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Sessió 12 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. Presideix David Pérez Ibáñez, acompanyat 

del vicepresident, Francesc Ten i Costa, i de la secretària, Jenn Díaz Ruiz. Assisteix la Mesa 

el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents Rocio Garcia Pérez, Cristòfol Gimeno Iglesias i Beatriz Silva Gallardo, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Engelbert Montalà i Pla, Raquel Sans Guerra i 

Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Joan Canadell i Bruguera, 

Francesc de Dalmases i Thió i Josep Rius i Alcaraz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alber-

to Tarradas Paneque, pel G. P. de VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, pel G. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Susanna Segovia Sánchez, pel 

G. P. d’En Comú Podem, i Anna Grau Arias, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà i Monfà; l’adjunt a la Direcció de Televisió 

i director de Continguts i Programes, Sígfrid Gras Salicru, i l’adjunt a la Direcció del Grup 

d’Emissores de Catalunya Ràdio, Jordi Borda Marsinyach.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals sobre el nou projecte de continguts adreçats al públic infantil (tram. 359-00015/13). 

Presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Qualificació i admissió a 

tràmit.

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

visuals.

El president

Doncs molt bé, ara ja comencem.

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el nou projecte de continguts adreçats al públic 
infantil (posposada)

359-00015/13

Si us sembla, anem a l’ordre del dia. Bé, sabeu el tema que ha passat amb el 
Ple. Finalment ahir la Mesa, en funció de la sol·licitud del Consell de Garanties, va 
anul·lar el Ple d’avui, però nosaltres ja havíem plantejat la possibilitat de que el pri-
mer punt, que era la sessió informativa d’aquesta comissió de control que ens havia 
plantejat la presidenta, decaigués. Per tant, jo el que faria ara seria proposar-vos que 
aquest punt pugui decaure. Si us sembla, com ja ho hem parlat amb tots vosaltres, 
ho fem per assentiment i tirem.

Per tant, passarem ja al primer punt de l’ordre del dia, que serien les preguntes 
amb resposta oral. Bé, mireu, com encara no tinc el paper de... (Veus de fons.) Sí, us 
comento que tenim dues acumulacions de preguntes, que serien la 16 i la 21, i la 22 
i la 23. Aquestes preguntes es faran de manera acumulada.
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compromís dels mitjans 
de la corporació amb el futbol femení

322-00089/13

I anem a la primera pregunta, que és una pregunta adreçada a la presidenta del 
Consell de Govern sobre organització i funcionament de la CCMA. La fa el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, i, en el seu nom, la secretària d’aquesta co-
missió, la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bé, sabem que hi ha una relació di-
recta entre els referents i la autopercepció de les nenes i de les dones. Per això és tan 
important el paper que tenen els mitjans de comunicació en la nostra societat per a 
aquesta qüestió concreta.

La manera com informem, com presentem la realitat, quines persones hi surten, 
quines persones hi parlen, com s’expressen, què representen, a qui s’adrecen i de 
quina manera, i com enfoquem la informació que hi volem mostrar, finalment con-
dicionen, per a bé i per a mal, les nostres vides. Per aquest motiu, com més diversos 
siguin els mitjans públics, més representatius de la societat catalana seran, i, per 
tant, també més democràtics. 

En aquesta comissió sempre acabem parlant de pluralitat, però ho fem en termes 
de política, no?, i oblidem que la pluralitat més transformadora és aquella que diver-
sifica els seus referents. A la ràdio també, evidentment, però sobretot a televisió, per 
l’impacte que té a les nostres llars.

Els referents ens canvien, com deia, i ho comprovem cada vegada que hi ha una 
dona que ocupa per primera vegada una posició i n’arrossega tantes d’altres. Ho 
comprovem quan algun col·lectiu infrarepresentat en les institucions, en els espais 
de poder, la cultura o els mitjans, hi arriba per primera vegada: automàticament les 
nenes i les dones a casa seva –a casa nostra– comencem a somiar amb la possibilitat 
que hi veiem al davant.

Això és també el que ha suposat aquesta temporada del Futbol Club Barcelona 
Femení, a banda del que ha significat a nivell esportiu, que és molt important. El 
moviment feminista ha volgut també sumar-se a la seva lluita –de les dones a l’es-
port–, a les seves demandes, a les seves reivindicacions –que són tantes– i també als 
seus èxits. Moltes ja hi eren. A les dones que els hi agrada el futbol, els hi agrada 
l’esport, ja hi eren, no?, però moltes d’altres, que potser no estaven tan interessades 
en aquesta idea tan jeràrquica i tan patriarcal del que és l’esport d’elit, però concre-
tament el futbol, van entendre que els feminismes també van d’això, d’omplir, per 
exemple, el Camp Nou en una final.

Sabem que la voluntat de la corporació ha estat en tot moment apostar-hi no com 
una moda, sinó com a model de mitjans públics del país que volen seguir les passes 
dels canvis socials. L’esport femení, però, no necessita flors que no fan estiu, sinó 
una aposta decidida. I això passa també per donar una bona cobertura als partits 
importants, d’acord? Això és molt important, és cert, però també en els informatius 
o en els canals d’esports, que vagi una miqueta més enllà dels esdeveniments im-
portants que ja arrosseguen tota aquesta gent que s’hi acosta..., en el dia a dia, quin 
paper li donem a l’esport femení.

I és per això, precisament, que li voldríem preguntar pel compromís de la corpo-
ració i fins on arriba aquest compromís, més enllà d’esdeveniments concrets.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora diputada. Passem la paraula a la presidenta del consell 
de govern, senyora Rosa Romà. Quan vulgui.
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La presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (Rosa Romà Monfà)

Gràcies, president. Senyora diputada... La Corporació Catalana de Mitjans 
Audio visuals s’ha abocat a l’esport femení i s’ha abocat a la final de la Champions 
femenina que vam veure aquest cap de setmana, perquè creiem que com a grup de 
mitjans de comunicació públics és responsabilitat també nostra potenciar l’esport 
femení.

De fet, per primera vegada el tractament que hem fet de la final de la Champions 
femenina ha sigut exactament el mateix que hauríem fet per al tractament de la fi-
nal de la Champions masculina, que això és molt important. Creiem no només que 
l’hem de potenciar, sinó que realment l’hem de tractar amb tota la normalitat possi-
ble per donar-li precisament la visibilitat, tant si és esport masculí com si és esport 
femení. L’esport és important, és cultura de salut d’aquest país, i, per tant, és relle-
vant que hi siguem i que hi siguem presents.

Les audiències ens han acompanyat, també, i, a més a més, amb experiències que 
hem pogut tirar endavant, transmèdia, on justament els professionals de la casa, de 
la corporació, han col·laborat conjuntament al mitjà ràdio, al mitjà televisió, al mitjà 
digital, per donar aquesta màxima cobertura possible, per fer precisament que per-
meabilitzés amb tota la resta de contingut informatiu, amb tota la resta de progra-
mes que tindríem en antena durant aquells dies.

I, com deia, tant el que és la pròpia final, que va ser seguida per gairebé 1 milió 
d’espectadors, com també després l’emissió en l’entorn digital i les reproduccions 
després en el TV3 a la carta, o també en el propi mitjà ràdio, amb la cobertura que 
n’han fet tant al Tot costa com a altres programes com El suplement o altres, han de-
mostrat que realment aquest és un tema d’interès per a la ciutadania, i especialment 
a nivell de valors també ho volem reforçar.

I la idea és, en el futur, justament mantenir-lo i potenciar-lo encara més no només 
en l’esport femení i futbol, sinó també en la resta d’esports femenins, que també me-
reixen tenir visibilitat a través dels mitjans de comunicació públics.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, presidenta. Abans de passar a la següent pregunta, si m’ho permeteu..., 
no he preguntat al començament si hi havia substitucions. Algun grup parlamentari 
té alguna substitució?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, president. En el cas de Junts per Catalunya, el diputat Joan Canadell serà qui 
substituirà la diputada Mònica Sales.

El president

Molt bé. Així consta ja en l’acta.

Preguntes (decaigudes)
322-00098/13 i 322-00099/13

I tampoc us havia comentat que –bé, ho sabeu perquè, de fet, estava en els mails 
de la comissió– el Grup Parlamentari Popular no pot assistir a aquesta reunió. Per 
tant, decauen les seves preguntes. Si no m’equivoco, una és la 8 i l’altra..., ja la 
veurem.
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el criteri per a fer publicitat 
amb motiu de la consulta prevista per a l’estiu

322-00090/13

Passem, ara sí, a la següent pregunta, la número 2, sobre organització i funcio-
nament de la CCMA, també adreçada a la presidenta. La fa el Grup Parlamentari 
de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, i, en el seu nom, el diputat Xavier Pellicer. 
Quan vulgui, té la paraula.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Bon dia, senyora Romà, direc-
tors. Bàsicament aquí li volíem preguntar respecte a si vostè considera que s’estan 
respectant els criteris publicitaris de la llei de publicitat respecte a la publicitat polí-
tica que entenem nosaltres que s’ha fet sobre una qüestió, que són els Jocs Olímpics 
d’Hivern, i que alhora està subjecta a una llei, que és la de consultes populars no 
referendàries, que alhora imposa un paper de neutralitat a les administracions públi-
ques, les institucions públiques, i en contrast, per exemple, a la prohibició que vam 
conèixer d’emetre un espot d’un projecte com Debat Constituent, que, precisament 
per criteris de neutralitat política, es va vetar o es va considerar que entrava..., fora 
de la llei que es pogués transmetre aquest espot.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Senyora presidenta, té la paraula. Quan vulgui.

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

Gràcies, president. Gràcies, senyor diputat. A la corporació vam rebre la petició 
d’emetre una campanya institucional de pagament sobre els Jocs d’Hivern, i aquesta 
petició ens va arribar des d’una administració pública, que és la Generalitat de Cata-
lunya. Per tant, és una campanya institucional, i, des d’aquesta perspectiva, s’empara 
dins la llei de publicitat institucional.

De fet, la Generalitat té també els seus propis filtres interns per decidir quines 
són les campanyes que han d’estar dins d’aquest marc legal, i alhora és el CAC qui 
també analitza tota la publicitat institucional que després emetem.

El president

Gràcies, presidenta. Diputat, quan vulgui.

Xavier Pellicer Pareja

En cap cas podem estar d’acord, des de la CUP, amb aquest criteri. És a dir, ja 
d’entrada no entenem per què el Govern emet un anunci vulnerant la llei de consul-
tes populars no referendàries. Una llei que obliga l’Administració, que obliga el Go-
vern a tenir una neutralitat, i sobretot sobre una qüestió sobre la que en teoria s’ha 
de fer una consulta, perquè avui hem sabut que s’ha suspès. Per tant, més desgavell 
al desgavell.

I, en tot cas, ja no podem entendre com el Govern planteja fer aquest anunci i 
tampoc podem compartir que el criteri de la corporació sigui emetre l’anunci, pre-
cisament. Pensem que s’està vulnerant, tant per part de la corporació com per part 
del Govern, el deure de neutralitat. Pensem que s’està fent en una qüestió que està 
subjecta a una consulta popular no referendària. I ens sembla que és un error i ens 
sembla que és una falta de respecte a la ciutadania que s’emetin aquest tipus d’anun-
cis amb una proposta que en teoria ha de ser votada pel territori i s’ha de decidir des 
d’una perspectiva de neutralitat.

Gràcies.
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El president

Gràcies a vostè, diputat. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Com li deia, el Govern de la Generalitat té els seus instruments també de se-
guiment de la publicitat institucional, com és la CAPI –la Comissió Assessora, 
precisament, sobre la Publicitat Institucional. I el que és la corporació el que fem 
és revisar la llei de publicitat institucional i, dins d’aquest marc legal de la llei de 
publicitat institucional, aquesta és una campanya que ells poden contractar a la cor-
poració, donat que estan informant d’un projecte de la pròpia Generalitat.

El president

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els criteris d’acceptació 
de la publicitat

322-00091/13

Passem a la següent pregunta. És la número 3, adreçada també a la presidenta, 
sobre els criteris d’acceptació de la publicitat. La farà, en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, el diputat Francesc de Dalmases. Quan vulgui, té la 
paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Molt bon dia, presidenta. No ha anat bé –no ha anat bé. Quan 
una societat civil organitzada amatent fa posicionaments per millorar i progressar 
al conjunt de la societat catalana, que es pugui emetre el seu missatge en cadenes 
privades com RAC1 i, en canvi, la televisió i la ràdio públiques deneguin aquests 
anuncis, com li ha passat a Debat Constituent, vol dir que no va bé.

Això no és culpa seva ni és d’ara. Alguns que tenim una certa edat recordem 
que quan, el 92, l’Estat espanyol ja feia tot allò de reprimir, torturar i empresonar 
–en aquest cas, independentistes amb l’operació Garzón, del 92–, quan periodistes 
responsables des d’El Punt van muntar el Concert per la Llibertat a Girona, doncs, 
també es van veure TV3 i Catalunya Ràdio impedides de poder publicitar aquesta 
qüestió.

Però com que això és un problema, i, per tant, les lleis el que han de fer és prote-
gir la realitat i el progrés que volem per al conjunt de la societat, com a corporació 
ens agradaria saber la seva opinió sobre aquesta qüestió, i, ja que estem en aquesta 
cambra legislativa, si tenen algun posicionament o algun consell sobre tot allò que 
es podria fer perquè no es repeteixi una altra vegada, que no ens haguem de lamen-
tar d’aquí vint, trenta anys més, de que torni a haver-hi una situació similar que faci  
que una situació tan enormement ridícula com aquesta, en que precisament tot allò que  
podia expressar la maduresa, la capacitat, la complexitat del debat polític a Catalu-
nya, sigui censurat en els canals públics d’aquest país.

Gràcies, presidenta.

El president

Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Moltes gràcies, president. Senyor diputat, el criteri és el que marca la normativa 
audiovisual. Que, com vostè comentava, hi ha una llei de l’audiovisual, i aquesta llei 
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és la que prohibeix la publicitat política i defineix, també, desenvolupats pel CAC, 
quins són els criteris per considerar una comunicació publicitat política.

Per tant, el que humilment els podria, diguem-ne, traslladar és aquesta necessitat 
o no de debatre sobre quina publicitat hauria d’estar més regulada o menys i estar 
prohibida o no estar prohibida, donat que implica un canvi legislatiu, i, per tant, un 
tema en consideració dels diputats i les diputades.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora presidenta. Senyor diputat... (Veus de fons.) Ja està, molt bé.

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la reobertura de la delegació 
a la Catalunya del Nord

322-00092/13

Doncs passem a la següent pregunta. És la número 4, també adreçada a la presi-
denta, sobre la reobertura de la delegació a la Catalunya Nord. La farà, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Bon dia, presidenta. Sí, 
sobre la reobertura de la delegació a la Catalunya Nord. Aquest és un tema que cre-
iem que n’hem de tornar a parlar amb vostè i amb el nou consell de govern, perquè 
creiem que és important i que depèn especialment de voluntat política.

És una aposta simbòlica, però no només, perquè són moltes coses més, per nos-
altres. Creiem que també forma part d’una manera de llegir la realitat informativa 
i que, de fet, també és una manera de llegir el país. I el llegim bé si podem fer-ho 
tenint en compte el domini lingüístic amb la voluntat que també ajudi a augmentar 
l’ús social del català. I el llegim bé a la realitat perquè els d’aquí som compatriotes 
dels d’allà, dels de l’altre costat, i els de l’altre costat són compatriotes nostres, es-
pecialment amb tot el moviment polític abans i després del 2017, perquè estem en-
cara en aquest context de lluita i de resistència. Catalunya Nord és la Catalunya de 
l’Europa justa –com Waterloo– i de la no repressió, i la de l’exili més proper a casa.

Llegim bé aquesta realitat si estem convençuts que econòmicament i socialment 
pot ser també un focus d’oportunitats. Mirin, jo, sortint de Tortellà, tinc més a prop 
anar a Perpinyà que arribar a Barcelona. (L’orador riu.) Vull dir..., perquè a vegades 
no féssim una lectura barcelonacèntrica de la qüestió. Mesos enrere havíem fet in-
tervencions a favor de la reciprocitat.

Creiem que la nostra pregunta està, en certa manera, en tenir el marc informatiu 
també de la mirada de la nació completa de Països Catalans. I sobre això li fem la 
pregunta.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyor diputat. Soc de Mollerussa, del Far West dels Països 
Catalans, juntament amb la Franja (rialles), i, per tant, no puc estar més d’acord amb 
vostè en la necessitat de no tenir una visió barcelonacèntrica, sinó justament donar-li 
la veu i cobrir la informació també del conjunt del territori.

Tanmateix, la delegació a la Catalunya Nord es va tancar el 2013, tal com hem 
anat revisant una mica per la informació per preparar justament la pregunta. I es 
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va tancar per motius econòmics, en un context en el que, el 2013, comparat amb el 
2010, teníem 140 milions menys de pressupost.

Aquesta situació és la que ens ha portat també, doncs, a necessitar cobrir mol-
ta informació moltes vegades d’altres maneres, perquè lògicament la informació i 
l’actualitat segueixen succeint, i, per tant, també la vocació de servei públic des dels 
mitjans de comunicació, des de la corporació, per cobrir-los.

Actualment ho estem fent des de Girona, i, d’alguna manera, tenim especialis-
tes allà que ens permeten donar-li cobertura i no invisibilitzar aquest territori. Però, 
per altra banda, necessitarem tornar a parlar i comentar el que en la compareixença 
anterior també us traslladava, la necessitat de tenir un pressupost suficient com per 
cobrir les diferents necessitats que tenim.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora presidenta. Senyor diputat... (Veus de fons.) Molt bé.

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la negativa del Govern de l’Estat 
a garantir la deducció de l’impost sobre el valor afegit a Televisió 
de Catalunya

322-00093/13

Passem a la següent, la número 5, també adreçada a la presidenta. I, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, farà aquesta pregunta número 5 el dipu-
tat Francesc de Dalmases. Quan vulgui, té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Presidenta, fa molt temps que Junts per Catalunya està preo-
cupat per la llei de l’audiovisual. Des d’ahir ho estem una mica més, gairebé diria 
que estem emprenyats. Emprenyats en el sentit que, quan passa exactament allò que 
en solitari hem dit que passaria i acaba passant, doncs...

Encara ara ressona allò que hem dit tantes vegades en aquesta comissió, que la 
millor esmena a la llei espanyola era la llei catalana. Ens hem quedat sols defensant 
la necessitat d’una llei catalana per a l’audiovisual. Ara suposo que tothom corre-
rà, amb aquest tema. Què ha passat amb la llei espanyola? Ja ho sabem: doncs que 
quan Atresmedia i Mediaset aixequen el dit, hi ha unitat espanyola. El PP juga, el 
PSOE juga... I, per tant, davant d’això es reafirma la idea que la llei espanyola anava 
contra el sector, contra la llengua, contra Catalunya, contra el CAC.

La nostra coherència hi ha estat des del principi, a Madrid. Vam dir «no» a la 
investidura, «no» als pressupostos, «no» a la llei de l’audiovisual –que sabíem que 
anava contra nosaltres. Ara tothom ha vingut aquí: tothom ha dit «no» a la llei de 
l’audiovisual, tothom qui tenia una perspectiva de defensar el sector, de defensar la 
llengua i de defensar el país.

El que ha passat no és sorprenent. De fet, Junts per Catalunya fa molt temps que 
demanàvem un front català per defensar qüestions molt bàsiques. Sabem que no 
hi era. Encara recordem, en el tema de la investidura, quan una ministra ens deia: 
«Front? ¿Qué frente? Si tenemos a Rufián en modo alfombra. Tenemos a Rufián en 
modo alfombra.» I aquesta alfombra, aquesta catifa, continua fent que els poders de 
l’Estat continuïn anorreant i continuïn anant contra el conjunt de la societat catala-
na, perquè si fos un problema de partit no ens preocuparia, però és un problema de 
país.

I tornem a estar com estàvem el 2018, amb el senyor Montoro fent servir l’IVA per 
intentar afectar greument TV3. I ara tornem a estar aquí per la responsabilitat de 
massa gent d’allà i d’aquí. Per tant, ens agradaria saber, com a corporació, perquè 
això tindrà un cost de país, quan es van rebutjar les esmenes que s’havien pactat tan 
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magníficament sobre l’IVA –que es podia desgravar l’IVA–..., com afectarà això la 
corporació i si tenen alguna estratègia per tal que aquest nou desastre de la desunió 
a Madrid afecti mínimament no ja aquest Parlament, no ja la televisió, sinó el con-
junt de la societat catalana, que té tot el dret a tenir una televisió i una ràdio públi-
ques en condicions.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat. Continuem amb el torn de preguntes a la presi-
denta. I ara té vostè la paraula.

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

Gràcies, president. Senyor diputat... Bé, aquest és un tema, el de l’IVA, que afec-
ta tot el conjunt de televisions públiques –les locals i les autonòmiques espanyoles 
i també la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals–, i que si hi hem d’aplicar 
la prorrata a què aspira Hisenda..., suposa per a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals un cost de gairebé 20 milions més cada any per a la corporació. Vint 
milions que seran diners que fins ara anaven a la indústria audiovisual i que, si 
realment hem d’aplicar aquesta prorrata, o deixarien d’anar-hi o a la Generalitat de 
Catalunya li costaria 20 milions més donar el mateix servei que actualment estem 
donant a la ciutadania.

Hisenda pretén que paguem un divuit per cent més que les televisions privades, 
perquè si nosaltres no ens podem desgravar l’IVA el que acaba passant és que quan 
comprem una càmera ens costarà un divuit per cent més que el cost que li suposa a 
una televisió privada, la compra d’aquesta càmera. Per tant, deixem de ser competi-
tius, que com a televisió i grup de mitjans públics d’aquest país pretenem ser..., i do-
nar el millor servei amb continguts de qualitat i competitius amb la resta de mitjans 
públics i privats d’aquest país. Per tant, és un tema, efectivament, que ens preocupa.

No estem parlant de frau fiscal, sinó d’una interpretació dels criteris que Hisenda 
imposa sobre la devolució de l’IVA. I, per tant, al final acaba afectant com es trans-
fereixen uns recursos de les autonomies i els municipis a l’Estat. Pràcticament és 
això, des del nostre punt de vista.

De moment, és una qüestió en que estem en la via judicial, i, per tant, acaba su-
posant que cada any tenim una tensió de tresoreria perquè Hisenda ja ens ha retin-
gut 26,8 milions. I esperem que es puguin estudiar altres vies per resoldre aquesta 
situació.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, presidenta.

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la celebració de la fira Integrated 
Systems Europe i l’International Public Television Screening Conference 
a Barcelona

322-00095/13

Passem a la següent pregunta, la número 8, també adreçada a la presidenta de 
la comissió. La farà el Grup Parlamentari... Perdó, és la número 6, no la número 8. 
La fa el Grup Parlamentari Socialistes i Units. En el seu nom, la seva portaveu, la 
diputada Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Buenos días, señora Romà. En las últimas semanas se han 
celebrado en Barcelona dos eventos muy importantes para el sector audiovisual ca-
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talán, el ISE y el INPUT. El ISE es la feria audiovisual más grande del mundo, y el 
INPUT, la conferencia que reúne a las televisiones públicas del ámbito occidental, 
las cadenas hermanas de TV3. Me gustaría saber qué planteamiento tiene la corpo-
ración para participar de forma más activa en dos encuentros internacionales que 
pueden permitir potenciar a la industria audiovisual catalana y a TV3 como prota-
gonista. 

Cuando el sector audiovisual tuvo la oportunidad de comparecer aquí en el Par-
lament con motivo de la renovación de los órganos de gobierno de la corporación, 
hizo mucho hincapié en la necesidad de que TV3 recupere su papel de motor de la 
industria audiovisual catalana. Nos planteaban que muchas productoras se habían 
ido especialmente a Madrid, donde la presencia de plataformas como Netflix estaba 
permitiendo producir contenidos que ya no era posible hacer aquí. Somos conscien-
tes de que su equipo solo lleva dos meses y que no ha tenido el margen de implicar-
se más en profundidad en estas ediciones, pero creemos que de cara al futuro sería 
clave que TV3 pudiera ser más protagonista.

El ISE se ha trasladado a Barcelona de forma permanente. Ha demostrado que es 
útil para conectar a la industria con las instituciones catalanas con relación a temas 
clave para el futuro del sector. El INPUT ha sido capaz de reunir a cuatrocientos 
profesionales de cincuenta y nueve televisiones públicas de veintiocho países. En 
la última comisión yo le sugería la posibilidad de colaborar más intensamente con 
otras televisiones públicas para dotar de contenidos de calidad a TV3 de cara al pú-
blico infantil y juvenil. El INPUT es una gran oportunidad en un momento en que 
el papel de las televisiones públicas es esencial para garantizar una información y 
un entretenimiento de calidad y de interés público; en un momento, además, en que 
estas propias televisiones públicas se están preguntando cómo hacer su labor para 
seguir siendo relevantes para su audiencia, para seguir ofreciendo programas y pro-
yectos innovadores en formatos de ficción y entretenimiento en tiempo de crisis y 
de cambios tecnológicos profundos.

Creemos que estos eventos son clave para dar un impulso al sector haciendo un 
revulsivo para el sector audiovisual y tecnocultural, y nos gustaría saber qué tiene 
previsto hacer el órgano de gobierno de la corporación para aprovecharlos mejor en 
los próximos años.

Gracias.

El president

Gracias a usted, diputada. Senyora presidenta, quan vulgui. Té la paraula.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, crec que aquests dos esdeveniments són 
molt rellevants per a la indústria i l’ecosistema audiovisual de Catalunya i de Barce-
lona, justament perquè permeten posicionar-nos arreu del món, no? Aquesta és una 
ambició que el conjunt del consell compartim, i, per tant, des del propi consell ens 
hem involucrat en aquestes dues celebracions, que, tot i que ja estaven organitza-
des..., per nosaltres, com dèiem, és molt important poder-nos-hi connectar.

L’ISE representa un punt de trobada per a totes les empreses tecnològiques de 
serveis integrats, i, per tant, també en la vessant multimèdia i audiovisual. I, en 
aquest sentit, també hem demanat una reunió amb el seu director perquè el mes de 
juliol puguem celebrar-la i veure quina és la involucració que des de la corporació 
podem fer per estrènyer aquestes relacions.

També amb l’INPUT. A l’INPUT, de tota manera, ja hi érem, com a Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, i des dels darrers vint anys hi hem estat partici-
pant, però és la celebració en la qual tots els mitjans de comunicació i les televisions 
públiques d’arreu del món es troben i comparteixen més, diguem-ne..., no tant la 
vessant industrial, sinó els formats, i, per tant, un lloc en el qual compartir les bo-
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nes experiències que nosaltres podem també compartir o fins i tot aquelles que ens 
permeten aprendre per..., potser errors o coses que no han funcionat, i alhora iden-
tificar-ne també d’altres que arreu del món estan funcionant i que, per tant, també 
nosaltres podem aplicar.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la relació entre la corporació 
i l’Agència Catalana de Notícies

322-00097/13

Passem a la pregunta número 7, també adreçada a la presidenta. La farà, en nom 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, la seva portaveu, la diputada Susanna 
Segovia Sánchez. Quan vulgui, té la paraula.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, president. Senyora Romà, nosaltres volíem preguntar-li sobre el paper 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte a l’Agència Catalana de 
Notícies.

Com segurament sap, la Junta General d’Accionistes d’Intracatalònia va nome-
nar no fa gaire un nou consell d’administració. És una empresa pública, amb capital 
públic, conformada en un setanta per cent pel Govern i en un trenta per cent per la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Dels nou membres del seu consell 
d’administració, sis els nomena el Govern i tres la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

En el nomenament que s’ha fet del Govern, clar..., bé, és evident que hi ha el 
senyor Oriol Duran, que n’és el president i que és l’actual secretari de Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat, però també nosaltres hi intuïm un cert, de nou, re-
partiment de quotes entre els dos socis de govern. I vostè em dirà: «Bé, però jo d’ai-
xò no n’haig de fer res, perquè jo no estic al Govern.» Sí, certament, però és que en 
el nomenament dels membres del consell de la corporació en aquest consell d’admi-
nistració també hi ha una sorprenent coincidència de quotes entre els tres socis que 
van pactar aquest consell de govern.

Per tant, em sembla que en aquest cas l’Agència Catalana de Notícies torna a ser 
víctima d’un repartiment per quotes, i que això precisament no contribueix a la seva 
imatge d’independència informativa respecte als interessos dels respectius partits 
que s’han repartit el pastís del consell d’administració i també la direcció de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies.

Nosaltres li volíem preguntar quines són les propostes que té el seu consell cap 
a l’Agència Catalana de Notícies, tenint en compte també que durant el procés que 
vam fer de compareixences previ a la renovació d’aquest consell van comparèi-
xer representants del comitè d’empresa de l’Agència Catalana de Notícies i ens van 
fer arribar la seva preocupació justament sobre els problemes d’independència de 
l’Agència Catalana de Notícies, respecte a aquest control polític –de fet, van dema-
nar explícitament deixar de dependre del Govern i passar a dependre del Parlament, 
formar part de la Corporació de Mitjans Audiovisuals–, i també ens van fer arribar 
les seves queixes per la desigualtat en les condicions laborals que hi ha entre els 
treballadors de l’Agència Catalana de Notícies i els de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Gràcies.
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El president

Gràcies a vostè. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, com vostè comentava, Intracatalònia 
–i l’ACN, per tant– està participada en un setanta per cent per la Generalitat de Ca-
talunya i en un trenta per cent per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
El fet de plantejar si hauria de dependre del Parlament o de la corporació és un fet 
que..., nosaltres, diguem-ne, no podem prendre aquesta decisió, sinó que forma part, 
en tot cas, d’una deliberació que podríeu fer com a parlamentaris. I, per tant, dipu-
tades i diputats, en tot cas, sou qui heu de prendre aquestes decisions i tractar-les 
amb el Govern.

Pel que fa a la situació actual, nosaltres el que hem fet és nomenar els nous mem-
bres del consell d’administració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
donat que amb el relleu que hem fet també en el consell de la corporació catalana 
crèiem necessari fer també aquest relleu.

I, per tant, també tenint en compte que per nosaltres és una agència de comuni-
cació important, i, a més a més, que com a agència de notícies ens agradaria poten-
ciar-la, aquest trenta per cent que nosaltres tenim és de màxim interès nostre. I per 
això les persones nomenades a assistir-hi formen part del consell d’administració o 
del consell de govern de la corporació, per la importància que també li volem donar.

Creiem que un país normal té una agència de notícies, i, per tant, és inqüestio-
nable que, com més forta sigui, com més reforçades estiguin les seves professionals, 
doncs, també una millor cobertura informativa es podrà donar i de millor manera 
podrem explicar Catalunya al món.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora presidenta. Pensàvem que se li havia acabat el temps, se-
nyora diputada. No es preocupi, ha estat un problema de rellotge, de marcatge. Inter-
vingui. No tenim constància del temps que ha esgotat, i, per tant, quan ho consideri 
oportú, també li demano que... D’acord? Quan vulgui, diputada.

Susanna Segovia Sánchez

Intentaré no aprofitar-me de la feblesa del cronòmetre. (Rialles.) Senyora Romà, 
entenem que segurament no és competència només seva, però sí que li demanàvem 
el seu parer sobre una demanda molt concreta del comitè d’empresa, del fet –i que 
ja ens han fet arribar per diverses vies– que l’Agència Catalana de Notícies deixi de 
ser el que és ara mateix, que és una empresa amb capital públic dependent del Go-
vern, i passi a integrar-se dintre de la corporació. Crec que demanar-li el seu parer, 
tenint en compte que la corporació forma part també d’aquesta empresa..., és una 
informació que podem tenir.

I també posar de manifest què és el que pensen fer per millorar les condicions 
salarials. És a dir, a nosaltres ens han fet arribar que la diferència de salaris entre els 
treballadors de l’Agència Catalana de Notícies i la corporació és altíssima, però que 
moltes vegades els mitjans de la corporació en realitat –sobretot els caps de setmana 
i sobretot fora de Barcelona– es nodreixen de les informacions de l’Agència Catala-
na de Notícies. És a dir, que en lloc d’enviar una delegació o un equip de TV3 o un 
equip de Catalunya Ràdio..., com que ja hi va l’Agència Catalana de Notícies, doncs, 
ja no cal que el cobrim, amb la qual cosa al final estem utilitzant l’Agència Catala-
na de Notícies per cobrir informacions que després surten als mitjans amb persones 
que estan treballant en unes condicions laborals molt menys favorables.

Això és el que li volia preguntar, què hi pensen fer al respecte.
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El president

Gràcies, diputada. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, com comentava, hi ha alguns debats que 
són de l’àmbit parlamentari, no de la corporació, donat que comportarien modificar 
la llei de la corporació.

I, en qualsevol cas, el que podria traslladar és el que segurament, doncs, vosal-
tres també podríeu debatre i segur que debatreu, alguns pros i contres que pot tenir. 
Evidentment, incorporar l’agència a la corporació pot generar una sèrie d’economi-
es d’escala, de sinergies internes, de facilitar informació, però per altra banda això 
s’hauria d’abordar des d’una perspectiva de no desvirtuar el fet que una agència de 
notícies dona servei a molts altres mitjans de comunicació. I, per tant, no podem 
veure com una relació amb la corporació el fet de nodrir-se d’unes notícies que tam-
bé des d’un punt de vista de ser una empresa externa els hi dona aquesta perspectiva 
de rigor i de diferenciació respecte a la pròpia producció de comunicació que es fa 
des de la corporació.

Gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre els insults 
a les xarxes socials d’una periodista col·laboradora de TV3 a un activista 
i defensor dels drets dels malalts d’esclerosi lateral amiotròfica

323-00142/13

Passem a la següent pregunta. És la número 9, adreçada, en aquest cas, al di-
rector adjunt a la Direcció de Televisió, Continguts i Programes. En nom del Grup 
Parlamentari de VOX, la fa el seu portaveu, el diputat Alberto Tarradas Paneque. 
Quan vulgui, té la paraula.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyor director. ¿Qué valoración hace de los 
insultos y vejaciones vertidos en las redes sociales por parte de la periodista de TV3, 
doña Pilar Carracelas, contra el activista y defensor de los derechos de los enfermos 
de ELA, el señor Sabaté?

El president

Gràcies, diputat. Senyor director, quan vulgui. Té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Televisió de Catalunya i director 
de Continguts i Programes (Sígfrid Gras Salicru)

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. A veure, a nosaltres els in-
sults no ens agraden de ningú contra ningú, això és evident, i encara menys si ho fa 
alguna persona que té una mínima relació amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Però, a partir d’aquí, li he de fer una resposta una mica de manual. Aquesta és 
una persona que té una col·laboració amb un programa puntual de la CCMA. És una 
persona que, a més a més, ho va fer en un context que no era ni el de la CCMA –cosa 
que, evidentment, ens hagués obligat..., hi haguéssim hagut d’intervenir–, sinó que 
ho va fer en una batalla a Twitter com cinquanta n’hi ha, no? Ales hores, responsabi-
litat... Que ens agradi el que ha fet? No. Que ens sentim responsables d’això? Tam-
poc. Cada dia hi han mil batalles, i és una més de les que es fa a Twitter.

Gràcies.
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El president

A vostè, senyor director. Senyor diputat, quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Durante esta semana hemos vivido unos hechos que son francamente muy desa-
gradables. En la Comisión de Salud de esta misma casa, una diputada de la CUP se 
negó a hablarle en español al señor Luque, un paciente de ELA –de esclerosis lateral 
amiotrófica– que manifestó que no conocía, no entendía el catalán.

Esa enorme falta de respeto y sectarismo recalcitrante de la CUP provocó una 
indignación de miles y miles de personas en las redes sociales. El activista y de-
fensor de los derechos de los enfermos de ELA, el señor Jordi Sabaté, que también 
padece esa enfermedad y también compareció en la misma Comisión de Salud del 
Parlament, manifestó su indignación en su cuenta de Twitter. Al poco tiempo, la se-
ñora Carracelas, una colaboradora habitual de programas de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals –de corte separatista, ¿cómo no?–, vertió todo tipo de in-
sultos contra el compareciente simplemente por no entender el catalán. 

Además, la señora Carracelas se cebó especialmente con Jordi Sabaté, que fue 
víctima de una serie de insultos y descalificaciones cada cual más desagradable. 
Entre muchas barbaridades, la colaboradora de TV3 llegó a decir que era un mise-
rable, le llamó «escoria», que su propio ser era una vergüenza, que ser hijo suyo era 
una maldición, que era escoria fascista –habitual–, que es una basura de ser huma-
no y que se aprovecha de su enfermedad para justificar el supremacismo. No voy a 
seguir, porque es que hay muchísimos y cada cual es más desagradable que el an-
terior, pero...

En definitiva, el libro de estilo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
deja claro que sus profesionales no pueden emitir mensajes o comentarios ofensivos 
o despectivos, ni siquiera en el ámbito privado de sus redes sociales. Eso aparece en 
el manual, en el libro estilo.

Dada la gravedad de estos hechos, que una profesional de los medios públicos 
de la Generalitat aproveche su influencia para vejar de esta forma a un enfermo de 
ELA, exigimos desde VOX que se tomen todas las medidas oportunas y que la se-
ñora Carracelas no vuelva a pisar un plató de los medios públicos mientras estos 
medios públicos sigan abiertos.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyor Sígfrid Gras, té la paraula, quan vulgui. 
Aproximadament..., una miqueta més d’un minut. Quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Molt bé. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Vostè ha donat una 
miqueta la clau, i és que aquesta persona no és una professional dels mitjans pú-
blics de la CCMA. Aquesta persona..., que sí que ho diu el llibre d’estil, però parla 
de «treballadors dels mitjans públics de la CCMA», no parla de col·laboradors es-
poràdics.

També li dic una cosa: si cada col·laborador que té la CCMA o qualsevol mitjà 
de comunicació que té una guerra a Twitter no pogués tornar a col·laborar, ningú 
tindria col·laboradors, eh?, perquè només fa falta que mirin vostès Twitter perquè ho 
vegin. Vostès mateixos estan en mil guerres a Twitter i ningú els demana que deixin 
de ser diputats. Vull dir que entenc que això no agradi, i a mi tampoc m’agrada, que 
hi hagin aquestes guerres i que es diguin aquestes coses, però no és una persona de 
la CCMA. És una col·laboradora, com tants i tantes que en tenim i que entren en 
guerres, com tants que entren en guerres, d’altres tendències, d’altres mitjans.

I per això nosaltres ho considerem un fet aïllat, com els centenars de milers que 
hi ha a Twitter. Que no ens agrada, eh?, però tampoc li donem una categoria, per 
això.
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Alberto Tarradas Paneque

Eren molts fets aïllats, eh? (Alberto Tarradas Paneque intervé sense fer ús del 
micròfon.)

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Sí, sí.

El president

Senyor diputat, no té la paraula. I senyor director, tampoc. (Rialles.)

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’ús del castellà 
a les emissores de l’ens

323-00146/13

Passem a la següent pregunta –benvinguda, diputada–, la número 10. És adreça-
da també al director de la Televisió de Catalunya, sobre l’ús del castellà a les emis-
sores de l’ens. La fa, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la seva portaveu, 
la diputada Anna Grau Arias. Quan vulgui, té la paraula.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Senyor Gras, vostè creu que a TV3 es parla massa cas-
tellà, massa poc, o ja anem bé com ara?

El president

He parat el temps? Sí. Senyor director, quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Gràcies, senyor diputat... –ai–, senyor president. (Rialles.) Gràcies, senyora dipu-
tada. Jo crec que ja anem bé com va.

Anna Grau Arias

Señor Gras, usted sabe...

El president

Moltes gràcies, senyor director. Senyora diputada, té la paraula. Quan vulgui.

Anna Grau Arias

...–perdó. Señor Gras, usted sabe que TV3 nació en los años ochenta con la vo-
luntad explícita de ser un vehículo de normalización consensuada de la lengua cata-
lana. Pero, igual que la ley de normalización lingüística que se aprobó por la misma 
época, al final se ha quedado más en arma de guerra que de consenso. Tanto es así 
que TV3 ha conseguido enfadar a todo el mundo: a los que se quejan de que no se 
hable suficiente español o se haga hablar solo a los malos de las películas y progra-
mas para niños y a los que se quejan de que todavía retumba demasiado la lengua 
de Cervantes en Sant Joan Despí.

Toda una consellera de Cultura de la Generalitat creo que se llegó a plantear no 
una huelga de hambre, pero sí de ponerse laca si volvían a salir «españolazos» en el 
FAQS, un programa donde yo misma tuve que denunciar que se había dado la orden 
de no llamar o de llamar menos a tertulianos regulares que no hablaran el catalán. 
Plataforma per la Llengua les montó una campaña de esas finas que montan ellos. 
Con todo el dineral público que tienen, echaron mano de big data y llegaron a la 
conclusión de que en el FAQS el uso de la lengua española había llegado a un alar-
mante diez por ciento.

Lo mismo pasa con el Polònia, que ya es el «más difícil todavía», con la política 
catalana que se nos está quedando. Claro, hacer gags de «indepes» empieza a ser 
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ejercicio de alto riesgo; mejor hacer gags de la familia real y de Isabel Díaz Ayuso. 
Pero, claro, luego suena como suena.

Señor Gras, yo le recomiendo que sea audaz, y que antes de que cualquier día un 
tribunal atine en pedir un veinticinco por ciento de español en TV3 y en Catalunya 
Ràdio, salga usted a anunciar que el español va a ser lengua curricular y de apren-
dizaje en TV3. ¿Se acuerda de aquella niña en el concurso Atrapa’m si pots que, con 
los nervios, no se acordó de cómo se dice «trigo» en catalán? Bueno, después de que 
se rieran de ella en toda Cataluña –bueno, el cincuenta y dos por ciento, el cincuenta 
y dos por ciento que ve TV3–, seguro que no se le vuelve a olvidar más.

El president

Gràcies, senyora diputada. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui, té la paraula. 
Aproximadament, dos minuts vint segons.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Muchas gracias, señora diputada. Yo intentaré ser audaz todo lo que pueda, pero 
es que TV3 es la televisión que habla en catalán, tiene como objetivo la promoción 
de la lengua catalana, y haremos una televisión en catalán.

Le puedo responder –porque ya me lo hicieron hace un mes– las preguntas una 
por una. Lo que pasó con la niña del Atrapa’m, porque son cosas que... Si la niña 
del Atrapa’m... El programa tiene unas bases que dicen que se ha de responder en 
catalán, como en el País Vasco dice que, en euskera, como en Andalucía el mismo 
programa dice que es en castellano y se dan por buenas si se contestan en esa len-
gua, y si no, no.

A partir de aquí, el castellano para nosotros..., lo utilizamos con toda norma-
lidad, al contrario. Por ejemplo, en las entrevistas..., nosotros entrevistamos en 
catalán, ¿vale? Ay –perdón–, estoy hablando ya..., ahora estaba hablando yo en cas-
tellano, ya. Me había cambiado de lengua, yo, ¿sabes? Pero eso es la confianza, que 
ya nos conocemos mucho. Ens coneixem fa molts anys. D’acord. Em torno ja a can-
viar. Escolta... Escolti, senyora diputada. El que passa, eh?...

Anna Grau Arias

Em pot dir de «tu», em pot dir de «tu».

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

El que passa és que nosaltres utilitzem el català com a llengua que..., a tots els 
programes, i és la nostra obligació. Amb el castellà ho fem absolutament amb tota la 
normalitat, però ho fem amb tota normalitat fins al punt de que fem entrevistes en 
català i es contesten en castellà, si no saben parlar català; si no entenen el català, els 
hi fem preguntes en castellà o ho fem amb traducció simultània, eh?

El que vull dir és que..., tenim alguna cosa en contra del castellà? Absolutament 
no. L’utilitzem amb normalitat, el castellà? Als programes no, perquè som TV3 i 
hem de potenciar el català, que és la nostra obligació, i això és el sentiment que te-
nim. I en absolut volem marginar ningú perquè no sàpiga parlar català, sinó que, 
quan ve a la televisió pública, li facilitem tots els mitjans perquè es pugui sentir el 
màxim de còmode possible.

El president

Moltes gràcies, senyor adjunt a la direcció.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el tractament 
informatiu de les declaracions fetes per persones processades 
per delictes greus

323-00147/13

Passem a la pregunta número 11. També continuem amb el mateix Grup de Ciu-
tadans i la seva portaveu, la diputada Anna Grau Arias. Quan vulgui, té la paraula.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor Gras, per la resposta bilingüe. Per l’audàcia dedueixo, vaja, 
doncs, que com a mínim no anirà a pitjor –no anirà a pitjor–, o sigui, no es perse-
guirà el castellà a TV3. De les obligacions de promocionar només el català en po-
dem parlar un altre dia.

Passo a la pregunta que li volia fer. Creu vostè que el tractament informatiu de 
TV3 de les declaracions de persones processades per delictes greus és propi d’una 
televisió pública?

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui. Té 
la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Depèn de l’interès informatiu que tinguin. Això passa a TV3 i passa a totes les 
televisions del món. Desgraciadament, a Catalunya, Espanya, etcètera, hi han moltes 
persones processades i... És propi o no és propi? Doncs, si tenen interès, sí, i si no, no. 
Vull dir, si tinguéssim, per dir alguna cosa, el senyor Bárcenas o tinguéssim..., no ho 
sé... Bé, és un criteri informatiu, vull dir, sap? És exactament això. Informativament 
és notícia? Ho fem, i ho fem via entrevista o ho fem via un insert en un informatiu, 
i si no, no.

El president

Moltes gràcies. Senyora diputada, quan vulgui.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Señor Gras, usted sabe que yo, como periodista, estoy 
especialmente sensibilizada con el derecho a la información venga de donde venga, 
y por eso se me hace muy cuesta arriba pedir el veto directo a nadie en un medio 
de comunicación, ni siquiera de los que han pedido que me veten a mí –quien dice 
«pedir» pide «conseguir»–, porque creo que la última vez que me invitaron a pisar 
un plató de TV3 fue en marzo de 2021.

Yo entiendo que dé repelús invitar a TV3 a alguien como yo. ¿Cómo voy yo a 
estar a la altura de un Gonzalo Boye, un Arnaldo Otegi o el excomisario Villarejo? 
Sin duda, eso un salto de pantalla. Es otro nivelazo en el videojuego de TV3, don-
de los delincuentes triunfan en prime time y, en cambio, se silencia a los mansos de 
corazón.

Tienen abonada a una energúmena como Pilar Carracelas. Ya se ha comentado 
aquí el rifirrafe que tuvo con Jordi Sabaté. Mire, yo estaba en la Comisión de Salud 
donde tuvieron lugar los lamentables hechos que el señor Sabaté denunciaba, y a 
todos los que, empezando por mí, denunciamos aquella indignidad nos han llama-
do de todo, empezando por «fascistas». Y TV3 tan pancha, como si oyera llover, y 
manteniendo las colaboraciones de la señora Carracelas.

Que nadie me malinterprete: yo no voy a pedir que veten en TV3 a nadie, ni 
siquiera a Pilar Carracelas, pero sí le pediría a usted, señor Gras, hombre, que, 
puestos a creer en la libertad de expresión, no apliquen una doble vara de medir. Si 
tienen el cuajo de llevar a Otegi, lleven también a Iñaki Arteta. Si llevan a Villare-
jo, recuerden a la audiencia claramente por qué delitos está procesado este señor. 
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Si llevan a Pilar Carracelas, atrévanse a llevar a Jordi Sabaté o a Yolanda Delgado. 
Y, ya puestos, si llevan a Pilar Rahola, llévenme a mí algún día, que yo no engaño a 
nadie y si me preguntan cuánto cobro, lo digo. Lo sabe Joel Díaz del APM, el único 
periodista de TV3 que se atreve a ponerme un micro –así sea en la calle.

El president

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Gràcies, senyora diputada. Primer, que jo estic encantat de que la setmana que ve 
vingui a TV3. Vull dir que aquí ens hi trobarem aviat, no?

Segona, aquí hi han dos coses, que algunes s’entenen bé i les altres, no. Nosaltres 
sempre ho intentem equilibrar, i també és veritat –i és l’objectiu que no ens passi els 
propers anys– que molta gent no ha volgut venir. I amb això ens hi hem trobat amb 
diferents forces polítiques, i ho han utilitzat també com un argument de «no porten 
gent de...» Potser no és el seu cas, però jo... En el seu cas, l’hi repeteixo, la setmana 
que ve ho té promès, eh?, vull dir que...

A partir d’aquí, és que tampoc puc discrepar. Nosaltres hem de donar totes les 
versions dels fets, i si portem els uns hem de portar els altres, això és evident. 
I això..., seran els esforços que intentarem fer els pròxims mesos, els pròxims anys, 
eh? Ja explicarem una miqueta exactament com s’estructura això. Però, evidentment, 
si portem els uns, hem de portar els altres, si volen venir; també ho dic, perquè ens 
hem trobat de vegades que no... Però estem d’acord en que siguem lo més equili-
brats, lo més variats i lo més plurals possible.

El president

Moltes gràcies, senyor Sígfrid Gras.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la cobertura 
informativa de l’Esplaiada

323-00148/13

Passem a la següent pregunta, la número 12, també adreçada al senyor adjunt a 
la direcció. I és sobre la cobertura de l’Esplaiada. En nom del Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, la farà la seva portaveu, la diputada Susanna Segovia Sánchez. 
Quan vulgui, té la paraula.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, president. Senyor Gras, com vostè deu saber –o potser no ho sap..., de 
fet, és una mica del que va la pregunta–, els passats 6, 7 i 8 de maig els esplais ca-
talans van celebrar l’Esplaiada, que és una gran trobada. (Pausa.) Doncs bé, com 
deia, es va celebrar aquesta Esplaiada, que és una gran trobada de joves i de nens  
i de nenes que participen als esplais catalans, que van trobar-se a Sant Cugat.

Van ser tres dies d’activitats. De fet, va ser una activitat amb prou transcendència 
com perquè el president de la Generalitat, el president Aragonès, decidís fer-hi una 
visita institucional. Les persones que organitzaven l’Esplaiada van fer tota una ronda 
de contactes previs amb mitjans de comunicació per garantir que un esdeveniment 
d’aquest tipus tindria la cobertura que es mereix.

Però el que ens va sorprendre és que, després d’això, la mateixa gent que orga-
nitzava l’Esplaiada va fer un comunicat que se’ns ha fet arribar denunciant que no 
va haver-hi cap cobertura per part de TV3 ni de Catalunya Ràdio ni de l’Agència 
Catalana de Notícies. No sabem si el fet de que no sortís a TV3 té a veure amb que 
potser l’Agència Catalana de Notícies no hi va poder enviar ningú i ja havien confiat 
en que hi aniria l’ACN, com havíem comentat prèviament, però sí que li voldríem 
preguntar quin va ser el criteri per no anar a cobrir aquesta activitat i, en canvi, sí 



DSPC-C 316
27 de maig de 2022

Sessió 12 de la CCMA  20

anar a cobrir la trobada que feien a la fundació Fundesplai, que és una fundació de 
serveis que també fa activitats de lleure però que no té la transcendència i l’extensió 
pel territori ni, sobretot, el nivell d’associacionisme que tenen els esplais catalans.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora diputada. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora diputada. Efectivament, coneixem 
perfectament el que van fer aquests dies. Estem molt orgullosos de que hagin tornat 
aquestes activitats a Catalunya, perquè creiem que contribueixen molt al país, al fet 
de que... Organitzar tres dies on el que s’intenti analitzar bàsicament de fons és per 
què, per prendre les decisions dels nens o dels joves, no podem tenir en compte la 
seva mirada, i fer tot aquest tipus de debats, que se n’han fet de molts tipus, creiem 
que és una cosa superimportant.

L’última la vam cobrir. Intentem també... El món dels serveis informatius de 
TV3 és un món complex, i per això gairebé mai confirmem l’assistència, perquè te-
nim uns equips molt importants però també limitats, que fan que no puguem cobrir 
tot el que voldríem. Ja l’hi dic, lamento que no haguem cobert això, però hi havia 
motius informatius per no fer-ho i destinar els equips a una altra banda.

O sigui, jo estic súper a favor d’aquestes iniciatives, súper a favor de que en la 
mesura que puguem les cobrim, però els recursos són limitats i cada setmana es des-
tinen a llocs diferents, i cada dia a llocs diferents. I, com bé sabeu, el que obre els 
informatius es decideix el mateix matí. Per què vam anar a cobrir lo de Fundesplai i 
no vam cobrir això? Perquè Fundesplai no ho havíem cobert mai i això sí. Són coses 
diferents? Sí, són coses diferents. Però són uns criteris informatius que..., cada matí, 
quan s’ha de decidir on es destinen els recursos..., van a un lloc o un altre en fun-
ció del que l’escaleta diu –de l’informatiu– i que els editors decideixen. És aquest, 
l’únic criteri.

El president

Gràcies, director. Diputada, quan vulgui.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Evidentment, quan hi han moltes activitats, jo entenc que se 
n’hagi de fer una racionalització. El que passa és que insistim una mica en els cri-
teris que es van fer per anar a una i no a l’altra: el fet de que una sigui una funda-
ció privada i l’altra siguin organitzacions i moviment associacionista, el fet de que 
siguin models diferents d’esplai... I crec que això és el que, d’alguna manera, els hi 
haurien d’explicar també a la gent d’Esplac.

I entenc que si hi ha hagut ara mateix una demanda de la senyora Grau, de per 
què no va a TV3, i li ha ofert anar-hi la setmana vinent..., potser una manera seria 
també obrir un espai perquè la gent d’Esplac pugui tenir, diguem-ne, la possibili-
tat d’explicar quina és la feina que fan, de fer-ho detalladament, de tenir una bona 
cobertura, i, d’alguna manera, compensar el fet de que la seva principal activitat de 
l’any hagi quedat fora de la cobertura, en aquest cas, a TV3, però ho podria fer ex-
tensiu també a Catalunya Informació.

Avui havíem de tenir una compareixença sobre la programació infantil. Crec que 
justament el que fa Esplac té molt a veure amb els drets dels nens i nenes, i ha de 
tenir una correcta cobertura als mitjans públics.

El president

Gràcies, diputada. Senyor director, quan vulgui.
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L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Sí, sí. Té raó, eh? Vull dir, la programació infantil és el lloc ideal on poder reflec-
tir aquestes coses. I, de fet, l’InfoK ho reflectirà, i en la nova programació infantil 
que engegarem a partir de la tardor, evidentment, aquest món hi té cabuda. Però en-
tengui que una cosa és donar cabuda en aquests espais, planificar-ho mínimament, 
i l’altra és el TN del dia a dia, que està subjecte a mil variables. Ara, que nosaltres 
tenim interès en transmetre aquest món..., doncs d’acord amb això.

El president

Gràcies, senyor Sígfrid.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio sobre el programa El desconcert 
i els trenta-cinc anys de Catalunya Música

323-00137/13

Passem a la següent pregunta. És, en aquest cas, del bloc de preguntes adreçades 
a l’adjunt a la direcció de la ràdio. I la pregunta número 13 la farà, en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el diputat Ruben Wagensberg. 
Quan vulgui, té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bon dia, senyor director. Moltes ve-
gades aquí posem l’atenció o ens centrem en els programes d’informatius o d’entre-
teniment, però també cal destacar –i volem fer-ho– l’aposta cultural i continuada 
de la ràdio, en aquest cas, per part d’iCat fm i, concretament, per l’aposta musical.

Per cert, incís: al director de la televisió, enhorabona. Ahir vaig veure per prime-
ra vegada la segona emissió, diria que és, del programa Una història de literatura. 
Enhorabona. És un programa que em va agradar bastant, i també aquest nou format.

Tornem, per això, a la ràdio. Prova d’aquesta aposta és l’èxit reiterat d’El descon-
cert, d’iCat fm, que després de dos anys pandèmics, diguéssim, i, per tant, d’aturada 
obligada, no s’havia fet, i aquest any es va tornar a fer a la mítica Sala Apolo –una 
de les millors o la millor de Barcelona–, en una sala plena fins a la bandera. Un con-
cert, doncs, que dona possibilitats als grups emergents, que, a més, venen de la mà 
de grups ja consolidats del nostre país.

I, en aquest cas, també podia formar part de la celebració dels setze anys de 
l’emissora. I és per això que hi els volíem preguntar quina és la valoració que en fan.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat. Senyor Jordi Borda, benvingut. Té la paraula, 
quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio 
(Jordi Borda Marsinyach)

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Senyor diputat, fer El desconcert és real-
ment especial per a la gent que fa molt temps que som a Catalunya Ràdio. I veure 
l’ambient que es genera a la Sala Apolo –que coincideixo bastant amb la seva valo-
ració– t’ajuda a entendre el fet que iCat ha aconseguit crear una comunitat al voltant 
de continguts culturals que són competitius també a nivell d’audiència.

És la cinquena edició, i la pandèmia, com en moltes altres coses, ens n’ha tret 
moltes. Aquesta va ser especialment catàrtica pels dos anys de la pandèmia, però 
també hi ha una altra cosa que l’ha fet especial –ens ho deien els organitzadors, so-
bretot la gent d’iCat–, i és que, respecte a les anteriors, és la vegada que més gent 
jove..., o que el públic era d’edat més baixa. Com a mínim, aquesta és la percepció 
que es va generar allà. I crec que això és una excel·lent notícia.
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El desconcert va ser concebut en el moment en què iCat no estava a l’FM. I, de 
fet, sense El desconcert, que va començar el 2016, m’atreviria a dir que iCat hauria 
tardat una mica més a tornar a l’FM. El retorn era pràcticament inevitable. Va sor-
tir de l’FM per qüestions pressupostàries i en un entorn de crisi, però hi havia de 
tornar, perquè hi havia una exigència, una reclamació del sector i també dels propis 
treballadors i de la gent que ens estimem la casa. En qualsevol cas, allà el conseller 
de Cultura de l’època es va comprometre a fer-l’hi tornar davant de tota la gent que 
s’estimava iCat, tot el públic, davant la Sala Apolo plena; després el vicepresident 
del moment també ho va confirmar, i allò es va convertir en una gran festa.

Ara el que estem fent és portar iCat perquè es mostri aquesta comunitat i es trobi 
amb la gent que se l’estima. A més a més, amb aquest format que deia vostè..., que 
és el que es busca, és a dir, donar notorietat als grups emergents al costat dels que ja 
estan consolidats, que és una de les feines que hauria de fer iCat.

I això va coincidir, el 10 de maig, amb la data de celebració dels trenta-cinc anys 
de Catalunya Música, que també ha quedat molt impactada per la pandèmia, perquè 
ha quedat ajornat tot un procés de transformació de la manera de produir i de for-
mats que segur que amb els pròxims compareixents podem anar-ne parlant, perquè 
aquí també passaran coses i és realment important. (Sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Són dos instruments essencials, per 
nosaltres, per difondre els continguts culturals de la ciutat.

Gràcies.

El president

Senyor, se li ha esgotat el temps, eh? Senyor diputat, si vol... (Veus de fons.) No? 
(Veus de fons.) Molt bé.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio sobre el balanç i els plans 
de futur amb relació a l’esport femení

323-00140/13

Doncs passaríem a la següent pregunta. És la número 14, eh?, també adreçada a 
l’adjunt a la direcció de la ràdio, sobre esport femení. En nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, la farà el diputat Josep Rius i Alcaraz. Quan vulgui, té 
la paraula.

Josep Rius i Alcaraz

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, director... La transmissió del par-
tit del Barça femení i la programació especial que es va fer des de Torí van tenir un 
ampli seguiment no només a la televisió, sinó que hi va haver un desplegament molt 
gran per part de la ràdio també més enllà, amb un programa especial d’El suple-
ment amb enviats especials, amb la LaTdT i també amb el Catalunya migdia i amb 
el Tot gira.

Amb dades de televisió, que són les que sí que n’he pogut disposar, però... La 
transmissió va aconseguir unes dades d’audiència espectaculars, amb un trenta-tres 
per cent de quota i gairebé 1 milió d’espectadors, i, a nivell global, unes dades a nivell 
mundial de 36 milions d’espectadors. Aquestes són unes dades molt positives i que, a 
més, marquen un precedent que no és nou, no ve de la final de Torí, però sí que mar-
quen unes dades molt rellevants per als mitjans de la corporació pública.

L’auge que s’està guanyant a pols l’esport femení forma part també d’un canvi 
sociològic que necessàriament un país ha de fer i que s’està produint a Catalunya. 
La manca de visibilitat de les dones ha estat un dels factors també que ha contribuït  
a aquesta discriminació de gènere. I fer aquestes apostes jo crec que esdevé una 
actuació imprescindible. Des de Junts per Catalunya, creiem que és una actuació 
imprescindible per avançar també cap a la igualtat no només esportiva, sinó també 
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social. És un dret a ser tractades sense discriminacions i a trencar estereotips, i, per 
tant, és un deure de tots, i sense excepcions, fer-ho possible.

Els mitjans de comunicació públics ho han de liderar a través d’accions com la 
que vam viure en aquest partit, amb aquest desplegament que li destacava al prin-
cipi de la meva intervenció, i han de mantenir aquesta tendència positiva i tan ben 
valorada pels oients i pels espectadors, també. Això representa no només un orgull 
esportiu, sinó també de país. I és en aquest sentit que els volem preguntar quines 
perspectives de futur tenen respecte a la retransmissió d’esdeveniments esportius fe-
menins als mitjans de comunicació públics, especialment a la ràdio.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio

Gràcies, president. Senyor diputat, començo pel final. Les perspectives de fu-
tur..., li puc parlar de futur immediat. Aquest diumenge a les dotze del migdia trans-
metrem la final de la Copa Femenina que disputarà el Barça amb l’Sporting de 
Huelva, alterant la programació com l’alteraríem en cas d’una final del Barça mas-
culí o de l’Espanyol o de qualsevol altre equip d’elit de futbol a casa nostra. I a la 
tarda, en el marc del Tot gira, que vostè l’ha esmentat, farem el partit entre l’Espa-
nyol i el Llevant - les Planes, que confirmarà que un dels dos equips pujarà a Prime-
ra Divisió de la lliga femenina.

Per què li dic això? Doncs perquè és veritat que vam fer una acció de cadena gai-
rebé corporativa, com deia abans la presidenta, abocant-nos a Torí, perquè enteníem 
que, a més a més de ser una final de Champions de primer nivell, equiparable al que 
hem viscut..., ara fa massa temps, però que hem viscut abans del 2015 amb el Barça 
masculí, també enteníem que hi havia alguna cosa més i que representava alguna 
cosa més que una qüestió estrictament esportiva. Per això vam fer un Tot costa en 
col·laboració amb la televisió, amb mitjans digitals, una col·laboració transmèdia de 
la qual n’estem molt satisfets, i agraïm a tothom qui ha ajudat a fer-ho. I crec que tota 
l’empresa s’ha alineat en aquesta línia.

A banda d’això, també voldria reivindicar que..., jo, que vinc de la redacció 
d’Esports de Catalunya Ràdio..., l’esport femení sempre ha estat important i sempre 
l’hem projectat. Vam començar..., per exemple, quan jo vaig entrar en aquella redac-
ció, l’UB Barça, que entrenava la Carme Lluveras, era un argument que no estava a 
la cua dels informatius; era bastant ben situat, en la jerarquització de la informació. 
I prova d’això és que l’entrenadora del moment ha acabat sent l’analista del Barça 
masculí de bàsquet en els partits de l’Eurolliga. Per tant, ho tenim absolutament in-
crustat en l’ADN.

És veritat que vam veure en el seu moment que el Barça femení tenia alguna 
cosa més, sobretot a Europa. Ha estat capaç de mobilitzar quinze mil persones, que 
això és un rècord absolut, i ha estat capaç d’omplir dos Camps Nous. Per tant, en 
el seu moment –ho comparteixo amb vostès–, una reflexió que vam fer va ser: com 
ajudem a transmetre això? I, després d’un debat amb la redacció d’Esports, vam 
pensar que el millor era donar-li el format de LaTdT, que era exactament el mateix 
format que li hauríem donat al primer equip masculí, per això mateix, per enviar un 
missatge també d’igualtat.

N’estem satisfets, d’aquesta aposta. I no tingui cap dubte que a partir de la tem-
porada que ve li donarem accent, més energia i més recursos.

El president

Moltes gràcies, senyor adjunt a la direcció. Senyor diputat, li queden vint-i-tres 
segons. (Veus de fons.) Ja estaria, molt bé.
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Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura de les festes 
tradicionals de bous per part de Televisió de Catalunya

322-00094/13

Passem a la següent pregunta, la número 15. Ja hem passat al bloc de programa-
ció. Són preguntes adreçades a la presidenta, eh? És una pregunta sobre les festes de 
bous. La fa el Grup Parlamentari de VOX, i, en el seu nom, el seu portaveu, Alberto 
Tarradas. Quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyora presidenta. Después de dos años de 
covid, ya está aquí la temporada taurina en Cataluña. Después también de la victoria 
de los vecinos de Vidreres en favor de su fiesta, pues, muy pronto van a comenzar 
los tradicionales correbous en Cataluña. ¿Tiene previsto TV3 hacer algún tipo de 
cobertura de estas fiestas tradicionales de los bous en Cataluña?

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyor diputat, les cobertures informatives i els temes que es 
decideixen cobrir a nivell informatiu són una decisió que prenen els caps d’informa-
tius i tot el conjunt de la redacció. Per tant, no em pertocaria a mi considerar què és 
el que han de cobrir, sinó que són ells, segons els criteris de professionalitat i d’in-
terès informatiu, globalitat, proximitat, incidència, etcètera, que decideixen quines 
són aquelles qüestions que, en una agenda que podria ser infinita, acaben cobrint 
els telenotícies.

Tanmateix, evidentment és una qüestió que..., bé, també el conjunt del consell... 
Nosaltres el que demanem és que hi hagi uns mitjans de comunicació que siguin 
també reflex dels valors d’aquesta societat que es volen potenciar.

Gràcies.

El president

A vostè, senyora presidenta. Senyor diputat, quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Mire, señora Romà, nosotros no engañamos a nadie. Lo dijimos el primer día, 
lo decimos hoy también, y más pronto que tarde vamos a terminar por cerrar TV3. 
(Rialles.) Ahora bien, para ustedes, pues, la coherencia no es precisamente lo suyo: 
dicen una cosa, luego hacen otra.

Dicen que TV3 es una televisión plural, pero el cien por cien de sus programas 
supuran odio separatista a España y a los españoles. Dicen que sus informativos son 
rigurosos, pero después sale el jefe de los informativos diciendo que se niega a in-
formar sobre determinados temas que él ideológicamente no comparte. Dicen que 
los medios de la CCMA promueven una visión amplia de la cultura catalana; sin 
embargo, hay alguien que decide qué es catalán, qué no es catalán, qué es cultura o 
qué no es cultura.

Y mire, si nos remitimos a la ley audiovisual catalana, en su artículo 26 dice 
que son misiones específicas de servicio público de comunicación audiovisual de 
competencia de la Generalidad «la transmisión de una información veraz, objetiva 
y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural».

Además, si nos vamos al Manual de uso de TV3, dice que «en nuestros medios 
dedicamos una atención especial a los contenidos que difunden cultura» y «contri-
buimos a fomentar el interés en esos ámbitos»; «producimos espacios culturales de 
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calidad que ayudan a conocer la realidad sociocultural del territorio»; «la cultura y 
la divulgación tienen una presencia destacada en nuestros medios».

Hay un largo etcétera, pero parece que, ustedes, muy sensibilizados con la cultu-
ra no deben estar, porque..., on són els bous? On són els nostres correbous? Una 
cultura que està tan arrelada a pobles com Vidreres, Amposta, Alfara de Carles, 
les Terres de l’Ebre... Què passa? Que no són cultura? No forma part de Catalunya, 
això, també? No són catalans?

Mire, los toros no son ideología. Los toros no son ni de derechas ni de izquier-
das. Los toros son del pueblo. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. 
Yo ahí, francamente, ya no voy a entrar, pero son cultura, son tradición, y es una 
tradición muy viva en nuestros pueblos. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció.) Así que aléjese de ese animalismo Disney que pro-
mueven algunos y demuestre... 

El president

Senyor diputat...

Alberto Tarradas Paneque

...–termino enseguida– que TV3 es un medio plural que no cumple una...

El president

Créame que me sabe muy mal, pero tengo que cortarle. Le he de cortar la paraula. 
Me sabe muy mal, de verdad. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Bé, només deixi’m insistir en que nosaltres ens regim per criteris professionals 
d’interès informatiu, que, a més a més, no els imposa la presidenta, sinó els profes-
sionals que estan al capdavant d’informatius.

I, en tot cas, sí que creiem en els valors de respecte del medi ambient, de tots els 
éssers vius que habiten el planeta, i, per tant, l’odi no el volem promoure tampoc per 
a ningú d’aquest país, desde luego.

Gràcies. (Remor de veus.)

El president

Si us plau...

Preguntes
322-00096/13 i 322-00088/13

Continuem amb la següent pregunta (veus de fons) –senyor Tarradas, no té la pa-
raula–, que, si no m’equivoco, és la número 16, d’acord? Aquestes són unes pregun-
tes que es fan conjuntament, la 16, si no m’equivoco, i la 21 –és possible, eh? Són 
sobre els programes Eufòria i Crims. La faran conjuntament el Grup Parlamentari 
dels Socialistes i Units i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

En nom del grup parlamentari... Ho farem com sempre, eh? Farem primer les 
preguntes, després contestaran, ell tindrà un torn de cinc minuts, i vostès, el de sem-
pre, els dos minuts i mig, que també podran fer dos torns, d’acord? En primer lloc, 
té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Units, la portaveu, la seva diputada, 
la senyora Beatriz Silva Gallardo. Quan vulgui, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señora Romà, los últimos buenos datos de audiencia de los 
programas Eufòria y Crims muestran que las personas que miran TV3 quieren una 
apuesta más diversa que los llamados «programas de infoentretenimiento», que 
mezclan entrevistas y tertulias. Salen económicos, pero quizás no están dando res-
puesta a las necesidades de una televisión pública, que tiene que informar con rigor, 
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pero que también tiene que ofrecer entretenimiento de calidad, y hacerlo para públi-
cos diversos desde el punto de vista social, pero también generacional y territorial.

Por eso nos gustaría saber qué planes tiene la corporación para que la parrilla de 
TV3 mantenga un equilibrio en la programación que garantice que esta sea diver-
sa y que se sigan haciendo programas de entretenimiento de calidad, pero también 
programas culturales de calidad.

El president

Gracias, diputada. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, la seva diputada, la portaveu Raquel Sans Guerra. Quan vulgui, té la 
paraula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. En el nostre cas, fem dues preguntes separades, una per Eu-
fòria i l’altra per Crims, perquè ens sembla que tenen prou entitat com per merèixer 
pregunta en aquesta comissió.

Senyora presidenta, cada divendres a la nit –de fet, avui és divendres– a casa ens 
reunim al voltant de la televisió, cosa que feia molt de temps que no passava, per 
poder veure Eufòria. Ens hi ha estirat la nostra filla de vuit anys, la Maria, que cada 
divendres ens obliga, pràcticament, a poder mirar aquest programa. Ens ha obligat 
també a descarregar-nos l’aplicació del mòbil per poder votar els concursants que 
no han de ser expulsats. I aquesta és la nostra història, i segur que és una dels mi-
lers d’històries que hi ha al voltant del programa Eufòria. Segurament al costat de 
Crims –després en parlarem–, és un dels productes més exitosos de la televisió en 
els últims temps.

Un èxit que –n’ha parlat la diputada Silva– jo crec que va més enllà dels aspectes 
quantitatius; les xifres d’audiència són realment espectaculars, més situant-nos en 
un divendres a la nit, quan costa molt tenir bones audiències. Crec que hi hem d’afe-
gir les qüestions qualitatives que també ens ha aportat aquest programa, no? Ens ha 
permès reconnectar amb aquest públic infantil i juvenil. La història de casa meva és 
una de les múltiples històries que segur que té tothom.

Ha estat capaç, també, de superar la pantalla televisiva. No ens hem quedat no-
més en un producte televisiu, sinó que també estem davant d’un producte trans-
mèdia, amb aquestes descàrregues de l’aplicació mòbil. Diria que a la gala de la 
repesca van ser 140.000 vots; per tant, evidenciant la participació de la ciutadania. 
Han sortit ja les entrades per al Sant Jordi, per al concert. Per tant, sortint també 
més enllà de la pantalla.

Des del Grup d’Esquerra Republicana voldríem aprofitar per felicitar la corpo-
ració i especialment els professionals que fan possible aquest programa. I, en aquest 
sentit, presidenta, ens agradaria aprofitar per preguntar com valoren des de la corpo-
ració catalana aquest èxit en termes d’audiència, en els termes qualitatius que també 
dèiem –si tenen més dades en aquest sentit–, en termes de producte transmèdia, en 
aquesta necessitat d’anar més enllà dels continguts purament televisius. I també ens 
interessa saber si això té algun impacte de caràcter publicitari.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada. Ha esgotat el temps. (Rialles.) Senyora presidenta, 
quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyores diputades... No parlaré dels èxits d’Eufòria i de 
Crims. M’heu preguntat pels èxits d’Eufòria i de Crims, però crec que són tan evi-
dents, que són dos formats que ens estan funcionant i que transcendeixen el que 
són realment els propis mitjans de comunicació, que donar totes les dades que po-
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dria donar de milions d’espectadors que ja han vist Eufòria o que ja han vist Crims 
a nivell de televisió, a nivell digital, l’oportunitat que ens genera per a la ràdio, 
doncs..., és invertir un temps en quelcom que vosaltres també ja celebreu i com-
partiu, no? 

Sí que vull utilitzar aquest temps justament per explicar que aquest és un camí 
que creiem que és necessari seguir. Justament per nosaltres l’important és que... Ja 
en el hearing en parlàvem, del projecte de tot el conjunt del consell, d’aquesta im-
portància de que els mitjans de comunicació han d’informar –la informació és un 
dels nostres pilars fonamentals i, a més a més, ho demostren els resultats també 
d’audiència–, però hem de fer moltes més coses que informar. I en aquest camí de 
fer moltes més coses que informar i arribar a perfils de ciutadania en els quals amb 
la informació només no hi arribaríem, doncs, és essencial que cobrim altres aspec-
tes: la cultura, l’esport, l’entreteniment de qualitat, també la ciència.

I, per tant, és per això que també estem demanant recursos, no?, perquè creiem 
que tots aquests programes, que quan els comentem internament dins de l’empresa 
amb els diferents responsables dels mitjans posen en evidència que necessiten recur-
sos, perquè les idees hi són, el talent hi és i les ganes de fer-los també..., necessiten 
que hi hagi un full estratègic molt clar. També tenim un pla estratègic en el que es-
tem treballant justament perquè es faci evident i que ens agrada compartir-lo, i que 
permeti, doncs, anar obrint aquest camí de recuperar també una normalitat de mit-
jans públics rics en els continguts que generem.

També des de la perspectiva de visió molt omnicanal i transmèdia, perquè real-
ment són continguts que s’estan convertint en una marca, quan parlem d’aquesta 
importància de mirar la ciutadania com a persones que tenen uns interessos, voler 
connectar amb ells, i fer-ho a través d’unes marques que acaben consolidant-se. I el 
que dèiem, que finalment és igual qui en parli, que tot el dia sents Eufòria o sents 
Crims a través de multitud de canals o de persones i relacions que es generen entorn 
de l’univers cultural i de comunicació que també els mitjans de comunicació públics 
estem impulsant.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. Senyora Silva, quan vulgui. Té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señora Romà, desde el Grupo Parlamentario Socialistas i 
Units per Avançar creemos que es necesario que nuestra televisión pública ofrezca 
este entretenimiento de calidad por muchas razones. Creemos que es una vía para 
transmitir valores a un público más amplio y diverso que al que se ha estado diri-
giendo TV3 en los últimos tiempos, pero creemos también que es una vía para cum-
plir su misión de servicio público y recuperar un tipo de público que ha dejado de 
tener a la televisión pública como su cadena de referencia.

Nos gustaría que nuestra radio y nuestra televisión públicas pudieran hacer tam-
bién contenidos de cultura importante, que se hablara de literatura, de música, de 
teatro; programas para diferentes públicos dirigidos por nuevos rostros que visibili-
cen la diversidad y la riqueza que existe en Cataluña.

Estamos en un momento en el que el papel de las televisiones públicas es esen-
cial en un contexto en que la digitalización, las redes sociales y las plataformas de 
streaming han cambiado la forma de comunicarnos. Y eso representa nuevos retos, 
pero también nuevas oportunidades para incorporar creatividad e innovación en los 
formatos. En un escenario social complejo –en el que vivimos invasiones militares, 
guerras, crisis sanitarias, económicas...–, la información rigurosa y veraz es clave, 
pero también el entretenimiento de calidad. Y, en ese sentido, la mirada de las cade-
nas públicas creemos que es imprescindible.
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En la última comisión usted hizo referencia a la necesidad de un nuevo contrato 
programa, y también dijo que faltan recursos para sacar adelante la programación 
que se está proponiendo. Nos gustaría saber cómo está la situación económica de 
cara al otoño y cuál es la situación del contrato programa que nuestro grupo parla-
mentario cree indispensable para garantizar la estabilidad, pero también la transpa-
rencia en el buen uso de los recursos públicos.

El president

Muchas gracias. Moltes gràcies, diputada. Senyora presidenta, quan vulgui. Li 
queden aproximadament..., quasi tres minuts.

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

Pensava que no en tenia, de temps. (Rialles.)

El president

No, no..., sí. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, president. Senyora diputada... Bé, feia referència justament a 
aquests continguts, no? I creiem també... I vostè ho ha comentat, també, per les al-
tres notícies que malauradament hem de donar, doncs, de guerres, de pandèmies i 
de preocupacions que són necessàries que la ciutadania conegui, perquè la infor-
mació és coneixement, però alhora els mitjans de comunicació públics tenen un pa-
per fonamental per també contribuir al benestar emocional de la ciutadania. Veure 
entreteniment, veure cultura, és riquesa cultural i de coneixements, però, a més a 
més, també et permet connectar amb altres emocions més enllà de la preocupació, 
de l’interès informatiu que genera l’actualitat, que, malauradament, no sempre és 
tan positiva.

Per tant, el compromís, com deia abans, és ferm, de poder avançar en aquesta 
línia, que, com dic, eh?, alhora ha de ser complementària a la informació, perquè 
és un dels nostres pilars i volem que ho segueixi sent, però necessita uns recursos.

I, com també em comentava, la situació que estem afrontant d’aquí a final d’any 
era complexa, perquè no hi havia pressupost, quan vam arribar al nou consell, i, 
per tant, la temporada de tardor no la podíem afrontar sense una petició al Govern 
d’increment pressupostari. Això ha estat escoltat. Ens estan també, doncs, buscant 
aquestes alternatives i solucions per tal de que, evidentment, la programació de 
tardor puguem garantir-la i garantir-la també amb aquesta perspectiva, eh?, de no 
tornar només a fer formats d’informació i tertúlia i infotainment, que en algunes 
circumstàncies aporten valor, però si l’únic que oferim a la nostra ciutadania és 
això ens quedem molt curts en el que seria la responsabilitat de servei públic que 
tenim, no?

Des d’aquesta perspectiva, creiem que podrem, per tant, cobrir les altres ves-
sants, i, per tant... Avui no hem pogut ampliar la informació sobre el projecte cap 
al públic infantil i juvenil que tenim. Volem treballar també, de cara l’any vinent, 
la part també més adolescent i tots els continguts culturals amb relació també a 
aquests públics, que també hi tindrem la part, diguem-ne, cultural per arribar a un 
públic més adult, però alhora també hem de pensar en quins altres tons, quins altres 
llenguatges i a través de quins formats i canals arribem al públic jove.

I, per tant, tot això s’ha d’anar concretant. Per una banda, amb el pla estratègic 
que hem començat a treballar –i que justament aquest mes de juny volem fer una 
participació de professionals i dels diferents ecosistemes i el mes de juliol ja po-
der-ho començar a explicar i a compartir per acabar-ho de validar–, i, alhora, amb 
el contracte programa, que necessitem discutir d’acord amb aquest projecte comú 
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que tindrem com a empresa per tirar endavant els diferents reptes que com a em-
presa tenim.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la programació 
d’estiu 

323-00143/13

Bé, passem a la següent pregunta, la número 18. És, en aquest cas, adreçada a 
l’adjunt a la direcció de televisió. I, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, la farà la diputada Rocio Garcia Pérez. Quan vulgui, té la paraula.

Rocio Garcia Pérez

Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Senyor Gras... Tot just fa uns mesos 
els mitjans de comunicació públics –i, per tant, TV3– iniciaven aquesta nova etapa, 
en la qual s’havia de fer possible el compromís de complir el servei públic, el man-
dat de servei públic. Creiem que s’ha de fer aquest canvi necessari, i pensem que 
s’està fent, i caminar cap a aquesta refundació dels mitjans i millora de la qualitat 
del servei.

També l’audiència hauria de poder trobar en la televisió pública de Catalunya, a 
més d’una informació bona i objectiva, entreteniment de qualitat i pluralitat cultural. 
Creiem que tocaria tenir una graella equilibrada, apostar per una programació més 
diversa, plural, amb una mirada territorial i contemplant tota la diversitat cultural  
i social de Catalunya.

I, com el temps no s’atura, ja deuen estar preparant la programació d’estiu. I so-
bre aquesta graella li fem la pregunta, perquè nosaltres també ens preguntàvem si 
milloraria, aquesta programació, respecte a altres estius, i si aquesta nova direcció 
de la cadena –s’ha trobat, indubtablement, amb dificultats, pel temps...– ha pogut fer 
uns canvis esperats i necessaris. Diem que eren canvis necessaris i urgents no úni-
cament nosaltres, sinó també la majoria de la ciutadania i la que veia TV3 –i la que 
va deixar de veure-la.

I, si ens ho permeten, volíem dir-los que, des del nostre punt de vista, creiem que 
és necessari recuperar aquesta confiança de l’audiència –perduda– i estimular la 
ja existent amb igualtat i diversitat. I això també passa per oferir una programació 
atractiva i plural, com avui estem dient.

Venim d’anys que durant l’estiu TV3 s’ha limitat a reprogramar sèries i pel·lícu-
les antigues, amb una programació poc atractiva i massa sovint obviant els direc-
tes i aprimant també els seus serveis informatius. Ara caldria una oferta propera a 
la gent, a la realitat territorial, amb programes que mostrin la gran riquesa cultural 
que té Catalunya i també la que es viu durant els mesos de juliol i agost als pobles i 
ciutats d’arreu. Pensem que la cultura popular i tradicional i la vida que genera per 
a entitats i associacions s’han de poder veure reflectides a la televisió pública també 
en aquesta graella d’estiu.

Bé, en fi, volem saber quina ha estat una mica la línia que han plantejat per a 
aquesta programació. I, evidentment, veure també si aquesta programació d’estiu 
contemplarà en un període de vacances escolars una oferta per al públic infantil  
i juvenil de qualitat i atractiva que després pugui fidelitzar audiències.

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Senyor Gras, té la paraula. Quan vulgui.



DSPC-C 316
27 de maig de 2022

Sessió 12 de la CCMA  30

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Senyor president, senyora diputada, moltes gràcies. Subscric tota la seva primera 
part. Evidentment, pensi que és un estiu una mica especial, perquè ens hi hem tro-
bat tots una mica nous i també perquè ens hem trobat que econòmicament nosaltres 
sempre utilitzem l’estiu com una mica –tot i que hi hem guanyat, eh?, els últims 
estius, excepte un mes l’any passat, pel mundial–..., com «relaxem-nos una mica», 
que no és el que fem nosaltres, és el que fan totes les cadenes per quadrar econò-
micament.

Aleshores, tot allò que m’explicava de la diversitat cultural dels pobles, etcète-
ra, que passen moltes coses a l’estiu, aquest any ho tenim. Després de molts anys, 
aquest any tenim un programa en directe. Perquè, amb què ens trobàvem? A Cata-
lunya a l’estiu passen moltes coses, i algunes es reflecteixen al TN i altres no. Però 
aquest any hem aconseguit tenir un programa en directe de dues hores que és el Tot 
es mou però sense política, diguem-ne, i, aleshores, la seva base és reflectir tot el 
que està passant a Catalunya i tota aquesta diversitat. Vull dir que aquest any..., des 
de feia molts anys no ho podíem fer, i ara ho podem repetir.

A partir d’aquí, l’estiu sempre el plantegem com una programació bàsicament 
més festiva. És a dir, tenim Eufòria, que és un programa..., que és, bé, un Twitch 
d’Eufòria, o sigui, volem fer sobreviure en diferents formats el fenomen Eufòria du-
rant..., d’aquí a que acabi l’any en diferents formats que ja anirem anunciant, bàsica-
ment perquè si els anunciéssim ara no podríem tornar cap de nosaltres a la tele ni a 
la CCMA ni a la ràdio, no?

Tenim noves temporades d’A2Veus, un programa cultural sobre la música que va 
molt bé, o el Joc de cartes, però el Joc de cartes ja és un èxit segur de fa cinc anys, 
no?, és entreteniment pur i dur, però creiem que ens va bé. L’au pair, que és el pro-
grama que deia la diputada senyora Grau que hi posaven un dolent que parlava en 
castellà, però això també va ser una «xorradeta» que tampoc no... (Rialles.) I espe-
rem altres estrenes, com La gran vetllada, que és un xou..., amb tres-cents euros has 
de muntar una festa i demostrar que saps cantar, com adornes, com fas el sopar..., 
vull dir, és molt estiuenc. I també tenim l’Atrapa’m si pots –nous–, que ens funciona 
molt bé, tot l’estiu.

Amb això què volem dir? Que tampoc no esperin ara la bomba, a l’estiu, perquè 
tenim el que tenim, però creiem que som molt competitius i que podem tirar una 
programació competitiva endavant. L’agost sempre té un cert risc, però creiem que 
podem guanyar i que estem oferint... Sobretot m’ha semblat important l’apartat de 
que passen moltes coses a Catalunya per dir que aquest any les podrem viure i en 
directe –o gravat. 

El president

Senyor director, moltes gràcies. 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’entrevista 
a l’excomissari del Cos Nacional de Policia José Manuel Villarejo

323-00144/13

Següent pregunta. És la pregunta 19, també adreçada a l’adjunt a la direcció, so-
bre l’entrevista a l’excomissari Villarejo. I, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, la farà la seva portaveu, la diputada Beatriz Silva Gallardo. 
Quan vulgui, diputada. Té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Buenos días, señor Gras. No había tenido aún la oportunidad 
de saludarle. Le deseo suerte en esta nueva etapa.
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L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Gràcies.

Beatriz Silva Gallardo

Me gustaría saber su opinión en su calidad de director adjunto en funciones de 
TV3 sobre la entrevista que hizo el programa FAQS el sábado pasado al excomisa-
rio Villarejo.

Usted sabe que ha habido bastante críticas, porque para mucha gente es difícil 
de justificar que una televisión pública dedique casi tres horas en prime time a una 
persona que tiene escasa credibilidad, que además tiene poco que aportar en un de-
bate político sereno y fundamentado que debería ser la base de la información que 
entregue una cadena que tiene una misión de servicio público que cumplir. También 
porque la entrevista se hizo en un formato que no se corresponde con los criterios 
de equilibrio, porque se hizo sin que hubiera siquiera una persona que le hiciera un 
contrapeso real, a esta persona.

¿Cuál es su criterio al respecto?

El president

Moltes gràcies, diputada. Senyor Gras, quan vulgui. Té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Moltes gràcies, senyora diputada. A veure, jo entenc que estem al Parlament, que 
aquí es parla de política, que és la seva obligació, i que políticament pot ser una en-
trevista discutible. Periodísticament aquesta entrevista jo crec que no era discutible.

Per què? El senyor Villarejo portava cinc anys sense parlar, l’havia buscat tot-
hom. Només falta que els últims dies hagin llegit les entrevistes d’El Mundo, l’ABC... 
Bé, les entrevistes..., els articles d’El Mundo, ABC, El País, La Vanguardia, El Perió-
dico..., o sigui, tots, com per saber que el senyor Villarejo en aquests moments té 
actualitat, amb independència del que puguem pensar tots d’aquest personatge.

Això, per exemple, és el recull de premsa, que és només de premsa, de tot el que 
va sortir de la nostra entrevista, i aquí no hi porto ràdios. Una altra cosa és política-
ment, que és la seva feina, però periodísticament la meva feina és defensar-ho, perquè 
és impecable. És una entrevista que portàvem un any i mig buscant-la. La buscàvem 
nosaltres i tothom, eh?, però, un cop arribats aquí, crec que... Dos dies abans ens surt 
l’entrevista i sabem que la tenim..., era de molt mal tirar enrere, això, sap?

El president

Moltes gràcies. Senyora diputada.

Beatriz Silva Gallardo

Sí. Señor Gras, para el grupo parlamentario que yo represento, el Grupo Socia-
listas, resulta discutible que se haya hecho esta entrevista. El excomisario Villarejo 
es un personaje que está implicado en muchas causas judiciales por delitos de co-
rrupción, extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales y otras que son 
muy graves.

Es una persona que, además, se encuentra en libertad provisional esperando la 
celebración de los juicios por estas causas que tiene abiertas. Todo el mundo sabe 
que es una persona que miente constantemente, que es corrupto..., que, en definitiva, 
es una persona que tiene como objetivo desestabilizar el estado de derecho.

Todos hemos podido leer estos días que esta persona ha iniciado una estrategia 
que su entorno denomina como «control de togas» para presionar a la judicatura de 
cara a uno de sus juicios que se celebrará próximamente, una estrategia que tiene 
como objetivo presionar a jueces y fiscales para evitar su condena.

Para nosotros resulta más que discutible que la televisión pública de Cataluña 
le ofrezca un espacio en directo de casi tres horas para que lleve a la práctica una 
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estrategia con la que pretende utilizar a TV3 y a otros medios de comunicación, no 
solo a TV3. Las entrevistas principales del programa FAQS que tienen intervencio-
nes de periodistas en el plató acostumbran a durar entre tres cuartos de hora y una 
hora como máximo. En este caso, y teniendo en cuenta todo lo que le acabo de de-
cir, duró casi tres horas.

Como dije en una de mis intervenciones anteriores, creemos que la televisión 
pública de Cataluña debe ofrecer una información rigurosa y de calidad, y esta en-
trevista no se corresponde con ninguno de estos criterios que debería marcar toda 
la programación.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Senyor Gras, quan vulgui. Li queda aproxima-
dament... Un minut i vint segons. (Veus de fons.) Un minut i mig.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Gràcies, president. Muchas gracias, señora diputada. La entrevista fue demasia-
do larga, eso es evidente. Fueron dos veinte si quitamos la publicidad, pero bueno, 
fue demasiado larga.

En todo caso, repito lo que he dicho antes. Es discutible desde el punto de vista 
político, no periodístico, pero... O sea, mi objetivo, que hemos querido expresar en 
esta comisión, es que nosotros lo que queremos es volver dentro de un mes o dos 
meses para que ustedes nos pregunten por un programa que... Ai –perdó–, és que 
torno a parlar en castellà, saps? (Algú diu: «Parla en el que vulguis.» Rialles.) Bé. 
No, escolti, senyora diputada, el nostre interès és que vostès vinguin aquí i ens pre-
guntin sobre altres coses, no sobre aquestes coses.

Perquè, què estem fent, amb això? Estem intentant despolititzar al màxim la gra-
ella de TV3. Estem intentant que la política vagi centrada en els informatius, que 
no estiguem tot el dia parlant de les coses... Per dos motius. Perquè creiem que és el 
que interessa a la societat catalana en aquest moment. La política cada cop interessa 
menys; evidentment que continuarà interessant, però volem que estigui tancada als 
espais informatius, no que estigui a tota la graella, eh?

Aleshores, entenc les queixes. Entenc que periodísticament no podíem dir 
que no, però entenguin també que estem treballant justament per canviar la línia 
d’aquesta cadena. TV3 canviarà a poquet a poquet. (Sona el senyal acústic que indi-
ca que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Els segons de castellà me’ls ha comptat, 
també? (Rialles.)

El president

Moltes gràcies. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio sobre la programació d’estiu
323-00145/13

Passem a la següent pregunta, la 20. És una pregunta adreçada, en aquest cas, 
a l’adjunt a la direcció de la ràdio. És sobre la programació d’estiu. La farà el Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i, en el seu nom, el diputat Cristòfol 
Gimeno Iglesias. Quan vulgui, té la paraula.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. De fet, m’estreno com a diputat en 
aquesta comissió. I ho faig, en aquest cas, com deia el president, adreçant una pre-
gunta a l’adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio, el senyor Borda, en la mateixa 
línia que ho ha fet la meva companya Rocio Garcia a l’adjunt a la direcció de la Te-
levisió de Catalunya, respecte a aquesta programació d’estiu que Catalunya Ràdio ha 
de cobrir aquest estiu que per a tots, d’alguna manera, és una mica diferent.
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És a dir, venim de dos estius molt complexos, molt difícils per a tothom. I, en 
aquest sentit, aquests estius passats veníem de programar moltes coses i haver-les 
de desprogramar, i en aquests moments, doncs, a nivell tant municipal com associa-
tiu, de tot tipus d’entitats, s’estan obrint moltes possibilitats i moltes expectatives. 
I volem saber quina és l’estratègia i quines són les directrius per cobrir aquest estiu, 
que, d’alguna manera, ens ha de portar a tots una mica a participar-hi, més ànims,  
i a tirar endavant cadascú la seva acció.

I des del nostre grup parlamentari volem preguntar-ho, perquè creiem que també 
des de Catalunya Ràdio s’ha de recuperar, com deia la meva companya, la confiança 
en l’audiència. S’ha d’aconseguir que sigui representativa territorialment. I perme-
tin-me que faci la meva falca territorial d’on vinc jo, de la de la Catalunya Central, 
on hi han molts pobles petits, molt petits, i on hi han moltes entitats que treballen, 
que intenten fer la seva feina i fer arribar –això s’ha comentat en aquesta comissió– 
aquestes festes populars, aquests actes culturals, socials, de tot tipus.

I cal que també aquesta ràdio que volem també plural, participativa, sigui repre-
sentativa de tots aquests aspectes. I, per tant, volem demanar aquestes directrius, com 
serà aquest estiu la programació de Catalunya Ràdio, i també, si m’ho permet, en el 
poc temps que em queda, com es té en compte tot aquest apartat. Sabem que hi ha 
molta gent de vacances, que hi ha moltes persones joves, adolescents, que volen seguir 
la programació de Catalunya Ràdio; quina previsió hi ha també per a aquest públic?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Molt bé, senyor diputat. Passem la paraula a l’adjunt a la direcció 
de la ràdio. Quan vulgui, senyor Borda.

L’adjunt a la Direcció del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyor diputat, i benvingut. Com ho ha fet la 
presidenta i també vostè, la sensibilitat territorial està garantida per l’origen, perquè 
vinc de la comarca de l’Urgell, i a això ja m’hi comprometo.

La idea que tenim i la diagnosi que hem fet són molt semblants a les que plante-
javen vostès. El país entenem que bullirà culturalment i socialment, aquest estiu de 
retrobament. Per tant, hem plantejat una graella que: u, garanteixi les tensions infor-
matives o..., les urgències informatives, cobrir-les. Recordo que l’estiu passat, amb 
els incendis a la Catalunya Central, especialment Catalunya Ràdio va fer un desple-
gament informatiu dels seus professionals magnífic per cobrir aquella tragèdia. Per 
tant, tot i que hi haurà menys efectius que en la temporada regular, la competència 
informativa de la casa està més que garantida.

I hem previst tres grans programes que tots tres tenen la mateixa consigna en 
aquesta direcció, que és presència territorial i seguiment de l’activitat social i cultu-
ral del país. Els puc dir que El matí de Catalunya Ràdio el presentarà per primera 
vegada aquest estiu la Marina Romero, que és una periodista de la casa que ja està 
a l’equip de la Laura Rosel i que ja n’ha fet esporàdicament la presentació alguna 
vegada. Hi confiem molt. I un dels encàrrecs és viure aquest bullir del país, sobretot 
en les hores no informatives.

La tarda seguirà sent per a l’Adam Martín, que és un clàssic i que té tota una 
sèrie de col·laboradors molt joves i molt enfocats a aquestes qüestions, i ho va fer la 
temporada passada i ho va fer força bé. I recuperem un espai el cap de setmana, El 
suplement d’estiu, que trobàvem a faltar, i ja els anuncio que el presentarà el Roger 
Carandell i la Marta Montaner, que estan relacionats amb l’univers d’Adolescents i 
que en aquestes tres hores de programa que faran els dissabtes i els diumenges..., 
òbviament, sent dissabte i diumenge estan enfocats estrictament a això.

A banda, hi ha l’eix cultural. Cal dir que mantindrem el Tot costa en format tele-
visió i ràdio, perquè, entre altres coses, la lliga de futbol comença a principis d’agost, 
però els anuncio continguts culturals. Com cada estiu, acompanyem el Festival Grec 
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amb el Cafè Europa. Fem una altra vegada el Viva l’Italia amb el David Guzman, que 
fa el programa de literatura durant tota la temporada. I moltes altres qüestions, molts 
altres petits formats que aniran acompanyant això, la vida cultural del país. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies a vostè. 

Preguntes
323-00136/13 i 323-00141/13

Passem a la següent pregunta. Bé, estem ja en el tercer bloc, que seria el bloc 
d’audiències. La 21 ja està feta. Passem a la 22, que es fa conjuntament amb la 23, 
estan acumulades 22 i 23. (Veus de fons.) Sí o no? (Veus de fons.) Sí, estan acumula-
des. (Veus de fons.) Sí, d’acord. De fet, no hi ha problema. (El president riu.) La 22 
la farà la diputada Raquel Sans, i la 23, el diputat Francesc Ten. Doncs, diputada, 
quan vulgui. Té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. És una pregunta per al senyor Gras, que no ho hem dit –mol-
tes gràcies–, que tampoc havia tingut l’oportunitat de saludar-lo. Aquest dilluns el 
quart episodi de la sèrie Crims, de la segona temporada de la sèrie Crims, dedicat al 
crim de la Sonia Rescalvo –per cert, un crim que es va cometre molt a prop d’aquí 
on som i que realment ens va commocionar a tots–, ha superat el rècord d’audiència 
de la setmana passada. I aquí crec que sí que val la pena dir-ne la xifra, eh? Estem 
parlant d’un 26,7 per cent de share, amb més de 572.000 telespectadors; per tant, 
una xifra descomunal a nivell televisiu. Aprofitem també per felicitar el Carles Por-
ta i tot el seu equip, perquè realment és molt meritori, aconseguir aquestes xifres.

En aquest cas, estem davant d’un producte que va començar com una secció de 
crònica negra el 2017; posteriorment, va donar lloc a un exitós podcast, Tor, tretze 
cases i tres morts, i va esclatar la temporada 2018-2019 amb el que avui és un dels 
programes d’èxit no només a la televisió, sinó també a la ràdio. Jo, de fet, crec que ja 
he escoltat tots els podcasts de la ràdio, aprofitant els viatges al Parlament.

Poc després d’haver arrencat aquesta quarta temporada s’han obtingut, a més, 
molts reconeixements i molts èxits. Un dels darrers, aquest premi Ondas –en aquest 
cas, en referència a la ràdio. I es deia que Crims «havia recuperat, amb el rigor pe-
riodístic, màxima qualitat i èxit, la narrativa radiofònica de la crònica negra». Són 
algunes de les qualificacions que ha rebut el programa. També va obtenir els Premis 
Nacionals de Comunicació el 2021.

Vaja, que el que va néixer com un podcast de ràdio ha acabat a la televisió. 
I abans volíem fer menció especial d’Eufòria, però també ens sembla que Crims 
ens ha permès aquestes qüestions, no?, no només quantitatives, per les xifres que sí 
que hem volgut donar, sinó també qualitatives, perquè en aquest cas connecta es-
pecialment amb un públic jove –són molts, els joves que han connectat amb aquest 
programa.

I des del nostre grup parlamentari voldríem preguntar-li com valoren aquest èxit, 
com creuen que està anant, quines creuen que són també les claus perquè un pro-
ducte d’aquestes característiques funcioni, i si ja estan pensant en una tercera tem-
porada.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el diputat Francesc Ten. Quan 
vulgui.
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Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Senyor Sígfrid Gras, bon dia. Des de Junts per Cata-
lunya i en aquesta comissió volem traslladar novament la nostra felicitació a Carles 
Porta, al seu equip, però també –em sembla– a tota la corporació en general.

Crims ha tornat a la pantalla i ho ha fet, una vegada més, per la porta gran. Au-
diències d’èxit, dues setmanes seguides fent rècord als nivells dels TNs i amb les 
repeticions també per sobre de la mitjana de la cadena. I més reconeixements, com 
els premis Zapping, per a un programa que des del rigor i el respecte tracta temes de 
gran sensibilitat i de molta delicadesa.

Crims és una gran eina de difusió que combina la informació periodística amb 
l’entreteniment, i fins i tot Crims és un programa que ha permès, per exemple, fer 
la identificació de la noia morta de Portbou. Són programes ben treballats, ben 
adaptats al format televisiu, amb un llenguatge diferent i innovador que ha quallat,  
i que..., setmana rere setmana, una nova investigació per assolir un nou èxit.

I ho fa en català. En aquest moment que, per ingerències judicials, ens cal posar 
llum a la foscor en temes de llengua, fomentar-la amb programes d’aquest tipus és 
fonamental. El català com a eina de comunicació, informació i d’entreteniment. En 
definitiva, el català com a llengua d’ús, que és el que ens cal.

Des de Junts per Catalunya voldríem saber, més enllà del que comporta tenir 
molt bona audiència, quina rendibilitat en pot treure la corporació, juntament amb 
la productora, del segell propi del true crime en català, que justament és una creació 
d’aquest programa.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyor Sígfrid, té cinc minuts. Al diputat li que-
den encara quaranta-vuit segons, que no els utilitzarà. Doncs miri, si li sembla, li 
poso els minuts perquè els pugui controlar des d’aquí. El que sí que ha de saber, se-
nyor Sígfrid, és que serà una única intervenció, perquè els dos diputats ja no repeti-
ran. Té cinc minuts, quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Perfecte. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora diputada i diputat. A veure, 
per què s’ha fet Crims? Quin és l’èxit de Crims? Jo crec que l’èxit de Crims és una 
mica que es fa de manera molt rigorosa i molt artesanal. És un tema molt difícil de 
fer, molt difícil de tractar, i la valoració que en fem és que està molt ben fet. I està 
molt ben fet justament perquè es cuida cada detall tant a nivell de Carles Porta com 
a nivell de la productora, i cada plànol i cada entrevista que veiem, de tres minuts, 
doncs potser són quatre hores d’entrevista. Vull dir que per això és un programa que 
creiem que ha tingut aquest èxit en un gènere tan difícil com el true crime, que o el 
fas així o no tindrà èxit. I la prova d’això és les poques denúncies que hem tingut, no?

Estem pensant en una tercera temporada? En una tercera, en una quarta i en al-
tres productes relacionats amb el true crime. Per exemple, la gran obra del Carles 
Porta que ens ha d’arribar aquest any o l’any que ve és Tor. Tor segurament serà una 
sèrie de cinc, sis capítols, que ja ho estem treballant, i serà..., jo crec que si Crims 
«ho peta», entre cometes, això encara anirà molt més enllà.

El «problema» que té Crims, entre cometes? El problema que té és que és un 
programa tan important, tan ben fet, que Crims acabarà viatjant. Crims acabarà 
viat jant, perquè els mitjans espanyols no són «tontos» i els mundials, tampoc. Ales-
hores, Crims està destinat a créixer. I, aleshores, amb aquesta opció de que està 
destinat a créixer, nosaltres el que volem fer, treballarem per fer i crec que ho acon-
seguirem fer, és ser els seus companys al món.

Estem també pensant en el model, perquè si Crims se’n va, per dir-ho d’alguna 
manera, a una gran plataforma, que evidentment poden pagar sis vegades més que 
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nosaltres per capítol, al que no renunciarem nosaltres és a tenir Crims, a tenir-ho 
en català, però hem de saber que, dintre la política d’aliances que hem de buscar, 
aquesta en serà una, i és molt important.

En paral·lel, estem buscant molts articles paral·lels a Crims. Des d’una exposi-
ció, el merchandising, fer un escape room... Vull dir que el fenomen Crims creiem 
que ha d’arribar a tot arreu. Segurament és dels fenòmens més importants que hem 
aconseguit aquests últims anys. El farem créixer tot el que calgui, efectivament, sa-
bent que quan una cosa té molt èxit i en el món globalitzat que vivim..., doncs, bé, 
tampoc no és el mateix quan neixes i no et va bé que quan neixes i cada vegada et 
va millor. Les audiències aquestes que abans n’estàvem parlant són estratosfèriques. 
Aleshores, clar, arriba un moment que, quan la gent creix molt, també vol veure 
més..., reconèixer els seus drets, i això és llei de vida i ens passa absolutament a tots.

Dit això, tant el Carles Porta com Goroka són gent que s’estimen Catalunya, són 
gent que volen continuar treballant amb nosaltres. Aleshores, creiem que pot servir 
també com per exportar Catalunya al món, continuant tenint un èxit importantíssim 
a Catalunya. Vull dir que és això, diguem-ne.

El president

Doncs moltíssimes gràcies. 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio sobre les audiències digitals
323-00138/13

Passem a la següent pregunta. És la pregunta número 24. És adreçada a l’adjunt 
a la direcció de la ràdio. I la farà, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, el diputat Engelbert Montalà. I si el diputat em deixa un mo-
ment... (Pausa.) Trenta. Quan vulgui. Té la paraula.

Engelbert Montalà i Pla

Moltíssimes gràcies, president. Benvinguts als tres, al final: a la senyora Romà, 
el senyor Gras i el senyor Borda. La pregunta va adreçada, en aquest cas, al direc-
tor de la ràdio. Uns dels indicadors que en definitiva més visualitzen el consum de 
continguts que està transformant el sector són l’anàlisi de les audiències tant en rà-
dio com en televisió. Sabem que aquestes determinen, sobretot a la televisió, quins 
programes es veuen i quins no.

Les audiències, que abans es veien sobretot influïdes per 4.625 famílies que te-
nien un audímetre a casa, ara canvien perquè les maneres de quantificar i de detec-
tar aquestes noves audiències són diferents. És evident que les dades de tota la vida 
ja fa temps que no funcionen a l’hora de mesurar aquestes tendències de consum i 
que el sistema de mesures s’ha d’anar adaptant als canvis de l’era digital. Això ha 
suposat un pols important al duopoli de les dues grans cadenes de l’Estat i una difi-
cultat en la seva capacitat de pressió sobre el sistema de mesures.

De manera gradual i en franges d’edat molt concretes, anem observant com els 
consumidors de continguts són en gran mesura els que decideixen on, quan i com 
volen consumir aquests continguts, i, per tant, la dimensió de la repercussió dels 
nostres productes digitals augmenta exponencialment.

La política que s’està fent, d’obertura digital a les plataformes externes, està do-
nant uns resultats que nosaltres considerem extraordinaris. Un dels seus productes 
estrella, El búnquer, té vora 2 milions d’escoltes a les seves plataformes, perquè si 
ens n’anem a Spotify la xifra puja fins a 6 milions d’escoltes acumulades, un rècord 
que si hi sumem, al final, el volum que acumula, doncs, podríem anar fins a 10 mi-
lions d’escoltes.

Assumint que les noves tendències en els consums agafen, en definitiva, noves 
direccions i que és el consumidor el que tria en definitiva quan, on i què, quines són 
les estratègies per tal de donar valor als continguts que posem a la graella en un con-
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text cada vegada més complicat pel que fa al numèric –en tant que hi ha més com-
petidors–, els recursos i la creació de valor afegit en els productes que vostès creen?

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè. Senyor Borda, quan vulgui. Té la paraula.

L’adjunt a la Direcció del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio

Gràcies, president. Senyor diputat, divendres de la setmana passada vaig tenir 
el plaer d’assistir a una reunió del grup de ràdio de l’AIMC, que és l’associació que 
gestiona l’estudi de les audiències. I allà realment vam veure que estan en una fase 
de transició cap a..., no se sap exactament quin en serà el format definitiu, però és 
cert que, en el nostre cas de ràdio, l’EGM, en el format enquestes, a poc a poc va 
quedant superat per la realitat. I és que tots consumim formats audiovisuals des d’al-
tres dispositius més enllà del transistor, i les enquestes, tal com estan plantejades, 
més aviat que tard quedaran obsoletes. I s’ha d’anar cap al nou recompte més digital, 
i està en fase de reflexió.

En aquest sentit, comScore, que encara és l’auditora dels consums digitals reco-
neguda per l’AIMC, els mitjans i les agències de publicitat i de mitjans, ens va do-
nar uns números el mes d’abril que són satisfactoris, tenint en compte que només 
competim en àudio i que tot el nostre esforç informatiu en escrit surt per una altra 
finestra, i estem al voltant del milió d’usuaris únics, quan fa molt pocs anys estàvem 
situats en només cent mil. És veritat que tots hem augmentat el nostre consum digi-
tal i que cada vegada hi ha més dispositius i més facilitats, però, com li deia, la nos-
tra estratègia –i l’ha apuntat una mica vostè– és plantejar continguts i anar a buscar 
els públics allà on són.

El búnquer té uns 3 milions i escaig de visites a les nostres plataformes de repro-
duccions –en les nostres, en les dels mitjans públics–, però, és clar, si hi sumes, com 
vostè deia, Spotify, estem parlant de 6 milions de reproduccions d’un contingut en 
català que molt probablement molta gent no sap ni que sigui de Catalunya Ràdio. El 
consumeix en català sense identificar-lo. Però si hi afegeixes YouTube, perquè és un 
programa que és àudio però també és vídeo, doncs, hi ha 2 milions de reproduccions 
acumulades. Per tant, com deia, hi ha uns 10 milions de reproduccions vinculades a 
un contingut en català, i tinc la sensació que això és un èxit.

Abans parlaven vostès de Crims. Crims, que és un fenomen a la ràdio i que va 
néixer allà, té al voltant també dels 3 milions de reproduccions en les nostres plata-
formes pròpies, però és que a Spotify també té..., amb menys capítols que El bún-
quer, també se situa en 3 milions, i això és un èxit absolut.

El president

Moltes gràcies, senyor adjunt a la direcció. Li queden catorze segons. (Veus de 
fons.) I, si no..., passem a la següent pregunta, què és de l’últim bloc, que és el de plu-
ralitat.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre el reflex 
de la pluralitat sindical

323-00139/13

És una pregunta adreçada a l’adjunt a la direcció de la televisió sobre el reflex 
de la pluralitat sindical. I, en nom del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle 
per Guanyar, la farà el seu portaveu, el diputat Xavier Pellicer Pareja. Quan vulgui, 
té la paraula.

Xavier Pellicer Pareja

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, senyor Gras. Bé, bàsicament el 
que li volíem preguntar és que..., hem vist que..., bé, tenim constància que, segons 
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un acord de l’any 1993, hi ha un espai reservat a l’àmbit sindical, al Canal 33, si no 
m’equivoco, i que s’emet de forma mensual i que suposa uns programes d’entre deu 
i quinze minuts pels sindicats de Comissions Obreres i UGT.

Nosaltres pensem que des de l’any 93 ha canviat molt, l’àmbit sindical, i ha can-
viat molt l’àmbit de la representativitat sindical i la pluralitat d’actors que hi ha en 
aquest àmbit. I, per tant, el que els hi volíem preguntar i demanar és si pensen fer 
una revisió d’aquest acord i pensen intentar incloure una pluralitat d’actors dins 
d’aquesta programació.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui. Té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts 
i Programes

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor diputat. Nosaltres n’hem 
parlat, d’aquest conveni, i creiem que en aquest temps no té cap sentit, eh?, perquè 
ha canviat molt, han passat molts anys.

El que tampoc creiem que tingui massa sentit és..., clar, nosaltres ara donem re-
presentació a aquests programes. Quan hi ha vaga d’Educació parlem de l’USTEC. 
Han sortit com vint representacions sindicals diferents. Aleshores, clar, no sé si té 
massa sentit, aquest programa, però no sé si tindria gaire sentit si haguéssim de fer 
deu programes amb deu sindicats diferents, tampoc, sap?

Aleshores, sí que hi hauríem de fer un replantejament global, que passaria, se-
gons la meva opinió, per, aquests sindicats, incloure’ls... Evidentment, no priorit-
zar-ne cap sobre ara –l’any 93 segurament hi havia Comissions, UGT i tots els altres, 
cosa que ja no existeix ara–..., però tampoc crear petits espais per a molts sindicats, 
no? Aquesta és una mica la reflexió que hem fet i la tenim sobre la taula, eh? Però 
vull dir que té raó, que l’esquema del 93 no té sentit, ara.

El president

Moltes gràcies, senyor adjunt. (Xavier Pellicer Pareja renuncia a fer ús de la pa-
raula.) No? (Veus de fons.) Doncs hem acabat.

Abans d’aixecar la sessió, recordar-vos que la propera sessió la farem el dia 17 
de juny. (Remor de veus.) D’acord? (Veus de fons.) La del 24 la passaríem al 17. I en 
aquesta comissió passarem el punt que avui ens havia demanat la presidenta i que 
avui hem posposat de cara a la del dia 17.

I permeteu-me, com sempre, abans d’acabar, agrair la presència –els tinc tots 
apuntats– a la senyora Rosa Romà, al Jordi Borda, al senyor Sígfrid Gras, a la senyo-
ra Carme Figueras, al senyor Lluís Garriga, al senyor Lluís Noguera, al Pep Riera 
–el Josep Riera–, al senyor Daniel Hernández, a l’Elisabet Ventura, al Jaume Jordi, 
l’Àfrica Vela i, com sempre, també al Rafael Ràfols. 

Espereu, que sembla que falta alguna cosa... Digueu. (Veus de fons.) D’acord, 
doncs ens quedem la Mesa i els portaveus solament un momentet.

Per a la resta, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i tretze minuts.
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