyor Sanchis i tots els treballadors 
de TV3 pels bons resultats d’audiència un mes més. Aquests resultats són deguts, 
en bona part, a programar documentals com el 20-S, que va arribar a gairebé un 35 
per cent d’audiència, una xifra tan estratosfèrica que, segurament, alguns diputats de 
l’altra banda també el van veure. No sembla que sigui una cosa habitual. 

També s’ha de dir a la transmissió, probablement, també, de l’espectacle d’inau-
guració dels Jocs de la Mediterrània, que va superar la mitjana de la cadena, encara 
que, en aquest cas, segurament, va ser per l’efecte crida a les xarxes per les coses la-
mentables que s’estaven veient: grades mig buides per l’efecte del potineig interessat 
que es va fer amb les entrades per protegir el rei espanyol; o un pobre espectacle que 
ni tan sols va oferir imatges dels elements més identificadors de Tarragona.

Més enllà d’això, hem pogut veure per Esport 3 la transmissió dels Jocs de la 
Mediterrània, en compliment de la funció de servei públic que ha de fer la televisió 
pública, perquè el que hem pogut veure també han estat un seguit de grades bui-
des en les diferents proves esportives, d’errors dels organitzadors –l’ajuntament i el 
COE– i, sobretot, també, de falta d’autocrítica d’aquests organitzadors. 

Però, bé, un cop acabat aquest esdeveniment, quin balanç fa el director de la 
transmissió, de les audiències, de la col·laboració amb altres televisions i també una 
reflexió sobre quin és el futur de la funció del canal Esport 3.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. Senyor diputat, no sé si tindrem tant de temps per contestar 
tot això. Ho intentarem. Després sempre és que «vostè no ha contestat aquella pre-
gunta...»

A veure, evidentment, si ens haguérem atès a criteris només d’audiència, no hau-
ríem fet el seguiment que vam fer dels Jocs de la Mediterrània, perquè aquí hi ha 
uns altres criteris, com estem parlant sempre al llarg d’aquestes sessions, per exem-
ple, el criteri d’interès públic, de servei públic, etcètera, etcètera. 

Pel criteri d’audiència, només hauríem donat la cerimònia d’inauguració. No 
conec les motivacions de la gent que se la va mirar, per què va haver tanta gent que 
es va mirar aquella cerimònia d’inauguració, però, en tot cas, va resultar que això 
sigui d’interès. 

I, en canvi, pel que fa a la resta de transmissions esportives, ja estrictament, no, 
no. Vull dir que crec que, al final, la mitjana va ser d’un 0,5 per cent. Es van trans-
metre tots pel canal Esport i, realment, no van ser programes d’altíssima atenció de 
la gent que se’ls mirava.

No són com el Mundial, evidentment, també, però cada u té el que té. I, en aquest 
cas, torne a repetir, es va aplicar el criteri d’interès: interessava a la ciutat de Tarra-
gona, interessava a tot el país en conjunt. Era una oportunitat que no me correspon 
a mi dir si es va aprofitar o no es va aprofitar, i nosaltres vam estar allà com havíem 
d’estar.

Respecte a col·laboracions amb altres mitjans, estem molt contents que la col·la-
boració amb Televisió Espanyola i amb tota la XAL que va fer i va possibilitar que, 
amb un cost més reduït, les televisions que tenim aquest servei i aquest interès pú-
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blic, poguérem fer-ho i cobrir-ho tot amb plena eficàcia. Els tres canals o les tres 
instàncies públiques estem contents de com van anar les coses. 

I, finalment, respecte al futur del canal Esport, bé, això ho haurem d’anar mi-
rant. Ara s’està comentant ja quin serà el pròxim pressupost de la corporació de cara 
a l’any que ve, i quan sapiguem això hi ha un contracte programa, que encara està 
pendent també, quan se sàpiguen una sèrie de marques, de pautes que ens definiran 
les possibilitats que tenim en el futur, jo crec que serà el moment d’abordar-ho amb 
calma, però també amb realisme. Vull dir, haurem de mirar si, realment, amb els 
recursos que determina el Parlament, que acaba també determinant una altra ins-
tància que es diu publicitat, nosaltres podem continuar emetent, fent programació de 
qualitat i d’interès públic per tots els canals que tenim. Però ens haurem d’esperar a 
mirar aquestes variables i, a partir d’aquí, a treure conseqüències.

El president

Senyor Riera.

Josep Riera i Font

Simplement, que ha contestat perfectament i em penso que fins i tot li ha sobrat 
temps.

Gràcies.

El president

Gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’aportació 
econòmica extraordinària del Govern i els seus efectes sobre la 
programació

323-00020/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’aportació econòmica extraordinària del Govern i els seus efectes sobre la pro-
gramació, i la formula el diputat Toni Morral, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula.

Antoni Morral i Berenguer

Molt bé, bon dia. Gràcies, president. Efectivament, el senyor Vicent Sanchis, 
vostè, en el seu moment, va anunciar públicament el que suposava la despesa sobre-
vinguda del canvi de criteri del pagament de l’IVA. Manifestà, en el seu moment, 
que això suposaria, probablement, un canvi important al que era la graella de pro-
gramació. 

Una de les primeres decisions que ha pres el Govern Torra ha estat compen-
sar aquesta despesa amb una incorporació, una injecció de prop de 20 milions o 
20.400.000 milions d’euros.

La pregunta és: quines previsions tenien de restricció de la programació per ajus-
tar-se a aquesta sobrevinguda despesa per part del Ministeri d’Hisenda. I l’aporta-
ció del Govern de la Generalitat, fins a quin punt, quina aportació suposa quant a la 
programació d’aquest estiu i d’aquesta tardor.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya 

Gràcies, president. La primera és una constatació general, eh?, important. Quan 
es va saber exactament amb quin pressupost podíem comptar enguany, i es va fer 
el pla de reducció d’ingressos respecte a l’any passat, per part de la corporació i per 
part dels responsables dels mitjans, TV3 va quedar afectada en 33 milions d’euros. 
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Comptant, a més a més, que l’any passat, a final de temporada, van arribar també 
uns quants milions de partides extraordinàries per millorar la programació, l’afec-
tació, podíem dir, la xifra total de reducció enguany de TV3 ha estat de 40..., sobre 
els 40 milions d’euros. 

Hi ha una aportació, és veritat, de 20 i escaig, 20.400.000 euros, però resulta que 
s’ha de pagar IVA sobre això també. I, a més a més, resulta que la corporació no és 
només Televisió de Catalunya, gràcies a Déu. I, per tant, al final, d’aquests milions, 
potser 14, 15 milions, 16, seran els que arribaran a TV3.

En tot cas, de 40 a 16, en queden 24, que són reducció respecte a l’any passat. 
I, clar, ja no és només la història de l’IVA, sinó el que teníem i el que tenim. 

Tot això, efectivament, de cara a l’estiu, ens afecta, ens ha tocat, ens ha tocat 
molt. Vull dir, hi ha una programació reduïda, no hem fet el que voldríem, no tenim 
la programació, alguna de la que podíem tindre l’any passat. I, a més, hi ha algunes 
coses que, encara que ara hagen ingressat aquests diners i hagen alleugerat la situa-
ció, no arriben a temps ja, perquè les coses s’han de preveure amb temps.

Per tant, sí, el juliol no serà un mes fàcil, no tenim moltes coses que volíem. Al-
gunes les hem pogut recuperar, alguns programes de prime time, per exemple, els 
pogut recuperar. I de cara al setembre, almenys, assegurem allò que diuen, «salvem 
els mobles», assegurem els mínims. El prime time, tal com el volíem de mínims, 
està cobert, i hi haurà per a alguna cosa més, però no és, ni de bon tros, la progra-
mació que voldríem per poder ser competitius.

I, malgrat tot, i per ara, i sense cap mena d’arrogància, bé, les xifres d’audiència 
ens acompanyen més que mai.

El president

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la neutralitat, 
l’objectivitat i la pluralitat en l’elaboració i difusió del reportatge 20-S

323-00027/12

Passem a la següent pregunta, al director de Televisió de Catalunya, sobre la neu-
tralitat, objectivitat i pluralitat en l’elaboració i difusió del reportatge 20-S, i la for-
mula el diputat Nacho Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Sí, gràcies, president. Bon dia, senyor Sanchis. El passat 28 de juny es va emetre 
a l’espai Sense ficció, per tant, un programa d’informació, un documental sobre els 
fets que van tenir lloc al Departament d’Economia, quan es van fer els escorcolls 
d’aquest departament per mirar de trobar informació sobre el que havia de ser el re-
ferèndum il·legal de l’1 d’octubre.

Aquest documental, senyor Sanchis, jo crec que qualsevol persona, qualsevol 
ciutadà que, de manera objectiva i amb distància, se’l miri, va veure clar que era un 
publireportatge i un, senzillament, un instrument per donar, per proveir d’arguments 
de defensa els encausats, en aquest cas els anomenats «Jordis», Jordi Sànchez i Jor-
di Cuixart. I jo crec que, des del punt de vista de la neutralitat, de la veracitat i de 
l’objectivitat que ha de presidir l’actuació d’una televisió pública, no crec que sigui 
un producte, un documental propi d’una televisió pública i, bé, la meva pregunta és, 
per a vostè, si realment considera que aquest documental s’adiu al llibre d’estil dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

El president

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

Gràcies, senyor president. Aprofite, ja que estic dirigint-me al seu grup parla-
mentari també, moltes vegades els he demanat, i sempre m’ho critiquen molt, que 
les preguntes, si són molt concretes més val plantejar-les concretament per poder-se 
documentar, i si són genèriques i amaguen pregunta trampa fa que nosaltres patim 
a l’hora de buscar aquella informació.

Sí que es va donar en el TN Migdia del dia 17 de juny la notícia referida a Socie-
tat Civil Catalana. Tinc la peça gravada, el text, ho tinc tot davant, senyora diputada, 
li ho enviaré ara. Si vol, li puc llegir el text: «Unes tres-centes persones han reclamat 
aquest migdia a Sant Andreu de la Barca que l’escola catalana sigui neutral i lliure 
de símbols partidistes.» Imatges. «Sota el lema “Ni sectarisme ni adoctrinament, 
per una escola de tots”, l’acte estava convocat per una dotzena d’entitats, entre les 
quals hi havia Societat Civil Catalana. En un ambient festiu, s’ha donat suport als 
alumnes de l’Institut El Palau...», etcètera. 

I, per tant, escolte, potser és la seua paraula contra l’evidència, l’hi enviaré –l’hi 
enviaré. 

Sonia Sierra Infante

És que no és veritat...

El director de Televisió de Catalunya 

Bé, no és veritat... D’acord, com que no estàvem parlant d’això, si vol continuem. 
Ara, m’agradaria que es documentaren de veritat. 

I pel que fa a aquest documental, i em sap greu ser molt ràpid, en general es trac-
tava d’una compra aliena. Nosaltres, quan fem compres alienes –i per tant no fem ni 
compra d’usos i tal– mirem uns mínims. Mai una compra aliena respon al 100 per 
cent del que pretendríem o del que voldríem. Sempre mirem, evidentment, que els 
mínims estiguin coberts. Perquè quan contractes un documental fet, per exemple, 
als Estats Units, mai no el faries així. Ara, els mínims, els cobria de sobra. I li ex-
plique quins eren, en aquest cas. 

Era un documental revelador, era un documental exhaustiu sobre el que va passar 
el 20 de setembre, que era un dia molt controvertit, polèmic, i, fins i tot, amb valo-
racions molt contradictòries, fins i tot oposades. 

I per tant, com que hi havia un rosari d’accions i d’imatges que duraven minuts 
i minuts i minuts i que semblava –i sembla i és així– que no estaven manipulades i, 
com que no hi ha hagut un altre, cap altre documental que diga que allà va passar el 
contrari, no hi ha imatges que específicament demostrin el contrari, vam pensar que, 
ni que només que fora per diluir, per dilucidar, per respondre a les incògnites que va 
suscitar aquella jornada, i a les acusacions que han plantejat tant la fiscalia com el 
jutge i a les defenses, i als arguments de la defensa, valia la pena que tots compro-
vàrem amb aquelles imatges allà què va passar exactament.

Ignacio Martín Blanco

Bé, no ha acabat de respondre la meva...

El president

Senyor Martín, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Disculpi. No ha acabat de respondre la meva pregunta. Vostè creu... I és igual, ja 
em contestarà si vol. Jo crec que no és normal que el conjunt dels ciutadans de Ca-
talunya haguem de pagar un document que està estrictament destinat a servir com 
a document de defensa de dos encausats, sigui per la causa que sigui, en aquest cas 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Si això s’ho volen pagar ells, que s’ho paguin ells. 
Ara, el conjunt dels catalans no tenim per què pagar aquest document, aquest pro-
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ducte, que és estrictament de part, que no, òbviament, que no pretén, no persegueix 
una voluntat d’objectivitat, ni de neutralitat, ni de veracitat, sinó tot el contrari. 

A més, li diré més, senyor Sanchis, perquè vostè no ho ha comentat, però és que 
fins i tot a l’anunci de la pàgina web del documental feia un esment al final que a 
mi em sembla directament pornogràfic, que és que deia que «aquest documental pot 
arribar a servir com a defensa dels encausats del senyor Jordi Sànchez i del senyor 
Jordi Cuixart». No és normal que en una societat democràtica, en una televisió pú-
blica d’un estat de dret es faci un documental que serveixi, que sigui..., únicament 
tingui l’objectiu de proveir de documents, d’informació, d’imatges per a la defensa, 
en un cas judicialitzat i que és de la gravetat que és.

A més, aquest documental, el que feia en tot moment, és presentar els senyors 
Sánchez i Cuixart com a víctimes d’una persecució política, com a víctimes d’una 
conxorxa de l’Estat per acabar amb la seva dignitat social... Bé, i, en definitiva, com 
a víctimes d’una repressió injusta de l’Estat. Jo li recordo que aquests escorcolls a 
la seu d’Economia es van fer, òbviament, amb una ordre judicial. Una ordre judicial 
que, per cert, no es va poder dur a terme amb normalitat i, li recordo que impedir el 
normal funcionament d’una comissió judicial és un delicte, senyor Sanchis.

Per tant, jo crec que, com a televisió pública de Catalunya, no és normal que esti-
guem normalitzant i blanquejant la comissió de delictes. I veure els senyors Sánchez 
i Cuixart pujats a un cotxe de la Guàrdia Civil, literalment destrossat pels pacífics 
manifestants, no crec que sigui una imatge com perquè a sobre, els fem un reportat-
ge, un publireportatge de defensa.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Com diu un diputat, se confirma que no va veure el reportatge... (Veus de fons.) 
Perquè en aquell cotxe crec que, fins i tot, va pujar..., fins a la persona que s’encar-
regava d’escombrar el carrer. I perdone..., i perdone... i continue..., no passa res, el 
nostre criteri és diferent. I perdone també, i també per acabar, perquè me quedava 
només un segon, em confirmen absolutament d’Informatius que aquella peça va 
sortir al TN Migdia i amb una declaració de Bartolomé Barba, portaveu de Societat 
Civil Catalana. Miren les seues fonts, abans de fer segons quines afirmacions, si us 
plau. (Veus de fons.)

El president

Gràcies. I una miqueta de silenci, si us plau... Passem..., una miqueta de silenci, 
si us plau.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre les línies 
de programació per a l’estiu i la propera temporada

323-00029/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre les 
línies de programació per a l’estiu i la propera temporada, i la formula el diputat 
Bernat Solé, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Bernat Solé i Barril

Bon dia, senyor Gordillo. El passat 21 de juny, el Consell de Govern de la Cor-
poració va aprovar la reversió parcial del Pla de contenció de la despesa, i les inver-
sions per a aquest any 2018, que obre una oportunitat, també per a Catalunya Rà-
dio i els seus canals, de recuperar projectes que havien quedat aturats per aquesta 
mesura. Paral·lelament, aquesta setmana coneixíem l’adéu de Joaquim Maria Puyal 
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a les transmissions del Barça per Catalunya Ràdio, després de trenta-tres anys inin-
terromputs aquí.

Per cert, des del nostre grup aprofitem per agrair la tasca feta durant tots aquests 
anys en favor de la ràdio en català. A més, també hem sabut que el periodista Ricard 
Ustrell no presentarà el programa El Suplement els caps de setmana la temporada 
que ve. Estem, doncs, en un moment de moviments a Catalunya Ràdio. I per aquest 
motiu, ens agradarie saber: quina és la previsió de programació per a la temporada 
d’estiu, que començarà d’aquí a pocs dies, i com s’ha gestat? Si ens podrie avançar: 
com serà la graella de Catalunya Ràdio de cara a la temporada que ve? Quines no-
ves cares, o més ben dit: quines noves veus hi podríem trobar? I, en definitiva: amb 
quins objectius estem treballant? I quin impacte positiu haurà tingut la injecció eco-
nòmica, en aquest cas, molt més petita que a TV3, en som conscients, en la progra-
mació de continguts i en les inversions previstes per a Catalunya Ràdio? 

Moltes 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..., doncs, efectivament, com vostè diu, 
l’arribada d’aquests recursos ens permeten aixecar el Pla de contenció, que vam co-
mençar a aplicar al gener. Des del gener fins al juny hem fet un estalvi important en 
el funcionament dels programes i hem hagut de retallar col·laboracions, sortides i 
despeses que hem intentat..., i jo crec que, a més a més, la bona feina dels professio-
nals hi han ajudat..., que lesionés el més mínim el producte i l’antena.

Havíem previst l’impacte més dramàtic del Pla de contenció per la temporada 
d’estiu i per la propera temporada, pels mesos d’aquest any que corresponen a la 
propera temporada però, afortunadament, entre la última Comissió de control i avui, 
van arribar aquests diners i en aquests pocs dies, el que sí que hem pogut fer és no 
tocar la previsió de la temporada d’estiu, que ja vaig explicar en l’anterior Comissió 
de control i que vaig dir que costa la meitat que fa dos anys i una tercera part que 
l’any passat, i és una temporada d’estiu realment miraculosa, des del punt de vista 
pressupostari.

I com que ja teníem la feina feta i tot això s’havia d’avançar, l’impacte sobre la 
graella d’estiu, doncs, ja està consolidat, diguéssim, però en canvi, ens ha donat 
oxigen per fer la graella de la propera temporada, que tindrà, en conjunt, el mateix 
pressupost i que tindrà, també, el mateix nivell de competitivitat que la de la tem-
porada passada.

Com vostè comentava, hi ha hagut, aquesta setmana, l’adéu del Joaquim Maria 
Puyal a les transmissions del futbol. Afortunadament, com deia la presidenta de la 
corporació, no és un adeu al conjunt de la corporació, perquè la idea i la inquietud 
del mestre Puyal és de tenir vinculacions i de fer continguts d’alguna mena, vincu-
lats, també amb el que sempre li ha marcat la seva trajectòria, que és la innovació, i 
transmèdia i utilitzant la fortalesa que té la corporació que és la Ràdio i la Televisió 
i els Mitjans Digitals. I per tant, també ho comentava la presidenta de la corporació, 
la Direcció Corporativa d’Esports està fent una proposta de relleu de la TDP per..., 
en clau interna, donar resposta a això que s’ha de decidir en poc temps, perquè com 
vostè sap, la lliga comença l’agost, i més aviat cap a principis d’agost.

Per tant, tenim poc temps...

El president

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

...i amb aquest poc temps intentarem fer tot el possible, tenint en compte que els 
diners han arribat quan han arribat, moltes gràcies.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre l’evolució 
de l’emissora des que es va posar en marxa

323-00021/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre 
l’evolució de l’emissora des que es va posar en marxa, i la formula el diputat Fran-
cesc Ten, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Saül Gordillo, jo voldria aprofitar l’efe-
mèride d’aquests trenta-cinc anys de Catalunya Ràdio per felicitar tots els professio-
nals, els d’ara i els de tots aquests trenta-cinc anys. Sobretot, també volia felicitar, 
d’alguna manera, els oients que, al llarg d’aquests 12.800 dies, o 307.200 hores, que 
aviat és dit, doncs, han estat una peça indispensable per construir una gran ràdio i 
una gran comunitat d’oients. I segurament aquest matís de comunitat ha estat un dels 
secrets de l’èxit del projecte.

Jo voldria aprofitar, doncs, aquesta efemèride per preguntar-li: i.., perquè ens faci 
una mica de balanç, un balanç?..., i també voldria preguntar-li: més que de balanç, 
sobre plans de futur, sobre quins plantejaments estratègics? Sobre: què ha de passar, 
professionalment, a l’emissora i amb aquesta comunitat d’oients, per reprendre, per 
treballar, per avançar en el camí del lideratge de Catalunya Ràdio?

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..., agraeixo la seva valoració satisfactò-
ria d’aquests trenta-cinc anys perquè precisament aquesta efemèride arriba després 
d’una temporada que ha estat molt dura i molt intensa a Catalunya Ràdio, perquè 
vostès saben que hem estat víctimes d’atacs físics; hem estat víctimes d’un cert as-
setjament; hem estat en l’ull de l’huracà mediàtic; hem estat molt controlats i tutelats 
per la Junta Electoral en la campanya electoral; la pressió ha estat màxima i malgrat 
tot, crec que ens n’hem sortit, com després comentaré, amb els resultats d’audiència.

Vostè deia una cosa que és molt important, que és que Catalunya Ràdio –i això 
no és ni molt menys, mèrit d’aquesta etapa actual– és una comunitat. I té una marca 
i té una força i el sentiment de pertinença i de vinculació emocional d’una part del 
país i dels oients de ràdio del país a Catalunya Ràdio és espectacular. Nosaltres, el 
que modestament hem intentat fer en aquesta última etapa, i crec que això enllaça 
amb una de les seves inquietuds, de cara al futur, és potenciar els nous hàbits de 
consum, apostar per la vinculació amb l’audiència des del punt de vista de la graella 
digital; hem renovat la web, hem renovat l’aplicació mòbil, hem llançat productes 
nous com el podcast de Tor, amb 75.000 reproduccions en un parell o tres de set-
manes.

Crec que la ràdio pública està fent allò que també és una mica el seu mandat, que 
és innovar, més enllà de l’antena tradicional, de la graella tradicional i dels estudis 
d’audiència convencionals, en tot allò que és un consum a la carta, un consum més 
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fidelitzat, a la subscripció dels àudios i dels continguts i que, a més a més, això ens 
permet connectar amb un oient més jove, que és un dels reptes que hem comentat 
aquí molts cops, que té Catalunya Ràdio, que és rebaixar la mitjana d’audiència..., 
d’edat de la nostra audiència. I jo crec que ho estem aconseguint. I precisament en 
aquest últim EGM ha baixat dos anys aquesta temporada la mitjana d’audiència de 
Catalunya Ràdio, que és un tema gens menor.

Tenim molta feina, la fem de gust malgrat els condicionants econòmics, però 
crec que amb les línies estratègiques estem preservant el més important d’aquests 
trenta-cinc anys de Catalunya Ràdio i donant-li una via de creixement per noves au-
diències i nous públics i preservant el valor, el prestigi i la credibilitat que crec que 
l’emissora ha conreuat durant aquest temps.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre els plans 
per a continuar amb les bones dades de la darrera onada de l’Estudi 
General de Mitjans

323-00030/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre els 
plans per a continuar amb les bones dades de la darrera onada de l’estudi general 
de mitjans, i la formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Deixi’m fer una prèvia, per això..., que és que el que crec que 
no passa mai en un estat democràtic i de dret és que s’empresoni líders civils, polí-
tics, a la presidenta del Parlament, a membres del Govern..., això és el que no passa 
en un estat democràtic i de dret. I ens hauria de preocupar a tots, perquè en fi..., a 
vegades un sent algunes afirmacions aquí que fan esfereir.

Però, dit això, efectivament no era aquest l’objectiu de la pregunta, era l’Estudi 
General de Mitjans. Per tant, allà vaig, no?, senyor Gordillo. Efectivament, ha sortit 
fa pocs dies l’últim..., onada, diguéssim, de l’EGM i Catalunya Ràdio, diguéssim, és 
a punt de tancar la seva millor temporada a nivell d’audiència absoluta. Una tempo-
rada que ha estat molt complexa, de fet n’hem parlat aquí (L’orador riu.) abastament, 
perquè ha estat molt marcada per l’actualitat informativa.

Així i tot..., 672.000 persones, oients, diaris, ha aconseguit Catalunya Ràdio, 
amb un augment del 14 per cent en l’últim any, que no..., diguéssim, que remarca 
aquesta tendència a l’alça, no?, que s’ha vist en els darrers EGM. Dit això, i com 
sempre fem, també ens hem de felicitar perquè aquest EGM torna a confirmar, una 
vegada més, diguéssim, la bona salut de la ràdio en català, no només a Catalunya 
Ràdio, i que, per tant, la ràdio en català segueix sumant oients en el nostre país.

Malgrat això, és veritat també que són uns bons resultats globals, però també hi 
ha algunes franges que pateixen més, d’altres que consoliden una tendència a l’al-
ça, no?, d’alguns programes. I per tot això: amb les dades, doncs, d’aquesta segona 
onada de l’EGM del 2018, ens agradaria conèixer quina valoració en fa, vostè, dels 
resultats de Catalunya Ràdio? De fet, de les quatre emissores, diguéssim, no?, de 
Catalunya Ràdio? I una mica: què preveu, o quin, diguéssim, capteniment té, res-
pecte a programes, franges, etcètera, en base, doncs, a aquests darrers resultats que 
hem conegut?

El president

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

Gràcies, senyor president. I gràcies, senyor diputat, per la seva pregunta, per 
l’EGM..., miri, jo he fet aquesta gràfica (L’orador mostra una imatge a la cambra.) 
pensant que una gràfica val més que mil paraules. Aquesta temporada, hem tancat 
amb el millor resultat d’audiència, la millor temporada de la història de Catalunya 
Ràdio, amb 672.000 oients, com vostè deia. Aquí hi ha un històric, des de la tempo-
rada 2007-2008, que oscil·lava al mig milió d’oients, i en els últims anys, ha estat a 
l’entorn dels 600.000, però mai s’havia arribat al resultat de 672.000 oients en una 
temporada, a Catalunya Ràdio.

I per tant, jo crec que ens hem de felicitar i que hem de posar en valor que, tot 
i el context difícil, doncs, s’ha aconseguit aquest resultat. L’últim EGM ha provo-
cat una caiguda d’oients a Catalunya de 232.000 respecte a fa un any; de 4.039.000 
oients registrats al juny del 2017, s’ha passat a 3.807.000 a l’EGM que va sortir fa 
pocs dies. Aquesta caiguda del 5,7 per cent en el global de l’audiència de ràdio no ha 
afectat en negatiu els resultats de la ràdio generalista a Catalunya i per tant, aquesta 
pèrdua s’ha concentrat en la ràdio temàtica.

El creixement de la ràdio generalista ha estat de tres punts i mig i s’ha donat, 
en la seva pràctica totalitat en la ràdio en català. Aquest és un resultat positiu que, en 
canvi, no s’ha donat en el conjunt de l’Estat. I per tant, vol dir que aquí, estan pas-
sant coses, a Catalunya, que no sempre corresponen amb el comportament de la 
resta de l’Estat. La ràdio generalista ha obtingut 67.000 oients més que al juny de 
l’any passat i Catalunya Ràdio ha aconseguit 39.000 oients més, respecte al juny 
de l’any passat. I la incorporació d’oients a Catalunya Ràdio prové, principalment, de 
la demarcació de Barcelona, on s’ha passat de 382.000 oients, del 2017, a 420.000. 

Si parlem de la temporada, i no de l’onada, com deia abans amb la gràfica, 
672.000 oients –un augment del 14 per cent– és un resultat que ens permet comen-
çar la propera temporada amb unes xifres que tant a efectes comercials com a efec-
tes empresarials segur que ens ajudaran.

I, per programes, alguns dels registres que ens han deixat els principals pro-
grames al llarg d’aquesta temporada, comparats amb la temporada anterior, ens 
donen xifres realment esperançadores: El matí de Catalunya Ràdio ha aconse-
guit 518.000 oients, un augment del 8 i mig per cent; el Catalunya migdia s’ha si-
tuat en 140.000 oients, un augment del 25 per cent; l’Estat de Gràcia s’ha situat en 
109.000 oients durant la temporada, un augment del 22 i mig per cent; El suplement, 
amb 375.000 oients, ha augmentat un 34,4 per cent, i el Tot gira, amb 173.000 oients, 
ha augmentat un 1,8 per cent.

El president

Senyor Gordillo, se li...

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

És que em pregunten tantes coses i és tan interessant...

El president

Sí, però se li ha acabat el temps.

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

Només una menció al grup d’emissores, perquè també li interessava no només 
Catalunya Ràdio, sinó el grup d’emissores: també ha estat la millor temporada del 
conjunt de les emissores de la Generalitat, amb 791.000 oients en conjunt, la millor 
temporada de la història.
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El president

Gràcies, senyor Gordillo.

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

322-00013/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el con-
tracte programa, i la formula la diputada Marta Ribas, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Moltes gràcies, president. Doncs crec que és prou clara la pregunta –és que por-
tem molts anys fent la mateixa pregunta. El juny passat, fa un any, ens deien que 
estava a punt d’aprovar-se, però el Govern ens deia que no s’acabava d’aprovar per 
culpa de la corporació i la corporació ens deia que no s’acabava d’aprovar per culpa 
del Departament d’Economia. El juny passat, fa un mes, el senyor Duart atribuïa 
que no s’hagués aprovat al 155 i a la situació, doncs, de tots aquests darrers mesos i 
a que no hi havia govern; ara ja hi ha govern. Bé, sigui com sigui, portem així des de 
2009, ja no hi ha més excuses i, evidentment, hi ha molta necessitat, i crec que vos-
tès són els primers que –i ho verbalitzen– saben que fa falta el contracte programa.

Per això necessitem saber si hi haurà ja o no contracte programa; si estan vostès 
prenent la iniciativa perquè hi hagi el contracte programa de forma immediata o se-
gueixen delegant-ho al Govern, que mogui fitxa; si és el mateix que ja estava previst 
aprovar el juny de l’any passat o si estan fent-hi alguna revisió, i si estarà aprovat 
abans que es renovin els càrrecs del consell de govern de la corporació.

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, sí, el contracte programa és una 
eina fonamental per a la gestió de la corporació. I no, no li puc dir en quina data 
tindrem contracte programa. Crec que hi ha algunes reflexions que podem fer aquí 
amb veu alta sobre el contracte programa.

Saben que el consell de govern va aprovar una proposta el desembre del 16, la 
va trametre a Govern, i també saben que aquest procediment no va tenir continuï-
tat –i els hi va explicar la consellera Artadi en la Comissió d’Afers Institucionals el 
passat 27 de juny– a causa d’interferències no desitjades.

Una part molt important del contracte programa és fixar el finançament del cost 
del servei públic. I quan tu tens constants interferències de l’agència tributària espa-
nyola, doncs tu no pots fixar aquesta aportació. Aquest any el Govern de la Genera-
litat el primer que ha fet el primer dia que es reunien és aprovar-nos una aportació 
extraordinària de 20,4 milions per poder fer front a les despeses de l’IVA, com ja he 
explicat a la primera pregunta.

Per tant, contracte programa, sí, imprescindible, però també hem de saber amb 
quines aportacions econòmiques hem de comptar.

I permetin-me, ja que estic en seu parlamentària, dir-los també una altra cosa, 
que potser vostès hi podrien contribuir. Com saben, el contracte programa emana 
del mandat marc. El mandat marc el fa el Parlament de Catalunya. El mandat marc 
vigent va ser aprovat el 2010 per aquesta cambra, va estar vigent fins al 2016 i pror-
rogat fins al febrer d’aquest any, i segons la llei des del febrer ja no tenim mandat 
marc. Aleshores, jo crec que faríem un flac favor als mitjans públics d’aquest país si 
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seguíssim treballant amb el mandat marc del 2010, donat que la ràpida evolució del 
sector..., jo crec que el mandat marc nou que pugui fer aquesta cambra –si és que ho 
volen fer i no..., o poden decidir prorrogar el que ja tenim, i llavors ens basarem en 
aquell–, jo crec que poden introduir-hi vostès elements importants perquè el Govern 
i la corporació defineixin aquest nou contracte programa.

Per tant, imprescindible, sí, cal tenir un contracte programa, i, per tant, la corpo-
ració treballarà per fer-lo possible, però crec també que no seria lògic dir que hem 
de seguir amb el contracte programa del 2016, sinó que crec que hem de reelaborar 
aquest contracte programa, fer un contracte programa nou i seguir les instruccions 
d’aquest Parlament de Catalunya amb el mandat marc nou.

El president

Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Bé, jo crec que també és important que es digui en aquesta cambra que, si hi 
hagués hagut un contracte programa, probablement eventualitats com el tema de 
l’IVA no s’haguessin arreglat però hauria estat més fàcil que fossin resoltes; no hi 
hauria hagut aquests darrers sis mesos d’angoixa, principalment dels professionals 
de la casa i de persones que han vist com s’han tancat programes per haver de fer 
uns plans d’ajust de les programacions... Crec que s’ha de dir, tot això, i que s’ha 
d’aterrar a què vol dir tenir un contracte programa i, per tant, tenir una seguretat de 
finançament plurianual.

Evidentment que ha afectat, tot el que ha passat en aquest darrer any; però és que 
és des del 2009 que no hi ha contracte programa, i no hi ha hagut interferències de 
la hisenda de l’Estat des del 2009. Per tant, quina herència volen deixar com a con-
sell de govern de la corporació, vostè com a presidenta en funcions, que és qui parla 
en nom de totes i tots: la d’haver aprovat un nou contracte programa o la de deixar 
la «corpo» sense contracte programa?

Evidentment, tenim també el mandat marc caducat, i això és responsabilitat dels 
diputats i diputades d’aquesta cambra, i crec que, bé, això sí que ens ha afectat en 
aquests darrers mesos, no haver tingut el Parlament en funcionament. S’ha de posar 
pressa en que ens hi posem, però saben que també tenim una pressa important en 
renovar les mateixes lleis que afecten la corporació.

Per tant, lleis i mandat marc. Jo crec que els diputats d’aquesta comissió, i les 
diputades, ho tenen clar, que ho tenen com a deures. (Sona el senyal que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) M’agradaria saber si tenen vostès clar –acabo, 
president– que el seu deure seria no marxar, no deixar el consell de govern de la 
corporació amb una herència de no haver ni estat capaços d’haver aprovat un con-
tracte programa.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

No em queda temps, m’ha donat deu segons. Aquest consell de govern va co-
mençar el seu mandat el 2012; el 2013 vam presentar el primer document de tre-
ball per elaborar un contracte programa al Govern, i el 2013 ja teníem conflictes de 
l’IVA, com vostè sap. I ens van recomanar, els serveis jurídics, que si firmàvem un 
contracte programa on fixaven unes quantitats específiques de diners...

El president

Senyora Llorach...

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

...per a...

El president

Acabi, acabi.

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

...per aportació, fixades en el contracte programa, difícilment, si ens sobrevenia 
tot el problema de l’IVA, voldrien fer des del Govern aportacions extraordinàries.

És per això que des del 2012, que és des de quan jo puc donar explicacions, no 
hi ha contracte programa, tot i que aquell consell...

El president

Senyora Llorach...

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

...de govern ha presentat dues propostes de contracte programa.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el contracte 
programa i la viabilitat econòmica de la corporació

322-00016/12

La següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre el contracte pro-
grama, la formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes. Té la 
paraula.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Primer de tot, també, un reconeixement pel mestre 
Puyal. Jo els confesso que soc dels que m’agrada veure els partits del Barça entre el 
Carrusel deportivo, amb el Lluís Flaquer..., i em vaig canviant amb el Puyal, i m’ho 
passo pipa.

Efectivament, jo ja li vaig dir a l’anterior comissió de control que duraria poc, el 
vicepresident, i me n’alegro, que hagi estat així, perquè tingui aquest nomenament, 
i li dic a vostè que m’alegro molt de que estigui aquí, la seva vocació i capacitat de 
servei està plenament demostrada, i crec que durarà més temps del que vostè es 
pensa. 

Anem al gra. Contracte programa; efectivament, des del 2009 no tenim contrac-
te programa –des del 2009–, i el compromís d’aquest Parlament era que el 2010..., 
nosaltres ja vam fer la feina, nosaltres ja vam fer l’acord marc. Molt bé, han passat 
deu anys, i ara la culpa és nostra perquè no hi ha...? No, no, no: des del 2010 vostès 
tenen els deures que no han fet.

I què ha passat? Doncs que, per una qüestió o per una altra, cada any vostès han 
d’anar al Govern a demanar diners. Cada any! I aquest any, 20 milions. I això què 
significa? Que vostès depenen del Govern, tot el contrari del que volia el contrac-
te programa: no dependre del Govern, inclús amb possibles variacions amb temes 
d’IVA.

Per què no ho han fet? –per què no ho han fet? Per què no han fet aquest contrac-
te programa? No és culpa seva solament, però del Govern! És a dir, l’últim contracte 
programa el va fer el Govern tripartit, amb un treball brillant de persones en aquell 
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Govern que estan en aquesta comissió, i des de llavors no tenim res. Culpa nostra no 
ho és. I jo, des de que el senyor Del Moral tenia quatre anys, estic aquí demanant el 
contracte programa (rialles); és així, eh?, des que tenia quatre anys estem demanant 
un nou contracte programa. No hi ha manera.

Quines conseqüències té això? Doncs molt senzill: que estem permanentment 
havent de demanar al Govern... Però, miri, jo li dic una cosa: quan l’única alternati-
va davant d’una situació crítica, com molt bé ha dit la senyora Jenn Díaz..., és a dir, 
té tota la raó del món: la situació financera de la corporació és crítica; si l’única al-
ternativa és demanar diners és que anem malament.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Res m’agradaria més, com a vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i com a presidenta en funcions, que tenir aquesta eina fonamental 
que és el contracte programa. 

No he passat la culpa al Parlament. El que he dit és que creia que amb l’evolució que 
hi havia hagut durant aquests vuit anys, des del mandat del 2010 fins avui, creia que pos-
siblement des del Parlament podíeu fer una feina d’incloure elements nous en el 
mandat marc que es podrien recollir en el futur contracte programa. Això és el que 
jo he dit; no he passat la culpa, ni molt menys, al Parlament.

Aquest consell de govern, per dos vegades, ha elaborat propostes de contracte 
programa, i sí, no s’han arribat a signar mai pels problemes econòmics. Tenir un 
contracte programa signat amb una aportació fixada vol dir que no pots anar a de-
manar més recursos, i, per tant, haguéssim enfonsat la corporació al no tenir aques-
tes aportacions extraordinàries del Govern.

Tenim un problema afegit i que tots vostès coneixen: la corporació l’any 2005 
tenia 154 milions d’ingressos publicitaris; ara la previsió és que els ingressos siguin 
de 57. Per tant, no només hem tingut la davallada d’aportació de la Generalitat de 
Catalunya per tot el context econòmic, que no cal que els expliqui, que vostès conei-
xen bé, des del 12, 13, 14 i 15, sinó que, a més a més, a això li hem hagut d’afegir la 
davallada dels ingressos publicitaris que ha tingut la corporació.

Per tant, sí, eina imprescindible, però també crec que com a eina fonamental que 
ha de ser el contracte programa l’hem de tancar el millor possible. Tenim conflictes 
d’IVA encara oberts, i, per tant, si el conflicte de l’IVA que he explicat abans del 
2015 al 2017 ha de suposar 147 milions per a la corporació, i tenim un contracte pro-
grama i això no està previst en el contracte programa, això ensorraria la Corporació 
pública de Mitjans Audiovisuals.

Per tant, tinguem-ho present, tot això, de cara no només al mandat marc, sinó 
també a l’elaboració del contracte programa, que evidentment els membres del con-
sell de govern i de la direcció de la corporació hi posarem tot l’esforç perquè això 
sigui realitat ben aviat.

El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, president. Miri, en el darrer Ple, nosaltres vam demanar diners per a po-
bresa infantil, per a llistes d’espera, per a «vivenda»..., i ens van dir que no hi havia 
diners i que no es podia fer perquè teníem pressupost prorrogat i això no es podia 
fer. Vostès han tingut sort: per a TV3 sí que hi han hagut diners, diners per fer, per 
exemple, una nova programació, uns nous sistemes, unes noves «parrilles», i sobre-
tot, també, per fer que hi hagi la possibilitat de veure en alta definició programes es-
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portius que ja es donen en altres cadenes. Doncs no senyor, jo no estic d’acord amb 
això, hi han d’altres prioritats...

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

...i a partir d’ara, quan ens diguin des del Govern que no hi han diners perquè 
tenim el pressupost prorrogat, diré: «No, sí que en tenen, perquè també poden fer...

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

...si ho han fet a Antena 3, ho podem fer en d’altres teles.

El president

Se li ha acabat el temps.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president.

El president

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’avaluació de la pluralitat a TV3 en els informes de l’empresa GFK.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’avaluació de la 
pluralitat a TV3 en els informes de l’empresa GFK

323-00024/12

I la formula el diputat Martín Barra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; té la 
paraula.

Martín Eusebio Barra López

Sí; gracias, presidente. Señor Sanchis, muy buenos días. Una previa, lo que no 
pasa en ningún país del mundo democrático es que el Gobierno se pase la ley por el 
arco de triunfo, apoyándose en acuerdos de un parlamento que, sistemáticamente, 
no hace caso a sus letrados.

A lo que tenía que comentarle yo ahora..., era una pregunta..., después de la his-
toria del IVA, parece que..., como la ha llamado usted..., jo..., yo también llevo dos 
sesiones en esta comisión y ya veo preguntas sistemáticas. La mía me despierta 
bastante curiosidad, pero es una curiosidad que han provocado ustedes. Mire por 
dónde, tanto nombrar continuamente, tanto citar a la empresa GFK, han despertado 
nuestra curiosidad. Y no son los únicos que lo hacen: ayer mismo, en la sesión del 
Parlament –quizá tuvo ocasión de seguirla–, la consellera de Governació, la señora 
Elsa Artadi, también se apoyó en datos de GFK para hablar de la bondad, la calidad, 
la pluralidad, la maravilla de TV3.

Señor Sanchis, ¿cuántos años llevan contratando la empresa GFK y cómo fue ese 
primer contrato, se lo recomendó alguien? ¿De dónde salió?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Jo era molt petitet (rialles) i no hi era. Torne a insistir que fan preguntes, de ve-
gades, que..., doncs, francament, ja ho preguntaré. Em sembla que fa deu anys que 
tenim el contracte –2008– amb aquesta empresa.
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Qui ens ho va aconsellar? Com que jo no hi era, només li parlaré del que m’indi-
ca la gent que sí que hi era i responsable d’aquest contracte: la BBC, que també la té; 
juntament amb una sèrie de televisions públiques europees, també la britànica ITV, 
l’alemanya ZDF, l’holandesa NPO, la irlandesa RTÉ, la belga BRT, la russa CTC i 
Televisió Espanyola, que s’ho està plantejant en aquests moments.

I algú més: el diari ABC. Ho veu? Perquè veja que sentim totes les veus, encara 
que siguen de difusió minoritària, però va haver-hi una columna, ara, fa uns quants 
dies, d’un periodista que comentava exactament les virtuts que té la BBC, i una de 
les virtuts són els estudis qualitatius de mercat que fa aquesta empresa.

El president

Gràcies. Senyor Barra, té la paraula.

Martín Eusebio Barra López

Sí, gracias. No, no discuto la calidad de la empresa, y sí, hace diez años, desde 
2008, que también nos hemos documentado. Yo sabía por qué, por eso era la pre-
gunta. En fin, tampoco estaría de más que se hubiera..., usted ya se había informa-
do, o sea, que tampoco era tan grave, ¿eh?, aunque fuera muy pequeñito entonces.

Mire, y cómo nos hemos documentado, tenemos un informe, firmado por la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que tiene este título: «Informe justificatiu 
per a l’inici de l’expedient per la contractació.» ¿Para el inicio del expediente para 
la contratación, y está firmado el 2 de enero de 2017? ¿Cuándo la contratación se 
hizo en 2008?

Como anexo, hay un certificado de la propia GFK diciendo que ellos son los 
únicos que pueden prestar ese servicio, nada..., el servicio equis, nada de contrato 
público, libre adjudicación, dedazo. Por razones de exclusividad, siendo la propia 
adjudicataria la que dice que son exclusivos, bingo.

Más de 1.400.000 euros hemos pagado todos los catalanes, desde 2008, para que 
ustedes compren siempre al mismo los datos que les permiten presumir de TV3. Si 
lo pagara usted no nos importaría, pero lo pagamos todos los catalanes, los que ve-
mos TV3 y los que no la ven. Diez años pagando a los mismos, y supongo que, mi-
entras sigan diciendo que son ustedes los mejores, hasta el infinito y más allá.

Señor Sanchis, ¿tienen miedo, si hacen un concurso público, con libre competen-
cia, para ver qué otras empresas, que supongo que habrá más, ¿eh?, ¿aunque está..., 
ahora se plantee TV3 y aunque la BBC sea maravillosa, no es sólo por eso, la BBC? 
¿Tienen miedo a hacer un concurso público para que otras empresas puedan optar a 
este lucrativo contrato, toda la vida con el mismo?

Gracias.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Home, no és el cas de Kantar Media, però resulta que sí, que hi ha empreses que 
ho fan molt bé. Kantar Media, entre altres coses, té aquesta exclusivitat. Tots estem 
subscrits, tots paguem i a alguns els dona un resultat que no els agrada i a alguns 
altres, algun resultat que els agrada en un moment i que no els agrada en un altre, 
però és una empresa solvent.

Vostè ha dit..., ha fet referència, segurament, a la renovació de contracte del 2018. 
Ho dic perquè les informacions que dona, de vegades, són complicades. Però, en tot 
cas, cada any se renova el contracte, el 17, el 18..., perquè, evidentment, són contrac-
tes anuals.

I després, si tindríem algun problema a buscar alguna altra empresa o a fer-ho 
d’una manera...? Bé, això depèn de la corporació i no tenen i no tenim cap problema, 
perquè ho fem sempre.
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Vull dir que, quan se mira que un servei no és prou..., de qualitat, doncs, es can-
via, s’obre un concurs públic, evidentment, i ja està. El problema és si a uns altres 
no els agrada el que diu GFK. Que això és diferent. Perquè si a algú no li agraden 
els informes del GFK i el que vol és que canviem d’empresa per vore si una altra 
empresa fa uns informes que siguen més hostils contra TV3, doncs, no es preocu-
pen ho farem, també, encantats, eh? Em sembla que el resultat serà el mateix. I, per 
rematar-ho i per acabar de celebrar la festa..., sí, sí, mire, aquí tinc l’últim i m’en-
canta, eh? Segurament per això devem contractar-lo: «Globales medias para la ca-
dena generalista en el ámbito de Cataluña. Cadena més valorada: TV3, la primera. 
En cuanto a género informativos diarios, también las cadenas son los informativos 
mejor valorados por los espectadores: TV3, la primera. Por último, según el indica-
dor de credibilidad, los informativos diarios de TV3 son los mejor valorados: TV3, 
la primera.»

I si resulta que no els agraden, a vostès, aquests resultats? A nosaltres ni ens 
agraden ni ens desagraden, com els de Kantar. Creiem que som, creiem, com la 
BCC, encara i com Televisió Espanyola, que són de qualitat. És possible que ens 
equivoquem quasi totes les ràdios i televisions públiques europees, que tenim con-
tractat aquest servei, i bé, igual si ens posem tots d’acord, aconseguiríem un altre 
més barat.

El president

Gràcies.

Preguntes a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals acumulades relatives a la 
pluralitat de veus a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio 
i a la pluralitat de veus de TV3 i als altres canals de televisió de la 
corporació

322-00017/12 i 322-00018/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la plu-
ralitat de veus a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio. I la formula el 
diputat David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí, moltes gràcies, senyor president. A l’anterior Comissió de control es va fer 
públic aquest informe sobre pluralisme als mitjans públics, Informe de l’observança 
del pluralisme, que comptava el període octubre-desembre del 2017. I les conclu-
sions d’aquest informe es van explicar, en aquesta comissió, amb un titular: «L’unio-
nisme va dominar el temps de paraula a TV3, d’octubre a desembre.» És a dir, tenim 
una TV3 unionista, a Catalunya.

A mi em dona la sensació que jo veig una altra televisió. O sigui, jo penso..., 
s’han equivocat, deu ser Antena 3, deu ser una altra televisió. Perquè, miri, tot això 
no és veritat, vostès fan trampes amb les dades. Ja l’hi vaig dir l’altra vegada, i ara 
l’hi torno a dir: sap vostè quan temps de paraula han tingut, per exemple, Òmnium 
i ANC? Doncs, trenta minuts. El PSOE trenta-un minuts i Òmnium i ANC, trenta 
minuts; però aquests no compten –aquests no compten.

Sap vostè els ajuntaments de Catalunya, que apareixen en aquest informe, i que 
no sumen a cap banda, quant de temps han tingut? Doncs, miri, vint-i-nou mi-
nuts. I algú dirà: «Home, d’ajuntaments de Catalunya, n’hi ha de tot color.» Sí, però 
d’aquests vint-i-nou minuts, vint-i-tres per Esquerra i Junts per Catalunya. No és el 
mateix. Si se sumés tot això, clarament, la ràdio i la televisió pública seria de part.
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Sap vostè quant temps de paraula ha tingut el senyor Cuevillas? (Veus de fons.) 
Digui’m, s’ho imagina? Doncs, miri..., més que el PSOE, PSC i Ciutadans junts 
–junts. Però, és clar, això no es compta.

Ens deia: «Vostè té una obsessió amb el senyor Cuevillas.» No, home, és que ha 
parlat dues hores, quaranta-quatre minuts, en el període d’octubre a desembre (Veus 
de fons.) Sí..., sí. I a mi em va bé, perquè cada vegada que parlo d’aquest senyor, co-
menço a rebre atacs en el meu Twitter, d’hiperventilats indepes, que m’insulten i em 
desqualifiquen. (Veus de fons.) Sí, sí..., ho faré, ho tornaré a fer: ha parlat dues hores, 
quaranta-quatre minuts, més que els tres partits junts. Però és clar, això no compta. 
Això no..., això..., i el senyor Cuevillas, ha parlat de..., diguem-ne, de gastronomia? 
No, ha parlat del que ha parlat..., ja està, no passa res, però no ens diguin..., no ens 
diguin: «No, és que aquí, els que més heu parlat sou vosaltres.» És mentida –és 
mentida. No és cert –no és cert–, s’hauria de començar a comptar les coses d’una 
altra manera.

Per tant, jo sí que li demano, si us plau..., que facin...

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

Sí?

El president

Se li ha acabat el temps...

David Pérez Ibáñez

Els cinc minuts?

El president

No, dos minuts (Veus de fons.) Ah!, les ha ajuntat? Disculpi...

David Pérez Ibáñez

Hem quedat al començament que anaven junts, no? (Veus de fons.) D’acord.
Bé, en qualsevol cas, com ja m’ha despistat el president..., m’esperaré...

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, vostè suposo que fa referència a l’In-
forme de l’observança del pluralisme, i entenc que l’exemple que vostè ha posat, que 
era de dues hores i escaig, de l’advocat Cuevillas, és d’entrevista. I que jo sàpiga, su-
poso..., després, el director de la Ràdio i el director de la Tele l’hi diran amb més..., 
d’això, perquè coneixen les dades, ja que ells són els directors dels mitjans..., supo-
so que, si ho compara amb els entrevistats dels diferents partits polítics, els horaris 
quedaran equilibrats, perquè no els podem comparar amb un tertulià com un altre, 
perquè és un entrevistat, i no és un tertulià i són categories diferents, que com vostè 
sap molt bé, estan a dintre dels informes de pluralisme del CAC. Dels quals, hi ha 
molta i moltíssima informació i, com vostè diu, es pot interpretar d’una manera o 
d’una altra. Però parlar del tema de pluralisme i de com, des dels Mitjans de la Cor-
poració, es decideix, com els professionals decideixen qui són els tertulians i qui són 
els entrevistats, crec que li pot dir amb molta més propietat el director del mitjà tele 
i el director del mitjà ràdio.

Per tant, si m’ho permet el president i el diputat hi està d’acord, passaria la parau-
la als directors..., bé, vostè passaria la paraula als directors. (L’oradora riu.)
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El president

No hi ha cap problema, entenem que agrupem les dues preguntes, i vostè té dos 
minuts i mig més de..., té la paraula el senyor Sanchis i el senyor Gordillo.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies. Molt ràpid..., però, per què ens diu a nosaltres que això és mentida? Si 
són informes que no fem nosaltres? Són informes que el CAC elabora, on crec que 
vostès també tenen presència i que els diferents mitjans, com sol passar, interpreten 
a la seua manera.

I, per tant, els titulars no són nostres. És a dir, quan diuen: «Oh!, és que si es 
suma, es deixa de sumar...» Bé, doncs, sumen..., doncs, que ho sumen. Però si nos-
altres no interpretem això.

I, per tant, si no interpretem, difícilment podem donar la nostra valoració; són 
els altres els que la donen. Quan diu vostè que: «El senyor Cuevillas...» Home, te-
nint en compte que ha estat en el centre de l’huracà de la informació, a mi també 
m’agradaria que el senyor fiscal o el senyor jutge parlaren amb la mateixa loquacitat 
i no es preocupe que si sumàrem, segurament sumarien més ells, perquè són dos. 
El problema és que no volen. I, per tant, cada vegada que hi ha una notícia referent 
a qualsevol dels acusats, que defensa el senyor Cuevillas, doncs, surt l’advocat, com 
passa amb totes les coses.

I si suma, vostè, qualsevol dels altres casos, vorà que, per part de la fiscalia o per 
part de la magistratura o per part de la judicatura, no hi ha temps –no hi ha temps–, 
perquè no parlen. I clar, com es pot fer un equilibri, si quan hi ha una notícia només 
hi ha una part que en parla? Doncs, potser tenim una dificultat, li ho farem arribar 
al senyor fiscal, també.

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

És que de ràdio no ha fet cap esment, no sé si..., i com que les consideracions que 
s’han fet prèviament són igual per ràdio i per televisió, si hi ha algun aspecte con-
cret, jo li puc respondre, eh?

El president

Gràcies. Senyor Pérez, té un altre torn de dos minuts i mig.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Doncs miri, l’hi dic a vostè perquè ho va dir 
l’anterior president de la corporació, jo no sé a qui vol que li digui, va dir, literal-
ment: «El PSC, curiosament, és el partit que més ha sortit l’any 2016.» Ep!, o sigui, 
en el moment de la baralla Pedro Sánchez, Susana Díaz, sí, sí..., això va sortir per 
TV3, no vegis..., va sortir dia sí, dia també, eh? Sí, en aquest moment, sí, eh? Però jo 
li dic a vostè perquè no li puc a un altre, que són vostès els que van dir això.

Dos: oblidi’s de que TV3 farà més reportatges sobre els Beatles, perquè no vo-
len venir. Com no volen venir, no volen parlar..., amb TV3, no volen venir al nostre 
programa, no faran reportatges dels Beatles. Aquest és l’argument, senyor Sánchez? 
Aquest és l’argument? Senyor Sanchis, perdó, Sanchis...

Miri, vostès van fer –s’hi ha fet esment, fa un moment– el reportatge aquest del 
20-S. I vostè ha dit una cosa que consta en l’acta: «Nosaltres volíem influir en les 
acusacions de la fiscalia.» Ho ha dit, ho ha dit vostè... (veus de fons) Sí, sí..., consta 
en l’acta, no es preocupin –consta en l’acta. «Vostè, senyor Sanchis» –ha dit– «nos-
altres, amb això vam voler influir...» Literalment, l’hi repeteixo: «influir en les acu-
sacions de la fiscalia».

Jo ho trobo gravíssim. (Veus de fons.) Sí, sí, ja..., repassarem l’acta, eh?, no es 
preocupi, repassarem l’acta perquè ho ha dit –ho ha dit–, la d’avui, a la resposta del 
senyor Martín Blanco. Ho ha dit, eh?, repassarem aquesta acta. Sí..., veritat que posa 
aquesta cara, perquè no és normal, dir això? No és normal que, vulguem fer un pro-
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grama per influir en les acusacions que fa la fiscalia? Aquest programa qui el va en-
carregar? Qui el va encarregar, aquest programa? Es va encarregar o..., el van venir 
i el van portar? És un programa de part, solament hi havia una versió –solament hi 
havia una versió–, i aquest argument de: «No, com no volien venir, doncs, no hem 
posat les altres versions.» Que no hi han diaris? Que no hi han escrits? Que no hi 
han publicacions?

Hi insisteixo, ja no parlaré mai més dels Beatles o de qualsevol altre que no vol 
venir a TV3 a fer el programa, aquest és l’argument?

No, miri, aquest programa va ser un programa de part, en què determinades in-
formacions no van sortir, en què es va fer una crida quan un jutge –un jutge– va 
demanar intervenir en una conselleria, i la secretària judicial va haver de sortir per 
la terrassa, pel terrat. Això va passar. Per tant, no és just que es facin documents so-
lament de part, no és just.

Perquè jo li dic: comprarem també un programa del que va passar aquí el 6 i 7 de 
setembre, en aquest Parlament, que surti el senyor Coscubiela i que surti el senyor 
Miquel Iceta? Farem també això? O aquest no fa falta fer-lo?, o aquest no fa falta 
encarregar-lo? –o aquest no fa falta encarregar-lo? 

La productora tenia imatges de TV3?

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

Per tant, se sabia a priori que s’estava fent aquest programa.
Disculpi, senyor president.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya 

Senyor diputat, avui és un dia de miracles. Hem trobat una notícia que no va sor-
tir mai per TV3 i que està penjada en el portal i que va sortir en aquell moment, i ara 
hem trobat una declaració literal meua que espere amb gust llegir l’acta per llegir-la. 
Si és així –que jo crec que no ho he dit així, i vostè m’està interpretant–, demanaré 
disculpes, perquè lluny de la meua intenció. Nosaltres no volíem influir en ningú.

I si la pregunta és... (Veus de fons.) No, no passa res. Ja li dic que avui és el dia 
dels miracles; ho mirarem. Si és així, no sé si es pot retractar alguna acta, però, evi-
dentment, no volia dir això. I, si no és així, vostè també haurà de demanar discul-
pes, perquè, caram, aquí resulta al final que tot el món està fent unes afirmacions 
absolutament alegres. 

Escolte, nosaltres no hem encarregat res. Tenim un portal obert. Les productores 
que tenen documentals venen i els passen pel portal. I a partir d’ahí nosaltres discu-
tim de si és interessant o no és interessant.

Vostè diu que és de part. I jo dic que jo, com a documental, no seria tan atrevit 
com vostè per dir això, i el que sí que puc dir i dic ara és que ens va semblar, en con-
tra del que molts de vostès pensen, interessant.

Si vostè pregunta si farem o no farem o prestarem atenció al que va passar aquí..., 
més atenció que vam prestar en aquell moment, que em sembla que es transmetia en 
directe per tots els canals, no es pot fer. Més intensitat informativa i debats i polèmi-
ques i tal que es va fer en aquell moment ja no es poden fer, senyor diputat, perquè 
ja seria, ja ens acusarien de tot finalment, els que no els interessa això. 

I per acabar, home, a veure, els Beatles o no els Beatles... Nosaltres convidem a 
tot el món a vindre a TV3 a parlar, a expressar-se, a opinar. Si venen o no venen..., 
els programes s’han de fer igual. Però, evidentment, si tens una discussió entre parts 
i dues parts no venen o no parlen davant de ningú, no és exactament el mateix. No 
faci ironia amb això... Bé, faci ironia amb el que vulgui, que me la deixe fer a mi 



DSPC-C 37
6 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CCMA  46

també. Però no malinterprete això. Si el jutge o el fiscal volgueren parlar, després 
podríem sumar. Si no parlen, doncs, evidentment, el qui té més possibilitat de parlar 
és l’advocat de la part. Què vol que li diga?

El president

Passem, passem... (Rialles.) Senyor Pérez, no em faci parlar, si us plau.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el balanç 
del retorn a les emissions regulars d’iCat

323-00028/12

L’última pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre el balanç del 
retorn a les emissions regulars d’iCat, la formula el diputat Ruben Wagensberg, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gordillo. Abans parlava el diputat Gómez 
del Moral sobre el bon estat de salut de la ràdio en català; m’agradaria fer-ho ara en 
concret sobre iCat, el retorn d’iCat, després de la darrera onada de l’EGM, que atri-
buïa una mitjana de catorze mil oients diaris per culminar la temporada de retorn a 
les emissions regulars d’aquest canal musical, i també cultural, que busca tornar a 
consolidar-se dins del panorama de l’FM, però sense perdre el seu espai, molt ben 
guanyat, per cert, a la xarxa. 

Transcorreguts aquests nou mesos, ens agradaria que fes una valoració de com 
ha anat aquesta temporada pel que fa a les audiències, però evidentment també per 
com s’ha anat desenvolupant tot el projecte previst, que, a banda de continguts mu-
sicals, tenia la missió d’abastar continguts culturals més específics i que sovint no 
són tractats en emissores generalistes.

A banda d’aquesta valoració de caràcter general, sabem que estan buscant, con-
juntament amb l’ICEC, prescriptors joves d’entre divuit i vint-i-cinc anys, i això ens 
fa pensar que un dels objectius de futur és la recerca de nous públics. 

Voldríem saber, doncs, quins són aquests objectius per a la temporada vinent, 
així com els canvis de programació i els continguts que hi haurà, i també com es 
continua apostant per l’emissora iCat.cat a la xarxa i quin és l’impacte que ha tingut 
la presència de les emissores FM a les plataformes digitals.

Moltes 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, gràcies pel seu interès, perquè en 
aquesta comissió, o com a mínim la passada legislatura, hi va haver molt d’interès 
en que iCat tornés a l’FM. Ara tancarem la primera temporada del retorn a l’FM i 
està molt bé que fem balanç d’allò que aconseguim, perquè, un cop tenim les coses, 
sovint tendim a normalitzar-les o a no donar-los tanta importància.

Dir-li, en primer lloc, que l’aposta del retorn d’iCat a l’FM, no només no ha su-
posat un decreixement i una baixada de les dades digitals, sinó que, al contrari, grà-
cies al retorn d’iCat a l’FM tenim més usuaris a la web i a l’aplicació mòbil d’iCat i 
hem aconseguit els pics de consum digital més grans de tota la història d’iCat, fins 
i tot quan l’emissora només emetia per internet. I això ha passat amb les emissions 
en directe de concerts de festivals com el Sónar i el Primavera Sound.

Dir-li que aquests setze mil oients de l’última onada i catorze mil del conjunt 
de la temporada són xifres modestes però que ens conviden a l’optimisme. I que 
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ha estat..., de les dades, la que ens fa pensar que anem en la bona direcció és el fet 
que hi ha una xifra, una dada interessant, que és el temps d’escolta d’iCat: el temps 
d’escolta d’iCat és el més elevat de les quatre emissores del grup d’emissores de Ca-
talunya Ràdio. Hem passat de vuitanta-quatre minuts de l’anterior onada de l’EGM 
a 138 minuts en aquest segon EGM d’aquest any. Aquest increment del 64 per cent 
de temps de permanència en l’escolta l’interpretem, per tant, com un indicador de 
l’elevat nivell de satisfacció de l’audiència, ja sigui d’oients que teníem com de nous 
oients o d’oients només de l’entorn digital i que el retorn a l’FM, doncs, diguéssim 
que no els ha variat gaire el seu consum.

La propera temporada serà continuista, perquè volem consolidar la proposta de 
renovació que vam fer en la passada temporada, diguéssim, en aquesta temporada 
que tanquem ara, i, per tant, serà molt semblant a la graella que ara estem exhaurint. 
Hi haurà alguns petits canvis, com per exemple el programa iCatKids, que és l’únic 
programa per a nens vinculat a la música i a la cultura en el conjunt d’emissores; 
el farem de deu a onze del matí, una hora més tard. Es mantindrà el despertador 
cultural diari de perfil jove. Mantindrem l’aposta per l’escena musical catalana; és 
el mitjà de referència i el mitjà oficial de gairebé tots els festivals d’aquest país, i 
aquí tant l’acadèmia de la música com l’ICEC i l’Administració ens ho valoren posi-
tivament. I mantindrem la prescripció amb Miqui Puig, Lluís Gavaldà, Dani Nel·lo i 
Albert Puig. I la franja de programes temàtics –i amb això acabo, senyor president, 
que veig que m’està mirant, avui no li respecto gaire els temps, i em sap greu–, man-
tindrem... 

El president

Si us plau...

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

...tota la franja de programes temàtics culturals, que era un de les demandes que 
també hi havia, que no només fos musical.

Gràcies.

El president

Gràcies. Vostè avui no ha respectat el temps; el senyor Sanchis s’ha de dir que 
avui sí que ha respectat el temps, la senyora Llorach no ho ha fet... (Rialles.)

Així que hem acabat les preguntes. Farem un recés. Suspenem la sessió, i en cinc 
minuts tornem amb la compareixença.

Gràcies.

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

d’una i sis minuts.

El president

Reiniciem la sessió amb el següent punt de l’ordre del dia. 

Compareixença d’una representació dels comitès d’empresa de TV3 
i Catalunya Ràdio per a informar sobre la viabilitat i l’estabilitat de la 
corporació, la renovació del consell de govern i la represa de la reforma 
de les lleis de l’audiovisual 

357-00017/12

Donem la benvinguda als membres del comitè d’empresa de Televisió de Cata-
lunya i Catalunya Ràdio. 

Passem a l’ordre del dia, que és la compareixença d’aquesta representació dels 
comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio perquè informin sobre la viabilitat i 
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estabilitat de la corporació, la renovació del consell de govern i la represa de la re-
forma de les lleis audiovisuals.

Tindran un temps de trenta minuts, a repartir entre vostès, i després els diferents 
grups parlamentaris tindran un temps d’entre cinc i set minuts per poder respondre, 
i obrirem un nou torn de repregunta.

Així doncs, li dono la paraula a la senyora Roser Mercadé, presidenta del Comitè 
d’Empresa de Televisió de Catalunya. Té la paraula.

Roser Mercadé Tondo (presidenta del Comitè d’Empresa de Televisió de 
Catalunya)

Hola, bon dia, bon dia a tothom. Per començar, moltes gràcies per propiciar 
aquesta compareixença dels comitès d’empresa. Com que hem parlat amb tots els 
grups parlamentaris des de fa molts mesos, sabíeu que teníem una certa urgència per 
poder comparèixer, per diversos motius, dos de molts principals, no? Un era la situa-
ció econòmica –en el moment en què vam parlar amb tots vosaltres havia esclatat el 
problema de l’IVA–, i l’altre, l’etern problema que arrosseguem de la governança de 
la corporació. El que volem plantejar són tres punts que desenvoluparem.

Un d’ells, el primer, és la necessitat urgent de revertir tots els plans de retallada 
que es derivaven de la nova situació de la Llei de l’IVA, no? En això sabem que ja 
estem en camí; en la sessió que hem tingut ara fa un moment hem vist que algunes 
de les mesures es revertiran, és a dir..., entre elles, una de les més lesives, com con-
siderem que és l’acomiadament del company Joan Biosca i el tancament d’Amèrica 
Llatina. No cal que digui les raons per les quals els comitès vam reclamar insistent-
ment que es tornés a obrir Amèrica Llatina, per les raons òbvies de l’arrelament de 
població d’allà aquí i d’aquí allà, i per la necessitat de tenir un punt de vista des dels 
mitjans públics d’Amèrica Llatina, no? Nosaltres sempre vam defensar que aquesta 
mesura es revertís tan aviat com es pogués, i hem sentit que això ja està en camí.

Per tant, aquesta primera part, que era la de demanar revertir aquestes mesures, 
doncs, entenem que està encarrilada, i l’únic que caldria ara és una cosa molt impor-
tant, que és estabilitzar la corporació des del punt de vista pressupostari i econòmic. 
Estabilitzar-la? Bé, també ho hem demanat moltes vegades: mitjançant un contrac-
te programa. Perquè fa una estona deia la presidenta del consell en funcions, deia: 
«perquè ho diu el mandat marc, perquè ho diu la llei, perquè és necessari i perquè 
és l’única manera de poder afrontar amb perspectiva una estratègia com a grup de 
mitjans públics». Per això i perquè també nosaltres sí que estem convençuts que amb 
una estabilitat pressupostària suficient i plurianual es podrien haver afrontat millor 
situacions com les que ens van venint sobrevingudes. 

Evidentment, aquest contracte programa hauria de tenir algunes condicions, en-
tre elles, una de les condicions seria que, quan hi ha una eventualitat o una novetat 
sobrevinguda, estigués també compromès el Govern a atendre-la. Perquè és evident 
que si ens apareix un nou càlcul de l’IVA, per molt contracte programa que tingués-
sim, no podríem resoldre-ho en el mateix moment; però, en canvi, amb un contracte 
programa plurianual, i mentre el Govern assumís de quina manera es podria fer càr-
rec d’aquella eventualitat, doncs ho haguéssim pogut enfocar millor, estem segurs 
que ho haguéssim pogut enfocar millor.

Aleshores, no hi han excuses... Se’n donen moltes, eh?, però no hi estem d’acord. 
Perquè a vegades es dona una excusa i després la contrària, amb relació a per què 
no tenim contracte programa. El contracte programa és bo, és beneficiós i estabilit-
zaria. I ha de ser un contracte programa per al qual vam fer un seguit d’aportacions 
els comitès d’empresa i els consells professionals en el seu moment, quan s’estava 
elaborant, l’any 2016, que no les vull llegir totes però que ja us les passarem –molts 
de vosaltres ja les coneixeu i altres no, perquè sou més nous en el Parlament, però 
ja us les farem arribar–, vam fer un seguit de propostes, que algunes d’elles donaven 
sortida a coses també molt recurrents, no?, és a dir, la falsa polèmica entre el sector 
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públic i el sector privat audiovisual. Quina necessitat hi ha de que hi hagi un enfron-
tament entre el sector públic i el sector privat? No n’hi hauria d’haver, perquè en el 
contracte programa, si estigués aprovat, ja estan establertes les quotes de producció 
interna i les de producció externa, quotes suficients i acceptades pel sector. Per tant, 
un motiu més per poder tenir un contracte programa vigent, que ens donaria una 
mica de respir i ens evitaria estar, cada vegada que hi hagi un pressupost, batallant 
aquell any per unes coses que, a més, no et permeten tenir la perspectiva necessària 
com a mitjans públics.

Perquè aquí hi ha una cosa molt important que volem dir..., i espero que se m’en-
tengui el to, eh?, perquè de cap manera volem ser, allò, alliçonadors ni antipàtics. 
Però el que sí que volem dir és que la corporació és molt més que un mitjà de co-
municació, la corporació és una potent màquina de producció audiovisual. Màquina 
de producció audiovisual pròpia, perquè la fem els que hi treballem, la producció. 
La majoria, la major part de la producció és interna i una part és externa. Però si 
aquest país és ambiciós i volem tenir un teixit audiovisual potent, necessitem també 
fomentar-lo. Per això la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha assumit, 
potser, un paper més gran que el que tenen altres corporacions similars. I l’ha assu-
mit perquè la creació del teixit audiovisual, cultural, industrial, català, recau sobre 
la corporació. Això està bé o està malament? Jo crec que és normal que sigui així, 
perquè la producció audiovisual ha de passar, en bona part, per la finestra, per la 
pantalla de TV3. És normal, doncs, que se li encomani a la corporació aquest paper. 
És per això que a la corporació tenim la necessitat de tenir un pressupost que vagi 
més enllà d’un pressupost ordinari de funcionament, perquè si del pressupost ordi-
nari de funcionament, súper retallat, a més a més, s’ha de fer estímul del sector, no 
hi ha manera de combinar les coses.

I si, a més a més, s’ha de fer això en un període d’un any, encara menys. És per 
això que quan parlem amb vostès, individualment, com a grups, els expliquem la 
importància de que concebin, també, la corporació, com un sector industrial, no no-
més que es faci servir o que alguns pensin que es fa servir com un instrument inte-
ressat per interessos polítics. Va molt més enllà, és molt més interessant el que fem 
a la corporació. Per això els hem convidat moltes vegades –a veure si aquesta vegada 
ens agafen el convit– que vinguin a veure com es fa un producte audiovisual i que 
vegin com és, realment, un sector industrial audiovisual. L’exemple: el «culebró» de 
TV3, no? Allà hi participen i hi intervenen tots els elements de la producció audio-
visual, tots: els serveis artístics; els actors, que són externs; els serveis de producció; 
els platós; el personal tècnic..., i allò és una factoria.

Al final d’aquella jornada, surt una peça. I això és molt important. Som un sector 
industrial. I això ho diem, ho implorem, quasi, que vostès també agafin aquest con-
cepte, del que són els mitjans públics; perquè, si no, ens quedem en allò tan reduït 
i antiquat que és: «Ah!, vull els mitjans públics per portar-los a que siguin el meu 
instrument.» Doncs, no; no ha de ser això, han de tenir..., demanem que superem 
aquesta concepció tan estreta, no?

El contracte programa. Les aportacions ja els les ensenyarem, n’hem fet moltes. 
També n’hem fet pensant en la viabilitat de l’empresa, és a dir, a llarg termini quines 
necessitats de plantilla tenim, quines necessitats pressupostàries tenim, amb relació 
a tots aquests encàrrecs que tenim i que hauria d’acordar el Govern amb la corpora-
ció i que haurien d’estar àmpliament assumits, opinem nosaltres, per tot el conjunt 
de les forces polítiques, no? Llavors, no m’estenc més, perquè tenim poc temps, però 
aquest informe el tenim i els el farem arribar, no?

Una altra cosa, amb relació a les qüestions econòmiques, a veure..., el pressupost 
de la corporació és massa ajustat, és insuficient. Però, clar, com que potser he vingut 
una mica ara predisposada per la sessió que hem tingut abans, no?, però, a veure, 
hem d’entendre que la inversió que es fa en la corporació és una inversió. És una 
inversió perquè si s’hi fixen, pressupostàriament, és molt rendible. Es fa molta pro-
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ducció. És a dir, amb aquests 30 euros a l’any que li costaria a un ciutadà fer aquests 
mitjans públics, que són la ràdio, la tele, amb tots els seus canals, emissores, més 
l’impuls a la producció, etcètera..., si ho repassem tot, és la bomba d’eficient.

Després, vostès estan una mica preocupats per com s’utilitza, no?; però bé, dei-
xem de tirar-nos..., i ara li robo la frase, a una diputada amb qui vam parlar no fa 
gaire –li robo la frase–, i dic: «L’important, l’important és que ens deixem de tirar» 
–va dir la diputada– «TV3 pel cap i comencem a pensar en el futur dels mitjans pú-
blics, com han de ser i quina és la seva utilitat i rendibilitat per la ciutadania, per al 
conjunt de la ciutadania.» I llavors, crec que anirem més bé.

Segurament diran vostès que som molt ingenus, no?, perquè aquí ara..., aquí hi 
ha una realitat política que..., vaja, no pot contemplar tot això, perquè no..., no s’està 
acostumat, no? Però bé, tenim una oportunitat i l’oportunitat és que ara es pot reno-
var el consell. I es pot renovar el consell, fent-se cas, vostès mateixos a vostès ma-
teixos, que és amb els mateixos criteris que van aprovar fa un any i per unanimitat. 
És a dir, fer la renovació del consell de govern, encara que no hagin fet la reforma de 
la llei –fer la renovació del consell de govern–, amb els criteris d’àmplies majories, 
que vostès mateixos van aprovar, i amb criteri, indispensable, de professionalitat i 
independència. I aquesta és la nostra proposta. I això és el que els volíem dir.

Això és el que vam voler plantejar a la comissió de control, quan s’inaugurava 
la nova temporada, després de molts mesos, massa mesos, sense haver-hi hagut co-
missió de control. I el que volíem dir, des dels comitès, era això: si us plau, senyors 
diputats, que tindran el control de la corporació a les seves mans, canviïn una mica 
la manera de veure-ho. Intentem modificar cap a bé el que és..., el que no va estar bé, 
que va ser la reforma de la Llei de 2012. I, si no ens dona temps a fer ara mateix, una 
nova llei, una nova tramitació, adoptin els seus propis criteris per unanimitat, fets fa 
un any, no? Que eren fer la renovació del consell, amb majories, i amb consensos i 
per àmplia..., i a proposta de tres grups de la cambra, etcètera.

El que van aprovar, és que ho té..., a la resolució o moció la tenen vostès escrita, 
només cal que la agafin i l’apliquin. Perquè és necessari renovar la corporació, és 
clar, perquè abans, la presidenta en funcions ha dit que: «Ostres, és el que el man-
dat marc està caducat.» Sí, sí..., clar, està caducat el mandat marc, estan caducats 
els membres de la comissió de control; no hi ha contracte programa; la reforma de 
la llei s’ha quedat estroncada per dues vegades en les legislatures... Home!, anòmal 
ho és tot, el que té a veure amb el marc jurídic de la corporació. S’ha de resoldre i 
està..., això sí que està a les seves mans, i els demanem que ho arreglin i ho arreglin 
bé. Tenen una oportunitat, tenim una oportunitat, que els mitjans públics siguin, 
veritablement..., superin la conjuntura política, i que la superin perquè no volem... 
–i això ho hem dit moltes vegades i ho hem publicat els comitès d’empresa, els con-
sells professionals i tots plegats–, no volem ser la trinxera.

No hem de ser la trinxera de res. No serveix de res que es tirin vostès la «corpo» 
pel cap. No, no..., el que s’ha de fer és que la «corpo» sigui un bé tan assumit i tan 
estimat i tan apreciat com és, doncs, la sanitat pública, l’ensenyament públic, que 
també està servint massa de camp de batalla per coses que no ho haurien de ser, i 
aleshores, prosperar en aquest camí, no? El de recuperar la corporació com un ins-
trument, però per a la ciutadania. I aquest és, bàsicament, el que volíem..., el que els 
volíem dir.

Tenim una part una mica resolta, que és la dels 20,4 milions de l’IVA. Això no 
és suficient. Ho sabem tots, perquè realment els reptes que hem d’abordar perquè 
des de 2011 hem quedat aturats en el que eren projectes i hi han molts projectes a 
reprendre. Per exemple, abans s’ha parlat, també, del problema de l’espai radioelèc-
tric. Jo crec que era molt interessant, aquest debat que no recordo quin diputat de 
per aquesta banda l’havíeu dit, no?; és a dir, és..., hem de defensar amb ungles l’espai 
radioelèctric públic, no? Aleshores..., a Catalunya, clar!, i a Espanya i a Europa, no? 
I, llavors, aquesta és una necessitat que també teníem nosaltres, com a proposta, en 
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el contracte programa, eh?, la vam plantejar dintre del contracte programa. I hem 
vist que amb la resposta que han fet avui, doncs, mira, també són coses que s’han 
anat assimilant.

Em sembla que jo ja he parlat massa. No sé si se m’ha entès..., ja després com 
que em faran preguntes..., tinc coses més concretes, tenim coses més concretes a dir, 
però potser callo una mica i..., bé.

Marc Olivé Romero (Secretari del Comitè d’Empresa de Catalunya Ràdio)

Gràcies. El que faré primer és estirar una mica del fil del que ha explicat la Ro-
ser. No hem consensuat el seu text, però estem totalment d’acord en tot el que ha dit. 
Llavors, jo aprofitaré i parlaré de coses més específiques de la ràdio.

Abans que res, agrair a tots els grups per haver-nos deixat comparèixer, per una-
nimitat. Al president del Parlament per convocar-nos i mirarem de donar la nostra 
visió sobre aquest tema de la renovació del consell de govern de la corporació.

Llavors..., no cal dir que el comitè d’empresa de Catalunya Ràdio també consi-
derem vital que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no només estigui 
desgovernamentalitzada, sinó despolititzada. Crec que és una cosa comú a qualse-
vol corporació pública de mitjans audiovisuals del món. I, per això, reclamem que 
el Parlament s’oblidi de la llei actual i intenti tirar endavant la renovació del consell 
amb les esmenes que es van aprovar, pràcticament per unanimitat, si no ho recordo 
malament, l’any passat, que seria, almenys, respectar aquest consens mínim de dos 
terços del Parlament i que estigui nomenat, almenys, per tres partits.

Llavors, per parlar de coses més concretes de la ràdio, m’agradaria començar 
perquè..., mira, precisament ha sortit avui, un article de Xavier Bosch al diari Ara 
que explica..., bé, considerem que és una persona ben informada, perquè era col·la-
boradora del programa El suplement i llavors, explica com ha estat, una mica, la 
sortida del director del programa, de l’emissora, no?

Llavors, ha fet una mica..., ha donat bastanta importància al fet de que s’ha tro-
bat..., crec que ho cito literalment, «enmig d’un foc creuat entre lluites soterrades 
de poder entre partits». Això no cal dir que als treballadors de la ràdio ens produeix 
molta preocupació, fins i tot certa vergonya, de que la lluita política acabi afectant 
tant a la configuració de la graella com a la nostra credibilitat, la nostra imatge ex-
terna davant de la ciutadania. Per caminar en la direcció de la despolitització, cal-
dria aconseguir aquest ampli consens.

I, després, en aquest punt caldria recordar que, en la majoria de corporacions 
públiques europees, les de més prestigi, al final..., al final de tot, d’aquest procés de 
renovació de les lleis de l’audiovisual, s’hauria de poder arribar, amb el màxim con-
sens polític, a un concurs públic dirigit per un comitè d’experts escollit per consens 
màxim, sinó per unanimitat, com per exemple passaria a BBC o a mitjans més pro-
pers, com la televisió de l’Hospitalet, o BTV, on veiem que s’ha fet sense cap mena 
de problema i ha donat molts bons resultats.

Per parlar de coses més concretes de la ràdio, hem de..., aprofito aquesta ocasió, 
jo crec que única, per explicar-vos que últimament hem patit força pressió, des de 
fora, tant més enllà dels problemes econòmics. Se’ns ha criticat, des d’altres mitjans, 
des d’altres companys de professió, sovint de manera virulenta, molt bronca..., a ve-
gades amb demagògia, altres vegades amb raó, òbviament; però quasi sempre s’ha 
deixat l’ombra de..., sempre hi havia planant l’ombra de la batalla política al darrere. 
I això és una cosa que creiem que, amb aquests canvis que estem intentant impulsar, 
jo crec que entre tots, aconseguirem treure’ns del damunt.

També s’han organitzat manifestacions i..., bastant bronques, davant de les nos-
tres instal·lacions, han insultat a companys, treballadors nostres; hem hagut d’arribar 
a requerir protecció policial. Això, si ho ajuntem amb la situació delicada econòmi-
cament i l’acumulació de conflictes laborals que hem tingut, durant l’últim mandat 
de la direcció de la corporació..., hem patit un expedient de regulació d’ocupació, 
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jubilacions anticipades –això ho compartim amb la tele–, una reducció de plantilla 
notable..., el resultat és que aquesta plantilla reduïda és clarament insuficient per als 
objectius que ha de cobrir la ràdio pública catalana, o aquesta és la nostra opinió.

També ha provocat que..., la manca de contractació deguda a la política d’austeri-
tat, òbviament, per contenir la despesa de la corporació amb uns pressupostos tan li-
mitats, ha provocat un envelliment de la plantilla i un gap generacional que hauríem 
de resoldre al més aviat possible.

Què més? Bé. En aquest sentit, si hem pogut mantenir el ritme i els nivells de 
qualitat que se’ns reclama, com han demostrat les audiències i les diferents enques-
tes que s’han fet en aquest sentit, ha estat bàsicament... –per altres motius, però–, 
bàsicament pel compromís dels treballadors que han acabat fent, doncs, potser més 
del que se’ls hauria de requerir com a treballadors, i moltes vegades a costa de la 
seva salut. Si..., com es pot comprovar, si es comproven les dades de baixes laborals 
que hem tingut últimament.

D’altra banda, estem molt contents d’haver recuperat iCat per a l’FM. Crec que 
és un èxit de tots, que ens hem de felicitar; però, en aquest cas, per dotar-la de prou 
contingut en un projecte a llarg termini, cal un pressupost estable i no haver de na-
vegar enmig de l’actualitat política per saber de quin pressupost disposem, i què es 
el que es pot fer o deixar de fer. És una mica relacionat amb el que us he explicat 
abans. No ajuda que al mig de la temporada, els pressupostos es vagin variant, per-
què després tots els programes de producció pròpia han de fer malabarismes amb 
els recursos que queden disponibles, s’han de canviar projectes de programa enmig 
de temporada.

La confecció de la programació d’estiu també..., tenim constància que ha costat 
molt de fer, que s’està fent bastant sota mínims i, un altre cop, gràcies a l’esforç i al 
compromís de tots els treballadors de la casa.

En la mateixa línia volem denunciar que la pèrdua dels corresponsals de territori 
que teníem –això és una reivindicació antiga– ens ha fet perdre presència en el ter-
ritori i la reducció de les desconnexions territorials al mínim possible, tot i que ha 
estat substituït per un programa que intenta acumular tota la informació, diguéssim, 
més regional del país, creiem que també ens ha fet perdre presència i influència al 
territori.

També creiem que les mesures com la dels corresponsals compartits, televisió i 
ràdio, que són mesures que creiem que naixen, també, de l’austeritat econòmica, de 
la contenció pressupostària, ens ha fet perdre pes en la informació exterior, la ràdio 
davant de la tele. Això és un problema que és bastant evident, la tele és un mitjà 
bastant més important, té molta més visibilitat i, en aquest sentit, la mateixa inèrcia 
fa que la ràdio perdi pes davant de la tele. Creiem que és comprensible, no s’ha de 
culpar ningú d’això.

Tots seguit, les mesures d’estalvi s’han pres amb caràcter urgent i tenint en comp-
te la situació de cada moment, i no amb una visió a llarg termini. Per això diem que 
necessitem un contracte programa que ens doti d’un pressupost estable i suficient. 
I, d’alguna manera, la frase seria que volem que el pressupost sigui a llarg termini i 
sigui el necessari per a la ràdio, i no que la ràdio sigui la que s’ha d’adequar al pres-
supost de cada moment.

Finalment, vull parlar una miqueta de que ens agradaria que s’introduís, més 
endavant, potser, a la llei, sense voler fer una proposta concreta –perquè ja ho vam 
venir a fer l’any passat–, que s’introduís el concepte de cogestió o almenys de parti-
cipació dels treballadors dins del consell director de la corporació, és a dir, que una 
sèrie de treballadors –sense entrar a discutir quin nombre hauria de ser– hauria de 
poder participar del consell de direcció de la corporació per millorar la fluïdesa, la 
comunicació entre treballadors i direcció, que moltes vegades hem trobat a faltar, 
durant tot aquest temps. I també creiem que en general, amb la resta de mesures, 
en tenir un pressupost estable, en poder apartar les lluites polítiques dels mitjans de 
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comunicació, en general crec que tindríem uns mitjans encara de més qualitat i crec 
que gaudiríem de més confiança encara, perquè creiem que és molta, de la ciutada-
nia i de la societat a la qual ens devem com a servei públic.

I ja està, fins aquí.

El president

Doncs moltes gràcies per la vostra exposició, molt clara i concisa. Passarem, 
doncs, a la intervenció dels diferents grups parlamentaris, i començarem pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula la diputada Carmen de Rivera, per un 
temps d’entre cinc i set minuts. Té la paraula.

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, president. En primer lugar, agradecer vuestra comparecencia. Hemos 
escuchado atentamente..., aparte de que ya habíamos hablado con vosotros, he-
mos tenido la oportunidad de hablar con vosotros. Y, bueno, respecto a lo que ha-
béis comentado en los puntos principales, como sería la necesidad de revertir las 
retallades y la incorporación o la readmisión de Joan Biosca, pues nosotros también 
nos congratulamos. Nos parece, bueno, pues, importante, que haya efectivamente un 
corresponsal en Latinoamérica.

Respecto a estabilizar la corporación, hombre, es evidente que el contrato pro-
grama consiste en el business plan de una empresa. Parece increíble, y a quien se lo 
cuentes, a cualquier empresario que se lo cuentes, o si la gente se enterara, o sea, el 
público en general, se enterara de que desde el año 2009 estamos sin business plan 
o sin este documento, contrato programa, pues no me extraña que haya..., y que de-
nunciéis vosotros una inestabilidad. Porque, claro, entendemos también, como vo-
sotros, que no hay excusa. O sea, aquí se ha pretendido, de alguna manera, decir: 
«Hombre, que no sé qué, que no ha habido mane..., que vosotros..., que teníamos 
este...», hace casi diez años y, verdaderamente, parece que es fundamental, vamos, 
que se haga y cuanto antes.

Hemos escuchado vuestras razones cuando habéis hablado de este falso proble-
ma que hay entre la producción pública y la privada, que también era una excusa 
más para no tener este business plan, digamos, este contrato programa.., bueno, me 
ha parecido a mí que lo vinculabais de alguna manera... Bueno, nosotros os escu-
chamos, y veremos a ver. Desde luego, lo tendremos en cuenta para próximos acon-
tecimientos, y a ver qué pasa.

Respecto al presupuesto insuficiente, bien... También de acuerdo que a lo mejor 
pasan eventualidades, como ha pasado ahora con esto del IVA, y que... Un presu-
puesto nunca parece suficiente, pero nosotros somos partidarios también de reducir 
grasa y potenciar el músculo e invertir verdaderamente en lo que se necesita.

Por último, respecto a la renovación del consell de govern, estamos absoluta-
mente de acuerdo con lo que vosotros proponéis y decís. Estamos de acuerdo, creo, 
todos los grupos, por..., coincidimos totalmente: criterios amplios, de mayoría y 
consenso. Esperamos que no se repita, en el caso de la «corpo», la vergüenza que ha 
pasado con Radiotelevisión Española. Solamente esperamos esto.

Y nos parece también preocupante que no haya esta renovación del consell de 
govern, porque junto con la falta de contrato programa y esta no renovación, pues 
lo que tenemos es que es anómalo, como habéis dicho vosotros –y yo lo comparto–, 
todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de la «corpo». Es evidente que la 
«corpo», con lo importante que es, como marco de producción de contenidos au-
diovisuales y como empresa, digamos, no puede continuar así. O sea, esto se tiene 
que regularizar, y no me extraña que estéis preocupados, como trabajadores y como 
componentes de esta empresa. Por tanto, contad con nuestro apoyo y creo que con 
el apoyo de todo el arco parlamentario.

Gracias.
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El president

Gràcies. Ara és el torn del Partit dels Socialistes, té la paraula el senyor David 
Pérez?, el diputat David Pérez?

David Pérez Ibáñez

Moltíssimes gràcies per les vostres intervencions. Efectivament, fa temps que 
estem parlant dels mateixos temes, i és en aquest moment absolutament incom-
prensible que a hores d’ara encara no tinguem un contracte programa, que, ho hem 
dit moltes vegades en aquesta comissió, té fonamentalment tres compromisos: un, 
l’estabilitat econòmica i financera; dos, l’estabilitat laboral, i tres, el compromís del 
Govern i dels ciutadans amb un servei públic, amb uns paràmetres de qualitat en 
aquesta prestació de servei públic.

Efectivament, el contracte programa del 2006-2009 plantejava aquests elements 
d’estabilitat financera, aquests elements d’estabilitat de personal –demanant que no 
hi hagués increment de personal–, i es plantejaven també elements de qualitat i de 
mesura d’aquesta capacitat de servei públic que han de tenir els mitjans públics que 
tots nosaltres estem defensant.

Reiteradament es diu: «Ja, però és que això de l’IVA ens “destrontolla” tot.» 
En el contracte programa que ja no està vigent, del 2009, es preveia que quan hi 
haguessin variacions importants, per exemple, en aquest tema –clàusula número 
13– es pogués modificar el contracte programa. Això ja estava previst en l’ante-
rior contracte programa. Si us plau, deixin de dir-ho –deixin de dir-ho. Si tinguéssim 
contracte programa, això de l’IVA no hagués destorbat tant els mitjans públics. Dei-
xin de dir-ho. O sigui, ha passat perquè no tenim contracte programa. Si vol, miri, 
els llegeixo la clàusula número 13: «La comissió de seguiment proposarà a les parts 
la revisió d’aquest contracte programa en els supòsits de variacions significatives en 
les magnituds bàsiques que determinen les necessitats de finançament.» Estem par-
lant d’això. Per què no tenim contrac...? «Firmat: senyor...» –dic totes les signatures, 
aquesta vegada, com sempre–, «signat, Joaquim Nadal, Antoni Castells, Joan Majó» 
–també ho dic ara, eh? Per tant, escolti’m, que no diguin que això de l’IVA ens «des-
trontolla» tot. No. I si tinguéssim contracte programa no haguéssim patit tant.

Hem de decidir quant costen els nostres mitjans públics; això és el que hem de 
decidir d’una vegada entre tots. I, una vegada ho tinguem clar, fem un pla plurianual 
d’evolució d’aquest cost, per estabilitat financera, estabilitat pressupostària, estabi-
litat de la plantilla i estabilitat del servei públic que es dona. Perquè hi ha un pro-
blema, i ningú ho vol dir: cada vegada que els representants de la corporació van al 
Govern a demanar més diners, cau alguna ploma. I això ho estem veient –i això ho 
estem veient. El Govern demana compromisos a canvi; també..., no és cap delicte; 
és que és humà, és lògic, vull dir: «Jo et dono..., però, si us plau, això, arregla-m’ho. 
A veure, aquest advocat, si pot sortir una mica més, a veure si podem fer un...» És 
així –és així. «–Fem un programa d’això, i a veure si aquest tertulià i tal... –Escol-
ta’m, que ja són sis... –És igual. Encara que siguin els sis de la mateixa tendència, 
no passa absolutament res.»

Jo no vincularia, senyor Olivé, audiència i qualitat. Jo sé que vostè ho ha dit amb 
bona intenció, eh?, però jo no ho vincularia, i menys des dels mitjans públics. (Veus 
de fons.) Bé, doncs ho retiro. Però moltes vegades es diu això, no?, vincular audièn-
cia i qualitat. En aquest moment, a la televisió espanyola, els canals de televisió 
espanyola privats són els que tenen més audiència, i, sincerament, moltes vegades 
els que tenen menys qualitat. I on trobem la qualitat, encara que no sigui amb tota 
l’audiència? En els mitjans públics; són els que tenen més qualitat de servei. Parlo 
de Televisió Espanyola, parlo de TV2 i, lògicament, parlo també de TV3; programes 
d’altíssima qualitat que tenen poca audiència. És que per això hi ha un servei públic 
de televisió pública, perquè pugui passar això, tranquil·lament. No ens obsessionem 
amb el tema de l’audiència.
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Estem fent una ràdio i una televisió públiques amb diners públics i, per tant, han 
de tenir controls públics. Això és una comissió política, sí, que controla els mitjans 
públics. És bo... Ja ho sé, és veritat, des de fora, que estem tot el dia..., sembla, no?, 
que... Però això és bo, i això és necessari, i això obliga els representants a que de ve-
gades mirin de rectificar, mirin de fer una ràdio i una televisió públiques que siguin 
millors. És cert, eh?, hi insisteixo: segurament des de fora sembla que estiguem tot 
el dia... Però és un exercici absolutament necessari que ja m’agradaria a mi, i suposo 
que a la resta dels que estem aquí, que es pogués fer també a la resta de televisions 
privades.

Absolutament d’acord amb tots els plantejaments que vostès han fet, i especial-
ment amb la possibilitat de que hi hagi una major implicació dels treballadors, dels 
comitès, dels representants dels treballadors, en els organismes de decisió o de ges-
tió de la ràdio i la televisió públiques. Potser no ens posarem d’acord amb la quanti-
tat, amb les quotes, amb la..., no?, però sí que, amb l’esperit de que vostès han d’in-
fluir més en les decisions que es prenen des dels òrgans de gestió, amb nosaltres, en 
aquest sentit, poden comptar tranquil·líssimament.

En qualsevol cas, hi insisteixo, moltíssimes gràcies per les seves manifestacions, 
i jo crec que, com amb la resta de grups, poden comptar sempre amb nosaltres.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passem al torn de Catalunya en Comú Podem; la diputa-
da Marta Ribas té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. La veritat és que a vegades tenim una mica de sensació de 
bucle, quan parlem dels mitjans de la corporació, no?, igual que en molts altres te-
mes (l’oradora riu), però de bucle de, sempre, anar repetint les mateixes qüestions, 
les mateixes reivindicacions... Jo els volia agrair la responsabilitat i la constància i 
el rigor amb què els comitès d’empresa, tant de TV3 com de Catalunya Ràdio, han 
treballat en aquest bucle i continuen portant-nos els temes centrals i les qüestions de 
fons als grups parlamentaris en aquella feina que hem de fer, doncs, d’impulsar i 
de controlar, també, com funciona la corporació.

Respecte a les qüestions concretes que ens plantejaven, en el tema de contracte 
programa, més enllà de la pregunta de la sessió de control que hem fet abans i que 
ja he dirigit a la presidenta en funcions, només volia afegir un petit element. Evi-
dentment, el contracte programa, hi insisteixo també, hauria donat una estabilitat 
més gran per poder afrontar, doncs, les situacions d’eventualitats que hi ha hagut 
durant aquests darrers anys, però, evidentment, també el contracte programa serveix 
per garantir la independència dels mitjans de comunicació públics. O sigui, tenir un 
contracte programa signat amb el Govern, que fixa quins són els drets i els deures 
de les dues parts, dona més independència i més capacitat d’independència als mit-
jans de comunicació públics que haver d’anar a negociar, any rere any, el pressupost 
amb un govern determinat. Per molt que, durant aquests darrers anys s’hagi dit que 
s’ha desgovernamentalitzat la corporació, simplement perquè s’ha fet dependre del 
Parlament de Catalunya i no del Govern com a ens, en realitat s’ha governamentalit-
zat molt més del que ho estava abans, perquè s’ha fet dependre anualment de la ne-
gociació pressupostària, que és el que al final acaba marcant més, no?, una direcció 
d’un mitjà de comunicació, anar cada vegada a un despatx del Govern a negociar 
això, i, per tant, ha estat molt més governamentalitzada del que havia estat abans. 
I crec que aquest element s’ha de tenir present. És important, especialment des dels 
grups parlamentaris, si volem defensar, doncs, els principis del mandat marc apro-
vat per aquest Parlament, els principis del concepte pel qual es creen uns mitjans de 
comunicació públics, com a garants del dret a la informació de la ciutadania, i no 
com a garants del dret a informar d’un govern. Per tant, necessitem que els mitjans 
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de comunicació públics siguin independents i que els posem les condicions perquè 
siguin independents.

I una de les principals condicions és el contracte programa, que li dona la inde-
pendència econòmica, a partir d’un compromís de pressupost plurianual, per part 
del Govern de la Generalitat. I no fa ni tan sols dependre-ho dels grups parlamenta-
ris quan aprovin un pressupost, eh? Hi ha una garantia i un compromís plurianual.

Es deia, ara, per part del senyor Pérez, no?, hem de decidir, què ens costen els 
mitjans de comunicació públics, evidentment. Això és un..., no?, és la clau d’aquest 
element, d’aquesta sostenibilitat.

I, com vostès ens plantejaven, s’ha de tenir en compte aquest paper dels mitjans 
de comunicació públics, no només com a garants del dret a la informació de la ciu-
tadania i d’un dret a la informació plural, veraç, etcètera, sinó també com a motor 
del teixit audiovisual del país. I això –bé, nosaltres ho anem reclamant, també, per 
altres vies–, crec que requereix d’una valoració, més enllà del que ja fa el teixit i del 
que fan els mateixos professionals, des del mitjà, potser d’una valoració des d’em-
presa i des de cultura, de quin és el volum i la importància per al present i per al fu-
tur, de Catalunya, del teixit industrial que comporta el teixit audiovisual en el país, 
quina aposta es vol fer, com a país, per impulsar encara més aquest teixit i, per tant, 
quina part d’aquesta aposta l’ha de fer la corporació.

Jo crec que no l’ha de fer, només, la corporació, eh? L’ha de fer també empresa i 
l’ha de fer cultura. Però potser hi ha una part del pressupost d’empresa i de cultura 
que, per la millor manera de destinar aquests diners a l’impuls d’aquest teixit, val 
la pena que vagi cap a la corporació. És una de les maneres de plantejar-nos com 
s’incrementa, el pressupost de la corporació, no només ha de dependre, no?, d’allà 
on depèn, fins ara, sinó que potser una part ha de venir, directament destinada per 
aquest destí directe que ha de tenir percentualment, també, l’activitat de la corpora-
ció, en impulsar el teixit audiovisual del país.

Un tercer element. Home, la insuficiència financera, evidentment, ha fet patir 
molt la gent de la casa, els treballadors i treballadores, especialment; però també ha 
rebaixat la qualitat. I vostès també ho posaven de manifest. Rebaixar la territoria-
litat, eh?, la connexió amb el territori, amb el dia a dia del que passa a cada poble i 
ciutat de tot el territori, és rebaixar la qualitat d’uns mitjans de comunicació públics. 
Això no ho faran, perquè és car, els mitjans de comunicació privats, això ho han de 
fer els mitjans de comunicació públics, informar-nos del que passa a un petit poble 
del Pallars. Això es fa tenint gent al territori i això és car. I això és el que s’ha reta-
llat primer, en el cas de Catalunya Ràdio, que si alguna cosa tenia de molt potent, 
era aquesta xarxa territorial. 

Bé. Crec que amb això perdem molt: perdem com a país, perdem com a mitjans 
públics i perdem com a periodisme. És greu i és una de les coses que s’haurien de 
revertir. I també hem patit en audiència, per molt que les audiències siguin bones, 
però també hi ha hagut repercussions en l’audiència d’aquestes retallades. I jo reivin-
dico el cercle virtuós de tenir qualitat i audiència, les dues coses. I això era un cercle 
virtuós que complien els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
i que hem de lluitar perquè continuïn complint.

I l’altre element, home... (l’oradora riu) la clau de volta, l’altra clau de volta: la 
renovació necessària del consell de govern de la corporació. Saben, però els la rei-
tero, la voluntat d’aquest grup parlamentari, nostre, de canviar les lleis. No només 
s’han de revertir els canvis fets el 2012, sinó que s’ha d’anar més enllà. Hem de fer 
lleis que responguin a la situació actual i de futur. S’ha de parlar de situacions de 
concurs. S’ha de parlar de la cogestió, de com aprofitar bé el know-how que existeix 
a la mateixa casa, a partir dels professionals de la casa. S’han de canviar moltes més 
coses, en aquestes lleis.

Nosaltres reivindiquem que hi hagi aquests canvis de lleis. Hauríem volgut que 
sigui amb un canvi ràpid d’aquestes lleis que es faci aquesta renovació, però no està 
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sent possible que sigui així. Per tant, en el mentrestant, el que no podem és mante-
nir-nos amb un consell de govern caducat. I també reivindiquem que es compleixin 
les mocions.

Per tant, mirin, jo sí que espero que la corporació s’emmiralli en el que ha pas-
sat aquesta setmana i aquests darrers mesos a Radiotelevisió Espanyola. Jo vull una 
corporació que no sigui menys que Radiotelevisió Espanyola. Vull que el seu consell 
de govern s’elegeixi per concurs públic i que, mentre no es faci aquest concurs pú-
blic, fem una renovació a partir d’una votació en aquesta cambra, al més aviat possi-
ble, que sigui d’àmplies majories, que compleixi la voluntat de que vingui d’un con-
sens ja previ; que siguin de professionals que puguin assumir aquests reptes d’aquest 
moment i que no només..., no se segueixi usant la «corpo» com a arma llancívola, 
sinó que tampoc continuï sent un espai de repartiment de poder entre convergents 
i republicans.

Crec que si ens cal recuperar el diàleg al país i recuperar els grans consensos, un 
dels temes dels grans consensos és recuperar els consensos respecte als nostres mit-
jans de comunicació públics. I aquest gran consens no l’ha trencat el procés; aquest 
gran consens el van trencar Convergència i Unió i el Partit Popular, l’any 2012, re-
vertint unes lleis que havien estat de consens. Per tant, prenguem-nos també, aques-
ta voluntat de recuperar els consensos, trencats des de fa molt de temps.

El president

Moltes gràcies. Ara és el torn de la diputada Natàlia Sànchez, del Grup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent; té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé. Bon dia, moltes gràcies per venir i moltes gràcies, també, per la vostra llui-
ta, que també ens fem nostra. Perquè crec que moltes de les qüestions que..., o cre-
iem que moltes de les qüestions que esteu plantejant, estan en el marc de la lluita. 
Perquè, a dia d’avui, especialment la que té relació amb la governança, des del nos-
tre punt de vista, per l’experiència o poqueta experiència en el meu cas personal, 
però, per l’experiència que tenim, no està garantida –no està garantida– per part dels 
partits que formen part del Govern.

Nosaltres, la setmana passada preguntàvem al president Quim Torra, sobre si 
es comprometia, si hi havia un compromís d’aprovar la governança de la «corpo» 
amb majories àmplies de dos terços. I, bàsicament, ens va contestar que es regiria a 
la normativa actual, que és, com saben, la que ja va modificar Artur Mas en el seu 
moment.

Llavors, també..., previ, me’n vaig uns mesos més enllà, en la negociació que 
vam tenir, també, amb Junts per Catalunya o Esquerra, nosaltres vam posar aques-
ta qüestió sobre la taula, de forma molt vehement i com una línia vermella impor-
tant. Així mateix, com l’avenç en la cogestió. I va ser una línia vermella per part 
de l’Acord de govern que s’ha donat en aquesta legislatura. I, per tant, entenem que 
també el repartiment de cadires, en aquest sentit, ha format part de..., i la televisió 
pública i la corporació, ha format part d’un acord de partits.

Per tant, emmarco aquesta compareixença i la vostra lluita com a tal, com una 
lluita en la qual nosaltres hi estarem al costat. No renunciem a que això pugui can-
viar, i, per tant, emplacem als grups polítics que formen part del Govern a que pu-
guin canviar aquesta percepció. I, per tant, avancem amb els dos terços i que es 
mantinguin en el consens de la renovació i de l’actualització de la llei, que es va 
tancar l’any passat i que, per tant, entenem i esperem que aquests mesos hagin estat 
uns mesos d’impàs i que s’hi sumin, com sembla que podria ser, i que, per tant, es-
perem que així sigui.

Però, tanmateix, ja s’ha dit: dos terços de la cambra no garanteixen ni la desgo-
vernalització ni la despartidització de la governança. I per cert, moltes vegades ja 
dic..., porto poc, sento parlar el diputat Pérez, i sembla mentida –i si no m’equivoco– 
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que el senyor Brauli i el consell el van votar juntament Convergència, PSC i PP. I, de 
fet, també, quan hem parlat alguna vegada, sobre la renovació de la llei, i per tant, 
de la forma que ha de tenir aquest Govern, la sensació –i és una intuïció, per tant, no 
vull equivocar-me– és que, precisament, al PSC li ve de gust que hi hagi un comi-
tè..., una governança molt més gran, perquè així tots hi tindrem una cadira.

Nosaltres volem mostrar que la CUP - Crida Constituent no vol una cadira, sinó 
que el que volem és treballar, precisament, per una de les propostes que trobem es-
pecialment interessant, que és la d’avançar cap a la cogestió o comprometre’ns en la 
presència directa del comitè en l’òrgan de govern dels treballadors. De fet, ho hem 
dit més d’una vegada, una de les conclusions de..., o una de les virtuts dels mitjans 
públics del país, i pels quals, també, és molt assenyalat i especialment per als partits 
contraris, el procés d’autodeterminació del país, és que són uns mitjans que neixen 
d’una voluntat civil i d’un procés, també, civil.

I al Congrés de Cultura Catalana el debat sobre els mitjans públics va ser impor-
tant, i una de les coses que aquell Congrés de Cultura Catalana, en el seu moment, 
en un moment de debat constituent, també, va posar sobre la taula, era la necessitat 
de fer uns espais de governança dels mitjans públics, cogestionats amb els treba-
lladors. I, per tant, nosaltres entenem que la despartiditizació ha de passar, tant sí 
com no, per la presència dels mitjans. Perquè, si no, ens podríem trobar amb coses 
tan surrealistes com que..., insisteixo amb el senyor Pérez, demani, per exemple, la 
quota per compensar l’advocat Cuevillas..., jo que sé, per exemple, amb l’advocat de 
Vox, m’ho invento. No és això el que volem. I estarem d’acord en que això no avan-
ça cap a uns mitjans professionals, cap a uns mitjans amb unes línies informatives 
plurals.

I acabo, també, fent una referència a la pluralitat, que nosaltres creiem que també 
s’ha de tenir una..., s’ha d’anar avançant més enllà –estic d’acord amb la companya 
de Catalunya en Comú Podem–, cal tenir una mirada que no sigui tan barcelona-
cèntrica, que recuperem la visió comarcal arreu del territori; també recuperar l’es-
pai català de comunicació audiovisual, amb tots els Països Catalans, i també en la 
presència pública de la diversitat del país. Perquè tots sabem que al país no tots són 
homes, heterosexuals, blancs. I, per tant, cal avançar en la diversitat, des de totes les 
perspectives. Perquè, hi insisteixo i ho dic sempre, la diversitat del país no està en 
aquestes quatre parets, sinó que està al carrer, està fora, i aquestes quatre parets i la 
diversitat d’aquestes quatre parets no representa la pluralitat i la diversitat cultural i 
lingüística i política del país.

El president

Moltes gràcies. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Popular, però com que 
no hi ha cap representant, passaríem al següent grup, que és Esquerra Republicana. 
I tindrà la paraula el diputat Gerard Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. En primer lloc, agrair a la Roser i en Marc, doncs, que sigueu 
avui aquí, a la comissió. No perquè ens hàgiu..., és a dir, no és que hàgiu explicat 
res de nou en el sentit de que... –sé..., a nosaltres, però no només al nostre grup, sinó 
que heu parlat amb tots els grups parlamentaris, no?, doncs–, de que aquestes qües-
tions que preocupen, algunes de les quals són urgents, com bé dèieu, les heu anat 
comentant amb tothom. Per tant, crec que està bé «oficialitzar-ho», no?, entre come-
tes, aquí, en la comissió i poder-ne parlar i discutir. Com n’hem parlat amb vostès, 
i segurament amb matisos, però, compartim bona part, no?, les reivindicacions o 
plantejaments que vostès poden fer.

Efectivament, en primer lloc, situaven la qüestió dels ingressos, no?, dels recur-
sos. Això donaria un... –em sembla que era la diputada Ribas, no?, que en parlava–, 
efectivament, donaria per un debat llarg, no?, perquè en algun moment, fins i tot 
s’havia parlat de l’impost, etcètera. No hi entrarem ara, aquí, sens dubte; però és ve-
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ritat que, efectivament, la..., si hi ha alguna cosa clara, diguéssim, és que els mitjans 
públics de Catalunya estan infrafinançats, diguéssim, si els comparem, no?, amb la 
resta de mitjans públics de mida similar, o..., en qualsevol cas, amb mitjans públics 
de l’àmbit europeu, no?

I, per tant, efectivament, és una qüestió que ens preocupa. El Govern, efectiva-
ment, la primera decisió que va prendre, en el primer consell de govern, diguéssim, 
va ser fer aquesta injecció dels 20,4, extraordinària. Però, en qualsevol cas, és cert, i 
jo crec que tots els grups n’han parlat, que és una de les qüestions que cal solucionar, 
no?, de cara al futur, i que, sens dubte, és veritat, doncs, que la situació econòmica 
del país no hi ha ajudat i això ha afectat a tot arreu, però especialment, també, als 
mitjans de comunicació públics. I, per tant, hi hem d’entrar.

La segona qüestió que també plantejaven d’una manera clara era la renovació. 
I nosaltres som del parer que cal fer la renovació del consell de govern. Ho saben 
vostès, també els ho hem dit i, per tant, aquí ens hi trobaran –aquí ens hi trobaran.

A vegades, es genera un..., no diré un fals debat, perquè no ho és, però sí que 
crec que es pot generar confusió amb els termes de la llei, no? És evident que, si 
volem renovar el consell, d’una manera més o menys urgent o imminent, s’haurà de 
fer amb la llei actual, no?, no amb l’antiga, amb l’única que és vigent. Això vol dir 
que només s’ha de fer amb els criteris...? No, no... –no, no–, en absolut. Això vol 
dir –això vol dir– que hem de buscar, efectivament, els màxims consensos; que hem 
de buscar les majories més àmplies possibles; que hem de fer-ho en base a aquells 
acords polítics de la moció que vam –efectivament i vostès ho recordaven, a més a 
més, no?– acordar entre tots els grups parlamentaris. I crec que la voluntat és estric-
tament aquesta, eh?, també els ho dic de manera sincera.

Però ho deia en el sentit de que la llei, clar, actual és la que és, no? Però, en 
qualsevol cas, nosaltres coincidim que cal renovar el consell de govern i, per tant, 
doncs..., en aquest sentit, també ens hi trobarem.

I, amb la reforma de les lleis, diguéssim, no?, que això també vostès n’han parlat, 
és, efectivament, una de les qüestions que, malauradament, ha quedat..., ha decaigut, 
no?, amb el finiment de la legislatura, en les darreres dues ocasions, i que, de fet, 
recordo el president –no és per tirar-li floretes, no?–, però en el primer dia que cons-
tituíem la comissió va ser un dels punts que varen sortir com a treball que hem de 
fer –que hem de fer– i que aquesta legislatura, sí, no pot acabar sense que haguem 
culminat la reforma.

És veritat que teníem acord, deixi’m-ho dir, de manera parcial, no?, només en 
alguns aspectes concrets, i que hi havia moltes altres qüestions, eh?, que quedaven 
pendents, que potser no són tan..., no sé si mediàtiques o tan importants, perquè ho 
són molt, no?, però, vaja..., que queda feina a fer, també, a banda del consens o de 
l’acord, diguéssim, que teníem sobre alguns preceptes concrets.

Han sortit moltes qüestions. Per tant, no entraré en les que ja han sortit, no?, de 
delegacions, etcètera –l’espai comunicatiu català, per no reiterar-me, no?–, però que 
segur que hi podríem entrar.

Però jo els en volia plantejar una que no havia sortit, però saben que, per mi, és 
important, que és el rejoveniment de la plantilla. Potser perquè el senyor Pérez ja 
feia preguntes quan jo tenia quatre anys (l’orador riu) i, per tant, jo, diguéssim, crec 
que és important el rejoveniment de la plantilla i crec que és una de les qüestions 
difícils de la situació actual de la corporació, la mitjana d’edat, no?, i que no ha en-
trat, diguéssim, gent nova. 

I això vinculat al que també, nosaltres, ja els vam plantejar, a vostès, en aquest 
cas, la legislatura passada, no?, que era el pla de prejubilacions parcials, en el sentit 
de poder fer aquesta transferència de coneixement, que sempre hem dit que és bona. 
Perquè a TV3..., bé, a TV3 no, a la corporació en general, a la tele, a la ràdio, a tots 
els, diguéssim, departaments de la casa, hi ha excel·lents professionals amb una tra-
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jectòria increïble i que tenen una experiència acumulada, que és molt important que 
es pugui transferir, que no es perdi, no? 

I per tant, diguéssim, aquestes dues qüestions, que al nostre entendre van força 
vinculades, no? –per nosaltres, com a mínim–, sí que..., com que no havien sortit 
–i nosaltres creiem que és un dels punts, sens dubte, importants de la casa–, doncs, 
volíem posar sobre la taula. Per tant, per part meva ja està. 

I només traslladar-los, a banda de l’agraïment, el suport als treballadors, que, 
efectivament, el senyor Olivé ha fet referència dels atacs que van patir, especialment 
a la ràdio. Tot i així, va haver-hi manifestacions ultres també a TV3, el 155. I, per 
tant, com a mínim, des del nostre grup parlamentari, fer-los arribar tot el suport, 
doncs, als treballadors de la corporació.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passem, doncs, al Grup de Junts per Catalunya. I té la 
paraula el diputat Josep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. Gràcies als comitès. S’han dit moltes coses i contestaríem 
moltes coses que s’han dit als grups, però, si no, no acabaríem, i crec que a qui ens 
hem de dirigir és, sobretot, al comitè, que és qui compareix avui.

Només una petita cosa, en qualsevol cas, per coses que he sentit: si hi ha un mo-
del de televisió i de com..., i com s’elegeixen els consells d’administració de televi-
sions, ha de ser el de Ràdio i Televisió Espanyola, anem ben arreglats. Sempre es 
donen per... (L’orador riu.)

A veure, sobre revertir plans de retallades i el contracte programa, ens vam veure 
a principis d’any i és veritat que, en aquell moment, la situació no és la d’ara. No hi 
havia govern i així hi havia l’aplicació del 155; una situació incerta, per la repres-
sió, per empresonament i exili del Govern legítim, i un bloqueig en el Parlament, 
que no s’han respectat les majories sortides el 21 de desembre durant molts mesos. 
O sigui, i s’ha hagut de desencallar sense que es respectessin com s’haurien d’haver 
respectat.

Llavors, en aquell moment que ens vam veure el panorama realment era molt 
complicat i alarmant, no? I per als mitjans públics catalans que, a més a més, han 
sigut un dels centres, un dels objectius d’aquesta repressió, també, i persecució.

Afortunadament, des que s’ha constituït el nou govern s’han conjurat moltes 
d’aquestes amenaces. Ho hem vist també durant la compareixença dels responsa-
bles dels mitjans abans. Fins i tot, creuem els dits, vull dir l’amenaça de la interven-
ció dels mitjans, que també ha planat sobre aquí durant un temps per part del govern 
espanyol i els seus sequaços.

Però, afortunadament, s’han pogut conjurar alguns d’aquests problemes, gràcies 
a una de les primeres decisions que va prendre el nou govern, que va ser precisament 
el compromís que hi havia hagut durant les eleccions de fer l’aportació extraordinà-
ria dels 20,4 milions d’euros per solucionar al màxim els problemes, si més no els 
més alarmants, no?

Però, a pesar d’això, posem-hi context aquí també. Entre tots hem de recordar 
que la normalitat en aquest país no s’ha recuperat, eh? Continuem tenint..., tenim 
govern però la normalitat no s’ha recuperat. Tenim presos polítics i la situació no és 
normal. Per tant, plantejar tot aquí en termes d’absoluta normalitat, d’un context de 
normalitat, no em sembla que sigui el que correspongui encara en aquest moment. 
Que no vol dir que no hàgim d’abordar totes les qüestions i, a més a més, és veritat, 
tot el que plantegeu és el que hi ha i s’ha d’abordar, no?

Un cop dit tot això, Junts per Catalunya també volem deixar constància que 
aquests moments complicats, derivats d’aquesta aplicació del 155 i de les restric-
cions econòmiques que ja venen de més anys enrere, però que també posem-les en 
context, és en el conjunt dels departaments de la Generalitat que hi ha hagut restric-
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cions econòmiques –i això ho puc dir com a ciutadà però ara també com a diputat, 
que és el mateix que pensava com a ciutadà–, és difícil entendre que si hi hagut re-
tallades en la sanitat o en l’ensenyament o en moltes altres coses, no hi hagués hagut 
també ajustos pressupostaris als mitjans d’això. Ara, no vol dir que no treballem tots 
plegats perquè estiguin absolutament ben finançats.

Doncs dic que volem deixar constància que, a pesar d’aquesta situació, s’ha sal-
vat d’una manera excel·lentment digna, sobretot gràcies a la feina dels treballadors 
dels mitjans públics que vosaltres representeu. Sobretot per això, perquè igualment 
com quan es parla de salut i s’ha de dir que el sobreesforç que han fet els treballa-
dors de tot el sistema de salut, doncs, a TV3 i a Catalunya Ràdio i als mitjans pú-
blics, també ha sigut així. Per tant, felicitats des d’aquí també –jo crec que també 
convé felicitar-nos per això– per la bona feina que han fet tots els treballadors.

Però també, diguem-ne, quan dic que s’ha salvat molt dignament, també jo crec 
que hem de parlar de que la direcció també ha fet una bona feina. En aquests mo-
ments els resultats d’audiències, de qualitats i de qualitat, també així ho demostren.

I també, jo crec que no ha sigut fàcil la feina del consell de govern de la corpo-
ració que ha entomat una situació molt complicada i prendre decisions com les que 
s’han pres no és fàcil, poden ser més encertades o menys, però no és fàcil. I ha hagut 
d’entomar una situació molt complicada. Per tant, també, felicitar-lo des d’aquí, no?

Les tensions hi han sigut. És veritat, perquè han passat coses que han fet que hi 
hagués motius perquè hi hagués tensió. I això és normal. La conflictivitat ve dels 
problemes, no? Quan hi ha problemes hi ha conflictivitat. I a partir d’aquí també 
és el motor per resoldre’ls, no? Jo penso que llavors el que hem de fer és això, no?

Però, cadascú des de la seva responsabilitat, jo crec que s’ha fet bé la feina en 
aquests últims mesos. Que es pot fer millor? Sí, però jo crec que, amb la complica-
ció de cada una de les parts, s’ha fet bastant bé.

Coincidim plenament que cal un contracte programa perquè és un bona eina per 
donar estabilitat als mitjans, segur, i, fins i tot, també, perquè el consell de govern 
de la corporació també treballi més còmodament. Per tant, treballarem per culmi-
nar la feina que ja s’ha fet i que ja s’ha recordat aquí que ve de molt enrere, perquè 
acabi bé i es faci bé.

Sobre la renovació del consell de govern, aquí els demanarem confiança, nosal-
tres des d’aquest grup. Hi ha hagut molts esdeveniments transcendentals en el país 
en els últims temps, perquè, ja ho he dit abans, s’entengui que estiguem en una si-
tuació, diguem-ne, irregular en els òrgans de la corporació, amb mandats caducats, 
amb falta d’elements per obtenir una millor governança. Però els demanem confian-
ça perquè la nostra intenció és fer-ho bé. Ho volem fer bé. I així ja els ho vam tras-
lladar en aquell moment en que ens vam veure.

Mirin, els cinc membres d’aquesta comissió som nous en el Parlament. I aquesta 
feina correspon fer-la al Parlament, i a nosaltres la part que ens toca, no? Nosaltres 
no portem ni motxilles de governamentalització ni de partidisme, eh? I la nostra in-
tenció de fer la renovació i tota la feina que hem de fer és fent-ho en el compliment 
de les lleis i dels consensos que ja es van treballar en la passada legislatura en la 
ponència conjunta.

Volem que tinguin continuïtat aquests acords, i, per tant, hem de treballar per 
la renovació i la reforma de les lleis, a partir d’aquests acords que ja es van assolir 
en la ponència conjunta. Sobre la reforma de les lleis, és això exactament el que els 
volia dir: que som nous però no donarem per malaguanyada la feina que s’ha fet a 
partir d’aquí.

Per tant, acabo. Espero que en aquest camí de voler el millor per als mitjans pú-
blics catalans ens hi trobem, ens hi trobarem; però no només serà una feina proacti-
va, sinó que haurà de ser també reactiva perquè... –i els consensos no seran fàcils–, 
perquè, també diguem-ho, hi ha grups en aquest Parlament que volen la televisió 
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tancada o que la volen reprimida o que volen carregar-se el model. És a dir, per tant, 
els consensos amplis, sí, però fàcils tampoc no ho seran.

El president

Gràcies. Ara tindrien un torn de rèplica per un temps màxim de deu minuts.

Roser Mercadé Tondo

Deu de cada un?

El president

No, entre els dos.

Roser Mercadé Tondo

Doncs, si m’avises als cinc?

El president

Sí, i tant. Té la paraula, senyora Mercadé.

Roser Mercadé Tondo

A veure, moltíssimes coses i ganes de dir-les totes i no podré, eh?, perquè... Però, 
a veure, dades..., i cadascú que entomi la seva part de les coses que han dit.

Al sector audiovisual, 11.000 treballadors, en el sector audiovisual català, públic 
i privat. Dada, eh? –dada que surt del clúster de l’audiovisual, suposo que és veritat, 
d’allà l’hem agafada, eh? Perquè sempre ens va estranyar tanta gent treballant en el 
sector audiovisual, però, clar, s’ha d’entendre també que és un sector una mica rar 
perquè hi ha molt petit emprenedor que va d’autònom i en realitat treballa per pro-
jectes, etcètera, eh?, però així és.

El Llibre blanc de l’audiovisual explica perfectament com és de necessari un 
bon finançament de la corporació per donar estímul en aquest sector. Perquè, enca-
ra que és veritat que –jo hi estic d’acord, tots hi estem d’acord– s’ha de diversificar 
la font d’estímul del sector audiovisual..., home!, la corporació és allà on va a parar 
molta d’aquesta producció en català, eh?, que fem, que fa el país, no? Llavors, això 
és important. I si parlem àmpliament, millor. I si parlem també de les Balears, del 
País Valencià, millor, no? Però la idea és aquesta: la potència del sector audiovisual.

No em vull oblidar i no me n’oblidaré, que abans me n’he oblidat, de fer un mini 
apunt de l’Agència Catalana de Notícies. És una agència pública i té un sistema com-
pletament anòmal de designació de directius. I a més a més estan en una patètica 
situació de negociació de conveni, dependent dels convenis del sector de Oficinas y 
despachos. Estan en una negociació que no es resol, empantanada. Hauríeu de parlar 
amb ells, com a responsables polítics, no?, d’una part pública, que és l’Agència Ca-
talana de Notícies, amb una precarietat important. Val la pena que enfoqueu també 
aquest problema.

I, dit això, continuo amb unes quantes coses. A veure, no estem d’acord amb que 
hi hagi un repartiment de cadires entès com una partidització. I amb això no volem 
dir que la política sigui dolenta o bona. No, no, la política és necessària. El que diem 
és que, per la credibilitat dels mitjans públics i per desvincular-ho d’aquest concepte 
que es té d’intervenció i patrimonialització, val la pena fer l’esforç de buscar consen-
sos de professionals reconeguts del país, que no és tan difícil. 

Fins i tot, en algun moment de molt de bloqueig vam fer la broma, que va més 
enllà de ser una broma, de que si volen vostès els farem una llista i triïn, no?, de la 
llista. Vull dir, una amplíssima llista de gent, reconeixible i qualificada, per poder 
ser conseller d’una corporació de mitjans, eh? De veritat que ho dèiem així, una 
mica en broma, però dient: «No pot ser que no ens puguem d’acord en determina-
des persones.»

Evidentment que volem deixar d’estar al centre d’aquella posició, ser la diana 
d’aquelles posicions que ens volen tancar o disminuir. I per això vam anar a parlar 
un amb un, inclús amb el PP, que avui no hi torna a ser, però també hi vam parlar, 
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aconseguir parlar amb un diputat del PP que sí que ens va rebre i que sí que va en-
tendre el de l’IVA i que sí que..., etcètera. I, bé, ens va entendre i sabia de què parlà-
vem, eh? Vull dir que ja és alguna cosa.

També vam parlar amb els diputats de Ciutadans. I sobre els temes tècnics i ins-
titucionals, jo diria que la nostra posició va quedar clara, i la d’ells és pròpia, però 
van afirmar –jo vull repetir-ho, perquè ens interessa, ens interessa molt–, van afir-
mar que no tenen intenció de tancar TV3 i jo m’ho vull creure, no?

Aleshores, ens ho creiem i volem apostar perquè hi hagi una normalització, la 
desitgem, individualment, políticament, socialment, com a persones, més enllà dels 
sindicalistes; més enllà de que siguem els treballadors d’uns mitjans concrets. Això 
ho desitgem, però té uns altres camins. Els mitjans públics han de tenir la força, la 
potència i l’estabilitat que fa molts anys que no tenim. 

Amb relació a la defensa de l’antic consell de govern, home..., mira, hi ha una 
part que hauria estat natural superar-la. És a dir, sabem que el conflicte que vam 
tenir durant uns anys, estava situat en les tensions pressupostàries, de retallades, 
d’acord? Però hi ha un altre tipus de conflicte, que no té cap mena de justificació. 
Entre ells, no entenem, no entendrem mai, per què van voler privatitzar comercial.

No entenem per què van tancar canals i emissores que, a més a més, van quedar 
en desús, aquells espais, i van ser ocupats..., perquè en la llei de la física, aquesta, de 
que tot el que buides ho omple algú altre, van quedar ocupats per altres ofertes en 
castellà, a més a més, no? Vull dir que, estupend, però que, és clar, nosaltres tenim 
una obligació, que és la d’estimular i mantenir un espai català de comunicació. Lla-
vors, allò va quedar..., no ho entenem, per què van prendre aquella decisió...

A més a més, van fer una cosa que..., sabeu que va tenir..., quan ja ningú volia 
tornar a pensar en les crisi econòmiques i laborals, ens vam trobar amb una crisi 
sorprenent; demanaven set anys de presó per un company. I aquí, ja no ens vam po-
der tornar a fer amics de cap manera, no? Perquè..., d’una cosa que havia passat feia 
molt de temps, en el passat. Incapacitat de diàleg: quan vam tenir la por al cos, amb 
el 155 –i sabeu tots que vam reaccionar, els treballadors, tots a una, eh?–, quan vam 
tenir tanta por, vam demanar –a aquest consell de govern, presidit en aquell mo-
ment, en funcions, per Núria Llorach– parlar.

Ahir, recordava els mails..., els recordava als companys, els mails, desestimant la 
trobada, en una situació d’emergència... Com voleu que ens entenguem amb l’antic 
consell de govern? És impossible. I no parlo de cada conseller, parlo de la institució, 
perquè, a més, la institució ha estat molt personalitzada i hem tingut molts proble-
mes d’aquests tipus. Com que estem segurs que això tan greu no tornarà a ser, ens 
encanten moltes de les coses que hem sentit. És a dir, que es treballarà perquè hi 
hagi un consens, es treballarà per no..., perquè hi hagi un nomenament que no ens 
faci tornar a viure coses com les que descrivia el Xavier Bosch avui, no? De que les 
tensions entre els partits fan que les..., ens fan perdre credibilitat.

I em sembla que ja he esgotat els... Bé, hi havia més coses, eh?, però ja parlarem, 
perquè crec que és bàsic, és indispensable.

Marc Olivé Romero

Jo no tinc la capacitat de síntesi de la Roser. Intentaré respondre una mica el 
que... (Veus de fons.) Sí clar..., el que heu dit cada grup. Primer que res, agrair-vos 
a tots, doncs, la vostra solidaritat amb el..., per dir-ho d’alguna manera, o la vostra 
comprensió de la nostra situació i que..., haig de dir que me’n vaig bastant optimista, 
perquè veig que, almenys aquests mínims que demanem de consens i de majories, 
l’elecció del Consell..., estan força..., crec que força compartides entre tots els grups. 
Per tant, crec que ens hem de felicitar.

Del que han dit els representants diputats de Ciutadans i PSC... Bé, el senyor Da-
vid Pérez pot ser que hagi tingut un lapsus llegint, perquè no estic molt acostumat a 
això i estava intentant resumir, però no volia relacionar qualitat i audiència. En tot 
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cas, a la ràdio, fem molts continguts que no busquen per a res l’audiència. Al contra-
ri, no tindria cap mena de sentit en una ràdio comercial. I, entre altres coses, d’emis-
sores com iCat fm o Catalunya Música, de les quals estem molt orgullosos. O sigui, 
que no era això... Em disculpareu... (L’orador riu.) Si ho he volgut dir, ho rectifico...

Llavors..., crec que han compartit una mica l’argument amb la Carmen de Ri-
vera, de Ciutadans, de..., clar, creu que òbviament s’han de..., la senyora Carmen 
de Rivera crec que es referia a que cal concretar on s’han de dirigir les inversions i 
què és el que és més important, el que menys, simplement, per un sentit d’estalviar 
pressupost públic, no?, del que s’hagi de gastar en els mitjans de comunicació, òb-
viament això ho ha de decidir el Parlament.

El senyor David Pérez crec que..., bé, la frase era: «Hem de decidir quant costen 
els mitjans públics.» Evidentment, això ho ha de decidir el Parlament, el que passa 
és que el que sí que hem de consensuar és fins on arriba el control del Parlament. 
Òbviament, els diners són de la societat i els han de gestionar vostès, però crec que 
tothom estarà d’acord –almenys en el concepte– de que no hauria de passar d’aquí. 
I després, ja, garantir un pressupost amb un contracte programa acordat entre tots.

Del que ha dit la Marta Ribas, de Catalunya en Comú... També agrair-li el suport 
i la solidaritat que ha tingut sempre amb nosaltres, igual que ho ha mostrat la Natà-
lia Sànchez i abans..., l’anterior representant de les CUP. També li agraeixo que hagi 
fet referència als problemes que hem tingut, tots basats en el tema pressupostari, de 
presència en el territori, que entenc que si són sensibles en això podrem avançar. 
Què més? Bé..., vaig una mica més de pressa..., llavors, respecte al que ha dit el Ge-
rard Gómez del Moral, d’Esquerra Republicana, li agraïm que reconegui que som 
uns mitjans infrafinançats respecte a Europa. També és veritat que potser l’econo-
mia al sud dels Pirineus no és tan boiant com a la resta del continent, però entenent 
això, i la seva sensibilitat, jo crec que ens hem de donar per contents que hagi parlat 
del rejoveniment de la plantilla, que és molt important, però al final és un problema 
que rau al mateix lloc.

I del representant..., del Josep Riera, de Junts per Cat, sí que és veritat que abans 
he parlat de la pressió que hem patit a la ràdio, sí que..., òbviament, s’han de tenir en 
compte aquells moments d’intervenció en què crec que els comitès vam tancar files 
tots, junt amb la direcció, i crec que es va actuar d’aquella manera, tot i que haguem 
tingut molts conflictes, últimament. 

Sí que és veritat que..., quan hi ha problemes pressupostaris i la direcció, legí-
timament, decideix prendre unes mesures que afecten la plantilla, hi haurà tensió, 
evidentment. Això no pot ser d’una altra manera. El que vull repetir del que ha dit 
abans a l’escrit és que, a aquestes tensions no s’haurien de sumar la lluita política o 
les diferents sensibilitats polítiques, s’haurien de quedar en una..., les tensions que hi 
poden haver en qualsevol empresa, quan es prenen mesures respecte a la plantilla..., 
i les tensions que hi amb els representants dels treballadors.

Últimament..., ah!, i per acabar vull parlar, també, de l’ACN, reivindicar tot el 
que ha dit la Roser, crec que és un problema que haurien de resoldre, la situació dels 
companys treballadors de l’ACN, perquè, al final, és una empresa de gran partici-
pació pública i amb molts continguts que estem fent, a Catalunya Ràdio, els estem 
comprant directament a l’ACN i creiem que no haurien de tenir unes condicions 
laborals diferents de les que tenim els treballadors dels mitjans públics, per aquest 
motiu. A mi em..., crec que fan una molt bona feina, ens ha servit, també és veritat, 
perquè, per culpa de problemes econòmics, no hem pogut arribar allà on no podíem 
i crec que la feina la fan bé i que mereixen tenir una..., almenys un conveni col·lectiu, 
o un marc regulador laboral, que sigui digne de la feina. Ja està.

Roser Mercadé Tondo

I jo només volia donar una dada i prou, eh? És urgent un pla de renovació de la 
plantilla fet a través de plans de jubilació parcial i contractes de relleu. Ara, els ac-
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tuals acords d’ocupació permeten que els empreses públiques puguin fer plans de 
jubilació parcial, vinculats a contractes de relleu. La dada: des de 2007 fins al 2022, 
445 persones hauran complert seixanta-un anys. És molta gent de la plantilla, hem 
de poder abordar aquest tema, perquè..., la televisió, la producció audiovisual, eh?, la 
televisió i la ràdio la fan, t’ho miris com t’ho miris, la fan persones, no hi ha altre..., 
les fan persones, a dintre, fora, on vulgueu, però la fan persones, i això..., necessi-
tem ja un interlocutor.

El president

Moltes gràcies. En tot cas, si algun grup parlamentari vol fer una petita interven-
ció, de dos minuts? No? Senyor Pérez?

David Pérez Ibáñez

Simplement un minut, rapidíssimament..., la radiotelevisió pública tenia un deute 
acumulat d’un milió d’euros, que va haver de... (Veus de fons.) Un milió d’euros..., 
un milió, exactament, un milió quaranta i..., un milió..., perdó, mil milions d’euros 
(Rialles.) Mil milions d’euros, eh? I a aquest deute s’hi va haver de fer front des del 
Govern tripartit, eh?

De vegades, quan pensem qui vol carregar-se la ràdio i la televisió públiques, 
pensem que de vegades..., una manera de rebentar-la és aquesta. Miri, actualment, 
hi han dos models en tot el món; en tot el planeta solament hi ha dos models: o 
una ràdio governamentalitzada, o una ràdio que depengui del Parlament. Nosaltres, 
TV3, els mitjans públics de la ràdio i televisió públiques de Catalunya van decidir 
per una ràdio que depengui del Parlament i no del Govern. I vam ser pioners, i des-
prés de nosaltres van venir la resta de televisions autonòmiques, fins i tot Ràdiote-
levisió Espanyola. Aquest model de dependre del Parlament, amb aquesta Comissió 
de Control, en què tothom..., tots els partits poguessin estar en els mecanismes de 
vigilància, control i supervisió, és un model d’èxit.

I si algun partit no hi vol estar, que no hi estigui, però jo penso que aquest és el 
model d’èxit. El contrari és que depenguin del Govern, i jo crec que aquest no és 
el nostre model.

El president

Senyora Sànchez, té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Per aclarir-li..., és que jo aquí sí que vull ser-hi, eh?, a la Comissió, per descomp-
tat, i al Parlament, per això em vaig presentar amb una candidatura i la gent..., poca, 
però ens va votar. I llavors, nosaltres considerem que l’espai de governança i els 
òrgans de govern de la corporació no han de respondre a les quotes de partit, a les 
aliances circumstancials..., perquè això és molt perillós. I perquè els treballadors 
són els que es queden sempre, i els partits van canviant. I quan parlen, per exemple, 
de la necessitat d’un contracte programa, amb dotacions pressupostàries que vagin 
més enllà de les anualitats d’uns pressupostos, precisament, estem parlant d’aquesta 
inseguretat i la fragilitat en la governança i en la plantificació a llarg termini.

Quan cada quatre anys es canvien aquests espais per..., o cada quatre anys o no 
es canvien, perquè aquí tampoc es queda en situacions interines que depenen dels 
partits, estem perjudicant la independència, la professionalitat i, al final, el futur 
dels mitjans públics. Que el futur dels mitjans públics és de la ciutadania, per tant, 
no dels partits, i jo sé que vostè, David Pérez, té molt d’interès a tenir una cadira en 
la governança de la televisió.

El president

Gràcies. Algun grup parlamentari vol...?
(Veus de fons.)
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David Pérez Ibáñez

Hi ha hagut una al·lusió... Jo no he fet cap al·lusió, jo no he fet cap al·lusió a ningú. 
Hi ha hagut una... (Veus de fons.) Jo no he fet cap al·lusió a ningú, a ningú, eh? Hi ha 
hagut una al·lusió directa.

El president

Trenta segons...

David Pérez Ibáñez

Jo tinc tant d’interès de tenir un espai en els mecanismes de control i gestió que 
jo hi estigui o que hi estigui representat el meu partit com que hi estiguis tu, exac-
tament el mateix. Que hi estigui tothom... T’ho torno a dir, eh? 

(Remor de veus.)

El president

Senyor Pérez... Ja se li ha acabat. Molt...

Josep Riera i Font

Em sap greu que entrem en aquest tipus de debat, perquè avui el protagonista era 
el comitè i em penso que l’última paraula o amb el que ens hauríem de quedar és 
amb això i no amb debats polítics. Llavors parlen de politització, o de governamen-
talització, i resulta que fem debats polítics aquí...

El president

En tot cas, senyor Riera, gràcies per la seva compareixença. A pesar d’aquest 
últim torn, crec que en aquesta Comissió podem arribar a grans consensos, així 
ho hem demostrat, també, en la passada legislatura, quan ens hem reunit els dife-
rents grups parlamentaris amb vostès. I aquest serà l’objectiu d’aquesta Presidència, 
d’aquesta Comissió.

Bon dia a tothom, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca tres quarts de dues del migdia i deu minuts.
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