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Sessió 13 de la CCMA

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

Audiovisuals (CCMA) s’obre a dos quarts de deu del matí i cinc minuts. Presideix David 

Pérez Ibáñez, acompanyat del vicepresident, Francesc Ten i Costa. Assisteix la Mesa el lle-

trat 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, José Rodríguez Fernán-

dez, Raquel Sans Guerra i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. d’Esquerra Republicana; 

Francesc de Dalmases i Thió, Judit Guàrdia i Torrents i Josep Rius i Alcaraz, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Alberto Tarradas Paneque, pel G. P. de VOX en Cataluña; Xavier Pelli-

cer Pareja, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Susan-

na Segovia Sánchez, pel G. P. d’En Comú Podem; Anna Grau Arias, pel G. P. de Ciutadans, 

i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

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

talana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà Monfà; l’adjunt a la Direcció del Grup d’Emis-

sores de Catalunya Ràdio, Jordi Borda Marsinyach, i l’adjunt a la Direcció de Televisió de 

Catalunya, Sigfrid Gras Salicrú.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gi-

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

de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu malestar amb el contingut de l’episo-

di 3 del programa Bricoheroes (tram. 356-00431/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures i Llop, president del Grup Mediapro, 

davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals perquè informi sobre les relacions contractuals de la productora Mediapro amb TV3 

(tram. 356-00441/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

i Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actua ció 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les informacions pu-

blicades segons les quals l’administrador de la productora Triacom va finançar les despeses 

del despatx privat d’un exdirigent polític (tram. 356-00449/13). Anna Grau Arias, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart i Llinares, expresident de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les informacions publicades segons 

les quals l’administrador de la productora Triacom va finançar les despeses del despatx privat 

d’un exdirigent polític (tram. 356-00450/13). Anna Grau Arias, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. 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 Audio visuals 

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

ta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sessió informativa o compareixença.

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

visuals.

El president

Us sembla que comencem? Doncs vinga. 
Primer de tot, abans que se’ns passi com l’altre dia, us demanaria que em passeu 

les substitucions de diputats i de diputades.
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Raquel Sans Guerra

Bon dia. Teòricament, el diputat José Rodríguez substituirà la diputada Jenn Díaz, 
en principi.

El president

Ja consta així a l’acta. Estem tots, clar, efectivament. Junts?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí. La diputada Judit Guàrdia substituirà la diputada Mònica Sales.

El president

Molt bé, doncs, ja estarien totes les substitucions. Bé, sí, totes. 
I després tenim, exacte, la pregunta que es va passar... Heu vist als correus que 

s’han passat al començament, eh?, que seria la del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem..., que, si no m’equivoco, són les preguntes 6 i 21, eh?, que les faríem..., quan 
toqui la sessió de control ja les farem, eh? 

I, després, el tema de l’acumulació de preguntes, que serien la 5 i la 17, que serien 
les dues del PP, i, després, per una altra banda, la 18 i la 22; la 18, que és d’Esquer-
ra, i la 22, que és del PSC, eh? Aquestes serien les dos acumulacions de preguntes. 
En el cas del Partit Popular, tot i que sigui el mateix grup parlamentari i sigui una 
acumulació del mateix grup parlamentari, no perdria temps. Serien dos minuts i mig 
i dos minuts i mig, per tant, cinc minuts entre les dues, d’acord? 

(El lletrat intervé sense fer ús del micròfon.)
Mireu, esperarem... (Veus de fons.) És que anem bastant tard, eh?, i avui és un dia 

complicat. Sé que hi han votacions, però fem les votacions i ja està. (Veus de fons.) 
Exacte. I recordeu que ens havíeu demanat posar això al començament, perquè des-
prés es poguessin fer. Per tant, anem a l’ordre del dia. 

(Josep Rius i Alcaraz pren l’exercici de les funcions de secretari i el vicepresi-
dent deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya perquè informi sobre el seu 
malestar amb el contingut de l’episodi 3 del programa Bricoheroes 

356-00431/13

Primer punt de l’ordre del dia. Ja tenim secretari a la Mesa. I el primer punt és la 
sol·licitud de compareixença de la Federació d’Associacions Gitanes. La presentarà, 
per un temps màxim de dos minuts, la diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Anna Grau. Quan vulgui té la paraula. Dos minuts, eh?

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Bé... No es ningún secreto que mi grupo, y creo que 
incluso personas de otros grupos, consideran Bricoheroes un programa ridículo, ma-
chista, rancio, impresentable que no tiene maldita la gracia, que no respecta ningún 
código deontológico; más bien lo contrario, se lo cargan siempre que pueden, pasan-
do por alto el oscuro asunto de los vídeos de la reina Letizia y su hija y las fantasías 
húmedas asociadas, con difusión cruzada de vídeos de diversos rombos, que llega-
ron a implicar la dirección de la casa. 

Y ha ocurrido de nuevo con el pueblo gitano, repetidamente insultado y ridicu-
lizado por Peyu y Jair antes, durante y después de que el entonces director de TV3, 
Vicent Sanchis, pidiera disculpas a las entidades representantes del pueblo romaní. 
En una Cataluña normal, ya no estaríamos hablando de esto, porque un programa 
así ya no se emitiría. Visto lo visto, nos vemos obligados al mal menor, que es a pe-
dir la comparecencia de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya para, por 
lo menos, dar voz a los que siempre se llevan la peor parte con las gracietas de los 
racistas de cabecera de TV3.
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El president

Moltíssimes gràcies, diputada. Si hi ha algun grup parlamentari que vulgui posi-
cionar-se sobre aquest tema, ho fem i... Trenta segons, et sembla bé? 

Francesc Ten i Costa

Em sembla molt bé, president.

El president

Vinga, ràpid.

Francesc Ten i Costa

Gràcies. Nosaltres creiem que és un tema interessant, però també creiem que 
aquesta qüestió ja va ser tractada en comissió, en preguntes orals fa uns mesos. Jo 
mateix vaig mostrar la disconformitat del meu grup en el tractament que es feia, per 
segona vegada, en aquest programa. 

Però també creiem que això ara, com a grup que dona suport al Govern, ho hem 
treballat. Ho hem treballat internament. Ho hem interlocutat. No volem que sigui 
una compareixença polititzada per Ciudadanos. No hi donarem suport. Creiem que 
tenim el pla integral, l’Intergrup del Poble Gitano i, sobretot, la rigorositat amb el 
llibre d’estil, que és la conclusió que vam pactar amb la direcció de la corporació. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Francesc Ten, del Grup Parlamentari de Junts. Crec que 
també la diputada portaveu d’Esquerra Republicana, Raquel Sans, vol intervenir en 
aquest punt. Li demano trenta segons.

Raquel Sans Guerra

Sí, de manera molt breu, per expressar-me en el mateix sentit que el company 
Francesc Ten, no? Malgrat que també vam expressar com a grup parlamentari, doncs, 
que no donàvem suport a aquest tipus de manifestacions, creiem que s’ha preguntat 
reiteradament en aquesta comissió per aquesta qüestió i creiem que no s’ha d’alimen-
tar la polèmica, sinó treballar, doncs, perquè aquest tipus de manifestacions no es 
produeixin en els mitjans públics.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passem ja a la votació. Si us sembla, els termes seran 
«a favor», «en contra» i «abstenció». 

Demano, en primer lloc, vots a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença. 
D’acord. Perfecte. Vots en contra? Disculpeu. 
Set vots en contra. 
Abstencions? 
Per tant, queda aprovada la sol·licitud de compareixença, amb 8 vots a favor 

i 7 vots en contra. 
(Francesc Ten i Costa reprèn l’exercici de les funcions de vicepresident i Josep Rius 

i Alcaraz reprèn l’exercici de les funcions de diputat.)

Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures i Llop, president 
del Grup Mediapro, perquè informi sobre les relacions contractuals 
de la productora Mediapro amb TV3 

356-00441/13

Passem al segon punt, a la segona sol·licitud de compareixença, que la presenta el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. La diputada Raquel Sans té la paraula, 
quan vulgui. (Veus de fons.) Ja estaria, la donem per presentada, si us sembla, eh? 

I, per tant, si no hi ha cap grup que vulgui intervenir, la passaríem també a vota-
ció. (Pausa.) Els termes de la votació seran els d’abans. 
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Vots a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença? 
Crec que és unanimitat. D’acord? 

Sol·licituds de compareixença
356-00449/13 i 356-00450/13

Passem a la número 3. Li proposo a la diputada que faci conjuntament la 3 i la 4, 
si no té inconvenient. És el mateix tema. És possible? Doncs diputada Anna Grau, 
quan vulgui, té la paraula per defensar aquestes dues sol·licituds de compareixença.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Bé, només cal llegir els titulars per veure que l’em-
presa Triacom era «presumptament» la millor expressió de TV3 per cent. Ja sap 
greu haver de demanar explicacions a gent que ja no treballa aquí, tot i que pel nos-
tre gust encara tenen una vinculació massa estreta amb TV3 i amb la Generalitat, 
en general. Pero «las cosas de palacio van despacio», sobretot quan es tracta de 
retre comptes. I, a més, recordem que hi ha responsabilitats civils i penals que no 
s’extingeixen amb les polítiques; sense anar més lluny, el senyor Oriol Carbó està 
cridat a declarar a començaments de juliol davant del jutge de l’Audiència Nacional 
Santiago Pedraz. 

Hi ha qui pretén que Triacom ja és història, que pertany a l’etapa més fosca de 
TV3, de Convergència Democràtica i del tres per cent. Però, és clar, això a casa nos-
tra vol dir «corramos un tupido velo i que no se’n parli mai més, amb sort». Pues, va 
a ser que no. El jutge Pedraz investiga i nosaltres també. 

Sense anar més lluny, Triacom va ser xuclada per Mediapro, com ja s’ha comen-
tat reiteradament aquí, una de les productores encara més amorrades a la mamella 
de TV3, que, no ho hem d’oblidar mai, és una mamella pública. No només Mediapro 
és un megaexemple de megaproductora megaendollada a una sola televisió pública, 
la que paguem tots els catalans, l’única d’on encara no han fet fora Jaume Roures per 
les seves pràctiques empresarials àmpliament qüestionades arreu, sinó que, amb fas-
cinant fatxenderia, insisteix a ser una de les productores més opaques i que menys 
explicacions donen de com i en què es gasten els diners. 

És mítica la seva negativa a explicar què li paguen a la Pilar Rahola per les seves 
inefables filípiques al FAQS, un programa que podria tenir els dies comptats, més 
comptats els dies que no pas les factures, de moment. En tot cas, tenim aquí una 
documentació, que nosaltres a Ciutadans en diem els «corpopapers», que acrediten, 
amb cert detall, els contractes externs de la corporació en els últims cinc anys i, oh, 
sorpresa, Mediapro encadena contracte rere contracte, amb tarifes inexplicablement 
desiguals per no dir arbitràries, per serveis que no sempre es detalla si són més 
iguals o més diferents. Però és que, a més, la majoria d’aquests contractes, suposant 
que tinguin clàusula de transparència, que està clar que no hi ha hagut fins ara mas-
sa ganes d’exercir-la, no contemplen auditories. Que es poden fer auditories a TV3 
en qualsevol moment? Bé, si això és així, per què no se’n fan i, si es fan, no es fan 
públiques? En parlem. 

Bé, aprofitant que la compareixença que s’acaba de votar per unanimitat..., pen-
sem que també està connectada amb tot això, demanem també el vot a favor perquè 
compareguin la senyora Núria Llorach i el senyor Brauli Duart i a veure si, final-
ment, algun dia n’aconseguim treure l’aigua clara, de totes aquestes qüestions.

«Mercès.»

El president 

Moltes gràcies, senyora diputada. Hi ha algun grup que vulgui intervenir? (Pau-
sa.) Us sembla que passem a votació les dues a la vegada? La... (Pausa.) D’acord? 
Doncs votaríem la 3 i la 4 a la vegada. Els termes seran els d’abans. 

Vots a favor d’aquestes compareixences? 
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Nou, eh?
Vots en contra? 
Abstencions? 
Vuit. 
Per tant, queden també aprovades aquestes dues sol·licituds de compareixença. 

Per tant, de fet, totes les sol·licituds de compareixença s’han aprovat. 
Passem al tercer punt, d’acord? Cridaré la presidenta i, en principi, us proposaria 

que, després d’aquesta presentació, farem una paradeta de tres, cinc minuts, d’acord? 
Vaig a buscar la presidenta i ara torno.

El president

Doncs...

Sessió informativa amb la presidenta de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el nou projecte de continguts adreçats 
al públic infantil 

359-00015/13

...continuem amb el següent punt de l’ordre del dia. Per tant, saludem la senyora 
Rosa Romà Monfà, presidenta del Consell de Govern. Després saludarem la resta de 
membres, però permeteu-me també que saludi la senyora Laia Servera Zamora, que 
és la directora del Club Super3 i dels continguts infantils de la Televisió de Catalu-
nya. I, per tant, té la paraula, per un temps de vint minuts, per fer aquesta presenta-
ció, tal com estava pendent. Quan vulgui, té la paraula. 

La presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (Rosa Romà Monfà)

Moltes gràcies, president. Benvolguts diputats i diputades. Doncs us venim a ex-
plicar el projecte que estem desenvolupant per al nou Super3. Aquest és un projecte 
al qual ens fa molta il·lusió donar-li l’impuls que creiem que necessita, donat que cada 
vegada més els nens i les nenes de Catalunya estan canviant els seus hàbits de con-
sum audiovisual. I creiem que hem sigut i som un referent. Tenim una història d’èxit 
com a Super3, però hem de ser més ambiciosos. Després d’aquests trenta anys d’his-
tòria, ja, que té el Super3, hem de reinventar-nos per ser i seguir sent i connectar amb 
els nens i nenes de Catalunya, sent la referència de continguts audiovisuals en català.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

A Catalunya, aproximadament hi han més d’1 milió de nens i nenes menors 
de catorze anys, que aquests nens i nenes consumeixen diferents continguts audio-
visuals i sonors, a través de diferents mitjans de comunicació, a través de plataformes 
digitals, a través de diferents entorns de xarxes socials, etcètera. I, fins fa poc, TV3 
i el Super3 eren una referència per a molts d’ells, però portem uns anys on l’evolució 
de l’audiència del Super3 ha anat caient. Com veieu en aquesta gràfica, el share del 
Super3 ha anat caient, passant de ser el canal infantil de referència a anar perdent, 
doncs, com deia, eh?, l’audiència i també la quota, d’acord? 

Aquí veieu una gràfica de l’audiència dels canals específicament infantils, d’acord? 
I com podeu veure, teniu una línia... Crec que ho veieu bé, oi? (Pausa.) Sí. La línia 
vermella-taronja és la del Super3 i, després, tenim, doncs, els altres canals de mitjans 
de comunicació clàssics que i, per tant, en lineal televisiu, doncs, poden estar, di-
guem-ne, triant, no?, l’oferta audiovisual infantil per a nens i nenes. I veieu l’evolució 
de les audiències. La nostra és una quota en la qual ha anat perdent, com veieu, no?, 
mentre que hi han altres ofertes, que a Catalunya veiem, que poden tenir, en diferents 
moments, pics d’increment o com veiem també, en alguns casos com Clan, que també 
està en una corba descendent important. La tendència és descendent; de la mateixa 
manera amb Boing. 
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Pel que fa a l’audiència diària del Super3, no?, com hem vist abans, tenim més 
d’1 milió de nens i nenes a Catalunya, però, en canvi, l’audiència diària del Super3 
està per sota dels 200.000 nens i nenes que estan consumint els continguts audio-
visuals, sigui quin sigui el canal; sigui per televisió i, per tant, amb una audiència 
acumulada, o siguin usuaris web o siguin les aplicacions mòbils que també tenen a 
la seva disposició, d’acord? 

Per què està canviant també aquest comportament? Per què veiem que del milió 
o més d’1 milió de nens i nenes de Catalunya, doncs, tenim una audiència que arriba 
una mica per sota dels 200.000? Entre altres coses, perquè realment els seus hàbits 
de consum han canviat moltíssim. El consum audiovisual ja no només el busquen 
a través de la televisió, sinó que també, com sabem, no?, accedeixen directament a 
plataformes audiovisuals com pot ser Netflix, com pot ser Apple TV, com pot ser 
Filmin, altres ofertes, diguem-ne, les quals estan al seu abast. 

O també, fins i tot, sabem que ells utilitzen les pantalles televisives també per 
accedir a videojocs i, per tant, el temps que destinen a estar davant d’una pantalla 
moltes vegades hi estan buscant, també, una relació d’interacció i de comunitat que 
avui en dia, doncs, no troben tan completa quan estan consumint, doncs, el Super3, 
no? I, per tant, veiem que realment genera, doncs, una relació..., lo qual és bo, que 
uns infants de Catalunya tinguin diferents propostes i, per tant, cadascuna d’aques-
tes propostes..., segons el moment decideixen decantar-se per una proposta o per 
una altra, no? 

Però això ens fa necessari reinventar-nos. Hem de ser capaços, creiem, de propo-
sar-los contingut omnicanal, que sigui rellevant per a ells, que tinguin ganes d’inte-
ractuar amb nosaltres, que no només ens busquin per veure un InfoK vinculat en un 
entorn educatiu, o per veure un contingut audiovisual de referència o un programa o 
una sèrie a la qual tenen relació, a la qual s’estimen, o a un Mic, no?, que sabem que 
als pares i les mares, doncs, des de molt petits ja utilitzen com a referent i, per tant, 
és a través d’on entra la cultura catalana en l’àmbit de la infància, moltes vegades; 
sinó que també ens utilitzin, ens tinguin de referent per a altres moments. Incremen-
tem la relació i la relació de confiança que generem amb ells. 

Hem parlat molt d’audiència però també, com sabeu, el Super3 és una comuni-
tat, és un club. Avui en dia, més de 400.000 nens i nenes es donen d’alta al club i, 
per tant, sabem que si, pràcticament, un de cada dos nens i nenes..., els seus pares 
i mares decideixen o ells mateixos decideixen, no?, vincular-se a la comunitat del 
Super3 és que aquesta relació segueix existint i aquest vincle Super3 i infància de 
Catalunya és rellevant, d’acord? Però el que hem de fer és oferir-los més propostes 
que s’adeqüin a les seves necessitats, als seus interessos i que, per tant, també cre-
guem que tindrem una relació amb ells més intensa i més duradora que no és només, 
doncs, el formar part d’un club. 

Això passa, com diem, per tornar a ser part del seu imaginari, tornar a ser refe-
rents, estar entre les opcions preferides quan tenen, diguem-ne, ganes de consumir 
continguts audiovisuals, siguin sèries, siguin continguts audiovisuals informatius, 
educatius, de sensibilització. O sigui, tenim diferents objectius en els quals volem 
adreçar-nos als nens i nenes de Catalunya. I creiem, per tant, que la plataforma 
Super3 ha de ser la seva marca, el seu canal de referència per poder buscar aquests 
interessos, d’acord?, des d’una visió i des d’una llengua, que és la nostra. 

És una oferta, per tant, transmedia. Proposem que, a partir de la tardor, anirem 
creant nous continguts i, per tant, és un projecte que iniciem a la tardor, però que 
anirà evolucionant, especialment durant l’any vinent, 2023, per tal d’anar comple-
mentant una oferta que ens permeti enriquir el món digital dels valors del Super3, 
d’acord? Creiem que necessitem invertir, sobretot des d’aquesta perspectiva de pilars 
de servei públic, perquè els nens i nenes, quan accedeixin a l’entorn digital, trobin..., 
i els pares i les mares sentin i els seus tutors sentin que el marc de referència és un 
marc segur i també amb els valors que el Super3 cuida. 
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Això vol dir nous continguts. Vol dir que tindrem també nous formats, que no 
només seran audiovisuals des de la perspectiva del vídeo, sinó que també propo-
sarem ampliar el Super3 amb tota la vessant de l’àudio, d’acord? Per tant, també 
incrementarem l’oferta a través de pòdcasts i altres continguts. Hem tingut també a 
iCat una sèrie de programes que ens han permès anar provant, no?, com realment 
també hi ha un interès en determinats moments de consum o de relació amb els 
nens i les nenes i les seves famílies..., de consumir també, doncs, continguts d’àu-
dio adreçats a ells. I, per tant, el Super3 també ampliarà aquesta oferta i sobretot 
reforçarà la possibilitat, per als nens i les nenes i els seus tutors, de trobar aquests 
continguts. 

És fonamental que puguin trobar la informació, perquè si no moltes vegades ens 
trobem, els mitjans de comunicació, que estem proposant continguts que poden ser 
d’interès, però realment la dificultat en l’entorn digital, que vèiem abans, no?, és tro-
bar aquests continguts i, per tant, doncs, tenir l’oportunitat de ser consultats, de ser 
vistos, de ser escoltats. 

A més a més, ho farem des d’una perspectiva en què l’entorn digital serà una 
prioritat. Volem apostar per una nova plataforma dirigida al públic infantil, amb 
aplicacions mòbils dirigides al públic infantil. També, creant una comunitat per als 
seus pares, mares i tutors, perquè puguin trobar tots aquests continguts, d’acord? 
I no abandonarem ni molt menys la televisió ni molt menys la ràdio, perquè són fo-
namentals, també. Sabem que molts nens i nenes ens veuran a través de la televisió 
lineal i a través de la ràdio. Però en l’entorn digital és on ho trobaran tot, i on els 
permetrà combinar un consum, d’acord?, que nosaltres els proposem a la televisió 
on ells no poden triar, més un consum en el qual quan ells tenen un interès..., doncs, 
van a buscar-lo a demanda en una, diguem-ne, forma de relació més similar al que 
són altres plataformes, com poden ser plataformes privades.

També rellançarem la marca Super3, d’acord? A més a més, li generem dos sub-
mons, entenent que l’univers d’interessos que té el públic infantil és molt ampli. Per 
tant, des de la primera infància fins que realment en la seva maduresa ja abandonen 
el consum de continguts infantils hem de crear dos universos que permetin que, 
segons les característiques de cada infant, doncs, puguis adreçar-te a un contingut 
més infantil, en un moment en el qual encara no hi ha, diguem-ne, un desenvolupa-
ment de lectoescriptura i, per tant, tot és molt visual, perquè és la manera com ells 
es relacionen també amb el contingut. I, després, en canvi, van incorporant-se altres 
continguts d’interès, més des de caire científic o des de caire informatiu o sèries de 
ficció, etcètera. 

També, un tema rellevant és que, donat que fem aquesta diferenciació de dos univer-
sos, els continguts es treballaran des d’aquesta perspectiva, eh? Posarem els infants al 
centre i, per tant, tant la direcció de televisió com la direcció de ràdio com la direcció 
d’actius digitals el que treballaran és pensant en com generem contingut que, d’acord 
amb aquests interessos, amb els objectius i també de servei públic que tenim, doncs, 
ens podem adreçar al conjunt de nens i nenes; tenint en compte que tenim una ofer-
ta molt diversa, continguts que produïm directament i continguts que també, doncs, 
comprem, comprem a Aliena o comprem també a altres productores o podem arribar 
a coproduir en un futur. 

Els eixos estratègics, d’acord?, crear aquest entorn segur. És important en els hà-
bits de consum en l’entorn digital, com bé sabeu, i també, per tant, en l’audiovisual, 
generar un entorn de confiança i de qualitat que permeti que les famílies estiguin 
tranquil·les quan els nens i les nenes, els infants, s’estan relacionant amb un contin-
gut en un entorn digital. Per tant, creiem que és fonamental fer aquesta aposta, que 
els hi doni aquesta confiança. 

També, creant nous referents. Vam tenir una família dels súpers. Hem de tenir 
altres referents que permetin que els nens i les nenes hi connectin des de la proxi-
mitat. Nosaltres, si alguna cosa els podem oferir per sobre, no?, d’altres mitjans de 
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comunicació o altres plataformes que s’adrecen al públic infantil és aquest conei-
xement del territori, aquesta proximitat i aquesta diversitat. Per tant, també, doncs, 
volem que els referents dels infants de Catalunya responguin a la seva realitat i els 
vegin des d’un punt de vista d’identificació. 

També apostarem per una nova oferta de sèries de ficció que permeti que, a més a  
més de la que ja ofertàvem, no?, puguem estar connectant amb ells oferint-los més 
continguts. Sabem que avui els nens i les nenes estan buscant molt més contingut, 
que troben quan accedeixen a YouTube, que troben quan accedeixen a Netflix i a 
Disney. Nosaltres hem de tenir suficient contingut com perquè, per ells, sigui atrac-
tiu i sigui divertit entrar a les nostres plataformes, perquè troben continguts del seu 
interès i, a més a més, un cop han vist una sèrie, doncs, en troben una altra que és de 
les mateixes característiques, per anar mantenint aquesta relació en el temps. 

També, potenciarem el concepte de comunitat, de comunitat i de servei públic. 
És molt important que el Super3 esdevingui el club o la relació de fidelització amb 
aquests nens i amb aquestes nenes, no només ofertant-los ofertes de consum d’oci, 
sinó també des d’una perspectiva, no?, de pares, mares, tutors i, per tant, l’entorn 
educatiu, d’entorn de referència segur, que els puguem proposar i relacionar-nos amb 
l’actualitat. 

Ho vam veure amb la crisi del coronavirus, no? Quan necessitaves explicar-li a 
un infant què estava passant, els continguts audiovisuals i els continguts que des de 
la corporació produïm són una bona plataforma i una bona eina per ajudar les famí-
lies a comprendre la realitat i l’entorn que els envolta, als infants. Per tant,  creiem 
que hem de seguir creixent en aquesta perspectiva i també treballant des de la in-
fància els diferents valors de diversitat, d’igualtat de gènere, valors de pluralisme, 
valors de democràcia, que creiem que són rellevants. També la vocació de professi-
ons científiques, d’acord?, i sobretot també reforçant aquesta vessant, també, de les 
dones vinculades a les sortides científiques. 

Tot això, com deia, volem fer-ho des d’una visió transmedia, de continguts trans-
media. Per tant, com explicava, volem treballar des d’una visió de creació de con-
tingut televisiu que funcioni en plataformes i en televisió, però també de vídeos més 
lleugers que permetin, doncs, un consum més dinàmic, més orientat, diguem-ne, a 
una forma de relacionar-se més propera a l’entorn-comunitat, no?, de l’entorn digital. 
També en format pòdcasts, amb formats que siguin nadius digitals. 

També presencialment. Com deia, tenim aquesta fortalesa, no? Nosaltres estem 
a prop del territori i, per tant, ens hem de desplaçar al territori i hem de poder tenir 
aquest contacte pràcticament humà i els hem de fer participar. També els infants han 
de participar en aquesta creació de contingut, d’acord? 

I, finalment, també, aquesta importància de continguts informatius i educatius, 
eh? No volem perdre de vista que un dels pilars els quals volem sustentar el Super3 és 
també en aquesta vessant de servei públic, que segurament altres alternatives no els 
l’estaran donant. 

Això vol dir, també, estar molt a prop de les tendències. Per tant, hem d’estar 
atents de com evolucionen els comportaments; quins són els temes en videojocs; en 
música; creadors de continguts que per ells són rellevants, que n’estan parlant el pati 
de les escoles o dels instituts. I, per tant, connectant amb ells parlant d’allò que real-
ment els interessa, a més a més del que nosaltres els hi volem ofertar. 

I també pensant en aquesta evolució que necessitarem estar-hi. Com deia, a l’oc-
tubre, a la tardor, farem el llançament del Super3, no?, des d’aquesta nova perspec-
tiva, però alhora és un projecte que no acaba. És un projecte que, des del mateix 
moment en què naixerà el rellançament del nou Super3, ha d’estar en constant evo-
lució. Ens hem d’anar adaptant als seus canvis, a allò que ens interessa de debò i, 
per tant, incorporant altres àmbits, com poden ser videojocs o altres aspectes i altres 
disciplines vinculades al món audiovisual, en els quals podem crear, doncs, aquesta 
relació i aquesta comunitat de referència en la infància de Catalunya. 



DSPC-C 345
17 de juny de 2022

Sessió 13 de la CCMA  11 

I, finalment, torno a un element que he passat molt ràpid, però que és rellevant 
per a nosaltres, que és aquesta creació d’un espai per a famílies i escoles, que per-
meti agrupar en un mateix entorn contingut de referència per tal de treballar amb 
els infants, i facilitar a les famílies i a les escoles l’aprenentatge des de diferents ne-
cessitats i continguts; des d’una manera, diguem-ne, d’explicar a través d’un progra-
ma o un contingut audiovisual com sumar o com comptar i, per tant, anem a la part 
més infantil, no?, o com aprendre les lletres o com aprendre temes vinculats amb  
la natura i amb l’entorn que els envolta, fins a temes més complexos, com explicar la 
pèrdua d’un familiar o altres qüestions, com l’ús de les tecnologies i els dispositius 
digitals perquè les famílies puguin, també, treballar, doncs, el bon ús i l’esperit crític 
del consum audiovisual i dels dispositius digitals, d’acord? Per tant, aquesta relació 
des d’un punt de vista de ciutadania activa tant amb els nens i les nenes com també 
amb tot el seu entorn familiar. 

En definitiva, estem parlant de treballar els continguts del Super3 i la proposta de 
valor del Super3 des d’una visió omnicanal transmedia que permeti que, quan volen 
veure allò que volen veure, s’ho trobin al Super3 i, per tant, tinguin en el seu referent 
el Super3 com un entorn de confiança adreçat a ells, que els permet tant gaudir-ne 
en moments d’oci i, per tant, d’entreteniment, com també aprendre i informar-se de 
l’actualitat que els envolta. Això vol dir, com deia, eh?, tenir un nou servei de vídeo 
i àudio segons demanda, a més a més del canal Super3 de televisió lineal i també, 
doncs, l’oferta en l’entorn ràdio. Vol dir crear una comunitat Super3 a través d’apli-
cacions mòbils segures que permetin relacionar-nos amb ells. I vol dir també ser 
present en xarxes socials, Spotify, YouTube o altres entorns en els que sabem que 
sobretot els més grans hi són en algunes ocasions i, per tant, el que volem és comu-
nicar-nos amb ells per portar-los als nostres entorns, d’acord? 

I fins aquí l’explicació. Per tant, moltes gràcies per haver-nos escoltat i a dispo-
sició. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies a vostè, senyora presidenta. Passaríem al torn dels grups. Us pro-
posaria tres minuts per grup parlamentari, però serem flexibles, eh? No hi hauria 
problema. I per intervencions..., a mi m’és igual, de major a menor o de major o de 
menor a major. Crec que té més lògica fer-lo de menor a major, però com vulgueu. 
(Veus de fons.) Doncs, si voleu, ho fem de major a menor, eh?, si no hi ha inconve-
nient. Per tant, tindria primer la paraula la diputada Beatriz Silva, per un torn de tres 
minuts, però serem flexibles, eh?

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Buenos días, señora Romà. Muchas gracias por la informa-
ción. Nos parece una muy buena noticia que se esté poniendo en marcha una progra-
mación infantil renovada. El grupo parlamentario al que yo represento lleva mucho 
tiempo insistiendo en esta comisión en la necesidad de ofrecer a nuestros niños y 
a nuestras niñas contenidos de calidad en catalán, contenidos innovadores que les 
entretengan, pero también que contribuyan a fomentar valores como el respeto, la 
cohesión social y el valor que tiene la diversidad en una sociedad que es cada vez 
más compleja. 

Desde que el Super3 nació, Cataluña ha cambiado, se ha hecho mucho más diversa. 
La globalización está aquí y creemos que es indispensable que la televisión pública se 
adapte a estos cambios, que refleje esta complejidad y también que dé herramientas a 
nuestros niños y niñas para gestionarla, para mejorar la convivencia y para hacer, de 
algún modo, de contrapeso a los discursos de odio y de intolerancia que están cada vez 
más presentes en los contenidos que les llegan por diversas plataformas. 

Me gustaría..., si puede darnos más información sobre el tipo de personajes que 
aparecerán en la pantalla y que usted ha mencionado, y cómo se ha tomado en cuen-
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ta este cambio sociológico de la sociedad catalana para que todos los niños y niñas 
de Cataluña se vean reflejados, y también para que ellos y ellas vean reflejados a los 
niños y a las niñas con las que conviven o con las que no conviven, porque están en 
otras partes del territorio o en otros barrios. 

Esta semana, en la Comisión de Infancia, las entidades que representan al pue-
blo gitano explicaban, por ejemplo, los grandes problemas de segregación que sufre 
la infancia gitana a nivel educativo, porque se concentra en unos determinados ba-
rrios, en determinados colegios, incluso en clases específicas dentro de estos cole-
gios. Y esto no ayuda ni al éxito educativo ni a combatir las altas tasas de fracaso 
escolar, porque, de alguna forma, no están integrados con el resto de la comunidad 
educativa. 

Creemos que nuestra televisión pública puede, por ejemplo, jugar un papel muy 
importante combatiendo el antigitanismo, pero también combatiendo los estereoti-
pos y la segregación de colectivos como la infancia gitana, que tiene que comenzar 
a ser vista como parte de la sociedad catalana y también de manera positiva. En este 
sentido, me gustaría saber si se ha pensado, por ejemplo, en contenidos para que los 
niños y niñas de barrios más acomodados conozcan la situación de los que tienen 
menos recursos que los que viven en zonas rurales, conozcan los problemas de los 
niños y las niñas en las grandes ciudades. Por ejemplo, en la Cataluña vaciada hay 
una infancia que tiene problemas para acceder a internet porque no llega la fibra óp-
tica, y esto fue un problema durante la pandemia. 

Los niños y las niñas gitanas no podían seguir con normalidad su educación, 
porque, aunque viven en ciudades, en sus hogares no hay acceso a internet, no tienen 
ordenadores ni tablets. Si nuestra televisión pública no les explica estas realidades 
diversas que conviven en Cataluña, es difícil que los contenidos que les llegan por 
otras vías jueguen este papel que es fundamental en la misión de servicio público 
que tiene TV3 por cumplir. 

Respecto a los formatos, me gustaría saber cómo se ha pensado competir con los 
contenidos que están consumiendo a través de otras plataformas, si hay una estrate-
gia comercial, si hay una estrategia de marketing. 

Finalmente, me gustaría saber acerca, más, de cómo se informará a los niños, si 
va a haber un nuevo InfoK o algo, y qué criterios tendrá para hacerse. Antes hablaba 
de la segregación escolar y de estas otras realidades que están afectando a nuestra 
infancia. 

Yo he visto, en otras televisiones públicas –en una comparecencia anterior le 
comentaba lo del programa Sesame Street– que siempre hacen pequeños clips que 
están en redes sociales, incluso en Facebook, que es algo que los niños no ocupan 
mucho, y que explican cosas que son difíciles de explicar a los niños, como qué es 
el autismo, qué sucede cuando se muere un ser querido, algo que usted comentó. Si 
pudiera ahondar un poco en eso, estaría muy bien. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies a vostè, diputada. Passem al segon grup parlamentari, que és Esquerra 
Republicana de Catalunya. En el seu nom, la seva portaveu, la diputada Raquel Sans 
Guerra, quan vulgui, té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyora Romà, no?, per tota l’ex-
plicació que ens ha fet avui. També, donar la benvinguda a la senyora Servera, que 
avui ens acompanya, i felicitar tots els professionals de la casa, que han mantingut 
aquest Super3, que ara, com vostè deia, necessita un replantejament, necessita adap-
tar-se. Crec que la imatge amb tota la competència actual amb la que ha de competir 
el Super3 d’avui és molt diferent al Super3 que els nascuts al vuitanta recordem, no?, 
amb tot el paper que va tenir el Club Super3 en aquella època, sobretot des del punt 
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de vista de la cohesió, un element que vostè ha assenyalat; des del punt de vista lin-
güístic va tenir un paper fonamental. Però és cert que el món audiovisual s’ha trans-
format, ha canviat moltíssim i, per tant, crec que és molt il·lustrativa, no?, la imatge 
que vostè ens representava. 

Assenyalar, també, que m’ha semblat molt significativa la gràfica amb aquest 
descens de l’audiència. Però voldria posar una nota positiva també respecte al públic 
infantil i juvenil, especialment el públic infantil, amb les dades d’audiència d’Eufò-
ria, avui que tenim la final aquest vespre i a casa estem tots revolucionats per la fi-
nal. Si no m’equivoco, les últimes audiències ens deien que un setanta-cinc per cent 
dels infants que a Catalunya estaven veient la televisió en aquell moment estaven 
veient Eufòria i, per tant, també felicitar, doncs, no?, per aquest èxit perquè és molt 
significatiu i crec que és molt potent. 

Vostè ha plantejat moltes qüestions, no?, respecte a aquest paper omnicanal, 
aquesta interacció, aquesta idea de comunitat que ha de jugar el Super3 i que, de fet, 
ha jugat històricament, no? Qui més qui menys, doncs, som socis del Super3 i ho 
són els nostres fills. Però voldria que entrés amb una mica més de detall en algunes 
de les qüestions que ha assenyalat. M’ha semblat molt interessant el tema de l’es-
pai famílies i escola. No sé si ens podria donar algun detall més respecte d’aquesta 
qüestió. 

I amb relació a una qüestió que assenyalava també la diputada Silva, com es tre-
ballarà la diversitat, no?, del nou Super3. És cert que dèiem «la imatge del panora-
ma audiovisual dels anys vuitanta no és el mateix que tenim avui». Tampoc ho és la 
fotografia del nostre país i, per tant, aquí també tenen un repte. Sé que és un repte 
que s’està treballant, no?, des de l’InfoK, però com això es fa més gran i com es fa 
present en tots aquests espais, en tots aquests productes que han de sortir del Super3. 

També voldria una mica més de detall respecte a com juga la ràdio a tot això, 
no? Perquè tradicionalment hem centrat molt el focus en la televisió, també en els 
espais digitals, però voldria saber –vostè parlava d’iCat– quin paper juga la ràdio en 
tot plegat.

I, després, doncs, agrair-li també, en aquest cas com a mare, no?, que es treballi 
per aquesta tranquil·litat de les famílies, perquè és una preocupació que tenim totes 
i tots. Quan els nostres infants accedeixen a internet, quan els nostres infants acce-
deixen a les xarxes socials, és importantíssim trobar espais segurs. TV3 i el Super3 
ho han estat sempre i esperem que ho continuïn sent en la realitat actual. Per tant, 
moltes gràcies per la feina que estan fent.

El president

Gràcies a vostè, diputada. Passem a la següent intervenció. En nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, la farà el seu portaveu, el diputat Francesc de 
Dalmases i Thió. Quan vulgui, té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Ben tornada, presidenta. En primer lloc, gràcies, gràcies per 
aquesta presentació. De la mateixa manera que el futur d’una llengua són els seus 
parlants, el futur d’un mitjà generalista és la seva audiència més jove. A nosaltres 
ens agradaria posar una mica el focus també al que ens ensenya la història del Club 
Super3, del Super3, a aquest avís greu del que ens pot passar quan no acabem de fer 
les coses bé. Jo tinc un fill nascut el 2001, que és el soci perfecte del Super3, encara 
ara hi té aquesta relació. I tinc una filla nascuda el 2005 que va ser completament al 
contrari, absolutament desconnectada excepte en l’InfoK, l’InfoK sí que és la fines-
tra a través de la qual entenen el món i interpreten, feina magnífica. Moltes gràcies 
sempre, perquè el que heu fet és magnífic i teniu molta feina, encara. 

En tot cas, el que va passar amb el Super3 va passar per errors propis, que no cal 
que ens hi estenem, però també per errors forçats de l’Estat. Recordareu, per exem-
ple, i molta gent que hi ha aquí ens ho pot explicar, com la Mònica Terribas explica-
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va que, en un moment determinat, no podia comprar algunes sèries, perquè algú les 
havia comprat amb la condició també que no les pogués comprar TV3, que és una 
cosa bastant inaudita. És a dir, que també en aquest camp hem jugat amb un peu 
coix i una mà lligada a l’esquena. 

Per tant, tot el suport amb el que pugueu fer en aquesta línia. Ens agrada molt la 
idea de comunitat que voleu refermar amb aquesta nova represa del Super3. Els boo-
mers parlàvem de multipantalla. Vosaltres heu parlat de transmèdia. En tot cas, tota la 
confiança amb el que pugueu fer. Ens ha agradat molt aquesta essència Alcarràs del que 
expliqueu, no?, de ser el canal més modern, de ser el canal que entén totes les diferents 
dimensions que ha de tenir el Super3, però al mateix temps entenent la singularitat que 
el feu des d’aquí, que és un país, amb una llengua, amb una tradició, amb uns costums, 
amb una diversitat, amb una singularitat, que qui si no vosaltres l’ha d’explicar. 

I, per tant, aquesta idea d’imaginari molt lligat a la idea de comunitat és la ge-
neració d’aquest imaginari col·lectiu que, en contra del que voldrien les ments més 
reduccionistes, no és unívoc, sinó que és absolutament divers. Però al mateix temps 
és un imaginari col·lectiu compartit. Aquesta és una idea molt simple i al mateix 
temps molt complexa, i és el que ens fa més singulars i al mateix temps és la que 
ens fa més universals. 

Alguns experts amb qui hem parlat ens deien algunes qüestions tècniques que 
segurament heu tingut en compte. La franja actual del Super3, com que acaba molt 
tard, però realment quan acaba no són ben bé programes infantils ni juvenils... No 
ho sé, això ho suposo que ja ho estudiareu. Hi han programes pont, més enllà de 
l’InfoK, que ja l’hem explicat. El Zona zàping suposo que el teniu perfectament iden-
tificat, que sí que pot ser un programa pont per ajudar en aquesta força. 

I, finalment, bé, la referència empordanesa. No tant tot això qui ho paga, sinó 
això com ho paga. No ens ha parlat del pressupost. En tot cas, sàpiga que des d’a-
quest grup i des d’aquest Parlament farem tot el que sigui possible perquè tingueu 
els mitjans per dur a terme aquest projecte. 

Gràcies.

El president

A vostè, diputat. El següent grup per representació és el Grup de VOX en Cata-
luña i, en el seu nom, té la paraula el seu portaveu, el diputat Alberto Tarradas Pa-
neque. Quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president, i bon dia a vostè també, senyora presidenta. La verdad, 
es muy interesante todo lo que nos ha contado, los grandes retos que tienen. Sin em-
bargo, va a ser bastante complicado que un medio de comunicación público, pues, 
pueda llegar a tener ese papel de incidencia en la infancia en el mundo en el que es-
tamos viviendo. Entonces, o incluso aunque se pasen a plataformas streaming o in-
tenten nuevos formatos, pues, nos parece que va a ser francamente complicado que 
cualquier medio de comunicación público y, más en este caso un medio regional, 
pues, poder competir de alguna forma con las grandes plataformas que ya existen. 

Entonces, en cualquier caso, pues, viendo las graves deficiencias sociales que 
tiene nuestra región, destinar más dinero –porque esto va a venir después: «Necesi-
tamos más dinero.»– que se le va a quitar a los catalanes para que ustedes sigan con 
su plataforma, sus cosas... En fin, creemos que hay sitios mucho más interesantes 
donde se puede destinar este dinero, que no en los medios públicos. Lo hemos dicho 
en infinidad de ocasiones. Nuestro objetivo es cerrar TV3, ¿eh?, y vamos a seguir 
avanzando en esa línea. 

Después, en cuanto a los contenidos infantiles, pues, ahí también tenemos cier-
ta preocupación, ¿no?, porque hemos visto cómo aprovechan incluso los dibujitos 
animados para meter ideología. Aprovechan ustedes cualquier excusa para incitar 
el odio a España. Vemos cómo en dibujitos es que ni siquiera permitían que se pro-
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nunciara la palabra «España», no vaya a ser que a los niños les provoque pesadillas 
escuchar el nombre de su nación, ¿no?

Después, hay programas que..., esos sí que son francamente desagradables, si-
niestros, oscuros, perversos, como es El punt D, que hemos denunciado en varias 
ocasiones en esta comisión, un programa que también se dirige a niños, a ese públi-
co más pequeño de cinco o seis años, donde se les anima a la práctica de..., a ejercer 
todo tipo de prácticas sexuales extrañísimas y que en ningún caso tienen que ser los 
medios de comunicación públicos quienes les hablen de sexualidad a los niños. 

O sea, los niños tienen una familia y es en la familia, pues, donde se tienen que 
enseñar ese tipo de cosas. En las familias se enseña a amar, en las familias se ense-
ña a respetar. En las familias se enseñan, pues, las grandes virtudes del ser humano. 
O sea, no tienen que venir ustedes a decirles a los niños catalanes qué objetos se tie-
nen que introducir por qué sitio, qué prácticas tienen que hacer y qué cosa... Es que 
la verdad, señora Romà, es muy desagradable. 

Entonces, me gustaría, para la tranquilidad de todos, saber si van a seguir emi-
tiendo contenidos de este tipo, como El punt D o, después, otros programas, como 
el Bricoheroes, que son un insulto constante. Hablan ustedes de cohesión, pero ¿qué 
cohesión predican ustedes?, o sea, ¿qué cohesión, que estarán extranjerizando a la 
mitad de la población de Cataluña? ¿Esta es la cohesión que difunden los medios de 
comunicación? ¿Esto es lo que quieren para los niños? 

Mire, como les decía antes, o sea, no queremos que se destine ni un solo euro 
a esto porque creemos que hay causas muchísimo más importantes que atender 
en Cataluña con unos recursos que son limitados. Queremos cerrar TV3, lo repito 
otra vez. Pero, mientras tanto, si me permite un consejo, pues, le diría que... menys 
Punt D, que menys Bricoheroes i més Plats bruts, por ejemplo.

Gracias. 

El president

El següent grup és el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Té la paraula el portaveu, el senyor Xavier Pellicer. Quan 
vulgui, té la paraula.

Xavier Pellicer i Pareja

Gràcies, president. Bon dia, presidenta; diputats, diputades. Bé, algunes qües-
tions respecte a la presentació que ha realitzat. Ja s’ha dit, però ens preocupa el 
finançament i ens preocupa de quins mitjans es disposarà per tal de poder tirar en-
davant el projecte. Per tant, a veure si podria explicar-ho amb més detall. 

Per altra banda, també li volíem comentar si dins aquest projecte hi haurà també 
aliances amb altres canals i amb altres projectes en català i, per tant, es podrà fer 
una xarxa més àmplia i que pugui abastar un marc territorial més ampli que el del 
Principat del nostre país. 

Una altra qüestió que també ens preocupa és que, més enllà de que, òbviament, 
creiem que en l’àmbit infantil ha de jugar un paper educatiu importantíssim i, per 
tant, ha de tenir una qualitat pedagògica i òbviament s’ha d’aconseguir generar uns 
continguts que no siguin ni sexistes ni racistes ni LGTBI-fòbics, pensem que cal 
anar una mica més enllà i també plantejar uns continguts que puguin ajudar a trans-
formar. I, per tant, si en aquest àmbit també hi ha un projecte més de fons o un 
projecte més enllà de l’àmbit pedagògic, també, en l’àmbit de treballar en pro de la 
transformació social i en pro de la millora de la societat. 

Una altra qüestió que ens preocupa és la qüestió vinculada a com es farà la produc-
ció. Nosaltres pensem que cal generar les condicions perquè gran part de la producció 
es pugui fer des dels propis recursos públics. I, si no és possible, doncs, que es pugui 
veure com s’hi pot invertir de forma estructural perquè així sigui i que, per tant, no hi 
hagi un desequilibri entre la producció pròpia i la producció externalitzada, que, en 
tot cas, sabem que en l’àmbit comunicatiu català conviuen. I no em sembla malament 
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que sigui així, però sempre que hi hagi una proporcionalitat adequada i que generin 
prous continguts des de l’àmbit públic, que pensem que hi ha grans professionals i que, 
si es doten dels recursos corresponents i els mitjans, es pot fer i hauria de ser així, no? 

I un altre element que també em sembla rellevant i que també li voldríem de-
manar que hi aprofundís –i acabo– és tot el paper de com es vincularà i com es ge-
neraran espais de participació reals per part de la societat civil, per part del teixit 
organitzat, per part d’àmbits d’organització infantil, educativa, vinculats al lleure, 
vinculats a esplais, vinculats a diferents projectes. I, per tant, quins mecanismes de 
participació es poden generar, ja que es busca un model diferent de, diguéssim, des-
plegament i de proposta. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Ara té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, la seva portaveu, la il·lustre senyora Susanna Segovia Sánchez. Quan 
vulgui, té la paraula.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, president. Nosaltres també volem agrair la presentació, no?, i que real-
ment, des de la corporació i en concret des de TV3, s’emprengui el repte que segu-
rament era adaptar el que és el Super3 a l’actualitat, a ara, no?, amb els diferents 
patrons de consum de productes audiovisuals que tenen els nens i les nenes. Per tant, 
entenem que era una adaptació necessària. 

Però també creiem que potser no cal caure en el parany..., perquè és cert que el 
tema de les audiències és significatiu de que alguna cosa estava passant. Per tant, cal 
reaccionar, però tampoc crec, i nosaltres ho hem defensat moltes vegades, que totes 
les produccions i tots els programes que s’emeten per TV3 hagin d’estar sotmesos a 
la tirania de l’audiència. Si és un servei públic, és possible que hi hagi tota una sèrie 
de coses que, com a servei públic, potser no siguin massives i majoritàries i no es 
converteixin en líders d’audiència, però que igualment cal mantenir i cal reforçar. 

De fet, nosaltres creiem que el Super3 ha de tenir prou continguts de qualitat i ha 
de tenir seguiment, però no ha de competir amb Netflix, perquè no podrà mai com-
petir amb Netflix. Per tant, el que segurament necessiten nens i nenes, però també 
les seves famílies, són productes que donin un valor afegit com a mitjà de comuni-
cació públic. És a dir, que puguis trobar allò que potser no trobes a les plataformes 
i fins i tot productes que t’ajudin a navegar per les plataformes. 

A què em refereixo? Doncs, justament, a que el Super3 estigui més imbricat i tin-
gui més capacitat de relacionar-se amb això que comentava al final, que és amb tota 
la comunitat educativa i amb tota la comunitat de famílies, i identificar i apostar per 
aquests productes que poden ajudar en l’educació de nens i nenes, a través d’un espai 
lúdic, no? I crec que és veritat que hi han programes que tenen un impacte important 
i que tots hem vist a casa quan tenim fills i filles en algun moment, com l’InfoK, tot i  
que potser replantejaria l’horari d’emissió; a les vuit del vespre és un horari una 
mica complicat, ja, segons per qui. O el Dinàmiks, no?, tot el tema del treball que es 
fa de socialitzar la ciència. 

Però nosaltres demanaríem que justament hi hagin més productes i més enfo-
caments que ajudin a aquesta educació. I, en aquest sentit, nosaltres més aviat hem 
trobat a faltar que es faci més referència a educació, educació en valors feministes, 
en valors justament de l’educació sexoafectiva. Un dels problemes que estem detec-
tant en el desplegament de diferents lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, i 
ara amb el grup de treball sobre la LGTBI-fòbia està sortint, és que hi ha una pota 
fonamental de la prevenció dels delictes d’odi i de la discriminació, que és la sensi-
bilització i la formació dels més petits. És a dir, que tinguin accés a continguts que 
els permetin adquirir uns valors de respecte a la diversitat, de comprensió de la di-
versitat, de visibilització de la diversitat. 



DSPC-C 345
17 de juny de 2022

Sessió 13 de la CCMA  17 

I això és el que nosaltres li volem preguntar com tenen pensat enfocar-ho i reco-
llir-ho. Que siguin eines que siguin útils per a la comunitat docent, que siguin per a les 
famílies. Jo vull insistir que les famílies són les que tenen la responsabilitat de saber i 
dirigir què és el que veuen els seus fills i les seves filles. Si algú no vol que el seu fill 
o la seva filla vegi un programa determinat, senzillament no li deixa que el vegi, si és 
el que considera. Però, evidentment, prohibir-nos a la resta que ho puguem fer, doncs, 
tampoc és la solució. 

Nosaltres creiem que programes com El punt D són necessaris; que segura-
ment s’hauria de fer adaptació a diferents edats, això també és veritat. Que segu-
rament caldria, doncs, un Punt D que vagi seguint també les evolucions de nens i 
nenes i l’enfocament que necessiten nens i nenes. Que cal visibilitzar molt més la 
comunitat LGTBI, que creiem que és un tema que no està prou visibilitzat i, de fet, 
després tenim una pregunta al respecte. I ja finalitzo amb això. 

Gràcies.

El president

A vostè, diputada. I passem al següent grup, que és el Grup Parlamentari de 
Ciutadans. I, en el seu nom, la portaveu, la il·lustre senyora Anna Grau Arias, quan 
vulgui, té la paraula.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora presidenta. Bueno, yo seré breve por-
que muchas cosas... La verdad es que me gustaría ampliación. Yo no veo TV3 tanto 
como quisiera, pero me interesan esos programas sobre sexualidad. No me había 
enterado de que, vamos... Si em poden indicar quan els puc veure, doncs, perquè a 
mi... A mí sí me gustaría verlos. Y ironía y esos sarcasmos aparte, sí que crec que 
la televisió ha de servir per a una funció educativa. I, com ja s’ha apuntat una mica 
aquí, doncs, en un moment que a vegades no queda clar si els infants s’eduquen a 
casa o s’eduquen al col·legi o amb les famílies i tal, doncs, bé, apostes per a la in-
formació científica, també per a l’educació psicoafectiva, etcètera, doncs, em sem-
blen bé. 

Dit això, home, la veritat és que els desitgem tots els encerts i tota la sort en 
aquest projecte, però no deixem d’expressar una preocupació. Nosaltres, fins ara, 
l’experiència..., diuen que «gat escaldat de l’aigua freda fuig». La idea de cohesió que 
se’ns transmet des de la corporació catalana de mitjans no és gaire coherent amb la 
de diversitat. Sembla que s’hagi de triar entre cohesió i diversitat. Fins ara, no hem 
apreciat que els valors de diversitat, en un sentit ampli, que pot incloure des de la 
comunitat LGTBI, que s’ha inclòs aquí, fins òbviament a una diversitat lingüística i 
no fer sentir estrangera a Catalunya la meitat dels catalans, doncs, no és una cosa... 
Clar, que en una televisió, hi insisteixo, que encara emet el Bricoheroes, es preten-
gui, doncs, que es poden defensar valors educatius com els que vostè, com a presi-
denta acaba, doncs..., ens genera una dissonància cognitiva... De moment deixem-ho 
aquí, cognitiva, no? 

També, d’altra banda, doncs, home, s’hi ha insistit molt aquí... Nosaltres compar-
tim, ens congratulem de l’impressionant èxit del programa Eufòria, de l’èxit que té 
entre el públic infantil. Potser els infants i la gent jove ens estan enviant un senyal. 
Això, si un programa com Eufòria és el que connecta tant amb el jovent potser les 
fórmules van una mica per aquí. Vull dir que potser... A veure, potser hem d’inver-
tir els termes i si, potser, en l’època històrica el Super3, doncs, era una relació molt 
més vertical amb l’audiència, el Super3 emmotllava una manera de veure no diria 
el món, però sí veure la televisió, de relacionar-se amb els mitjans de comunicació, 
potser el cas d’Eufòria demostra que els mitjans de comunicació han d’aprendre del 
jovent com el jovent es vol relacionar amb les plataformes. 

I sí, una idea que ha llançat no recordo qui, però que la televisió era una mica com a 
xerpa, com a guia i sobretot una televisió pública que pugui garantir, doncs, que els nos-
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tres infants i els nostres joves entren en el món de les xarxes, tan estimulant però també 
tan perillós quan no hi ha un control, sí que els hi faci una miqueta, doncs, com..., que 
els acompanyi en aquest viatge. Dit això, ja dic, escepticisme, però bons desitjos. 

«Mercès.»

El president

A vostè, diputada. Per últim, el Grup Parlamentari Mixt, el Grup Mixt. I, en el 
seu nom, la portaveu, l’excel·lentíssima senyora Lorena Roldán Suárez. Quan vulgui, 
té la paraula.

Lorena Roldán Suárez

Sí; muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a la señora 
Romà y también al resto del equipo y agradecer, pues, evidentemente, esta compa-
recencia para explicar estos nuevos contenidos del Super3 y dedicados, sobre todo a 
la infancia y a los más jóvenes. 

Comparto un poco el escepticismo que explicaba ahora la portavoz que me ha 
precedido. Es verdad que nosotros... Yo soy nacida en el 81 y me he criado con TV3 
y con el Club Super3, y es verdad que podíamos estar muy orgullosos de la progra-
mación infantil que se emitía en Cataluña, con programas de calidad y con series 
que quizá, pues, no se podían ver en otros canales. Pero sí que es verdad que ha llo-
vido mucho desde entonces. 

A mí, sí que me preocupa esa gráfica que hemos visto de las audiencias, porque, 
aunque se trate de un canal público, evidentemente, pues, estamos sometidos a esa 
dictadura de las audiencias. Y creo que es muy significativa esa caída de audiencias, 
que creo que quizá no se debe únicamente a un problema que emane de la propia cor-
poración, de los contenidos que se emitan desde TV3, sino que es verdad que estamos 
en una sociedad cambiante, multicanal, con muchísima más oferta. Y, evidentemente, 
me parece un acierto que nos adaptemos a esa nueva realidad, y la apuesta que nos ha 
explicado aquí sobre el papel a mí me ha parecido fantástica. 

Sí que es verdad que me gustaría que se pudiera..., y creo que lo ha dicho también 
la diputada Silva, que pudiera usted ahora en su turno de réplica, pues, profundizar 
un poco más sobre estos contenidos, el tipo de personajes o el tipo de programación 
que vamos a poder ver en esta nueva etapa del Club Super3. 

También me gustaría, y lo han expresado otros portavoces, hablar de presupues-
to. ¿Cuánto nos va a costar? Porque es verdad que estamos en una situación compli-
cada financieramente hablando y, por tanto, nosotros creemos que tenemos ahora en 
Cataluña, pues, otras prioridades muchísimo más urgentes, relacionadas sobre todo 
con temas sociales y, por tanto, queremos saber cuánto presupuesto va a costar esta 
nueva programación. 

Y luego, como le decía al inicio mi intervención, sobre el papel... El papel todo lo 
aguanta. Hoy hemos escuchado, pues, objetivos que evidentemente podemos com-
partir, pero cómo, luego, esos objetivos se plasman en la realidad a nosotros nos 
preocupa. Y le decía al inicio de mi intervención que soy escéptica, sobre todo por 
lo que hemos vivido en los últimos años, especialmente relacionado con los conteni-
dos infantiles. Hemos visto en la Festa dels Súpers, pues, a entidades como la ANC 
participando en estas fiestas que son dedicadas, insisto, a los más pequeños. Hemos 
visto, por ejemplo, cómo la Revista del Súpers, pues, entregaba mapas inexistentes 
de los llamados «países catalanes», insisto, fantasiosos, que no existen. 

Por ejemplo, también informaciones claramente sesgadas en el InfoK. Hemos vis-
to a personajes en programas como el Mag Lari diciendo que cambiaba del catalán 
al castellano porque así podía parecer «mucho más malo». Claro, a mí me preocupa 
cuando decimos –y usted ha hecho mucho hincapié en este tema– que estos conte-
nidos tienen que servir también para conocer el entorno, que estos contenidos tienen 
que servir para transmitir valores democráticos, de pluralismo, etcétera; a mí me 
preocupa qué tipo de valores se están transmitiendo. 
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Decía la diputada Segovia..., hablaba de determinadas conductas que pueden fo-
mentar los delitos de odio. Pues, hombre, decir que me cambio del catalán al castella-
no porque así parezco más malo, pues, sinceramente no sé lo que estamos fomentando. 
Bueno, sí lo sé, y es muy peligroso y es muy grave. Y, por tanto, como le digo, pues, 
nosotros, expectantes a cómo se va a plasmar todo esto en la realidad. Y seguramen-
te tendremos ocasión de hablarlo aquí en esta comisión. Por nuestra parte, nada más. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada. Ara tindrà la paraula la presidenta. Si li sembla bé, per un 
temps de deu minuts, però també serem flexibles, eh? Quan vulgui, té la paraula.

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

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bé, agrair tots els comen-
taris que ens feu. Ens ajuden a, també, posar focus en qüestions que en el dia a dia, 
doncs, són rellevants..., tenir molt en compte. I també intentaré respondre les pre-
guntes que ens heu fet. 

Per nosaltres, i especialment tot el conjunt del consell..., hi estem molt d’acord i, 
per tant, és una decisió molt compartida, la infància de Catalunya és molt important 
i per la corporació és un dels públics més estratègics. Per tant, això vol dir posar-hi 
no només recursos, sinó també intensitat, focus. I, per tant, tot el conjunt de l’orga-
nització, no només infantil, els qui efectivament estan al capdavant de tot el projec-
te..., però també tota la resta de departaments, de direccions, siguin de màrqueting, 
de tècnica, explotació digital, estudis i audiències, etcètera, tothom està treballant 
per aquest projecte, perquè és estratègic, d’acord? 

Parlaven també de l’audiència i, en resposta també de la Susanna, per nosaltres l’au-
diència no ho és tot. Creiem que un dels criteris pels quals hem de treballar i ens per-
met mesurar, diguem-ne, els nostres projectes amb resultats és l’audiència. I, per tant, 
hi ha projectes que fem buscant audiència i alguns continguts els fem buscant audièn-
cia, d’acord?, i pensem que l’hem de mesurar des d’aquesta perspectiva. Per exemple, 
Eufòria. Estem molt contents amb Eufòria, hi hem posat més intensitat encara de la 
que estava prevista i hem fet més projectes, no?, del que seria la marca Eufòria dins del 
que estava previst, perquè veient la resposta que teníem per audiència, doncs, crèiem que 
havíem de..., diguem-ne, que havíem de fer una aposta encara més ferma i, per tant, la 
ràdio s’hi ha involucrat. I hem proposat uns concerts que han sigut un èxit. Estem, di-
guem-ne, fent més capítols perquè ens ha permès, no?, estrènyer aquest vincle amb la 
infància, amb les famílies i amb la ciutadania. Però també tenim molts altres continguts 
per als quals l’audiència, efectivament, no ha de ser l’element clau només en el qual ens 
mesurem. Al final, l’audiència ens permet arribar-hi moltes vegades des d’un punt de 
vista més d’entreteniment, de gaudiment, no?, però hi han altres àmbits en els quals és 
fonamental que des del Super3 puguem treballar, com és, com dèieu, l’educació sexual i 
afectiva i, per tant, amb perspectiva de gènere i amb una visió feminista. 

L’educació també d’acord amb uns reptes que tenim de crisi climàtica importan-
tíssims i que, per tant, creiem que és fonamental que la infància de Catalunya esti-
gui informada, preocupada i formada de com hem d’abordar el futur del nostre país, 
del nostre territori i del món, i també del consum per tal d’adaptar-nos a una realitat 
que, si no, pot ser una amenaça, no? I, com aquests altres aspectes. 

Alguns tenim, diguem-ne –i per això el projecte també de famílies i escoles–, 
tenim algunes estratègies per arribar al màxim de públic possible, tenint en compte 
que el que nosaltres busquem és apropar-nos a tots els nens i nenes, siguin quines 
siguin les seves realitats i les seves característiques socials. I, per tant, doncs, tin-
drem famílies més preocupades per la informació que venen soles, però també hem 
d’anar a buscar aquells que d’una forma directa potser no ens tenen tan presents i 
no ens estan buscant. I, per tant, l’escola és un entorn ideal per facilitar aquestes, 
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diguem-ne, relacions; buscant la cohesió social, que també és tan necessària no? Per 
tant, tindrem diferents maneres de mesurar la qualitat de tots els diferents contin-
guts i projectes que estem generant. 

Des d’aquesta perspectiva, parlàvem també de diversitat, no? Jo crec que la di-
versitat és cohesió i, per tant, efectivament, jo avui no us vinc a desvetllar qui seran 
els referents del nou Super3 ni quins són exactament els programes i les sèries que 
estem treballant, d’acord? Però és un dels elements que estem tenint més en compte 
i on també som molt conscients que ens caldrà una evolució, d’acord? És a dir, hem 
fet ara una aposta molt gran per aconseguir que hi hagi major diversitat, però alhora 
tenim uns continguts que són, diguem-ne, empaquetats, que són productes acabats 
i, per tant, l’oferta que oferirem és la que és. I si nosaltres gravem una sèrie o com-
prem una sèrie és la que és i és tancada, i no té canvis. Però, en canvi, estem creant 
tota una sèrie de contenidors de contingut audiovisual transmedia que ens permeten 
evolucionar al llarg del temps i, per tant, són oberts. I, per tant, recollir el que està 
en actualitat o recollir, doncs, un esdeveniment que hagi pogut promoure un col·lec-
tiu d’ètnia gitana i que ens permeti anar-los-hi donant una presència, que potser fins 
ara no hi eren, no?, o parlàvem en l’anterior sessió de control del món dels esplais. 
Doncs tots aquests continguts..., nosaltres també ens estem buscant les maneres 
d’aconseguir més informació o de ser-hi més presents, d’estar-hi més alerta. 

Comptem amb tot l’equip de l’InfoK per fer-ho, amb tot l’equip infantil, amb 
equip a la ràdio i, com dèiem, diferents direccions que estaran treballant també des 
d’un punt de vista digital també d’estar alerta d’allò que es parla i, per tant, d’invo-
lucrar-nos-hi d’una manera més directa, per tal d’anar evolucionant amb el temps i, 
per tant, d’anar oferint més contingut en aquesta línia, d’acord? Alguns d’ells, com 
dic, a la tardor els podrem veure; altres aniran succeint. Per tant, també vosaltres 
tindreu l’obligació de preguntar-nos, eh?, si no ho noteu així. 

També heu preguntat per la producció pròpia i l’externalització. Justament, cre-
iem que necessitem unes estratègies de crear contingut i dirigir el contingut que vo-
lem tenir i, per tant, la línia editorial, els continguts que ofertem, els projectes que 
fem de forma interna. Però moltes vegades internament no tenim la capacitat sufi-
cient per desenvolupar-ho tot i, per tant, busquem aquesta col·laboració també amb 
empreses externes, que ens ajuden a tenir, al final, el resultat que busquem. Per tant, 
doncs, és una estratègia conjunta, interna i externa, d’acord? 

També, altres elements que han sortit, doncs, amb relació a l’espai de famílies, a 
explicar-ho una mica més, no? Aquí sí que ens reforçarem també, doncs, amb més 
redactors i més especialistes que ens ajudin a crear aquest contenidor digital, que 
permeti que la informació que s’hi troben les famílies estigui ordenada i, a més a 
més, s’actualitzi, no? Perquè el primer dia, quan creem un espai, és fàcil fer un re-
cull recopilatori de tot allò que al llarg de la història ja hem generat per tal d’expli-
car alguns temes que són d’interès per a les famílies o per a les escoles, però la gran 
dificultat és com generem segones i terceres visites, i quartes i cinquenes, sabent que 
quan hi entraran per segona vegada, si s’hi troben el mateix contingut, potser no hi tor-
naran a entrar més, perquè ja se l’hauran mirat. Per tant, hem de ser capaços de crear 
no només aquests espais, sinó també de mantenir-los i d’actualitzar-los en el temps. 
I aquest és un dels reptes també que tenim sobre la taula, poder fer això, d’acord? 

També heu estat parlant, no?, d’aquesta, també, importància del territori. Vull 
reforçar-ho. Creiem que és un dels punts forts. Com també algú de vosaltres heu 
comentat, nosaltres no serem Netflix. No, no volem ser Netflix. Volem ser una pla-
taforma de referència a la qual les famílies, els nens i les nenes la tenen en conside-
ració per trobar-hi contingut, d’acord? Per tant, ja tindran aquelles altres propostes 
audiovisuals o digitals que creguin necessàries en el seu entorn familiar. Però nos-
altres volem ser-hi –volem ser-hi. 

I, per tant, doncs, des d’aquesta perspectiva ho treballem i entenem com un avan-
tatge i una obligació alhora, però també un avantatge, el poder treballar des del 
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territori. Perquè aquest coneixement de l’entorn difícilment des dels Estats Units 
–Netflix o altres plataformes, és igual– els hi poden donar. I, per tant, lògicament hi 
haurà qui estarà treballant per com els continguts en algunes d’aquestes plataformes, 
on els videojocs també hi són en català... Però la nostra obligació com a mitjans 
públics és que nosaltres també els estiguem ofertant continguts d’interès i, a més a 
més, des de la proximitat, d’acord? 

I, ja per anar acabant, alguns temes que he comentat sobre la ràdio. Per nosaltres, 
l’estratègia a ràdio és fonamental. Creiem que les famílies, per sort i a vegades per 
desgràcia, perquè a vegades són desplaçaments buscats i altres vegades són obligats 
per traslladar-se des d’un entorn de casa a l’escola i potser no tenen alternativa de 
transport públic o sí, però en molts moments els nens i les nenes estan escoltant con-
tinguts també sonors. I, per tant, doncs, volem ser-hi i volem relacionar tot això. És 
a dir, ja teníem contingut a la ràdio, eh?, a iCat especialment, dirigit a nens i nenes, 
però el que creiem és que el Super3 és allà on tothom ha de poder trobar el que la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està oferint als nens i les nenes per 
facilitar-ho, no?

I, finalment, també amb relació a això, que parlàveu de si hem de tenir aliances 
amb altres canals catalans, bé, justament quan parlem d’aquests continguts, uns són 
més enllaunats i empaquetats i els altres són vius. És perquè han de permetre posar 
en valor també els altres projectes o propostes d’artistes, musicals, de joves crea-
dors, d’influencers o altres continguts que es generen i que, per tant, formen part de 
l’actualitat de la informació i nosaltres hi volem connectar, per descomptat, d’acord?

I, després, finalment, doncs, respecte als horaris de l’InfoK o d’altres programes. 
De fet, per això volem fer també aquesta aposta digital, perquè hem de poder ser 
escoltats o vistos en línia quan estem emetent un programa, però també ens han de 
poder buscar aquelles famílies que els van millor altres horaris i això ens ho permet 
l’entorn digital i, per tant, hem de reforçar. 

I pel que fa a pressupost, doncs, la previsió per aquest any és que dupliquem el 
pressupost que l’any passat va invertir la corporació en contingut infantil i en el pro-
jecte infantil i per l’any vinent l’haguem triplicat. Però perquè, com dèiem, al conjunt 
del consell creiem que aquesta és una proposta i un projecte estratègic, estratègic per 
a la corporació i estratègic per al país. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, presidenta. Si hi ha algun grup que vulgui dir alguna cosa i, si 
no continuaríem, d’acord? (Pausa.)

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la política de contractació 
de productores externes

322-00100/13

I passem a l’últim punt de l’ordre del dia, que és el punt sisè, que serien les pre-
guntes amb resposta oral. 

Si voleu que fem una aturada... Si no, ho fem... Anem una miqueta malament de 
temps. Lo que vulgui, presidenta.

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

Han de venir ells cap aquí?

El president

Sí. Vosaltres ja podeu... Demanem... (Veus de fons.) Sí, sí. Digues? (Veus de fons.) 
Fem pausa. (Veus de fons.) Doncs molt bé. Escolta’m, pausa de tres minuts. I serem 
radicals, que anem molt malament de temps, eh? (Veus de fons.) Tres minuts.
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La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i quatre minuts i es reprèn a tres quarts 

d’onze i nou minuts.

El president

Molt bé, senyors. Reprenem la sessió. (Remor de veus.) Va, senyors, i senyores, 
que està passant el temps. 

Gràcies, presidenta. Donem la benvinguda al senyor Jordi Borda Marsinyach i 
al senyor Sigfrid Gras Salicrú. I amb el permís del José Rodríguez... (Pausa.) José 
Rodríguez, si us plau. 

Anirem a la primera pregunta, que la farà, en nom del Grup Parlamentari de 
VOX, el diputat Alberto Tarradas. Quan vulgui, té la paraula. 

Alberto Tarradas Paneque

Gràcies...

El president

Són preguntes adreçades a la presidenta del consell. Disculpi. Quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Gràcies, president. I bones de nou, senyora presidenta. ¿La nueva dirección de la 
corporación tiene pensado reeditar la política de contratación de productoras exter-
nas, de sus antecesores?

El president

Gràcies, diputat. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyor diputat, la finalitat de contractació de continguts au-
diovisuals..., té la finalitat d’oferir, en llengua catalana, continguts de qualitat i que 
responguin als objectius que la direcció determina i que creiem necessaris de buscar 
empreses externes que ens ajudin. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, presidenta. Per repreguntar, diputat, quan vulgui.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, senyora Romà. Por lo visto, la nueva dirección de TV3, pues, sigue 
regando con ingentes cantidades de dinero público las productoras de los amiguetes 
del separatismo que han saqueado impunemente las arcas públicas de Cataluña du-
rante años. En los últimos años, la CCMA ha mantenido contratos millonarios con 
un reducido y muy selecto número de productoras. 

Hagamos un breve repaso. Minoria absoluta, de su colega Toni Soler, 30,2 mi-
llones de euros; Mediapro, de sus amiguísimos Jaume Roures y Tatxo Benet, 21 
millones de euros; Brutal Media, de Raimon Masllorens, 11,3 millones de euros; 
El Terrat de Andreu Buenafuente, 8,5 millones de euros, y Triacom, otros 8,5 
millones de euros y que, por cierto, el juez de la Audiencia Nacional ayer ya citó 
a declarar por su presunta relación con el caso de financiación ilegal de Conver-
gencia, el caso del tres per cent, que seguro que aquí a algunos le resulta bastante 
familiar. Las mismas productoras de siempre, las mismas productoras que aca-
paran gran parte del presupuesto de TV3 y las siguen manteniendo a todas ellas. 

Por otro lado, han salido en la prensa distintas informaciones donde aparece la 
posibilidad de que cambie la parrilla de programación de TV3, la última de la mis-
ma CCMA, que decía que cambiaran las caras de los principales programas day time, 
como Els matins, Tot es mou y Planta baixa por Adriana Oltra, Helena Garcia i Agnès 
Marquès. No vea, ¿no? Menudo pedazo de cambio de los que «vamos a renovar TV3 
y vamos a cambiar todo.» Cambiar los separatistas de antes por una señora que se iba 
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de paellas con el señor Puigdemont. Y supongo que Rahola mantendrá su contrato de 
ocho horitas, ¿no? Y que, por cierto, igual va tocando ya saber cuánto cobra la señora 
Rahola; de la misma forma, saber cuánto nos está costando el sueldo de Jair Domín-
guez y del Peyu por sus tonterías semanales y sus insultos constantes. La verdad, nos 
gustaría saber qué nos está costando el sueldo de esta gente al conjunto de los catalanes. 

En definitiva, señora Romà, todo cambia para que nada cambie. El PSC y los se-
paratistas se han repartido la silla... (El president retira l’ús del micròfon a l’orador 
i aquest continua parlant uns moments.)

El president

Muchas gracias, señor diputado. Se le ha acabado el tiempo. Senyora presidenta, 
quan vulgui, té la paraula.

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

Gràcies, president. Senyor diputat, la contractació es fa d’acord amb la norma 
reguladora i aquesta és pública i la pot consultar a la web. I, de fet, té en compte di-
ferents criteris a l’hora d’escollir les empreses productores amb les quals es  treballa, 
els criteris de solvència tècnica, el projecte artístic i altres que valoren l’equip de di-
recció i els tècnics i responsables que estan fent la valoració dels programes. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el procés i el calendari de 
selecció dels nous directors de la ràdio i televisió públiques

322-00101/13

Passem a la següent pregunta. És també adreçada a la presidenta del consell i és 
sobre el procés i calendari dels nous directors de la ràdio i la televisió públiques. En 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la fa el seu portaveu, el diputat 
Francesc de Dalmases i Thió. Quan vulgui, té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Dues prèvies: Patricia Plaja, gràcies per la lliçó. Punt. 
TV3, que no torni a passar. Punt. La segona prèvia, sobrevinguda: Jair Domínguez, 
quan t’insulten, la ultradreta explica més que mai que és ultradreta. Per això, no s’ha 
d’insultar mai els qui fan humor, mai els qui fan de bufó, en el millor sentit del terme. 

Jo li volia preguntar, presidenta, sobre el nou procés de selecció dels directors 
dels mitjans de la corporació. Sabem que va acabar ja el termini de presentació de 
candidatures i ens agradaria que ens expliqués una mica quin calendari teniu previst. 
Ja ho acabem de veure ara mateix, hi ha un equip potentíssim treballant amb idees 
brillants. Avui n’hem tingut una, amb projectes brillants i, per tant, necessitem aques-
tes direccions efectives com més aviat millor. Per tant, digueu-nos com està aquesta 
qüestió, aquest calendari. 

Però nosaltres voldríem aprofitar aquest procés per explicar, perquè malgrat tot 
cal explicar-ho, que aquesta majoria reforçada que va donar lloc a aquest acord, a 
aquest nou consell a poder començar aquest curs, precisament –precisament–, com 
a mínim en el cas de Junts per Catalunya, està profundament compromès amb la 
potenciació i amb el reconeixement dels perfils professionals que han de dur a terme 
aquesta tasca quan siguin nomenats.

A nosaltres, ens sembla que un debat pendent, que es pot fer en aquesta comissió, 
però s’ha de fer en el conjunt de la societat, que és el debat del periodisme, sobretot per 
evitar el que és el periodisme de part, el periodisme de color. Ens sembla que és peri-
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llós i és un dels pitjors hàbits que tenen tant els mitjans públics com els privats, però 
sobretot els públics tenen una responsabilitat afegida. 

Suposo que se’n recordarà que, quan en Tim Davie va assumir la direcció de la 
BBC l’any 2020, va dir: «El més important que puc fer és preservar la imparcialitat 
d’aquesta casa.» I va apuntar directament als periodistes de la casa i va dir una fra-
se que, per mi, és..., la tinc emmarcada. Diu: «Vull que els periodistes de la cade-
na pública tinguin opinió. Jo no vull saber la seva opinió.» De fet, una de les seves 
primeres mesures que va proposar, suposo que ho recordaran, és que no tinguessin 
perfil a Twitter mentre exercien com a periodistes de la BBC per expressar les seves 
opinions; sí per explicar i promocionar les seves peces, tot allò que treballen. Per 
tant, estarem molt atents en aquest procés, tot el suport i si ens pot donar quatre in-
dicacions de com el teniu en aquests moments. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat. Senyora presidenta, quan vulgui, té la paraula dos mi-
nuts i mig.

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

Gràcies, president. Senyor diputat, és la primera vegada que el procés de selecció 
dels directors es fa d’acord, doncs, amb una designació resultat d’un procés de se-
lecció i, per tant, volem fer-lo amb, diguem-ne, el rigor necessari. Ens ho hem pres, 
per això, molt seriosament i amb molta intensitat. I és per això que el 27 d’abril vam 
publicar la convocatòria i justament aquest dilluns passat, 13 de juny, vam tancar la 
fase, diguem-ne, oberta a presentar-se els diferents candidats i candidates, d’acord? 

D’acord amb les propostes presentades, ara hem iniciat una fase d’anàlisi per 
part del comitè d’experts que, com us vam comentar, vam nomenar, d’acord?, for-
mat per sis persones. Aquestes persones faran l’anàlisi de tots els projectes presen-
tats i aquests projectes presentats, doncs, després de la seva deliberació, acabaran 
determinant aquelles tres persones, o entre tres i cinc persones, que creuen que són 
les millors candidates a ocupar la posició de director de televisió, o directora, o di-
rector o directora de ràdio, i ens els proposaran al consell per tal que acabem de fer, 
diguem-ne, escoltant-los i també directament si és necessari amb entrevistes a les 
pròpies persones proposades, la deliberació final. 

L’objectiu i la previsió és que abans de finals de setembre haguem pogut nomenar 
ja els nous directors o directores i, per tant, doncs, el calendari ens pressiona. Estem 
a meitat de juny i tenim juliol, un agost que seria complicat si durant agost hem de 
seguir la deliberació, però si és necessari es farà, i tot el setembre. Per tant, quan 
sigui possible, al més aviat que sigui possible de fet, nominaríem els nous directors, 
que, evidentment, vosaltres també en sereu informats.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies a vostè, presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el disseny del pla estratègic de la corporació

322-00102/13

Passem a la següent pregunta, la número 3, adreçada a la presidenta, sobre el pla 
estratègic de la corporació. La farà la diputada Raquel Sans. Té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. Presidenta, celebrem que s’escullin les direccions de la ràdio 
i la televisió amb aquest concurs públic i que sigui en un termini, doncs, relativa-
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ment breu. Per tant, el mes de setembre que puguem tenir ja aquestes noves direc-
cions. 

Aquest era un dels encàrrecs del nou consell de govern, però n’hi havia un altre, 
que tenia a veure amb la necessitat d’actualitzar, d’adaptar la corporació catalana a 
les necessitats i a les lògiques comunicatives del segle XXI. De fet, la seva comparei-
xença anterior va en aquest sentit i vostè mateixa aquí al Parlament, en la seva pri-
mera compareixença, va destacar la voluntat de deixar enrere la concepció basada 
en les finestres tradicionals dels mitjans, no?, de la ràdio i la televisió per construir, 
va dir, una corporació catalana de continguts, amb una aposta clara i decidida pels 
productes transmèdia i amb voluntat de naturalitzar, per dir-ho d’alguna manera, la 
digitalització del món audiovisual. 

Tot això, a més, s’ha de fer sense perdre de vista mai la missió de servei públic. 
Abans també, doncs, n’ha pogut parlar a bastament, i comptant amb el talent i l’ex-
pertesa dels i les professionals que integren la casa, que és molt.

En aquest sentit, senyora Romà, voldríem preguntar-li pels treballs en el marc del 
pla estratègic de la corporació, que ens consta que ja s’han començat..., que ja s’ha 
començat a posar fil a l’agulla. Voldríem saber com s’estan duent a terme, quins són 
els objectius que s’han plantejat com a consell de govern, quins professionals hi es-
tan treballant, no?, quins professionals de la casa hi estan participant. 

I igual que preguntava, doncs, el meu company respecte a les direccions, saber si 
també disposen d’un calendari respecte al pla estratègic. Perquè entenem que aquest 
pla estratègic, no?, s’ha de construir de manera col·lectiva. I insistim molt en la ne-
cessitat de que hi participin els i les professionals de la casa, i ens ha de marcar el 
rumb, els passos que haurà de fer la corporació catalana de mitjans en el futur, no?, 
en aquest entorn; abans en parlàvem, un entorn globalitzat, un entorn digitalitzat  
i en un moment de constant transformació. 

Per tant, des del grup d’Esquerra Republicana, voldríem que ens donés més de-
talls respecte del pla estratègic que s’està treballant.

Gràcies. 

El president

A vostè, diputada. Té la paraula la senyora presidenta. Quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, avui hem parlat del projecte infantil. Estem 
parlant del procés de selecció dels directors. Ara parlem del pla estratègic i també, 
doncs, en algunes de les preguntes següents parlarem de la programació. Som uns 
mitjans de comunicació, no?, i un entorn digital de continguts que no para mai, vint-
i-quatre hores, set dies a la setmana. I això vol dir que el primer que hem de fer tam-
bé, i com a presidenta, és donar les gràcies als professionals, que realment ho estan 
donant tot, perquè els estem demanant que responguin al dia a dia, amb rigor, amb 
qualitat, allò que se’ls encomana i són les seves funcions. Però també estem abor-
dant reptes tan grans com aquestos i amb uns directors que estan al capdavant, que 
també estan absolutament compromesos a fer-ho possible, tot i l’entorn, diguem-ne, 
complex i de transició també en el que estan, no? 

Per tant, hem iniciat, com anunciàveu, eh?, el disseny del pla estratègic, perquè 
creiem que era absolutament necessari i urgent. El nou consell de govern ha arribat 
amb un projecte que coneixeu i, per tant, volem que aquest projecte s’executi. Però 
per fer-ho necessitem la participació de tots els professionals en determinar quins 
són els reptes i, per tant, les preguntes que ens fem per tal d’abordar, no?, el futur 
de l’organització i de quina manera correspon i prioritzem l’abordar aquest repte. 

Per tant, el projecte es basa en tres fases del pla estratègic. Una primera fase de 
participació, amb el conjunt de professionals, d’acord?, el qual hem determinat una 
sèrie, diguem-ne, de sessions de participació presencial, en el qual participaran fins 
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a uns sis-cents professionals, més unes accions de participació digital telemàtica que 
permeten que tota la resta d’organització –els dos mil, més de dos mil treballadors 
i treballadores– puguin també participar prioritzant accions, projectes i fent arri-
bar-nos a la seva opinió. 

També, en paral·lel, estem parlant amb els comitès, amb diferents col·lectius, 
també amb persones externes que creguem que poden aportar-nos valor i informa-
ció per tal de poder acabar redactant, doncs, com diem, quins són els reptes i com 
els ordenem en donar la solució, d’acord?, més ràpida possible per poder arribar allà 
on creiem, com a consell de govern, que cal arribar. 

I, finalment, una següent fase que també abans de donar per bo i definitiu el pla 
estratègic de contrast..., no?, de dir, «un cop ja el tinguem redactat i escoltant, el que 
haurem fet, tota l’organització i col·laborant ells en aquesta redacció...». (El presi-
dent retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns moments.)

El president

Moltes gràcies, se li ha acabat el temps. 

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

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyora directora. Vol repreguntar? (Pausa.) Doncs continuem. 
Senyora... 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la possibilitat de fer un ús 
més ampli del castellà en les emissions

322-00104/13

Passem a la quarta pregunta, adreçada també a la presidenta. La farà, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Anna Grau Arias. Quan vulgui, té 
la paraula.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Senyora presidenta, a vostè li sembla que TV3 parla 
massa castellà, massa poc o ja anem bé?

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, el català és la llengua d’ús dels nostres mit-
jans i els tertulians, les persones que col·laboren i que venen en els nostres mitjans 
poden parlar amb aquella llengua que cregui necessària per expressar-se. 

Gràcies.

Anna Grau Arias

Bueno, le traslado esta pregunta... 

El president

Em permet? Si m’ho permet, com a mínim, li posaré el temps. (Veus de fons.) 
Senyora diputada, quan vulgui.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Bueno, le traslado esta pregunta, señora Romà, porque 
el día que se la hice al señor Gras tuve la impresión de que cuando el director en 
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funciones de TV3 ejercía su libre uso de responderme en español una manita ino-
cente, la de usted misma, le pasaba una notita recomendándole atenerse al catalán 
como lengua preferente y única, si de ustedes depende..., de estas comparecencias. 
Decía usted, están en todo su derecho de usar cualquiera de las lenguas oficiales de 
Cataluña, como lo estoy yo, pero dan qué pensar estos recaditos por encima de la 
mesa. No me imagino yo al señor Carrizosa diciéndome cuándo tengo que hablar en 
catalán o cuándo tengo que hablar en español. 

Vayan por delante mis excusas, si estoy equivocada y usted en realidad le estaba 
pasando al señor Gras, qué sé yo, la lista de la compra o un poema de amor. En rea-
lidad, lo que me interesa saber es si usted, como presidenta y como autoproclamada 
refundadora y hasta la reinventora de la corporació, tiene previsto favorecer más o 
menos el bilingüismo en los medios públicos catalanes. 

Hace unos días supimos que TV3 pulverizó récords de audiencia y alcanzó una 
marca mítica, que ya es casualidad que fuera del veinticinco por ciento, con una 
canción en español en el programa Eufòria. Creo que era, concretamente, el Sobre-
viviré, cantado por Mónica Naranjo. ¿Se imaginan lo que podrían llegar a dar de sí 
las audiencias de TV3 si abren ustedes las compuertas del monolingüismo catalán 
forzoso, dejan correr el aire y hablara todo el mundo en todos los programas en la 
lengua oficial de Cataluña que les dé la gana?

El president

Moltes gràcies, senyora 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, reitero que del que jo vinc a parlar, que és 
dels mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals..., tenim 
també com una de les funcions principals la promoció lingüística i cultural del cata-
là. I és això el que les nostres professionals, segons el llibre d’estil, també executem. 
Això no vol dir que, com deia abans, els nostres, diguem-ne, entrevistats, tertulians, 
opinadors, aquelles persones que els nostres professionals creuen que és necessari 
que aportin una determinada visió o un cert àmbit de coneixement, doncs, s’expres-
sen amb la llengua que ells consideren necessària. 

Gràcies.

El president

A vostè, senyora presidenta. 

Preguntes 
322-00105/13 i 323-00159/13

Passem a la pregunta número 5. És de les preguntes que estan acumulades. Ho es-
tan la 5 i la 17. Per tant, la diputada..., jo crec que per primera vegada passa que està 
acumulada en el mateix grup parlamentari i la mateixa diputada. Per tant, la diputada 
tindrà cinc minuts, eh?, per temps. Però, això sí, en solament dos torns: a l’hora de 
preguntar i repreguntar, d’acord? Té cinc minuts per fer les dues preguntes, la 5 i la 17. 
Quan vulgui pot començar, senyora diputada Lorena Roldán, del Grup Mixt.

Lorena Roldán Suárez

Muchas gracias, presidente. Bien, hace unos días, el programa El matí de Ca-
talunya Ràdio, dirigido por Laura Rosel, me invitó a entrar en directo por teléfo-
no para ser entrevistada para hablar sobre el decreto y la nueva ley de lengua. Que 
aquello no iba a ser una entrevista masaje, como acostumbran a ser las entrevistas 
realizadas a líderes independentistas, yo ya lo tenía claro. Hace ya tiempo que los 
catalanes no nacionalistas tenemos que lidiar, pues, con esta discriminación de tra-
to en los medios públicos catalanes. Son entrevistas, pues, mucho más agresivas y 
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también más irrespetuosas. Pero lo que ocurrió aquel viernes en Catalunya Ràdio 
traspasa todas las líneas posibles. 

Después de una entrevista, por llamarlo de alguna manera, donde la entrevistadora 
reinterpretaba mis palabras haciendo juicios de valor y sin que ni siquiera me dejara 
terminar mis argumentos, pisándome constantemente –imagínense el nivel de refuta-
ción, cuando ni siquiera me estaba escuchando–, Joel Díaz, colaborador del progra-
ma, decidió poner la guinda y rematar la faena. Miren, dicho colaborador se refirió a 
mí como «la Roldán aquesta» de manera absolutamente despectiva. No pretendo que 
el señor Díaz me dé trato de excelentísima, que es el que me corresponde como exse-
nadora designada por este Parlamento, pero sí que me trate con el mismo respeto con 
el que trata al resto de los invitados. Y quisiera pensar, también, con el mismo que tra-
ta al resto de personas, pero viendo cómo se las gasta con aquellos que no pensamos 
como él, pues la verdad es que lo pongo en duda.

El señor Díaz, además de tener un nivel de educación más que mejorable, pues, 
también tiene un sentido del humor dudoso. Según él, habría que invitarme más, 
puesto que la entrevista había generado una ola de comentarios y, entre ellos, él tuvo 
a bien destacar una supuesta llamada de una señora que, al parecer, había dicho de 
forma literal que, «si no fuera porque estaba coja, iría al estudio con una escopeta.» 
De esa supuesta avalancha de comentarios, al señor Díaz, el que le hace gracia es 
precisamente este, uno en el que se amenaza con ir con una escopeta al estudio de 
Catalunya Ràdio. No lo condena, sino que lo que hace es explicarlo en antena. Debe 
ser que defender que se cumplan las sentencias judiciales y que la escuela sea en ca-
talán y en castellano bien merece un escopetazo para el señor Díaz. 

Su compañera, la señora Laura Rosel, lejos de escandalizarse y señalar, pues, lo 
inapropiado de ese comentario, se suma a las risas tan alegremente. No es que sea 
grave. Es que es gravísimo. Esa supuesta llamada es una amenaza y el comentario 
de sus trabajadores es una incitación al odio, ¿no? Vamos a traer más a «la Roldán 
esta», a ver si así despertamos las más bajas pasiones. 

Miren, esto va contra todos los principios que deben regir un medio de comuni-
cación. Y no hablemos ya si se trata de un medio de comunicación público, uno que 
pagamos todos los catalanes. Con mi dinero y con el dinero, por ejemplo, de mis pa-
dres, que se han quedado bastante preocupados, se le paga el sueldo a unos señores a 
los que les hace muchísima gracia las amenazas con escopeta. Y aquí nadie ha dicho 
ni hecho absolutamente nada. Y quien calla, otorga. 

Unos días más tarde, entiendo que obligaron a la señora Rosel y al señor Díaz a 
disculparse. Y digo que les obligaron porque no hay más que escuchar el tono con el 
que hacen esa supuesta disculpa. La señora Rosel la inicia con un suspiro de condes-
cendencia más que evidente, y el señor Díaz volviendo a repetir que lo dijo porque le 
parecía gracioso. O sea, justificar la violencia en las disculpas por haber justificado 
la violencia a mí me parece ya de matrícula, de matrícula de cara dura. 

Yo les quiero preguntar a ustedes, señora Romà y señor Borda, ¿las amenazas 
son graciosas? ¿La apología de la violencia da risa, es para hacer mofa? ¿Fomentar 
el odio desde los medios públicos les parece el objetivo de una radio pública? ¿Les 
parece digno de una radio pública? Yo quiero pensar que su respuesta va a ser que 
no, y un no rotundo, además. «No, las amenazas no son graciosas»; «no, la apología 
de la violencia no da risa», y «no, la radio pública no está para fomentar el odio». 

Pero, si eso es así, entonces no entiendo por qué el señor Díaz aún no ha sido ce-
sado de su puesto. Las personas que justifican el odio y las amenazas no deberían 
tener cabida en los medios públicos y ustedes, con su inacción, están siendo igual 
de culpables que ellos. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies a vostè, diputada. Teniu la paraula. Comença el senyor Jordi Borda. Te-
niu cinc minuts, eh? Se’ls poden distribuir com vulguin. (Veus de fons.) Exacte. Jo 
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diria..., primer contestin, després ja esgotarà el torn la diputada. I després el que els 
quedi de temps. 

Per tant, entenc que és vostè el que comença, senyor Jordi Borda. Té la paraula. 
Quan vulgui.

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

Gràcies, president. Bon dia, senyora diputada. En cap cas ens dediquem a pro-
ferir amenaces. Li explico una cosa que ens passa i després li explicaré tot el proce-
diment que ve després. Cada vegada que hi ha alguna entrevista o es tracta alguna 
qüestió, és veritat que rebem molts comentaris d’oients o de gent des de tots els ca-
nals i que la norma és no traslladar-los en antena, i menys quan tenen comparacions 
inacceptables, com aquesta que vostè esmenta, que va passar el dia 3 de juny. 

Per tant, aquest mecanisme va fallar. Va ser un error. El col·laborador en qüestió 
i la directora del programa van demanar disculpes en el primer moment en què es 
van tornar a trobar, al cap de dos dies. Crec que això era un divendres, va passar el 
següent dia laborable. I jo també li trasllado les disculpes, perquè aquest tipus de 
situacions no s’haurien de produir. Rebem molts tipus de comentaris. Aquests, in-
dependentment del que digui el llibre d’estil, són comentaris o contra els nostres pe-
riodistes o contra els entrevistats o contra tertulians o contra col·laboradors, i no els 
traslladem. Aquesta és la norma de la casa. 

En un procés que no es va fer prou bé, es va decidir, des del col·laborador, assenya-
lar el que després en va dir «un comentari delirant d’aquesta senyora», però amb molt 
mala fortuna. Per tant, és una qüestió que se n’han reforçat els mecanismes perquè no 
torni a passar. No es pot traslladar ni comentaris hostils ni agressius ni insultants a 
ningú; no només a vostè, sinó ni a diputats ni a entrevistats ni als nostres periodistes. 
Per tant, sí que li dic que, com ha passat altres vegades que s’ha produït algun error, 
primer el reconeixem. Després, demano disculpes. I la tercera fase, que és en la que 
estem esmerçats ara, és la d’establir o reforçar els mecanismes perquè això no torni 
a passar. 

A partir d’aquí, sí que ni l’objectiu del col·laborador ni la directora del progra-
ma era ni col·laborar en amenaces ni amplificar amenaces. El que em diuen a mi, i 
jo m’ho crec, és senzillament el contrari, assenyalar la ridiculesa i lo delirant, fent 
servir els termes en què es va expressar la disculpa, de comentaris d’aquest estil, en 
una forma mal feta. I això li comparteixo, això no s’ha de fer en antena, sinó en un 
altre tipus d’àmbits.

El president

Moltes gràcies. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Bé, doncs, reforçar el que comenta el director i, a més a més, parlo en nom del 
consell. Aquestes són paraules que no haurien de sortir mai en antena en un mitjà 
de comunicació públic i també esperem que tant de bo..., en cap, ni públic ni privat. 
Per tant, doncs, el que..., quan succeeix un fet desafortunat com aquest, que passa, 
doncs, en un directe i, per tant, no el pots evitar perquè no saps què passarà, com a 
consell em refereixo, el que ens pertoca a nosaltres és comentar-ho amb la direcció 
del mitjà. La direcció del mitjà, que en aquest cas és la ràdio, doncs, i el Jordi Bor-
da, ja havien pres les mesures. I, per tant, reforçar també la importància que això 
no passi. I, per tant, que no només es demanin les disculpes necessàries, sinó també 
veure internament quins mecanismes van fallar perquè no tornin a fallar. 

Gràcies.

El president

Senyora diputada, trenta-vuit segons. Quan vulgui.
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Lorena Roldán Suárez

Gracias, presidente. Únicamente decir que agradezco, evidentemente, pues, 
esas disculpas de hoy. Pero sí que insisto de nuevo en que quizá tienen que repa-
sar esas supuestas disculpas, sobre todo del señor Díaz, donde en ellas es verdad 
que califica la llamada de delirante, pero también vuelve a añadir y vuelve a insistir 
en que la llamada le parece muy graciosa y el comentario le parece muy gracioso. 
Tener a un señor en nómina, pública, por cierto, al que le parecen graciosas llama-
das donde se amenaza con venir a un estudio de la radio con una escopeta es para 
hacérselo mirar, sinceramente. 

Muchas gracias.

El president

A vostè, senyora diputada. Si volen repreguntar, els hi queda un minut i mig. 
(Pausa.) Senyor Jordi Borda, quan vulgui. 

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

Perdoni. Gràcies, president. No, li agafo la paraula. El que farem és el que li deia 
abans, incidir en els mecanismes tant en l’àmbit analògic com en el digital perquè 
aquest tipus de situacions, que ja estaven previstes, no es tornin a situar o no es tor-
nin a produir ni es tornin a traslladar en qualsevol tipus d’àmbits. Perquè, miri, jo vinc 
de la premsa esportiva i m’he esforçat durant molt de temps de no traslladar metàfo-
res bèl·liques ni militars al llenguatge esportiu, que això és una cosa tristament, des 
del meu punt de vista, habitual. Per tant, vull dir que hi estic compromès, amb això. 

I el que pretenem és que els nostres mitjans públics –en el meu cas la ràdio, puc 
parlar per la ràdio, però sé que també hi està compromès la televisió– siguin espais 
de trobada on se senti tothom, en tots els punts de vista i que la nostra ciutadania 
pugui prendre les seves pròpies decisions. És evident que aquest tipus de comenta-
ri no va en aquesta línia, però sí que m’agradaria que del fet concret –no li vull dir 
«anècdota», però sí que del fet concret– no s’infereixi la categoria, perquè els nos-
tres professionals, a nivell general, estan fent una molt bona feina i estan comprome-
sos amb la qüestió de servei públic. I això és el que aquí en seu parlamentària volia 
deixar clar amb aquesta pregunta. 

Moltes gràcies. Gràcies, president.

El president

A vostè. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la neutralitat informativa de TV3

322-00106/13

Passem a la següent pregunta, la número 6, adreçada a la presidenta, sobre la neu-
tralitat informativa de TV3. La farà, en nom del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, la portaveu en aquesta comissió, la diputada Susanna Segovia Sánchez. Quan 
vulgui, té la paraula.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies, president. Senyora Romà, jo m’imagino que vostè va poder llegir, 
com vam fer molts, l’entrevista que li van fer al Nació Digital a la periodista Lídia 
Heredia, després que se sabés el seu canvi d’ubicació dintre de les funcions de TV3. 
I jo volia preguntar-li, si efectivament la va llegir, què en pensa vostè, de la reflexió 
que ella fa quan, d’alguna manera, li pregunten quins són els punts forts i els punts fe-
bles, no?, de TV3 i sobre les crítiques que ha rebut TV3 respecte a la seva presumpta 
manca de neutralitat política, que ella d’alguna manera ve a dir que creu que no s’ha 
de ser autocomplaent i que, efectivament, es pot segurament afirmar que potser TV3 
no ha sigut massa..., no ha tingut la cura suficient pel que fa a la neutralitat política. 
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Evidentment, nosaltres no hem demanat mai que es tanqui TV3 ni hem fet mai 
una esmena a la totalitat de tot, però sí que en aquesta comissió reiteradament hem 
parlat de que crèiem que TV3, a nivell informatiu i en bona part la seva programa-
ció, estava parcialitzant-se en el sentit de ja no ser capaç de recollir el que seria la 
pluralitat i la diversitat que és Catalunya. 

Jo, senyora Romà, li volia preguntar què en pensa vostè, d’aquestes afirmacions, 
i com creu que aquest tema s’ha d’entomar en el seu nou mandat.

El president

Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyora diputada. Bé, quan la periodista fa aquesta reflexió 
està parlant d’un passat en el que jo no hi era i ella sí. Per tant, el meu major res-
pecte al que ella comenta. I, per tant, si ella considera que no haurà sigut plural fins 
ara, doncs, a Els Matins és una cosa en la qual jo no puc pronunciar-me com ara, en 
posició de presidenta, perquè jo no hi era. 

Però sí que li puc dir que, segons els informes del CAC, nosaltres som el mitjà 
més plural i que tot i això no ens conformem. O sigui, jo sí que estic d’acord amb ella 
en que no ens podem conformar mai. Hem de buscar el màxim pluralisme possible i 
sobretot representar molt bé les diversitats que hi han al país. I en això treballarem. 

I això és el compromís que tenim tant al consell com esperem que tinguin els pro-
pers directors. Ella ha deixat el programa de Matins per qüestions personals d’ella. 
No se l’ha convidat, eh?, a deixar Els Matins, sinó que és una qüestió que..., ja havia 
pres la decisió. Són molts anys al capdavant d’un programa en el qual, doncs..., a ni-
vell de franges horàries és molt exigent i, per tant, volia fer aquesta sortida, com a 
nosaltres ens van fer arribar. I espero que tant ella com tota la resta de professionals 
de la corporació tinguin molt clars els valors de pluralisme i el que això representa 
també, doncs, en l’exercici de la seva feina. 

Gràcies.

El president

Senyora diputada Segovia, quan vulgui. Té la paraula.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies. No, nosaltres en cap cas estàvem dient que el motiu pel qual deixi Els 
Matins sigui aquest. Ella ja ho ha explicat claríssimament, no tenim cap motiu per 
dubtar més. De fet, ens alegrem que passi a ocupar una corresponsalia..., que sigui 
una dona, perquè una de les coses que també havíem comentat en aquesta comissió 
és que era molt important augmentar la presència de les dones a les corresponsalies 
de TV3 per visibilitzar la tasca de les dones periodistes. 

Nosaltres, al que fèiem referència, i tot i que vostè no fos en aquell moment la 
presidenta, és realment si vostè considera que aquest tema continua està present. 
Perquè, clar, parla dels informes del CAC, però el CAC és un organisme que abans i 
ara està conformat per persones escollides per partits polítics. I, de fet, els informes 
del CAC sobre pluralitat justament van canviar i van passar a dir que potser no era 
tan diversa i tan plural TV3 quan la majoria independentista va perdre la majoria 
dintre del CAC, i va haver-hi una situació curiosa que els que tenien en aquell mo-
ment la majoria, doncs, ja no eren del partit que era el seu president i va haver-hi, bé, 
ja ho sap, tot un vot diferenciat. 

Per tant, nosaltres també considerem que, tenint en compte que estem ara mateix 
en el procés de selecció dels directors, que ja se n’ha parlat, que vostè sap que nos-
altres no compartim la manera com s’ha escollit la renovació del CAC i del consell 
de govern de la corporació, que ens preocupa molt i ens segueix preocupant aquesta 
mena d’espai d’experts que ningú no sap qui són excepte qui els ha nomenat, que 
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se’ns diu que no es diran els noms per evitar que tinguin pressions, però que justa-
ment potser no tindran pressió de qui no saben qui són, però sí de qui sí que saben 
que són. I ens preocupa que això acabi, una altra vegada, tergiversant la llei i no 
tinguem un procés de selecció que, finalment, doni aquesta garantia de neutralitat.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Bé, ara per ara, ningú exceptuant el consell sap qui són, ni ells mateixos, perquè 
aquests noms..., estan preservats no només, diguem-ne, a uns partits polítics determi-
nats, sinó a tota la resta. A tothom, estan preservats. Per tant, insistir sobre aquesta 
qüestió, que segurament, doncs, tothom tindria ganes de conèixer, però per nosaltres 
era una aposta que volíem fer i donem molta importància a aquest fet, d’acord?

Respecte a la pluralitat i el rigor, jo tinc molt poca relació amb informatius i amb 
els professionals d’informatius. I és justament perquè crec que si alguna cosa ha de 
passar a informatius és que els professionals puguin treballar i fer bé la seva feina 
amb rigor; i «amb rigor» vol dir treballant des de la seva perspectiva i el seu esperit 
crític d’anàlisi, de revisió constant i permanent d’allò que ha sortit bé quan acaben 
un determinat programa o un determinat informatiu i millorar per al dia següent. 
Per tant, tampoc em conformo amb els informes del CAC. Simplement, els esmento, 
perquè és l’única manera que tenim, no?, de també posar en valor el que crec que la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tenim, però evidentment mai confor-
mar-nos amb el pluralisme.

Gràcies.

El president

A vostè, senyora presidenta. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la presència de dones als mitjans 
de la corporació

322-00107/13

Passem a la número 7, també adreçada a la presidenta, sobre presència de dones. 
La fa, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la seva porta-
veu, la diputada Beatriz Silva. Quan vulgui, té la paraula.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señora Romà, el último informe del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya constata una disminución de la presencia de mujeres en la infor-
mación política. A lo largo de 2021, en TV3 disminuyó desde el 39,9 por ciento al 
36,3 y en Catalunya Ràdio, del 42,1 al 38,3. En los últimos años, los informes del 
CAC constatan de manera regular que la paridad no se alcanza y que, cuando se 
produce un pequeño avance, a continuación hay un retroceso, como vemos ahora. 

Estos informes también constatan que cuando a las mujeres se les da tiempo de 
palabra se las muestra como actores ocasionales, que intervienen de manera circuns-
tancial y que se las asocia a roles vinculados con la esfera privada. Esta situación se 
va repitiendo. Y le doy otro ejemplo importante. El informe que hizo el CAC sobre 
la presencia de las mujeres en la información sobre la pandemia constataba que ellas 
estaban muy por debajo, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Esto, en 
un caso donde las mujeres eran clara mayoría, porque en sectores como enfermería, 
residencias, centros de dependencia representan un ochenta y dos por ciento; en far-
macia, un setenta y dos por ciento; incluso el cuerpo de médicos y médicas son ma-
yoría, son más del cincuenta por ciento. Sin embargo, en nuestros medios públicos, 
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durante las semanas más duras de la pandemia, solo les dieron un 39,4 por ciento 
del tiempo de palabra y, en el caso de voces expertas, el 28,7. Esto considerando que 
la consellera de Salud era una mujer. 

Este informe constata algo similar a los que se hacen regularmente, y es el he-
cho que se muestra a las mujeres predominantemente en su papel de cuidadoras. El 
informe este sobre la pandemia..., las mujeres explicaban los problemas que repre-
sentaba la conciliación del teletrabajo con los niños y niñas en casa. Pero, claro, esto 
invisibiliza el papel y el peso que tuvieron como protagonistas del sector sanitario. 

Creemos que es muy importante que nuestros medios públicos de comunicación 
visibilicen cuantitativamente y cualitativamente el papel que tienen las mujeres en la 
sociedad. Porque la mayor parte de la realidad la conocemos a través de las imáge-
nes y, en su mayoría, son hombres las personas que aparecen como voces expertas 
en nuestra radiotelevisión pública. Estamos contribuyendo activamente a perpetuar 
los roles de género y a crear un imaginario colectivo donde lo que hacen las mujeres 
tiene menos valor, simplemente por el hecho de que son mujeres. 

Por eso, me gustaría preguntarle qué planes tiene el nuevo órgano de gobierno de 
la corporación para revertir esta situación y que las mujeres, en toda su diversidad, 
tengan el tiempo de palabra y la presencia que les corresponde.

El president

Moltes gràcies, diputada. Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, el compromís també, doncs, cap a millorar 
la igualtat i la diversitat és important. I és per això que també vam crear una comis-
sió d’igualtat, diversitat. Aquí la meva companya, la consellera Carme Figueras, és 
la persona qui presideix aquesta comissió, perquè un dels objectius, doncs, és fer..., 
i tenim ja un pla d’igualtat des d’aquesta perspectiva, de presència d’homes i dones. 
I també n’anirem, diguem-ne, incorporant nous, eh? un pla de diversitat, un pla de 
pluralismes, etcètera, que treballarem conjuntament amb els professionals, no? 

Com diem, necessitem també un treball intern per anar analitzant el que tenim i 
anar millorant. Ara hem fet una aposta, perquè realment al capdavant, en el cas de 
la televisió, dels programes importants en la graella, no?, que permeten cobrir, di-
guem-ne, el day time, doncs, hi hagin dones. I sabem que amb això no és suficient, 
que hem de seguir apostant per posar dones també quan fem entrevistes a experts, que 
hi són. No és una qüestió de dir: «No, és que no hi eren. No hi havien dones referents 
metges al capdavant de la pandèmia.» 

I tant que hi eren, referents en medicina, referents en tecnologia, referents en tants 
altres àmbits en els quals, doncs, a vegades, perquè els professionals, no?, i en la pres-
sió diària resulta fàcil o és convenient anar a buscar el contacte que ja teníem amb 
un home, doncs, és fantàstic. Els homes també tenen veu i també tenen moltes coses 
a dir. Però també donar aquesta visibilitat a professionals dones que, a vegades, elles 
no estan buscant aquest espai de protagonisme, però en canvi és fonamental, tant 
per donar-los veu, perquè tenen molts temes que poden explicar molt bé, no només 
el com estan conciliant a casa família i feina, sinó que també perquè, doncs, són un 
clar exemple per a la societat que puja i per la societat que tenim. 

Gràcies.

El president

A vostè, presidenta. Senyora diputada, quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, solo añadir que nos preocupa que desde el comité de empresa y del consell 
professional se..., nos han llegado propuestas para las personas que integren el Con-
sell Assessor de Programació i Continguts, y han propuesto solo a hombres. Bueno, 

Fascicle segon
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luego ellos han rectificado, pero nos gustaría asegurarnos de que haya esta paridad 
y esta diversidad en este órgano.

El president

Sí, senyora presidenta, quan vulgui.

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

Sí, em sembla un bon detall en el qual fixar-nos, no?, i també, doncs, l’entomem 
i ho comentarem amb ell si és necessari. 

Gràcies.

El president

A vostè, senyora presidenta. Malgrat que el lletrat m’havia advertit, se m’ha pas-
sat... La pregunta 6.21 anava... Ho hem dit al començament, eh?, i no ens n’hem ado-
nat. La 6.21 la faríem seguida, si us s’assembla. 

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre 
la presència de persones LGBTI a la programació de TV3

323-00160/13

Fem ara la 21 per si la diputada ha d’anar-se’n, eh? Per tant, és: pregunta adre-
çada a la direcció de Televisió de Catalunya sobre la presència de persones LGTBI,  
eh? La fa, en nom del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, la portaveu, la senyora 
Susanna Segòvia. Quan vulgui, té la paraula.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, president. Com saben, estem en el mes de l’orgull. Per tant, és un d’aquells 
mesos que un col·lectiu de persones, no?, que fan de la seva identitat sexual i la seva 
identitat de gènere..., fan una bandera i una visibilització i un motiu d’orgull en aquest 
mes. Però també és cert que és d’aquells temes que en parlem molt durant un mes, 
però la resta de l’any potser no se’n parla tant, i no és suficient. No només això, sinó 
que també la visió que moltes vegades traslladem del col·lectiu LGTBI és la d’un 
home gai, cis, no?, d’una mitjana d’edat d’entre trenta-quaranta, i tota la diversitat que 
està recollida dins del col·lectiu LGTBI no queda prou reflectida als mitjans. 

La pregunta avui és una mica al director en funcions de TV3, com pensen o 
com estan plantejant tractar el mes de l’orgull a la programació de TV3. I també si 
han valorat i han analitzat quina és la visibilitat que es dona a aquest col·lectiu en 
la seva programació; si és cert que hi ha un col·lectiu que està, dintre d’això, més 
sobrerepresentat que d’altres, i quines mesures es podrien emprendre per garantir 
que la programació de la televisió pública de Catalunya reflecteix tota la pluralitat 
d’aquest moviment. 

Gràcies.

El president

Senyor adjunt a la direcció, senyor Sigfrid Gras, benvingut. Té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya (Sigfrid Gras Salicrú)

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora diputada. A nosaltres, en aquest tema 
gairebé del que estem segurs és que estem contribuint a fer-ho molt més visible i a 
posar-ho molt més en valor. I estem molt orgullosos de la feina que estem fent, no? 
Per exemple, tant a través dels serveis informatius, tots els vídeos que fan, tots els 
reportatges que hem fet; hem fet Trenta minuts, hem fet Sense ficcions, no? 

I ara, per exemple, tenim també el cas d’Eufòria. Al cas d’Eufòria, el que està 
clar és que l’acció principal era que la gent canti bé. Però evidentment hi han molts 
altres factors que han contribuït a fer el càsting d’Eufòria. Aquests factors són la va-
rietat de tot tipus. Evidentment, la varietat racial, la varietat dialectal, però també 
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tot aquest tipus de varietat que fa que creiem que el col·lectiu LGTBI es pugui veure 
millor reflectit del que s’ha vist reflectit altres vegades, no? 

Dins això, tenim una programació especial per a aquests dies que hi ha un canvi 
de grafisme, canviarà el «logo» de TV3. Tenim alguns programes especials, docu-
mentals, durant tot el mes relacionats amb aquest tema, no? I, vaja, el que entenem 
és que impregni tota la graella. És a dir, no dir: «Mira, ara farem una setmana i ho 
deixarem córrer», no?, sinó que el que fem és que tant als programes de ficció, sè-
ries de ficció, la novel·la del diari de Com si fos ahir, sempre hi ha personatges que 
reflecteixen aquesta realitat. En aquest sentit, tot això sempre ha d’anar a més, no? 
Per exemple, un programa com Eufòria, que va adreçat a un públic molt jove amb 
una mentalitat molt diferent de la que tenen altres grups d’edat..., suposem que ningú 
entendria que això no quedi reflectit. 

Aleshores, estem satisfets perquè creiem que ho estem fent bé. Evidentment, tot 
es pot fer millor i tendirem a fer-ho millor. Però creiem que, si estem aquí en aquests 
moments on estem, on hem avançat molt en molt pocs anys, també és gràcies a la 
programació que han fet els diferents canals de la CCMA. 

Gràcies.

El president

A vostè, director. Senyora diputada, quan vulgui.

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies, president. Jo volia aprofitar la pregunta justament per parlar d’un informe 
que s’ha publicat per part del Vicent Canet, que justament parla una mica de la presèn-
cia i el tractament informatiu del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals 
i intersexuals, no?, que es titula justament «Home gai i jove: la imatge del col·lectiu 
LGBTI als mitjans.» Crec que és un informe que, si no el coneixen, és interessant i el 
poden buscar, tant vostè com la senyora Romà, tots els membres del Consell de Go-
vern, també el director en funcions de Catalunya Ràdio, perquè justament a les seves 
conclusions el que apunta és que és cert el que vostè diu que ha augmentat aquesta vi-
sibilització. Perquè s’ha fet un esforç, sobretot per part del col·lectiu, d’exigir aquesta 
presència i aquesta visibilització, però que les temàtiques a les quals se’ls ubica no són 
necessàriament tot lo transversals que haurien de ser. I tampoc hi ha aquesta diversitat. 

És cert que hi ha més presència, però, com li deia, és cert que la majoria de les ve-
gades és d’homes gais d’una certa mitjana d’edat. En canvi, les dones lesbianes estan 
absolutament invisibilitzades. Les dones trans s’estan visibilitzant més des de fa uns 
anys, també per tota la lluita i reivindicació que hi ha per part del moviment feminis-
ta per garantir els drets d’aquestes dones trans, però també moltes vegades estan com 
molt contextualitzades en el que són..., pel seu col·lectiu. 

En canvi, no apareixen quan es parla d’altres temes, no?, com, per exemple, 
doncs, parlem del dret a la salut o quan parlem dels esports. Quan es parla de notí-
cies d’esports i persones LGBTI no es fa a la secció d’esports, normalment; es fa a la 
secció de societat. Perquè acabem encabint aquest col·lectiu, definint aquest col·lectiu 
només pel que els identifica des de la seva identitat sexual i de gènere. I el que s’està 
demanant és que aquesta diversitat... (El president retira l’ús del micròfon a l’orado-
ra i aquesta continua parlant uns moments.)

El president

Moltíssimes gràcies, senyora diputada. Se li ha acabat el temps; no té la paraula. 
Senyor Sigfrid, li queden aproximadament quaranta segons. Quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora diputada. Jo crec que sí que hem mi-
llorat en tots els aspectes, eh? Per exemple, jo he vist vídeos al TN que parlaven de 
dones que juguen a equips de futbol que puguin ser lesbianes i ho veia dintre de la 
secció d’esports. Dit això, buscarem l’informe, perquè segur que tenim marge de 
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millora. Vull dir, és evident que estem en un terreny que creiem que hi hem contri-
buït molt, però creiem que podem contribuir-hi molt més. Vull dir que, amb molt de 
gust, mirarem aquest informe, que jo no he llegit. El llegirem amb atenció i, a partir 
d’aquí, prendrem les conclusions que hàgim de treure. 

I gràcies per fer-nos-ho notar.

El president

Moltes gràcies a vostè. 

Pregunta a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre les tertúlies als mitjans de la corporació

322-00108/13

Passem a la següent pregunta, número 8, sobre les tertúlies als mitjans de la cor-
poració, adreçada a la presidenta. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la diputada Beatriz Silva. Quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Señora Romà, el último informe sobre pluralismo del que ya 
hablábamos, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, constata un aumento en el 
número de tertulias desde el último periodo analizado. En concreto, en TV3 pasaron 
de 185 a 261 y en Catalunya Ràdio, de 160 ciento 196. 

En la línea de lo que planteó el director de TV3 en la última comisión sobre la 
necesidad de avanzar en la despolitización de nuestros medios públicos, me gustaría 
saber si está previsto disminuir el número de tertulias en los próximos meses o en 
la próxima temporada e intentar ofrecer en una proporción mayor una información 
de calidad.

El president

Senyora presidenta, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, bé, les tertúlies no tenen per què ser ne-
cessàriament per comentar l’actualitat política. Les tertúlies, al final, són una eina 
que tenen, no?, els diferents mitjans de comunicació per tal de, davant d’una deter-
minada temàtica, poder presentar diferents punts de vista, amb una vocació, justa-
ment, de presentar elements de judici a la ciutadania o informació complementària, 
perquè ells n’extreguin una determinada conclusió o entenguin una informació molt 
més completa. Per tant, no estem en contra de les tertúlies pel fet de ser tertúlies, 
sinó que creiem que tenim un marge de millora en situar les tertúlies realment en el 
propòsit que han de buscar les tertúlies. 

Això vol dir, doncs, reduir tertúlies que hi hagi persones convidades que estan 
parlant d’un tema del qual no en són expertes i incrementar entrevistes o altres ter-
túlies, si és que el que podem és tenir diferents experts parlant del mateix tema. Al 
final, és un tema més de responsabilitat dels directors de cada mitjà, però sí que 
saben que la nostra vocació és que, com a mitjà públic, informem amb rigor i amb 
pluralitat. I això vol dir, moltes vegades, parlar d’allò que se sap i del que un sap,  
i no parlar per parlar. 

Gràcies.

El president

A vostè, senyora presidenta. Senyora diputada, quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Sí, nosotros somos conscientes de lo que nos dice también, y también que es un 
formato económico y esto probablemente ha hecho que aumenten su presencia. Pero 
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creemos que, de la manera en que están hechas actualmente, no son la forma más 
idónea de ofrecer información de calidad y tampoco de trasladar opinión. La mayo-
ría de las tertulias ahora en nuestro medio público están concebidas en un formato 
en que los invitados y las invitadas opinan de todo, más allá de que sean personas 
expertas en los temas que se están discutiendo. 

En situaciones complejas, por ejemplo, en la crisis sanitaria, en la guerra de 
Ucrania o ahora con el tema de los incendios queda evidente que en ocasiones no 
solo no informan, sino que ayudan a desinformar, porque no saben de qué están ha-
blando. Incluso a veces estas mismas personas dicen: «Yo no sé de este tema.» Es 
un formato que nunca vemos en televisiones públicas, como la BBC, donde incluso, 
para un tema aparentemente trivial como es la cocina, se hace un panel solo con 
personas que conocen de cocina. 

Creemos que es mucho más valioso para trasladar información u opinión hacer 
entrevistas en profundidad o, por ejemplo, organizar un panel específico con per-
sonas expertas para tratar un tema determinado, incluso invitar a diferentes fuerzas 
políticas para dar sus argumentos cuando el tema que se está debatiendo, por ejem-
plo, es una ley que está tramitando este Parlament; una cosa que también vemos 
que cada vez se hace menos. Estas tertulias que analiza el informe del CAC están 
centradas, como usted decía, en la información política y, en este sentido, el infor-
me constata una cosa en la que... (El president retira l’ús del micròfon a l’oradora  
i aquesta continua parlant uns moments.)

El president

Moltíssimes gràcies, senyora diputada. Se li ha esgotat el temps. Senyora presi-
denta, té la paraula quan vulgui.

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

Bé, doncs, per donar una mica més d’informació. Fins ara hem tingut uns for-
mats de programes molt similars entre ells i, per tant, doncs, són formats que en 
un moment en el qual hi ha escassetat de recursos..., facilitar els professionals, po-
der omplir graella, omplir contingut i sentir-se que estan exercint una funció, di-
guem-ne, que és la de donar contingut i informar, no? Però, lògicament, hem d’anar 
a un model de més qualitat en el qual puguin participar en un mateix programa di-
ferents formats, segons el tema, diguem-ne, que aquell dia es vol tractar. 

I un dia, doncs, hi haurà una entrevista en profunditat, perquè és més necessària 
per poder aprofundir en un tema que és complex, i un altre hi ha un panell d’experts 
que està parlant d’aquell tema i quan acaba aquell tema n’entren uns altres, no? I jo 
crec que hem d’evolucionar cap a això. És un dels temes en els quals amb les dife-
rents direccions estem treballant i, per tant, esperem que en la propera temporada, a 
la graella de tardor, veurem ja els primers avenços sobre això. 

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, presidenta. 

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre 
la cobertura informativa de l’activitat del Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña

323-00149/13

Passem a la següent pregunta. És l’altre bloc, el bloc de preguntes adreçades a 
l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya. És la pregunta número 9. La farà el 
Grup Parlamentari de VOX i, en el seu nom, el diputat Alberto Tarradas, que, quan 
vulgui, té la paraula.
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Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. Senyor director... ¿Cómo valora la cobertura informa-
tiva de la actividad del Grupo Parlamentario de VOX? Le doy una pista: menuda 
pieza informativa. Os coronasteis.

El president

Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui. Té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Hola. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. A veure, jo la peça..., la 
cobertura informativa que fem de VOX a TV3 la valoro de forma excel·lent, però no 
la de VOX; valoro la de VOX i de tots els grups parlamentaris. Nosaltres fem molts 
esforços aquí al Parlament per reflectir la seva realitat. És l’eix central de la políti-
ca catalana; i tenim uns equips molt importants dedicats a reflectir aquesta realitat 
i creiem que la feina que fan realment, no ja..., de tots els grups en conjunt, creiem 
que és excel·lent i que realment reflectim la qualitat que hi ha..., reflectim en qualitat 
la feina que es fa aquí. 

Moltes gràcies.

El president

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

Alberto Tarradas Paneque

Gracias, presidente. Un año. Hace ya un año desde que 217.000 catalanes vota-
ron a VOX y consiguieron situarnos como la cuarta fuerza política de esta cámara 
y la primera fuerza nacional en el Parlament de Catalunya; un año de duro trabajo, 
fiscalizando el Gobierno, que no ha hecho más que malgastar millones y millones 
de euros en chiringuitos, enchufando amiguetes –TV3 es un ejemplo– y creando es-
tructuras de estado paralelas. 

Mientras tanto, los catalanes atraviesan la peor crisis económica y social de la 
historia reciente. La Generalidad abre seis nuevas embajadas, aumentando 20 mi-
llones el presupuesto en Exteriores, cuya consejera, por cierto, pues, aprovecha y se 
va de paseo por Nueva York y se gasta casi cuarenta mil euros en cuatro días. O sea, 
más de lo que gana el ochenta por ciento de los catalanes en un año entero. 

Por otro lado, mientras veinte mil niños catalanes estudian en barracones, la Ge-
neralidad sube a 300 millones el presupuesto de la corporación. 

Además de fiscalizar y denunciar las tropelías de este gobierno, el Grupo Par-
lamentario VOX ha presentado más de ciento cincuenta iniciativas parlamentarias, 
legislativas y no legislativas, siendo el grupo que más trabaja proporcionalmente en 
esta cámara.

Hemos presentado iniciativas para, por ejemplo, dar ayudas a los enfermos de 
ELA; socialistas y separatistas han votado en contra. Hemos pedido atención a la 
maternidad y la familia; socialistas y separatistas han votado en contra. Hemos pe-
dido incrementar la seguridad en nuestros barrios y acabar con la multiculturalidad, 
que solo trae conflictos y violencia; socialistas y separatistas han votado en contra. 
Hemos pedido rebajas masivas de impuestos para nuestros productores y familias, 
y socialistas y separatistas, pues, también han votado en contra. En definitiva, todo 
aquello que hemos prometido en campaña lo hemos cumplido o lo estamos cum-
pliendo en esta cámara, aunque algunos, pues, por sectarismo, hayan decidido votar 
en contra de los catalanes. 

¿Y cómo ha resumido TV3 la actividad de VOX durante todo un año? Pues, con 
un simple titular, «llamadas al orden y enaltecimiento del fascismo». Así es la, decía 
usted, «excelente cobertura» que ha hecho TV3 de la actividad de VOX durante un 
año. Yo les agradezco, pues, que por una vez nos hayan dedicado un artículo, aunque 
se tiren cuatro párrafos enteros llamándome nazi... (El president retira l’ús del micrò-
fon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)
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El president

Moltíssimes gràcies, senyor diputat. Se li ha acabat el temps. Senyor adjunt a la 
direcció, quan vulgui, té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Miri, jo he estat mirant quan-
tes vegades han aparegut vostès i, per exemple, del 31 de maig al 8 de juny han apa-
regut vuit vegades, no? 

Llavors, si vostè es referia a la peça aquella de l’any que van fer la concentració 
a Cornellà, aquesta la vaig veure jo, aquesta peça, sap? Però nosaltres fèiem tres 
parts; una part que era el que vostès feien d’acte de celebració, bé, de commemo-
ració d’un any que estaven VOX a Catalunya, al Parlament català; una altra peça 
molt més breu, que es referia a les protestes que hi havien hagut de gent que es 
queixaven de que estiguessin allà celebrant això. I, aleshores, vam fer un vídeo del 
context de VOX un any a Catalunya, un vídeo una mica llarg, amb quatre o cinc 
inserts. 

Entenc que potser hi hagi algun insert que no li agradi del tot, però en tot cas 
eren tots certs, aquells inserts que van sortir. Perquè ho vaig preguntar, dic: «Es-
colta, aquests...» A veure, tot és opinable, però vull dir la notícia de l’any..., i vam 
fer acte de l’any, protesta de l’any, vídeo de context de l’any. Vull dir que, en aquest 
sentit, bé, considerem que nosaltres tenim professionals que miren els criteris pels 
quals s’han de fer la notícia, i van considerar que eren els criteris correctes. I quan 
jo vaig anar a mirar el vídeo, perquè vaig veure que era una cosa llarga, em van 
dir: «Bé, mira, i digues-me si hi ha alguna cosa que no és veritat.» Vull dir que va 
ser així.

El president

Gràcies, senyor director. 
(Raquel Sans Guerra pren l’exercici de les funcions de secretària.)

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre 
els criteris periodístics per a presentar fets noticiables als telenotícies

323-00151/13

Pregunta número 10, sobre criteris periodístics per a presentar fets noticiables. 
En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la fa el portaveu, el diputat 
Francesc de Dalmases i Thió. Quan vulgui, té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. Molt bon dia, senyor Sigfrid Gras. Els Telenotícies, de fet, 
els informatius són els bucs insígnia de la corporació. Tenen aquest objectiu com-
plicat, no?, d’explicar una societat que és singular implicant-hi tot allò que és in-
ternacional, tot allò que és la globalitat, la universalitat. I, en aquest sentit, són 
líders. Per tant, ho fan molt bé. Per tant, entre els molt bons productes que fa la 
casa, doncs, diguem-ne que una de les joies de la corona són els Telenotícies. I, per 
tant, en aquest Parlament, en aquesta comissió de control, nosaltres hem de vetllar 
perquè això continuï així i perquè continuï passant. Parlàvem dels Telenotícies, 
però fa una estona també parlàvem de l’InfoK, per tant, ja tenim fins i tot pedrera, 
en aquest sentit. 

Per això li he de dir que ens va sorprendre molt quan el 6 de juny vam veure una 
notícia enmig del Telenotícies que parlava d’un incident en la processó de la Virgen 
del Rocío a Huelva, que no..., tampoc era un incident gaire destacable. I, a més a 
més, ho contraposàvem amb que tenim una persona a Catalunya que feia onze dies 
que estava en vaga de fam per la llengua i que no aconseguia que aquesta notícia es 
considerés noticiable en els informatius de la casa. 
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Com que en aquesta comissió, a vegades de forma més explícita o més implícita, 
acostumem a defensar els nostres espais ideològics o polítics, deixar clar que pre-
cisament aquesta persona que feia vaga de fam ho feia per una qüestió en què criti-
cava un posicionament del meu grup. Però, tot i això, ens sembla que una persona, 
no un dia, dos dies, sinó en aquell moment onze dies estigui fent vaga de fam i no 
es consideri que això no sigui noticiable, doncs, ens sembla una mica estrany. I la 
contraposició amb l’altra notícia, que és una anècdota, però és una anècdota que no 
elevarem a categoria, però que és il·lustrativa. 

Per tant, jo no us demano que em justifiqui com va passar això, perquè no té cap 
justificació, no té cap mena de sentit. Per tant, estalviem-nos que vostè hagi de fer 
un exercici de contorsionista, que tampoc nosaltres li volem demanar. Però sí que 
nosaltres ens interpel·lem amb aquesta necessitat contínua de que els mitjans de co-
municació i, específicament, els informatius siguin autocentrats. Que evitin, si us 
plau, qualsevol..., per proximitat, no pas per contaminació però sí per proximitat, 
aquesta inèrcia de l’hispanocentrisme, que senzillament el que fa és renunciar a un 
dels valors fundacionals que ha de tenir els mitjans públics. Per tant, vetllar i cuidar 
aquesta joia de corona que són els informatius. 

Gràcies.
(Raquel Sans Guerra reprèn l’exercici de les funcions de diputada.)

El president

Gràcies, senyor diputat. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui, té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Jo..., m’agradaria fer una mica 
aquest exercici, que no m’ho ha demanat, no?, però de vegades en els Telenotícies hi 
han notícies que no són rellevants, però que la imatge, com que són mitjans audio-
visuals, val la pena veure-la. 

Per exemple, aquest cas de la processó, que era una imatge que va durar quinze 
segons i que va anar just abans dels esports, era la imatge..., que segur que a la ràdio 
no ho donen, perquè no tenen la imatge, no? (Rialles.) Però vull dir, de la mateixa 
manera que donem quan cau de vegades un tros de gel que no és un fet molt desta-
cable a l’Àrtic o quan hi ha un riu de lava no sé on, que tampoc és que hagi matat a 
ningú... Però de vegades la imatge sola ens fa que, un fets que no siguin massa no-
ticiables, acabin sortint com el que han de ser, quinze segons a la televisió. Aquest 
és el motiu pel qual ho fem. 

Què passa amb les vagues de fam? Les vagues de fam sempre són un tema que 
tractem amb molta cura, perquè tampoc volem fer una mica l’efecte crida, no? Per 
exemple, ens hem trobat, fa anys, amb gent que hem anat a veure perquè feia dos 
dies de vaga de fam, no? I aleshores, bé, ha estat sortir a la tele i ja s’acaba la vaga 
de fam. Aleshores, bé, és una mica això, no? 

Vam estudiar el cas. Quan vam veure que tenia rellevància i s’hi interessava gent 
rellevant, com el president Quim Torra, vam decidir que allò s’havia de donar i que 
ho havíem de donar dintre dels Telenotícies. Vam demanar anar a fer l’entrevista. 
Ens van citar al Parlament i al Parlament és quan vam aprofitar que s’aprovava la 
nova llei del català en l’educació per tractar aquest tema i tractar-lo a bastament, no? 
Aleshores, sí que vam esperar un temps raonable, però aquest tema va acabar en-
trant en els informatius de TV3, eh? 

De vegades ens passen aquestes coses, que tenim també la teoria de que més 
val esperar uns dies i assegurar... I més en aquesta època de fake news que vivim 
i que coses..., i és això. Són aquests dos motius. Un és l’anecdòtic d’una imatge 
maca i l’altre, els temes aquests en profunditat, que el que va passar és exactament 
això.

El president

Moltes gràcies. 
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Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre 
els festivals musicals a Lleida

323-00154/13

Pregunta número 11, sobre els festivals musicals a Lleida. En nom del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la farà el diputat Engelbert Monta-
là. Quan vulgui, té la paraula.

Engelbert Montalà i Pla

Gràcies, president. Benvinguts a la comissió altra vegada. Per ser una mica es-
pecífics, eh?, el passat dia 1 de juny, el 3/24 informava des de les xarxes socials i 
des de la seva pàgina web sobre els festivals que es durien a terme aquest estiu al 
Principat d’una manera molt pràctica, a partir d’un localitzador de festivals. El que 
es pot veure a simple vista una vegada entres en el localitzador és la nul·la presència 
de festivals en certes zones; destacar, per exemple, la nul·la presència de zones com 
la demarcació de Lleida, malgrat que n’hi ha i malgrat que hi ha gent que hi dedica 
moltes hores a treballar i a intentar situar el territori en el panorama musical.

Jo, per no ser molt extens, n’hi posaré alguns exemples: l’Antifa Rock, el Kalike-
nyo, Els Rentadors de Juneda, els Paupaterres a Tàrrega, els Marges de Corbins, Es-
purnes Barroques o el Talarn Music. Podríem seguir. Per tant, el que posem sobre 
la taula és la manera en què detectem i visualitzem certa manca d’equitat territorial 
pel que fa a la informació d’aquesta notícia. 

No posem, en cap cas, en dubte la professionalitat dels treballadors i treballa-
dores encarregats de la tasca de divulgació de la mateixa..., eh?, però ens agradaria 
saber quins són els criteris que marquen la política de difusió per la qual es decideix 
informar només de certs festivals i..., per si cal, en conseqüència, revisar-los, definir 
nous criteris que es basin en l’equitat, en la transparència i en l’equilibri territorial. 

Moltes gràcies.

El president

Senyor Sigfrid Gras, quan vulgui, té la paraula.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Nosaltres intentem que aquests 
criteris que acaba de definir siguin els que estiguin tant en aquesta eina com amb 
tots els continguts que hi ha de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Què va passar en aquest cas concret? En aquest cas concret, es va crear aquesta 
eina i es va avisar: «Això és un work in progress. Estarem omplint aquesta eina de 
continguts que ens vagin arribant.» La vam treure al cap de poques hores, eh? Va ser 
una iniciativa de la secció de cultura d’Informatius i del 3/24.cat. Bé, ens vam que-
dar tots molt contents i quan va anar arribant informació, no?, la vam anar posant; 
fins que vam veure que de Lleida no hi havia res, eh? 

Vull dir, aleshores, vam corregir en poques hores... En aquests moments, ja hi ha 
cinc festivals a Lleida. Però jo entenc que si tu vius a les comarques de Lleida, aga-
fes el buscador les primeres hores i dius: «Què passa aquí, que no hi han festivals a 
Lleida?» Saps? O sigui, ho entenem perfectament. Potser, entre cometes, l’«error» 
va ser treure-ho fins a garantir que hi hagués la territ..., terri..., bé, ja m’entén vostè 
(rialles), com una garantia que estigués més equilibrat, no? 

Evidentment, també hi ha diversitat de festivals. Girona en té més que Barcelona, 
em sembla, i que Lleida i que Tarragona, no? Però sí, sí. En aquest moment... Ja ho he 
dit. Ho he dit perquè abans de contestar-li, m’ho vaig mirar ahir, sap? I n’hi ha cinc que 
ja estan de Lleida, que estan allà. Però, en tot cas, si la gent de Lleida s’ha sentit moles-
ta per això, doncs, possiblement tenen raó, però es va corregir en una qüestió d’hores.

El president

Sí; Montalà, vol repreguntar? (Pausa.)
(Engelbert Montalà i Pla pren l’exercici de les funcions de secretari.)
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Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre el 
tractament als programes informatius de TV3 de la notícia sobre la 
infiltració d’un policia nacional en diverses entitats

323-00158/13

Passem a la següent pregunta. És la número 12, sobre la infiltració d’un policia 
nacional. La farà, en nom del Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, el seu portaveu, el diputat Xavier Pellicer. Quan vulgui, té la paraula.

Xavier Pellicer Pareja

Sí; gràcies, president. Senyor Sigfrid Gras, bé, bàsicament, el passat 7 de juny, 
com ja saben, va saltar la notícia a través de La Directa que un membre del cos de 
la policia, de la Policia Nacional, havia estat durant dos anys infiltrat en diversos col-
lectius, com Resistim al Gòtic, com el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, 
com el Casal Popular Lina Òdena, i que, a més a més, havia estat fins i tot cursant 
estudis amb una identitat falsa a les universitats catalanes i havia estat identificat en 
diverses ocasions per agents dels Mossos d’Esquadra. Aquesta notícia va tenir un 
ressò important en molts mitjans. Va tenir un ressò important en diversos programes 
de la corporació i, en tot cas, el que no vam veure és que tingués cap ressò durant 
aquell primer dia en els informatius de TV3. 

Per tant, el que volíem saber és sota quins criteris va passar això. Nosaltres pen-
sem que era una notícia prou rellevant i prou important, que malgrat que pogués ge-
nerar certs dubtes o s’hagués de contrastar una certa informació i pogués trigar més 
a arribar a uns informatius matinals o en un especial informatiu al 3/24, creiem que 
al vespre hi havia prou temps i prou capacitat de reacció per poder-ho haver contras-
tat i, per tant, volíem saber sota quins criteris això no va passar per informatius i va 
trigar més de vint-i-quatre hores en poder-se tractar aquesta informació, on pensem 
que és degut. 

També hi ha un element que ens sembla prou rellevant, que és que el mateix dia 
que va sortir la informació de set del matí, a les nou del matí, els propis col·lectius 
a més a més de membres destacats de la societat civil, com pot ser la presidència 
d’Òmnium Cultural, la presidència de l’ANC i diversos diputats i diputades, feien 
una roda de premsa en la que precisament explicaven aquests fets. I, per tant, també 
es podia donar una certa certificació i tampoc hi va haver presència de TV3, com sí 
que n’hi va haver, per exemple, de Catalunya Ràdio. 

Gràcies.

El president

A vostè, diputat. Senyor adjunt a la direcció, quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. La veritat és que aquesta notí-
cia es va donar a primera hora dintre del 3/24 com a notícia rellevant, eh? És veritat 
que després es va tardar gairebé un dia en tornar a donar la notícia. Es va contras-
tar..., l’equip que ho va agafar va creure que faltaven elements de contrast com per 
tirar-ho endavant i van decidir esperar. Que això va ser massa prudència o no? Per-
què altres mitjans ho van fer. Sí, és veritat que altres mitjans ho van fer, i nosaltres 
no ho vam fer perquè ens semblava que faltaven aquells elements de contrast. A par-
tir d’aquí, ho vam tornar a abordar, sobretot quan es va passar l’endemà al terreny 
polític. 

Per cert, sobre la roda de premsa que diu no hi vam anar físicament; no em pre-
gunti per què, perquè ja sap que els equips són una causa viva cada dia. Sí que vam 
tenir la roda de premsa a través de les imatges que, en aquest cas, ens va facilitar 
BTV. Què passa? Que quan va venir el terreny polític, aleshores, ho vam donar a 
bastament i va sortir als Telenotícies. I ho vam tractar al FAQS, al FAQS vam por-
tar totes les parts afectades. Vam portar..., el Preguntes freqüents es va dedicar una 
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hora a parlar d’aquest tema, a parlar de les associacions, a parlar d’un policia que 
sabia d’això, d’una companya de l’infiltrat en qüestió... Vull dir, entenc que puguin 
haver-hi unes hores que..., encertadament o no, potser ens vam retardar una mica, 
però el motiu de retardar-se va ser motiu que l’equip va considerar que faltava con-
trastar més dades. I l’explicació és aquesta.

El president

Moltes gràcies. Senyor diputat, té la paraula. (Xavier Pellicer Pareja renuncia a 
fer ús de la paraula.) Molt bé. 

(Engelbert Montalà i Pla reprèn l’exercici de les funcions de diputat.)

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre 
l’entrevista a Josep Pujol Ferrusola

323-00162/13

Doncs continuem. Següent pregunta, la número 13, sobre l’entrevista a Josep Pu-
jol Ferrusola. En nom del Grup Parlamentari Socialistes, té la paraula la diputada 
Beatriz Silva. Quan vulgui.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Buenos días, señor Gras. Mire, 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 4 de junio a Josep Pujol Ferrusola. Esta entrevista ha 
recibido bastantes críticas, porque nuestra televisión pública ha dado tribuna a una 
persona que está implicada en delitos muy graves, solo para que el entrevistado pu-
diera afirmar que no existen estos delitos. 

Quiero saber cuál es su criterio al respecto.

El president

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

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Bon dia. El criteri és una mica el mateix que parlàvem fa unes setmanes. És un 
criteri absolutament periodístic. El senyor Pujol feia cinc anys que no feia una entre-
vista en directe. Recordeu que havíem tingut fa unes setmanes també el senyor Vi-
llarejo. Li contestaven coses. Tampoc va ser una entrevista que nosaltres utilitzéssim 
per vanagloriar-lo. Aquí va haver-hi algunes... Es va recordar en diferents parts del 
programa el que havia fet, en què estava processat, etcètera. 

Per què la vam fer? Interès periodístic. Entenc perfectament, com em va passar la 
vegada anterior amb vostè, que això pot suscitar qüestions polítiques, que considerin 
que és interessant o no. És una entrevista que va fer una audiència espectacular. És 
una entrevista que també en van parlar tots els mitjans. Vull dir, que no ho va ser... 
Va sorgir de nosaltres, però, si hagués sorgit de la SER, l’endemà l’haguéssim estat 
donant amb fragments de la SER. Aleshores, la resposta és interès periodístic i ja 
està. Bàsicament és això.

El president

Gràcies, director adjunt. Diputada.

Beatriz Silva Gallardo

Sí. Señor Gras, la familia Pujol, en nombre de la que hablaba Josep Pujol Ferru-
sola en este programa, está implicada en delito muy grave. Dos de estas personas 
ya han sido condenadas y han cumplido condena por corrupción, cosa que en nin-
gún momento se mencionó. De hecho, al entrevistado le han pedido catorce años de 
prisión. Es difícil justificar que una televisión pública le dé casi una hora y media 
en prime time a esta persona sin contrastar lo que está diciendo ni contextualizar 
de forma adecuada un caso que es muy grave. Esto no se corresponde con el rigor 
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y el equilibrio informativo que se espera de una televisión pública. Una televisión 
pública no puede avalar, por ejemplo, que este caso no es más que el fruto de una 
conspiración ni que, por obra de magia, la herencia de l’avi Florenci, se convirtió en 
1.000 millones de euros. 

La justicia está pidiendo para el expresidente Pujol nueve años de prisión por delitos 
tan graves como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación y fraude. Este 
es un caso, además, en el que no hay presunción de inocencia, porque el expresidente 
Pujol es un evasor de capitales confeso. Él reconoció que compatibilizó esta condición 
con el máximo cargo de representación política de Cataluña, cosa con la que nunca 
se ha hecho tampoco un contenido específico en TV3. No se puede entrevistar en un 
formato así a uno de sus hijos imputados solo para que diga que su familia es víctima 
de una persecución política, sin que nadie le dé argumentos de peso en contra, sin que 
haya un espacio previo en que se explique la gravedad de este caso. Es que la presen-
tadora del programa prácticamente no repreguntó ni interrumpió en ningún momento.

No sé si ha leído la crítica que ha hecho el diari Ara, pero dice que TV3 hizo un 
regalo a Josep Pujol Ferrusola con esta entrevista. Nosotros creemos que no cumple 
la misión de servicio público, como no lo cumplía tampoco la entrevista al comisa-
rio Villarejo, otra persona con problemas graves con la justicia, a la que se le ofre-
ció un espacio en prime time para decir lo que quisiera. Es que el propio Josep Pujol 
Ferrusola dijo en esta entrevista que él ha estado en contacto con el excomisario 
Villarejo y que le pagó para que dijera lo mismo que ha dicho luego en la televisión 
pública de Cataluña. 

No es normal que una televisión pública haga este tipo de entrevista a este tipo 
de personajes. Es lo que...

El president

Gràcies, diputada. Senyor Sigfrid Gras, quan vulgui.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyora diputada. La veritat és que nosaltres dir, dir, no vam dir res. 
Vull dir, ho va dir ell, sap? Aleshores, lo de contextualitzar... Vam fer un video world  
de minuts on s’explicava exactament el que passava, de què estava acusat, quines 
eren les ramificacions, etcètera. Que, vull dir, sí que vam contextua..., –bé, lo mateix 
d’abans– aquesta entrevista, sap lo que vull dir? 

Però són preguntes i respostes. Totes aquestes afirmacions que vostè ens diu que 
vam fer nosaltres..., no vam fer ni una. Arran de les preguntes que es va fer ell ma-
teix, no?

I, després, respecte a la crítica del diari Ara dient que és un massatge, la respec-
tem perfectament. Però si cada vegada que ens critica el diari Ara haguéssim de can-
viar alguna cosa, sap?, l’estaríem canviant cada dia perquè... Aleshores, respectable, 
però com tantes que en rebem, sap?

Gràcies. 

El president

Doncs, molt bé. 
(El vicepresident deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio sobre els trenta-cinc 
anys del programa Catalunya Música

323-00152/13

Passem a la següent pregunta. És la número 14, sobre... Són adreçades a l’adjunt 
a la direcció del grup d’emissores de Catalunya Ràdio, sobre els trenta-cinc anys del 
programa Catalunya Música. En nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, la 
farà el vicepresident d’aquesta comissió, el senyor Francesc Ten.
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Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Senyor Borda, molt bon dia. Companyes, companys, molt bon 
dia. Una prèvia, deixin-me felicitar Laia Servera i el seu equip pel projecte que ens 
han presentat avui. 

Dit això, trenta-cinc anys de Catalunya Música. Són 12.775 dies, vint-i-quatre 
hores; són 307.000 hores, gairebé, de música; de ràdio, de ràdio en català, d’un pro-
jecte de ràdio en català. És un projecte de país important, vist ara en la seva dimen-
sió encara més. I la pregunta que jo li volia fer, més enllà de celebrar i felicitar-nos 
i aprendre i valorar..., de tota aquesta trajectòria, és una pregunta més en clau de 
futur. Per fer-ne trenta-cinc més, n’hem de fer vint més. N’hem de fer quinze més, 
deu més, cinc més. 

Jo volia preguntar-li com enfoca la direcció aquest aniversari, però, sobretot, 
com enfoca també el futur de Catalunya Música? 

A mi em sembla que els gustos musicals avui segurament són molt més híbrids 
que fa uns anys enrere. Jo poso a les set El gran tour, de Victòria Palma, i a les vuit, 
Celobert, de Gavaldà. Ho dic perquè jo defenso que hi ha peces de les tres emissores 
que podrien ser compartides en les altres dues, moltes vegades, justament per aquest 
eclecticisme o aquest hibridisme.

Es podrien tractar, flexibilitzar algunes peces, algunes pastilles, algunes càpsu-
les que apareixen en alguna de les tres emissores, doncs, en les altres. Té sentit que 
no hi hagi algunes de les seccions culturals d’El Matí a iCat? Ho dic perquè a ve-
gades la mentalitat de corporació és millor que la mentalitat de canals, de ràdio, de 
tele. I em sembla que ara és una bona oportunitat degut a aquest hibridisme i a la 
facilitat en xarxes de treballar en aquest sentit. 

Jo crec que des de l’esfera clàssica hi ha espais que podrien anar a les altres dues 
emissores; electrònica pot ser electrònica clàssica, clàssica electrònica. Això es pot 
compartir. I això ajuda a una permeabilitat que ja hi és, a alguna... Ja hi ha molts 
programes que s’esforcen a trencar això, però, en canvi, la visió que tenim com a 
públic encara és molt d’uns estancs particulars. I això seria, potser, una bona políti-
ca per eixamplar públics, que és el que necessitem avui per avui. (El president retira 
l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

El president

Se li ha acabat el temps. Senyor Jordi Borda, quan vulgui, té la paraula.

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

Gràcies, president. Senyor diputat, primer agrair-li la pregunta sobre Catalunya 
Música perquè injustament, segurament pel volum de qüestions que tractem vincu-
lades a l’actualitat de la graella de Catalunya Ràdio i de les altres emissores, queda 
injustament tapada. Per tant, tenim l’oportunitat d’utilitzar aquest temps, que és poc, 
per respondre-ho. 

Començo pel final. Vostè diu aquesta..., en deia «hibridització» dels continguts. Jo 
crec que això ja passa. Perquè una de les qüestions que vam començar a fer fa bastants 
anys és la de modernització, modernització..., actualització dels prescriptors culturals 
i a Catalunya Música s’hi van introduir Els homes clàssics, però que, clar, tenen la 
seva finestra. A Catalunya Ràdio, la graella generalista, vam començar El suplement 
amb el Ricard Ustrell. Després, van fer divulgació, perquè el que fan és divulgació de 
la música clàssica a l’Estat de gràcia amb el Roger de Gràcia, i ara estan a La tarda, 
de Catalunya Ràdio. Per tant, aquests vasos comunicants existeixen i estic d’acord 
amb vostè que s’ha d’anar ampliant i intensificant i accentuant, i en això estem. 

Des del 2019, hi ha una nova direcció a Catalunya Música, que té un projecte 
transformador de Catalunya Música que, com tantes altres coses en aquest país, ha 
quedat trasbalsat i aturat per la pandèmia, però que ara hem reprès. Entenem Cata-
lunya Música com un agent experimentador de nous formats. Ara mateix, encara no 
podem traslladar-ne el resultat, però estem aprofitant un equip visual amb tecnolo-
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gia vMix per gravar concerts de petit format, perquè tinguin recorregut a les xarxes, 
a les nostres plataformes i a les altres. Això repercuteix, òbviament, en la nostra 
oferta cultural, però també en la visibilitat que tenen els creadors i els intèrprets 
d’aquest país. I això segurament aviat els ho podrem anar explicant. 

Però també volia subratllar la funció internacionalitzadora de Catalunya Músi-
ca. Des del seu naixement, va néixer associada a altres emissores de ràdio d’arreu 
d’Europa per compartir patrimoni musical; i ara és membre de la UER, de la Unió 
Europea de Radiodifusió. L’any passat va compartir amb les emissores europees 
vuitanta-nou concerts de creació catalana, i això és una finestra al món altíssima. 
A banda de rebre patrimoni musical d’Europa, que els oients de Catalunya Música 
reben. Aquesta funció internacionalitzadora s’ha de seguir i s’ha d’acompanyar de 
la digitalització. 

Gràcies, president.

El president

A vostè. 

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio sobre la 
retroalimentació des de la ràdio dels programes Crims i Eufòria

323-00153/13

Següent pregunta, la número 15, sobre la retroalimentació dels programes Crims 
i Eufòria a la ràdio. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la farà 
el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Tornem a Crims i tornem a Eufòria. 
Crims ha fet un viatge d’anada i tornada, de la ràdio a la tele i tornar a la ràdio, 

que creiem que és aquesta mentalitat de corporació que jo li’n parlava fa un moment 
i que creiem que és l’adequada. El senyor Gras deia a l’anterior comissió que Crims 
té corda, que Crims volarà, que Crims és un programa llaminer per a molts altres 
canals, països, productores. I segurament Crims a la ràdio és un dels... També deia 
que els productors tenen una consciència i una apreciació important a la corporació. 
I segurament a la ràdio, doncs, el projecte Crims encara té molta corda en aquesta 
nova temporada o en seqüeles, en canals digitals, en alguns altres formats que po-
dem anar estudiant. I creiem que té molta corda i que s’ha d’aprofitar, encara, per la 
visibilitat horària que hauria de tenir. Això per una banda, Crims. 

L’altra seria Eufòria. Justament el mateix, viceversa. Eufòria s’està ajudant en la 
promoció de la ràdio, però creiem que potser en la ràdio encara també hi ha molt 
camí per escórrer, per treballar en aquesta promoció d’Eufòria, de la qual es pot ali-
mentar l’audiència de ràdio. 

Destaco això, aquesta mentalitat nova de corporació, no de canals estancs ni de 
nínxols i de públic separats. A mi em sembla que a través de les xarxes de vídeo, 
ràdio, de nous formats, hem de pensar sempre ja una sola audiència. 

I en aquest sentit, li feia la pregunta: com es pot retroalimentar Eufòria? I com pot 
continuar retroalimentant-se Crims a les emissores de la Generalitat, que dèiem abans? 

Gràcies.

El president

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

Adjunt a la Direcció del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio

Gràcies, president. Com deia vostè, són dos exemples que jo crec que són dos 
dels productes dels quals ens sentim, com a membres de la corporació, més orgullo-
sos pel que fa a la innovació i a la repercussió que tenen en el país. 
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I, com deia vostè, Crims va néixer en l’entorn ràdio. No li dic «ràdio» perquè va 
ser un pòdcast, primer va ser un pòdcast, que es deia Tor, tretze cases i tres morts, 
que era gairebé un experiment. Ara estem molt acostumats a parlar de pòdcasts, però 
quan ens vam posar en aquesta aventura amb en Carles Porta era gairebé una extra-
vagància. Va tenir aquell èxit. Va traslladar-se després a l’antena de Catalunya Ràdio. 

A Crims, és cert que l’horari queda moltes vegades alterat per les transmissions 
esportives, però té tanta vida en el digital, precisament perquè el seu origen és di-
gital i té una comunitat al voltant, que entenem que, de moment, ha pogut conviure 
bé amb aquestes circumstàncies. És possible que hi hagi algun canvi en el futur. De 
l’entorn digital de la ràdio, del pòdcast, s’ha transformat a l’FM. A la tele vam veure 
que era un producte de qualitat. De seguida s’hi van afegir, i ja no cal que expliqui la 
resta, perquè crec que no hi ha ningú en aquesta sala ni en el país que no ho conegui. 

I, per l’altra banda, Eufòria és en l’altra direcció. És a dir, de seguida que va sor-
tir Eufòria ens va passar una cosa al Santi Faro, que és el cap de continguts, i a mi, 
que és que tots els programes de la casa, de casa nostra, es barallaven per demanar 
el mateix contingut. És a dir, es volien apuntar al fenomen Eufòria i la veritat és 
que ens hi hem abocat amb molta força. El matí de Catalunya Ràdio s’hi ha abocat, 
La tarda de Catalunya Ràdio s’hi ha abocat, El suplement també, els informatius 
també. Però a mi m’agradaria subratllar la implicació, en el fenomen Eufòria, en la 
lògica que vostè deia, de corporativa, dels adolescents. Els Adolescents XL són els 
que parlen directament. Els tenim a les onze de la nit, però tenim vivint en l’àmbit 
digital. Són els que parlen directament a una generació que està directament inter-
pel·lada per Eufòria i la implicació dels Adolescents XL en això crec que ha suposat 
un efecte multiplicador gens menyspreable de l’efecte Eufòria. 

I respecte al que deia, des de fa temps a la ràdio creiem que hem de fabricar els con-
tinguts pensant en el contingut i en l’usuari i, després, trobarem el canal. Hi ha contin-
guts que els creem i després els posem o en el canal digital..., tenen el seu recorregut, i 
després entren en la graella. Aquest tipus d’exercicis, ja els estem fent. I és veritat que 
ara anem coordinats amb el director de la tele i amb la presidenta de la corporació. (El 
president retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

El president

Se li ha acabat el temps, senyor adjunt a la direcció. 

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio sobre la política 
amb relació als pòdcasts

323-00155/13

I passem a la següent pregunta, a la 16, precisament també parlem de pòdcasts; 
en aquest moment, sobre la política en relació amb això. En nom del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana, la farà el diputat José Rodríguez. Quan vulgui... 
Un segon. Quan vulgui, té la paraula.

José Rodríguez Fernández

Moltes gràcies, president. Parlem de pòdcasts i és un moment en què el pòdcast 
s’està consolidant com un dels nous formats comunicatius estrella. Fa poc, Catalu-
nya Ràdio i La Mira van impulsar la primera edició dels Premis Sonor del pòdcast 
en català. I vaig tenir..., em va picar la curiositat d’escoltar alguns dels premiats i 
gent com Berícid Sulfúric, amb capítols de misteri en català; Mòbil, cartera, claus, 
que és un pòdcast que ens parla de pors quotidianes, o Van fer història, que mostra 
la vida de personatges històrics. Ens fan descobrir que hi ha un univers de crea-
dors de pòdcasts en català de molta gran..., de molta qualitat, molt divers i de molts 
temes. 

I l’aposta de Catalunya Ràdio i La Mira en donar suport a aquests creadors és 
ben important, perquè una llengua no sobreviu al món d’audiovisual només per cre-
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adors vinculats a la corporació, sinó per tenir tot un univers de creadors indepen-
dents que generen un contingut de qualitat per a un públic molt ampli; que, a més, 
la seva forma de consumir el contingut, com a usuaris de pòdcasts, doncs, és en un 
entorn diferent. Per exemple, quan camina cap a la feina, abans d’anar a dormir, 
mentre està fent altres coses, com cuinar. I ja no volen quedar-se palplantats davant 
d’una pantalla veient la televisió lineal o televisió a demanda; i que, a més, no vol 
un contingut generalista, sinó que, a més, és un contingut molt especialitzat en molts 
cops i que requereix, doncs, tota una diversitat i un univers molt ampli de creadors 
de continguts. I, per tant, els creadors de pòdcasts és una opció de consum ideal. 

Per tot això li volem preguntar, ja que el pòdcast és una gran eina per la llen-
gua i també pels consumidors, quina és la futura política que seguirà respecte 
als pòdcasts, i com ens ajudarà a mantenir aquest petit..., petit o ampli univers de 
crea dors.

Gràcies.

El president

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

Adjunt a la Direcció del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio

Gràcies, president. Senyor diputat, començo fent referència a la gala dels Premis 
Sonor, perquè crec que va ser la constatació –i felicitar la gent de La Mira, que ho 
va organitzar– que hi ha tot un univers creatiu, que hi ha tot un teixit de creadors 
en àudio en aquest país i en les àrees de parla catalana que mereix ser potenciat. 
Ens agrada veure’ns a nosaltres mateixos, la gent de Catalunya Ràdio, com un dels 
grans motors de potenciació de l’àudio en format pòdcast o de l’àudio nadiu digital, 
digui-li com vulgui, o de l’àudio a demanda. 

Ho vam començar fa quatre o cinc anys, amb una cosa que intuïtivament li diem 
«graella +CatRàdio», que eren tots els continguts digitals que acompanyaven la gra-
ella analògica. I, després, hem anat evolucionant de tres pòdcasts que teníem fa 
set anys a una oferta superior als trenta. Què ens permet? Doncs, miri, entre altres 
coses, com ha esmentat vostè, la possibilitat de segmentar, en funció d’interessos  
i d’hàbits de consum. 

També ens falta un altre dels passos, que ja li avanço que estem explorant. És el 
de generar continguts de proximitat en pòdcast, perquè tenim l’estructura territorial 
i tenim el reconeixement de marca per part de la gent d’aquest país. Per tant, segu-
rament en les pròximes setmanes podrem fer algun anunci al respecte. 

Tenim pòdcasts o continguts d’àudio en digital que han sigut realment recone-
guts. La torre de vidre ha rebut els premis RAC i els Premis Sonor, però, per exem-
ple, El búnquer, que és una qüestió que tenim..., és un contingut que tenim en la 
nostra graella nosaltres el concebem –allò que li deia abans el diputat Ten– com un 
contingut. El vam crear. És un contingut visual que està en moltes plataformes a 
banda de la nostra i que estic segur que hi ha molta gent, encara, que el consumeix 
sense saber que és Catalunya Ràdio. (Pausa.) Perdó. Ah, no. S’ha acabat el temps, 
o no? 

El president

Pràcticament. 

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

D’acord. Doncs ens quedem aquí, ja en seguirem parlant.

El president

Moltes gràcies. (Veus de fons.) No? 
Doncs passaríem a la següent pregunta. Hi ha hagut una... M’han demanat, abans 

de la pregunta, un company que té activitat en el territori, si els portaveus no hi te-
nen inconvenient, l’avancem i aprofitem, precisament, que estem en el torn de l’ad-
junt a la direcció de la ràdio. (Pausa.)
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Pregunta a l’adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio sobre 
la programació de tardor

323-00163/13

Faríem, en aquest moment, la pregunta número 24, sobre la programació de tar-
dor, d’acord? (Pausa.) D’acord, senyor...? (Veus de fons.) Molt bé. Doncs, en nom del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units, té la paraula el senyor Cristòfol Gimeno per 
fer aquesta pregunta.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, president. I gràcies per l’adaptació d’aquest ordre, perquè així puc fer 
la intervenció a la pregunta del senyor Jordi Borda, que va referent, doncs, a aques-
ta programació de la tardor de Catalunya Ràdio. I, per tant, doncs, conèixer una 
mica..., que ens doni les explicacions, que ja vam fer l’altre dia una mica tot el que 
era la programació d’estiu, però en aquest cas la previsió d’aquesta programació de 
tardor. 

I, per tant, el que sí que voldria és traslladar-li la necessitat de que aquesta..., de 
la ràdio pública, Catalunya Ràdio, doncs, es situï en tots els formats. De fet, avui ha 
sigut..., en diferents moments, en aquesta comissió, s’ha parlat dels diferents formats 
i creiem que coincidim en el que s’ha dit, que és molt important. 

Creiem que cal que aquesta nova programació, aquesta..., de la temporada de 
tardor, doncs, faci incidència en les sinergies també, que se n’ha parlat també, 
entre la ràdio i la televisió. I, per tant, aprofitar totes aquestes opcions que ens 
dona. De fet, ja s’està començant a fer i ja, com s’ha manifestat, hi ha voluntat de 
seguir-ho fent, no? Per tant, creiem també que cal avançar en aquests continguts 
multimèdia.

De fet, al principi la presidenta, també, de la corporació parlava d’aquest sistema 
omnicanal multipantalla. Bé, cal que puguem arribar a tots els públics i que es faci 
aquest esforç, perquè es donarà el resultat, en aquest sentit, d’eixamplar; com també 
s’ha parlat, doncs, d’arribar a tot un públic, un públic més jove com, per exemple, 
també es fa a iCat. 

Veient una mica, doncs, en el butlletí d’informació sobre l’audiovisual –i ara hi 
feia referència el diputat d’Esquerra– tot el que són els pòdcasts, doncs, hem de tre-
ballar, cap aquí. Hem de treballar per donar contingut, perquè el públic, en aquest 
sentit, utilitza els mitjans que té i l’ús de la informació i de tots els canals que hi han, 
crec..., creiem que hem de tendir cap a aquesta línia. I, a més a més, incorporar-hi 
la diversitat de veus i que hi hagi també, en la mesura del possible, doncs, la paritat 
de veus en tot aquest aspecte. 

I, per tant, volíem demanar-li sobre aquesta previsió de programació de la tem-
porada de tardor.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyor Borda, quan vulgui.

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

Gràcies, president. Senyor diputat, quan en termes de ràdio parlem de programa-
ció de tardor, ja és la programació que més o menys és la base de tota la temporada. 
Entenem, des de la direcció, que els grans projectes que hi ha en la nostra proposta 
de continguts necessiten encara una temporada més per acabar de madurar, d’ex-
plotar. 

Tingui en compte que la nova proposta d’El matí de Catalunya Ràdio té només 
dos anys de durada, amb la Laura Rosel al capdavant; La tarda de Catalunya Ràdio, 
que està donant uns registres molt bons d’audiència i d’influència, també té només 
una temporada al respecte. El suplement i el Tot costa tenen altres..., tenen una mica 
més de durada, però ara mateix sobretot el Tot costa està esclatant amb una lògica 
transmèdia, perquè es veu per televisió i per les nostres plataformes en format vi-
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sual. Entenem que se li ha de donar una continuïtat. La Gemma Bonet al capdavant 
de Catalunya migdia també està en el seu primer any. Per tant, entenem que pel que 
fa a la graella analògica no hi ha d’haver canvis i se li ha de donar confiança en la 
proposta que tenim. 

Pel que fa a la dimensió digital, m’ha quedat abans de dir, i aprofito per dir-ho 
ara si m’ho permet, que dilluns vam traslladar al mercat de creadors una crida de-
manant continguts digitals, perquè també puguin ser adaptables a graelles, potser no 
tant a la de Catalunya Ràdio, però sí a les graelles com la d’iCat i Catalunya Música, 
o continguts que ataquin l’audiència infantil i juvenil, per rebre les propostes dels 
creadors i mirar d’aconseguir els recursos per traslladar-ho. 

La nostra idea és seguir apostant per l’àudio nadiu digital. Som, o ens conside-
rem, ara mateix la gran plataforma d’àudio en aquesta vessant. Volem continuar 
sent-ho i volem estructurar-ho per seguir segmentant continguts pel que fa a públics 
i seguir innovant pel que fa a qüestions fins i tot tecnològiques. Pensi que La torre 
de vidre i altres continguts nostres en digital estan fets en àudio binaural, que permet 
una experiència sonora gairebé plena, però els aniré informant a mesura que anem 
fent comissions de control de l’entrega de nous continguts. 

Gràcies, president.

El president

Doncs moltíssimes gràcies. 

Preguntes
322-00103/13 i 323-00161/13

Passem a la següent pregunta, que són dos acumulades, a més, adreçades a la 
presidenta i a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya. Són la 18 i la 22, 
d’acord? Són acumulades. 

Fem primer la pregunta número 18, sobre la nova temporada de TV3. En nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la farà la diputada Raquel 
Sans. Quan vulgui.

Raquel Sans Guerra

Sí; gràcies, president. La temporada passada TV3 encetava el curs amb plats 
forts com Crims, no? –se n’ha parlat a bastament–, Joc de cartes, Polònia, El foras-
ter, així com també teníem grans estrenes en l’àmbit de la ficció, com va ser L’última 
nit del karaoke, Fake night o Lloguer a primera vista, a banda d’El punt D, aquest 
programa del qual tant s’ha parlat en aquesta comissió. 

Una temporada, doncs, que es podria dir que ha sigut positiva en l’àmbit de les 
audiències, on hem anat veient que sobretot, doncs, hi ha hagut sorpreses, com tam-
bé s’ha dit reiteradament aquí, com Eufòria, com Crims, no?, que d’alguna manera 
en l’àmbit de les audiències..., però no només de les audiències des del punt de vista 
quantitatiu, sinó que també, ho hem reiterat, des del punt de vista qualitatiu, doncs, 
han tingut un paper important aquesta temporada. S’ha demostrat que la televisió 
lineal, malgrat que encara parlem d’omnicanal, de transmèdia i que hem de tendir 
cap aquí, continua sent important i que, no?, com s’ha demostrat també amb aquests 
èxits, en el país hi tenim molt de talent i és un talent que hem d’aprofitar i que hem 
de posar també en pantalla. 

En aquest sentit, voldríem preguntar de cara a la temporada vinent, no?, com 
es programa. Sí que hem tingut algunes informacions que ens agraden molt, que 
tindrem rostres femenins la temporada vinent en els principals programes de TV3, 
amb les companyes Ariadna Oltra, Agnès Marquès i Helena Garcia Melero. I, per 
tant, doncs, estem contents que hi hagi aquestes cares femenines al capdavant dels 
programes. I voldríem tenir més detalls sobre aquesta nova programació de tardor 
de TV3.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Entenc que voldrà repreguntar? (Pausa.) No? 
Doncs, si us sembla bé, aprofitem el temps i així la diputada que intervé ara veu el 
temps que li queda, d’acord? En qualsevol cas, li queden quaranta-vuit segons, si 
després vol, eh?

Per tant, la diputada... Passem a la pregunta 22, sí, 22, que la farà, en nom del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units, la diputada Rocio Garcia Pérez. Quan vulgui. 
Té la paraula.

Rocio Garcia Pérez

Gràcies, president. Bon dia, senyor Gras. La preparació de la programació de la 
propera tardor de TV3 ben segur que està ocupant moltes hores ara del seu dia a 
dia, també del seu equip. Aprofitem també per felicitar-nos per aquest èxit d’Eufòria 
entre els públics infantils i juvenils, com ens deia la senyora Romà. 

Ens podria dir quines són les principals línies i també detalls que tindrà aquesta 
nova graella? I com pensen recuperar audiències? I aprofitem i preguntem si Eufòria 
estarà en aquesta graella a la tardor. 

Gràcies.

El president

A vostè, diputada. 
(Francesc Ten i Costa reprèn l’exercici de les funcions de vicepresident.)
Tenen cinc minuts per contestar i recontestar. Per tant, es distribueixen el temps 

com vulguin vostès dos. I únicament sí que els hi recordo que seran dos torns úni-
cament, eh? D’acord? Doncs, quan vulgui, senyora presidenta, crec que comença 
vostè... (Veus de fons.) Doncs té la paraula.

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

Gràcies, president. Senyora diputada, l’aposta per la propera temporada de tar-
dor és una proposta que té, per una banda, doncs, apostar per alguns projectes i per 
alguns continguts continuistes que ens estan funcionant, però amb una renovació de 
cares i renovació també, després, del contingut, no?, del que hi ha dintre d’aquells 
grans contenidors. I, per altra banda, anar apostant per continguts que ens permetin 
arribar a més públics, amb més diversitat i més transmedia. 

Què volem dir amb això? Que estem pensant que, per una banda, tenim una au-
diència que volem mantenir i, per tant, sabem que tenim persones a Catalunya que 
són molt fidels a allò que fem, que els agrada el que fem i que volem preservar, do-
nar-los contingut d’interès per a aquestes persones. Però alhora hem d’anar obrint 
altres projectes i altres continguts, que algú consumirà a través de la televisió digital 
o a través de la ràdio, com dèiem abans amb el director de la ràdio, i altres han de 
començar a consumir en l’entorn més digital o híbrid. És a dir, projectes com Eu-
fòria, que permeten, doncs, que tinguem presència omnicanal de determinats con-
tinguts, d’acord? 

Hi han projectes que ara ens estan funcionant, com pot ser un Crims o un Eufò-
ria, al qual li voldríem donar continuïtat. Ja direm quan i com, perquè avui no vo-
lem anunciar la temporada de tardor; ja l’anunciarem al setembre. Però evidentment, 
doncs, són apostes que volem continuar. I també estem treballant per créixer en 
aquests públics en els que sabem que un Eufòria ens hi ha permès connectar. I ara, 
doncs, si no tenim Eufòria, hem de tenir també altres continguts, no? Això vol dir 
que realment siguem més rellevants per a aquelles persones que ara ens estan veient 
un dia, divendres a la nit, per a un programa que els interessa. Doncs què més els 
podem proposar? Una de les apostes, en aquest cas concret, és tota la proposta del 
Super3, però també n’hi ha d’haver altres de consum familiar, d’acord? 

També des d’una perspectiva de diversitat, com creem més presència, com els 
dissabtes a la nit també oferim un contingut que pugui aglutinar més perfils, no?, 
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més persones que tenen interessos diversos. I, doncs, que els puguem atraure amb 
els nostres continguts. 

I també que part dels continguts que estiguem generant, més enllà de la infor-
mació, que és un pilar fonamental i que evidentment seguirà sent una aposta molt 
clara, que amb la resta de continguts tinguem capacitat després, u, de generar valor 
i actius que permeten, no?, al llarg del temps també seguir-se consumint o seguir-se 
buscant. Parlàveu en un moment determinat de Plats bruts. És a dir, hem de ser 
capaços d’invertir recursos públics en contingut que no caduca el mateix dia, sinó 
que al cap de dos mesos, tres mesos, deu anys, d’acord?, segueixen sent d’interès per 
la ciutadania de Catalunya o fins i tot poden ser exportables, i altres continguts que 
són de consum diari, no? 

Qualsevol d’aquests, si després pensem, com deia també el director de la ràdio, 
en empaquetar-ho i fer-ho en formats multicanal, doncs, ens permet tenir més pre-
sència també en altres entorns.

Gràcies. 

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

(Remor de veus.) Bé, doncs, moltes gràcies. Bé, primer un matís de res, que a la 
tardor intentarem mantenir l’audiència, perquè estem a uns límits que recuperar no... 
No ho sé, si féssim un vint, d’acord, però tal com estem aquest mes, vull dir, inten-
tarem com a mínim mantenir-ho, perquè estem en uns punts molt alts d’audiències, 
en el que es diu de televisió, no? 

Nosaltres creiem que s’ha de canviar la televisió des de l’èxit i, per això... Això 
no l’hi dic una mica per quedar bé, sinó perquè també dic que creiem que els canvis 
a les graelles el millor moment per fer-los és quan les coses van bé, sense esperar 
que comencem a baixar. I això és el que intentem fer, eh?

Hi ha alguns productes que ja estan anunciats. El tema d’Els matins, amb Ariadna 
Oltra, Helena Garcia Melero; per la tarda Agnès Marquès, no? També saben que hi 
haurà un prime time els dissabtes a la nit, que el portarà Ricard Ustrell. I tenim altres 
coses que..., sap què passa? Que jo li anunciaria, però és que, si ho anunciem, ens per-
judiquem a l’hora de negociar, sap? Aleshores, com que no ho tenim tancat, doncs... 
Seran els primers, si la presidenta ho permet, en saber-ho, però encara ens costa. 

Univers d’Eufòria. Clar, l’univers d’Eufòria lo dolent que té és que aquesta co-
missió és els divendres pel matí i Eufòria és el divendres a la nit. Aleshores jo sem-
pre em trobo que els dic que hi haurà sorpreses i aquesta nit a la final n’hi haurà 
més, però clar, tampoc els puc avançar, perquè aleshores ja no serien sorpreses, no? 
(Rialles.) Evidentment, a Eufòria... 

El que sí que els puc dir és que durant la tardor hi haurà un programa més spin 
off, que recollirà algun altre univers que pugui tenir relació amb Eufòria i que no 
es digui Eufòria. Una mica, l’objectiu global és mantenir l’esperit d’Eufòria sense 
cremar Eufòria, eh? És a dir, poder continuar vivint d’aquest fenomen..., vivint, bé, 
«vivint» potser no és la paraula correcta, no?, però poder continuar posant en relle-
vància això que ha estat un fenomen, de manera que els primers mesos de l’any que 
ve poguéssim fer una segona temporada d’Eufòria. Això... No hi ha res firmat, però 
és una intenció. I, a més a més, a veure, vist com va Eufòria, si no intentéssim anar 
per aquest camí, que suposo que implicaria una mica de negligència, no? 

El president

Moltíssimes gràcies, senyor adjunt a la direcció. Senyora Raquel, crec que no vol 
repreguntar... (Pausa.) Senyora Rocio, si vol repreguntar... (Pausa.) Li queden pràc-
ticament dos minuts, però pensi que se’ls ha acabat el temps a ells, que no li podran 
contestar res del que vostè pregunti. Jo no dic que no pugui parlar, pot parlar, però 
no li podran contestar, perquè han esgotat els cinc minuts, lògicament, explicant tota 
la programació. És lògic, eh?, que s’esgoti. 

Quan vulgui, senyora Rocío.



DSPC-C 345
17 de juny de 2022

Sessió 13 de la CCMA  53 

Rocio Garcia Pérez

Bé, no passa res, president. Podem continuar parlant en un altre moment. Jo vo-
lia fer sobretot una reflexió. Volíem fer una reflexió, el nostre grup, i és arran també 
de les visites que fem al territori. La diputada del nostre grup Rosa Maria Ibarra, 
durant les visites que fem com a govern alternatiu al conjunt del país..., li han ma-
nifestat alguns aspectes que crec que val la pena que hi reflexionem. Vull dir no té 
per què donar resposta, no? 

Són inquietuds sobre la invisibilitat que senten els pobles i el món rural, i els seus 
sectors econòmics i culturals: sovint veuen manca d’atenció a la programació de 
TV3. Ens han dit que es tendeix de forma reiterada a reflectir una visió, de vegades 
distorsionada, de la Catalunya rural. I agrairien veure com s’expliquen les veritats 
del sector agrari i de la vida rural de Catalunya a la televisió pública catalana. El 
que ens diuen, i que nosaltres també pensem, és que és molt important que es creïn 
espais o programes de divulgació de gran..., de ressaltar el gran patrimoni que sig-
nifica el món rural i agrari de Catalunya, entenent també que és la nostra herència 
cultural, no?, i que és un sector molt destacat; que han de veure’s també a la televi-
sió pública. 

Podem entendre que aquests camins que està fent la nova direcció, doncs, enca-
ra tinguin molt recorregut per endavant. Però sí que és veritat que hauríem de fer 
aquesta mirada, també per donar resposta a aquest sector, que ens ho reclama. 

Com deia, s’ha iniciat aquesta nova etapa a la corporació, a la televisió pública, 
i, bé, hi ha camí per recórrer. Creiem que, com a servei públic, la cadena també ha 
de mirar, també, de reflectir totes les realitats del país amb pluralitat, amb diversi-
tat, com hem dit avui. 

I també hem de vetllar perquè també les dones del món rural, que també ens ho 
han dit, vegin reflectida la seva fortalesa a la televisió pública, lluny d’imatges es-
tereotipades, parcials. Hi podria haver inclús de vegades alguna mirada... (El presi-
dent retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns moments.)

El president

Senyora diputada, se li ha acabat el temps, eh? Moltíssimes gràcies.

Rocio Garcia Pérez

Gràcies, tindrem temps per continuar.

El president

D’acord. Ja continu... (Veus de fons.) Molt bé, doncs ja s’han aclarit.

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre l’emissió 
del programa Sense ficció dedicada al futur del català

323-00150/13

Passem a la següent pregunta, d’acord? És la pregunta número 19, sobre el Sense 
ficció. La fa, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Josep 
Rius i Alcaraz, quan vulgui.

Josep Rius i Alcaraz

Molt bé, doncs, moltes gràcies.

El president

Si li poso el temps...

Josep Rius i Alcaraz

Doncs m’espero.

El president

No sé què ha passat. (Pausa.) Ara.
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Josep Rius i Alcaraz

Molt bé, doncs. Moltes gràcies, president. Aquesta setmana hem pogut veure una 
programació especial amb el documental Sense ficció del futur del català i tenim la 
reemissió del que va ser el documental «Catalunya Nord, la llengua enyorada». La 
qüestió de la llengua ha estat, diguem-ne, molt present aquestes darreres setmanes, 
eh?, i, per tant, trobem del tot escaient que s’hagi fet. S’ha convertit el català en una 
lluita per a molts de nosaltres, els que estimem i apostem per aquesta llengua, que 
pateix alguns atacs, diguem-ne, per part de l’Estat o uns usos molt disminuïts, com 
s’ha vist ara, amb el set per cent de resolucions judicials que només es fan a Cata-
lunya en català. 

Però aquest documental dissecciona una problemàtica real sobre una emergèn-
cia lingüística. Vam poder veure alguns experts que així se’n referenciaven. D’altres 
ho modulaven d’altra manera, és veritat, però n’hi havia alguns que parlaven que 
és imprescindible actuar per garantir el futur i la salut del català, el català com una 
llengua minoritzada. El documental –i n’hem parlat també al llarg de la comissió– 
posava un accent especial en els joves també; com obrir camí, també, en el món di-
gital. Sempre hem dit que un país és un relleu generacional ben fet i la llengua també 
requereix, diguem-ne, aquest relleu generacional ben fet, que és imprescindible.

I, com deia, això ho contraposava amb un documental, «Catalunya Nord, llen-
gua enyorada», amb la situació a la Catalunya Nord i amb el testimoni dels darrers 
parlants del rossellonès i amb un cert enyor de la llengua parlada pels seus pares i 
pels seus avis. I com..., una dada molt interessant, que és que les enquestes indiquen 
que un vuitanta per cent de les persones del país voldria conèixer la llengua i que els 
seus fills estudiessin a l’escola. 

Una altra constatació era que el viure i produir en català és bàsic per poder nor-
malitzar i també hi hem fet referència abans –xarxes socials, audiovisual i noves 
tecnologies. Sempre em pregunto per què el català no és reconegut encara com una 
llengua oficial a la Unió Europea. De ben segur que ajudaria molt, també; moltíssim. 
És la tretzena llengua més parlada a la Unió Europea –10 milions de parlants–, es 
parla en quatre estats de la Unió Europea. 

En fi, des de Junts per Catalunya, sí que volíem felicitar-los, diguem-ne, per 
aquesta programació especial, que posa el focus a tots els àmbits i que generen opi-
nions al respecte, que d’això es tracta. I també els hi volíem, d’alguna manera, pre-
guntar si hi ha alguna previsió, doncs, que hi incideixin fent més programacions en 
aquesta matèria.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies a vostè, diputat. 

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Doncs...

El president

Senyor Gras, quan vulgui. Sí, sí.

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Doncs, hola, senyor diputat. Començant per la seva última pregunta, sí. Sí, sí, 
perquè, a veure, la llengua és un dels temes principals que tenim sempre sobre la 
taula. I, a més a més, no és que sigui per qualsevol tipus d’interès; és que és, real-
ment, la nostra obligació legal potenciar la llengua catalana. I en aquests moments 
que estem tenint aquests problemes vam voler constatar dos dels apunts que vostè 
ha dit, que eren els joves del món digital i també els canvis demogràfics, no?, també. 
Estem en un moment... Ja s’intentava fer. Estem en un moment on la llengua cata-
lana està patint, i està patint en molts àmbits. Justament, estem combinant un dels 
moments que hi ha més coneixement amb que hi ha un menor ús, eh? I això passa. 
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Doncs, perquè els nens fan en anglès... Per això volíem reflectir això, els joves, la 
tecnologia, etcètera. 

Però al mateix temps vam donar, també, en aquest documental una visió una 
mica d’esperança. És a dir, constatar el moment dolent que vivim en l’actualitat, però 
també apuntar solucions que podem fer per revertir aquesta situació, no? El docu-
mental també ha anat acompanyat per diferents peces digitals que han tingut força 
incidència en les xarxes, no? I no ho dubti. Vull dir, ja no tardarà pas gaire en veure 
coses similars des de diferents punts de vista, perquè ja li dic, és..., si nosaltres no ho 
fem, això no ho farà ningú. I si algú ha d’ajudar a que el català tiri endavant són els 
mitjans de la CCMA, perquè, si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú.

El president

Moltíssimes gràcies. 

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya sobre 
la despolitització de la graella de TV3

323-00157/13

Passem a la següent pregunta, la número 20, ja. És, també, adreçada a l’adjunt 
a la direcció, sobre la despolitització de la graella de TV3. En nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, la farà la diputada senyora Anna Grau Arias. Quan vulgui, 
té la paraula.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Senyor Gras, vostè va anunciar que era una prioritat 
del seu equip, la despolitització a la graella de TV3. Aquests dies ja hem conegut 
alguns canvis en la programació. Què més té el cap, en aquest sentit?

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

A part de... (Pausa.) Ah, perdó.

El president

Endavant. 

L’adjunt a la Direcció de Televisió de Catalunya

Si hem conegut alguns canvis? (Anna Grau Arias intervé sense fer ús del micrò-
fon.) En aquest sentit? (Veus de fons.) Home, en aquest sentit, doncs, per exemple, el 
Preguntes freqüents, que és un programa que surt de la graella, però, vaja, era més 
una filosofia global que no un programa de canvis. És a dir, vostè pot fer un progra-
ma de tarda o de matí posant tres tertúlies polítiques o posant entreteniment. Alesho-
res, era una qüestió més de cadena i de decisió de cadena que no de noms concrets. 
És això el que estem intentant... eh? Vull dir, vivíem massa... O sigui, el que volem és 
una mica el que vam parlar l’última vegada. La política, bàsicament als informatius, 
que no vol dir que si passa una notícia important, amb un magazín, la donem i hi en-
trem a fons. Però aquesta és la despolitització real, eh?, i no altres aspectes.

El president

Molt bé. Continuem. Senyora diputada, quan vulgui.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyor president. Bueno, por parte mía, agradecerle que cumpliera su 
palabra de levantarme el veto para ser entrevistada en TV3 por primera vez en más 
de un año. Tuve el honor de acudir al 3/24 de Xavier Grasset y no tengo queja del 
programa ni del presentador, más allá de algún minuto de oro, como cuando, más 
que preguntarme, dio por hecho que el partido que represento, Ciutadans, nació por 
odio a la lengua catalana, lo cual no solo es así, sino que es todo lo contrario, como 
intenté explicarle mientras él, muy educado, me escuchaba. 
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Debo decir que antes, durante y después de la entrevista las redes sociales se 
llenan de comentarios incendiarios, dedicándome insultos bastante fuertes y hasta 
insultando al pobre Grasset, al que amenazaban con todas las penas del infierno y 
con dejarle sin audiencia por llevarme a su programa. Ya me imagino, señor Gras, 
que usted no va a aceptar ninguna responsabilidad en lo que escriben en Twitter los 
seguidores de TV3, incluso cuando a veces estos seguidores tienen nombres y ape-
llidos concretos y famosos y son tratados con incomprensible indulgencia en antena. 

Le pasó a la señora Lorena Roldán cuando fue a Catalunya Ràdio y la amenaza-
ron con un escopetazo, cosa por la cual se han disculpado, lo cual les honra. Pero, 
en fin, déjeme decirle que este tipo de violencia política, porque violencia política 
es, tiende a ir a más, no a menos, tiende a concentrarse sobre todo en las mujeres 
que no som de la corda, como la señora Roldán, la señora Arrimadas o incluso yo 
misma. Y las disculpas suelen ser la excepción, y no la norma. 

Y yo le pregunto a usted, señor Gras, ¿se le ocurre que pueda haber alguna re-
lación –alguna– entre el tratamiento de la información política en TV3, y en Cata-
lunya Ràdio, ya puestos, pero concretamente en TV3, y las reacciones violentas de 
parte su audiencia? ¿Cree que tienen alguna culpa, responsabilidad, relación causa y 
efecto, en este clima de linchamiento del y sobre todo de la disidente? Y, de ser así, 
¿hay propósito de enmienda?

El president

Gràcies, diputada. Senyor Sigfrid, quan vulgui.

L’adjunt a Direcció de la Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Gràcies, senyora diputada. La resposta és que no. Miri, això 
de Twitter és un món agressiu, violent, on tothom s’insulta amb tothom, no? Vull dir 
que per... (Veus de fons.) Bé, tothom no. Bé, jo no m’insulto amb ningú, per exemple, 
no?, però, vaja. Aleshores, responsabilitat sobre això, no. Perquè aquí tots els partits 
entre vostès segur que s’han fet tuits i s’han dit de tot, sap? 

I això passa aquí, passa als mitjans de comunicació, passa a tot arreu. Aleshores, 
responsabilitat, si vostè va a Grasset, rep crítiques. Si hi va una persona de Junts, 
rep crítiques. Si hi va una persona d’Esquerra, rep crítiques. Si hi va del PSC, igual. 
Aleshores, escolti... Sap? L’única opció és que no hi anés ningú, per no rebre críti-
ques, sap? Aleshores, responsabilitat, nosaltres no, com els articles que s’escriuen 
als diaris i susciten crítiques; com les cròniques de ràdio, que segur que susciten 
crítiques. Escolti, és el món de Twitter, no? No crec que fem re ni millor ni pitjor 
que altres.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor adjunt a la direcció. 

Pregunta a l’adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio sobre els tres anys 
del programa Les dones i els dies a Catalunya Ràdio

323-00156/13

Passem a l’última pregunta, la número 23, adreçada a l’adjunt a la direcció del Grup 
d’Emissores de Catalunya Ràdio. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, la farà la seva portaveu, la diputada Raquel Sans. Quan vulgui, té la paraula.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. Senyor Borda, ara fa uns dies, des de la Fundació Miró, la pe-
riodista de Catalunya Ràdio Montse Virgili Treig començava el programa de cele-
bració de les tres temporades del programa Les dones i els dies fent aquesta reflexió: 
«Tres anys de feminisme a la ràdio pública, ningú no donava un euro per nosaltres.» 
I celebrava haver arribat, doncs, a aquests tres anys de vida i també n’augurava molts 
més. Nosaltres, des del grup d’Esquerra Republicana, també volem augurar molts més 
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anys de vida a aquest programa i volem felicitar sobretot les professionals d’aquest es-
pai, també la ràdio pública del país, per haver apostat per incorporar aquesta mirada, 
aquesta manera d’explicar el món tan i tan necessària en un espai públic, no? 

De fet, segurament Les dones i els dies han tractat la qüestió de la violència di-
gital que patim les dones. I aquí voldria fer un aclariment: la violència digital que 
patim totes les dones, independentment de quina sigui la nostra ideologia. Això no 
va d’ideologies, sinó que patim aquesta violència digital pel fet de ser dones. I pro-
grames, doncs, com el de la Montse Virgili tracten aquestes qüestions. 

La mateixa Montse Virgili assenyalava en aquest espai que ha permès crear 
una agenda de veus a la ràdio i ha permès combatre allò que tantes vegades diem 
en aquesta comissió d’«on són les dones», no? Moltes vegades assenyalem la man-
ca d’experts o de veus de dones expertes. I un dels propòsits, precisament, d’aquest 
programa era trobar les expertes, que realment hi són, només falta buscar-les, no? 
I, per tant, doncs, també aplaudim aquesta agenda de veus femenines expertes que 
ha incorporat aquest programa. 

I, en aquest sentit, des d’Esquerra Republicana, més enllà de felicitar la ràdio pú-
blica, més enllà de felicitar les professionals, voldríem saber com veu vostè o com 
valora el programa, com valora la necessitat de que els mitjans públics disposin d’es-
pais d’aquestes característiques i com no es queden només aquí, no? Com treballen 
perquè, doncs, la perspectiva feminista no només estigui present en espais com Les 
dones i els dies, sinó que sigui una perspectiva transversal a qualsevol dels espais de 
la ràdio pública del país. 

Gràcies.

El president

A vostè, diputada. Senyor Borda, quan vulgui. Té la paraula.

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

Gràcies, president. Començaré esmenant la mateixa Montse Virgili, perquè això 
que diu que ningú donava un euro per Les dones i els dies..., nosaltres hi confiàvem 
molt. De fet, n’estem molt orgullosos i orgulloses des de la direcció, de ser els res-
ponsables de situar aquest tipus de contingut a la graella, a la graella generalista, i 
no només en l’àmbit digital. Estem molt orgullosos i orgulloses dels continguts que 
s’hi han abocat, dels temes que s’hi han tractat, de l’agenda que ha generat, del canvi 
d’agenda en termes de conversa que està provocant. I també estem molt orgullosos  
i orgulloses del fet de crear comunitat. 

I l’acte en la Fundació Miró, amb presència de la consellera, va ser d’aquelles co-
ses que..., abans li deia, creem els continguts, després pensem el canal, els empaque-
tem i, després, pensant en l’usuari o usuària, mirem la manera de generar comunitat. 
I aquest contingut expressament necessita una comunitat al seu voltant. 

Temes que s’han tractat. La Montse Virgili, quan va saber que hi havia aquesta 
pregunta –ja la coneix– em va passar tota una sèrie d’argumentari. Però a mi el que 
m’agrada és quan diu «em canvia l’agenda», no? 

I per allà, abans parlava la diputada Silva de dones que són especialistes i no 
unes dones d’una determinada mirada. Han generat una sèrie de base de dades de 
contactes que ara el que hem de fer, i d’això hem començat a parlar-ne amb la direc-
ció, és traslladar-les a la resta de l’organització, perquè siguin conscients que hi ha 
dones expertes en matèria. Perquè és que hem anat des d’astronomia, que no hem 
trobat expertes catalanes en la matèria, a qüestions com... Miri, jo li faré un llis-
tat dels temes que jo recordo que hem tractat o que la Montse m’ha dit que havien 
tractat, però l’assetjament sexual a les biblioteques, els problemes ginecològics que 
van patir algunes dones després de la vacuna del covid –absolutament perspectiva 
de gènere–, desigualtat que pateixen les dones, el biaix de gènere en les aplicacions 
per lligar... En fi, una sèrie de qüestions que jo crec que només la ràdio pública està 
en disposició de fer. 
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Només voldria fer un últim comentari. Algú ens critica l’horari. Està situat a la 
mitjanit, però és un horari..., és un contingut pensat en l’àmbit digital i està situat a 
les dotze de la nit precisament perquè les transmissions esportives no l’afectin. I, per 
tant, garantir la seva presència en antena, i les dades digitals són realment bones. Li 
diré que hi ha com a 126.000 reproduccions del contingut. (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Perdó, president.

El president

Moltíssimes gràcies. Hem acabat. Deixeu-me donar les gràcies, com sempre, a 
la presidenta del consell, la senyora Rosa Romà; el Jordi Borda, el Sigfrid Gras i 
els que ens acompanyen. Espero no deixar-me ningú: l’Àngels Ponsa, la Carme Fi-
gueras, la Gemma Ribas, el Lluís Noguera i el Josep Riera; el Daniel Hernández, la 
Laia Servera, que ens han acompanyat fins al final –no és habitual en aquesta comis-
sió de control; els agraïm moltíssim que hi estiguin– l’Elisabeth Ventura, el Jaume 
Jordi, l’Àfrica Vela i, com sempre, a l’altra banda, el comitè d’empresa de TV3, el 
Rafael Ràfols. 

Fins a la propera, que en principi serà, com sempre, a final de mes. 
Gràcies per tot.

La sessió s’aixeca a la una del migdia.
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