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Sessió 6 de la CCMA

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

Audiovisuals (CCMA) s’obre a les deu del matí i cinc. Presideix David Mejía Ayra, acompa-

nyat del vicepresident, Ruben Wagensberg Ramon, i del secretari Francesc Ten i Costa. 

Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Carmen de Rivera i Pla, Ig-

nacio Martín Blanco, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de 

Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Anna Geli i España, Eduard Pujol i Bonell i Josep 

Riera i Font, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruíz i Gerard Gómez del Moral i 

Fuster, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña i David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialis-

tes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; 

Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i 

Andrea Levy Soler, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell de 

Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach i Boladeras; el 

director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals, Saül Gordillo Bernárdez, i el director de 

Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis i Llàcer.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals.

El president

Bon dia a tots i totes. Benvinguts a una nova Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Saludar el públic present, salu-
dar també el director de Televisió de Catalunya, de Catalunya Ràdio i la presidenta 
en funcions de la corporació.

Iniciaríem l’ordre del dia amb les preguntes amb resposta oral als òrgans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Abans, en primer lloc, si hi ha alguna substitució a realitzar per parts dels grups... 
(David Pérez Ibáñez demana per parlar.) Senyor Pérez.

David Pérez Ibáñez

Per part del Grup Socialistes i Units per Avançar, el Raúl substituirà la Bea.

El president

Molt bé. (Josep Riera i Font demana per parlar.) Senyor Riera.

Javier Rivas Escamilla

La diputada Anna Geli substitueix el diputat Toni Morral.

El president

D’acord. Bé, se’ns ha demanat si es podia avançar la pregunta número 14 al prin-
cipi. Si no hi ha cap inconvenient per part dels diferents grups parlamentaris, ho fa-
ríem així.

De la mateixa manera, la pregunta número 11, que la realitzaria el Subgrup Par-
lamentari de la CUP, passaria també al final, perquè així se’ns ha demanat. D’acord?

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les necessitats 
pressupostàries de la Corporació per al 2019

322-00045/12

Doncs, iniciem les preguntes amb resposta oral, i comencem amb la pregunta nú-
mero 14, que la passem a la número 1, dirigida a la presidenta en funcions sobre les 
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necessitats pressupostàries de la corporació per al 2019, i la formula la diputada Mar-
ta Ribas, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Gràcies per acceptar la modificació d’ordre. I per endavant 
demano disculpes, perquè, després de substanciar les nostres dues preguntes, hau-
ré de marxar.

Bé, la pregunta en si, senyora Llorach, és sobre quina previsió de tancament de 
pressupostos tenen per a aquest any, però especialment sobre quines necessitats pres-
supostàries té la corporació per a l’any vinent, i, per tant, quina negociació estan te-
nint ja, quina proposta estan fent vostès ja al Govern de la Generalitat de pressupost 
per a la corporació per a l’any 2019.

El president

Gràcies. Senyora Llorach, bon dia. Té la paraula.

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

Gràcies, senyor president, bon dia. Bon dia a tothom. Senyora diputada, pel que 
fa al que em pregunta del pressupost, el tancament esperem fer-lo amb estabilitat 
pressupostària, per tant, sense generar dèficit ni deute, la qual cosa serà complicada, 
perquè suposo que coneixen que el Departament d’Economia fa escassament sis, set 
setmanes –no recordo la data exacta– va fer l’ordre de tancament, i en aquest ordre 
de tancament preveia que s’havien d’estalviar, fer estalvis per valor d’un 5 per cent 
a totes les partides que no eren capítol I, i d’un 10 per cent a les partides que eren 
inversions. Això, aproximadament, per a la corporació suposa uns 7 milions, i amb 
les negociacions que hem tingut ha quedat reduït a uns 3 milions. 

Encara està, sí, l’última tramesa de documentació que hem fet al Departament de 
Presidència –perquè, com saben, nosaltres ens relacionem amb la Generalitat a tra-
vés del Departament de Presidència– ha estat de que faríem un estalvi de 3 milions, 
la qual cosa suposa passar per valor de 3 milions factures de producció per a l’any 
que ve, evidentment, producció que deixarem de contractar aquest any, que s’haurà 
de contractar l’any que ve.

Anant a les necessitats pressupostàries, que era la base de la pregunta, nosaltres, 
com saben, aquest any hem tingut un pressupost de 231 milions més els 20,4 que ens 
van fer d’aportació extraordinària –no li descompto aquests 3, perquè encara no sé 
realment si seran 3 o seran més o seran menys. Per tant, hem tingut un pressupost de 
251 milions. I les instruccions que vàrem rebre és d’elaborar un avantprojecte de pres-
supost per a l’any 19 amb les mateixes quantitats d’aquest any. Per tant, vam elaborar i 
vam aprovar un avantprojecte al consell de govern per valor de 251 milions, que, com 
saben, aquesta aportació extraordinària de 20,4 era per compensar tot el tema del cost 
sobrevingut del canvi de la Llei de l’IVA, que es va introduir el novembre del 17.

I amb això, què fem? –què fem? Doncs aquesta és l’aportació mínima que neces-
sita la corporació per mantenir el nivell d’activitat actual. Però no és suficient; no 
és suficient, senyora diputada, perquè ja saben que la reducció pressupostària de la 
corporació ha impactat molt negativament sobre el sector de la producció audiovi-
sual a Catalunya; que ens calen nous perfils professionals i que no tenim pressupost 
per contractar-los. 

El mateix CAC, quan va fer el seu llibre blanc, deia que la corporació necessitava 
una aportació de 137 milions més per ser competitiva i per poder generar positiva-
ment accions en el sector de la producció audiovisual a Catalunya. I, per tant, una 
altra cosa que...

El president

Senyora Llorach, se li ha acabat el temps.
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La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

D’acord. Doncs, em sap greu, senyora diputada. Se m’ha acabat el temps.

El president

Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Sí; bé, molt breument. La veritat és que no era una pregunta precisament per es-
tablir cap mena de diàleg ni per portar-los cap contradicció per part nostra, sinó real-
ment per aclarir quines són les necessitats de la corporació per a l’any vinent.

Saben que almenys el meu grup parlamentari té voluntat d’intentar negociar 
uns pressupostos per a l’any vinent que millorin les condicions dels serveis públics 
de Catalunya i, evidentment, els nostres mitjans de comunicació públics, doncs, 
entren dins d’aquestes prioritats. I estem molt preocupats per aquesta línia de reta-
llades de tots els darrers vuit anys que en la corporació, doncs, havia portat a uns 
pressupostos que forçaven fins i tot..., o que s’utilitzaven també com a excusa per 
forçar fins i tot un ERO, no?, que va acabar sent uns acomiadaments pactats, i que 
ha comportat, doncs, també una reducció en producció, però també en canals, en 
corresponsalies, per tant..., en territorialitat de la mateixa informació de la corpo-
ració, i que tot això encara no s’ha pogut revertir. 

I pel que ens diu, senyora Llorach, i com que no em podrà respondre, dedueixo 
que per a l’any vinent no tenim perspectives de que s’acabarà revertint si continuem 
amb els mateixos pressupostos.

Em preocupa per allò que no s’està revertint o no es podrà revertir de les retalla-
des dels darrers anys, i em preocupa per allò que s’hauria d’estar fent de nou i que en-
tenc que tampoc hi haurà recursos per fer, com les inversions que calen per tema HD, 
com les inversions que calen per a actualització en molts altres aspectes, segur, no?, 
tant de la mateixa infraestructura que en un mitjà de comunicació s’ha d’anar actua-
litzant, com també per l’actualització cap al nou sistema i els nous models de mitjans 
de comunicació, de televisions, especialment, i de tot el que comporten les xarxes.

Em preocupa pel projecte de futur, no?, no només de present, del que és la cor-
poració un any més de manteniment de les retallades, com a mínim.

Bé, oferir-nos –acabo– com a grup parlamentari perquè ens facin arribar –evi-
dentment, també a la resta de grups– tota la informació més detallada de quines són 
les necessitats reals i més enllà del projecte que plantegin al Govern, perquè saben 
que al Parlament de Catalunya és on després també haurem de negociar els pressu-
postos i, per tant, probablement som aliats en reclamar algunes coses que potser el 
Govern no els està concedint.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’entrevista que va 
fer a la cap de l’oposició 

323-00059/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’entrevista que va fer a la cap de l’oposició, i la formula la diputada Marta Ribas, 
del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. Té la paraula.

Marta Ribas Frías

Sí; senyor Sanchis, creu vostè que l’actitud amb què va conduir l’entrevista que 
va fer a la cap de l’oposició va complir amb el que fixa en el mandat marc la Llei de 
la corporació o el Llibre d’estil de TV3?
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El president

Gràcies. Senyor Sanchis, bon dia. Té la paraula.

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

Bon dia. No sé exactament què diuen sobre entrevistes, supose que es deuen referir 
estrictament al caràcter periodístic de la persona que fa..., l’interès informatiu de la 
persona que fa l’entrevista, i, vaja, ho vaig intentar, senyora diputada –ho vaig intentar.

Podíem dir que era una entrevista prèvia una mica difícil per a tothom; per a l’en-
trevistada, per les declaracions que havien anat fent els dirigents de Ciutadans sobre 
TV3, i per a la persona que ha d’entrevistar, que encara que li agrada portar una... 
–que soc jo–, que m’agrada portar sempre un distanciament necessari per fer aques-
tes coses, quan hi ha declaracions prèvies que impliquen directament l’empresa on 
treballes i la gent on treballes, doncs, hi ha aquesta actitud prèvia, podríem dir, que 
complica tot una miqueta.

El president

Gràcies. Senyora Ribas, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Doncs, miri, senyor Sanchis, el que diu el mandat marc, la Llei de la corporació 
o el Llibre d’estil de TV3 respecte a tot el producte periodístic que s’està fent des de 
la televisió i al qual em referia jo, no?, és que els fixa uns marcs i uns criteris d’un 
certa exigència en imparcialitat, en pluralisme, fins i tot en neutralitat, ens diu l’Es-
tatut de Catalunya, que sabem que és certament difícil des del periodisme, però que 
es fixa, doncs, com a objectiu. 

I nosaltres la sensació que vam tenir amb aquesta entrevista no és la de que l’en-
trevistador, que a més és director de TV3, actués amb criteris periodístics i actués 
com a periodista, sinó que la sensació que es donava era que actuava com a oponent 
polític de la cap de l’oposició.

Com que nosaltres, com a Catalunya en Comú Podem, el que volem és una tele-
visió i una ràdio públiques que siguin referencials des del punt de vista del rigor in-
formatiu i d’aquesta imparcialitat, no podem més que queixar-nos del contingut i del 
resultat d’aquella entrevista, i lamentablement refermar-nos en els motius que, tot i que 
va ser en la legislatura anterior, ens van portar a reclamar al Ple del Parlament de Ca-
talunya que es queixés respecte al paper que estava fent el director de TV3 i al paper 
que portava als serveis informatius de TV3 i a tot el contingut informatiu de TV3 a no 
complir amb aquesta imparcialitat necessària i pluralisme dels nostres mitjans públics.

No ens agrada haver-nos de refermar en aquesta queixa respecte al director de TV3, 
però lamentablement la sensació que va traslladar amb aquesta entrevista cap a la so-
cietat catalana és que continuem, si no empitjorem, amb aquestes mateixes condicions.

I crec que està bé que li estigui dient algú que no és del grup parlamentari i que 
no coincideix per res ideològicament amb el grup parlamentari al qual representa la 
cap de l’oposició, perquè és una advertència segurament amb molta més força i més 
contundència quan l’hi està dient un grup que no coincideix per res amb la senyora 
Inés Arrimadas, sinó un grup que el que defensa bàsicament és la qualitat i el rigor 
amb què volem els nostres serveis informatius.

Per tant, senyor Sanchis, més enllà de que si fos per nosaltres el que s’hauria de 
fer ja amb urgència és un canvi radical de la governança...

El president

Senyora Ribas...

Marta Ribas Frías

...de la corporació –acabo– i de TV3 i de Catalunya Ràdio, més enllà de que això 
ara mateix no ho aconseguirem, li reclamem que mentre encara continuï com a di-
rector de TV3 s’aculli... 
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El president

Senyora Ribas, se li ha acabat el temps.

Marta Ribas Frías

...als criteris i als marcs que li fixen el mandat marc, la llei i el Llibre d’estil de TV3.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora diputada, aquests criteris, evidentment, poden variar i espere que vostè 
no se sente en possessió de la veritat. Jo tampoc. Discrepem exactament en aquest 
punt, perquè vostè ho veu d’una manera i jo ho veig d’una altra. Em sap greu que 
vostè..., no, no, a veure si m’entén, a veure si m’explique. Vostè veu l’entrevista d’una 
manera, com es va fer, i jo la veig d’una altra. No passa res, discrepem, no està escrit 
ni no està escrit. Vostè percep d’una manera aquella entrevista i jo la percep d’una 
altra manera, què hi farem.

Aleshores, segons vostè les entrevistes han de ser neutrals, com diu. És un terme 
que aplicat al terme «entrevista» no s’entén. Les entrevistes poden ser moltes coses: 
poden ser incisives o poden ser més agressives, poden ser més tranquil·les, depèn dels 
diferents estils periodístics i de la persona que fa una entrevista. Una entrevista neu-
tral, jo, exactament, ni en mitjans públics ni en mitjans privats entenc què vol dir això.

I si els llibres d’estil –per això abans li deia que no sabia exactament què diuen 
respecte a les entrevistes– parlen de periodisme neutral, això és una altra cosa; a l’ho-
ra d’entrevistar és una altra cosa.

A mi també em sap greu, i em sap greu perquè és lògic –i ara ho veurem de se-
guida– que els representants de Ciutadans estiguen més o menys molestos respecte 
a l’entrevista. 

No sé per què vostès se senten molestos. Atenc les seues raons i li dic les meues: 
tot això que vostè va veure no ho ha vist la «societat catalana», entre cometes, per-
què ningú pot parlar en nom de tota la societat catalana. I no crec que el sentiment 
fora..., al revés. Després ho parlarem perquè segur que tindré oportunitat, però em 
fa l’efecte que una part, no de la societat, sinó de l’audiència habitual de TV3, sen-
zillament, des del primer moment, ni la va veure. I això és una altra pregunta molt 
seriosa que cal fer-se, i crec que no me l’he de fer jo.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’entrevista a la cap 
de l’oposició

323-00065/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al president de Televisió de Catalunya, so-
bre l’entrevista a la cap de l’oposició, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Bon dia, senyor Sanchis. Bé, la setmana passada vostè va fer una entrevista, per 
dir-ho d’alguna manera –perquè fins i tot vostè va reconèixer que allò no havia estat 
una entrevista sinó més aviat un debat entre el senyor Sanchis, la senyora Arrima-
das, moderat pel senyor Sanchis, curiosament, vostè va fer de jutge i part. I jo crec 
que, des del punt de vista d’una televisió pública de qualitat, això és una cosa que no 
hauria de ser assumible. I, per a més inri, aquest debat el va perdre el moderador i 
un dels participants i, per tant, és una cosa que ja acaba sent tot un totum revolutum 
absolutament surrealista.
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A l’entrevista vam veure coses tan inaudites com que l’entrevistador s’atrevís fins 
i tot a fer judicis de valor sobre la cap de l’oposició i el seu grup parlamentari en 
funció de si anaven o no anaven a visitar els polítics presos, sumant-se a la campa-
nya dels partits separatistes d’intentar deshumanitzar l’oposició política, l’oposició 
parlamentària.

Sincerament, senyor Sanchis, vostè creu que és normal que el director de la tele-
visió pública de Catalunya, que paguem entre tots els catalans, utilitzi el que hauria 
de ser un servei públic i d’interès general per passar comptes –com vostè gairebé ha 
reconegut de manera jo crec que obscena fa un moment– amb la cap de l’oposició, 
per les crítiques que havíem fet, que havia fet el nostre partit, a la manera com TV3 
distorsiona la realitat? 

Encara que després li sortís el tret per la culata i no sortís ben parat de la seva 
aposta per ser moderador i també entrevistat, no creu que no hauria de ser una en-
trevista el moment per passar comptes amb la cap de l’oposició, senyor Sanchis?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Vostès tenen una habilitat per interpretar les coses que diuen 
els altres –i, en el meu cas concret, per interpretar el que dic jo–, bastant curiosa. Jo 
en cap moment vaig dir que aquella entrevista havia estat un debat; vaig dir que al 
final de l’entrevista, quan va arribar el moment de preguntar sobre les declaracions 
de la cap de l’oposició respecte a TV3 i respecte als mitjans de la corporació –i TV3 
és la televisió que em toca dirigir a mi–, evidentment, allò no podia ser una entrevis-
ta normal perquè és molt difícil que quan una cosa t’implica directament –vostè va 
fer periodisme, no?, i ho sap això, no?, que hi ha la notícia, la crònica...–, doncs, quan 
una cosa t’implica directament, implica el lloc on treballes, l’empresa on treballes, és 
difícil mantindre el joc dialèctic habitual com en una altra entrevista. Jo només vaig 
dir això. 

Tampoc he reconegut ara, en cap moment –i això ho ha dit vostè ara– que «vos-
tès haurien de..., va establir judicis de valor». Escolte, jo no establesc cap judici de 
valor; vaig fer una pregunta i la tornaria a fer ara mateix: «Li sembla que això po-
dria ser un gest humanitari o seria d’humanitat, això?» Ni entres en cap moment... 
I quan te diuen «no sé què», doncs, tu aleshores, com a entrevistador, contestes.

Mire, vostè va estudiar periodisme –torno a repetir-ho. El gènere d’entrevista..., 
abans, quan un periodista entrevistava un polític se suposava que allò era una espècie, 
però dir-ho així, de fiscalització del servei públic de l’obra que havia fet aquest polític. 
Estem vivint últimament –Marine Le Pen, Trump, ara també aquí– uns moments en 
què sembla que el polític està... –i ha passat no només amb mi sinó amb més periodis-
tes i professionals de TV3–, sembla que és el polític qui fiscalitza el periodista. Potser 
que estem invertint els papers. I potser som tots els que hauríem de reflexionar i no 
només una part, no només la part dolenta, o la part que feia... Jo no era moderador 
de res, jo feia una entrevista. Potser hauríem de reflexionar tots en què passa també 
quan el polític acaba fiscalitzant el periodista i dient-li com ha de fer les entrevistes.

El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Bé, la qüestió és que l’entrevista que li fa el director de la..., que se li fa a TV3, a la 
televisió pública de Catalunya, a la cap de l’oposició ha de tenir com a eix fonamen-
tal..., el tema fonamental ha de ser el programa, les propostes, què proposa Ciutadans 
als ciutadans de Catalunya, perquè, precisament, és una qüestió d’interès general, d’in-
terès públic, que els catalans puguin conèixer quina és la proposta del principal partit 
de l’oposició. No interessen les seves batusses, la seva voluntat d’embardissar-se en una 
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lluita partidista, com si fos vostè un partisà de la causa separatista, contra la cap de 
l’oposició, que representa 1.100.000 catalans, i en aquest cas vostè no està representant 
ningú, sinó que és al contrari, vostè està representant un càrrec institucional en el qual 
ha de tenir la capacitat de fer-se càrrec del que està fent. 

Jo, des d’aquest punt de vista, li dic que la seva resposta no em sorprèn, perquè 
vostè ja ha dit en més d’una ocasió que per a vostè la televisió pública de Catalunya 
ha de representar les tesis separatistes, que són les que hi ha a la majoria del Parla-
ment. Hi ha una majoria parlamentària favorable al separatisme que no es corres-
pon amb una majoria social, i vostè, els termes de «democràcia representativa» i el 
«respecte a la pluralitat» sembla que no són principis...

Vostè també ha estudiat periodisme, m’imagino, i sap que la veracitat, el princi-
pi de neutralitat, la pretensió d’objectivitat són principis fonamentals en el món del 
periodisme.

Llavors, jo li pregunto: vostè que és capaç de fer una cosa tan inversemblant, tan 
inaudita com autoentrevistar-se o participar d’un debat que vostè modera, per què 
no fa un favor a aquest Parlament i recorda que ha estat reprovat per aquesta cambra 
i s’autoacomiada? Per què no deixa d’una vegada per totes el càrrec? (Veus de fons.) 
Autoacomiadi’s –autoacomiadi’s–, senyor Sanchis.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Ara m’ha fet gràcia, ara m’autoacomiadaré. Mire, ho vam discutir en aquell mo-
ment i ho torne a dir ara: per desgràcia o per sort, vostès fa temps van decidir que 
la corporació, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i aquesta mateixa corporació teníem caràcter autònom. I vostès mateixos van 
decidir fer una sèrie de decisions, que ara veig que volen ampliar –enhorabona– per 
desgovernamentalitzar, per despartiditzar aquelles instàncies. Vostès mateixos que 
van fer tot això i, per tant, que van donar un caràcter autònom i, per tant, van donar 
un caràcter de prendre les decisions com creguin aquests membres, que des d’aquí 
intenten una vegada, per sobre d’aquesta llei, marcar què els agrada i què no els agra-
da, em sembla absolutament excessiu.

Jo vaig dir una vegada: he vingut a obeir el Parlament. I després vaig dir una altra 
vegada: el Parlament hauria bé de fixar-se en les lleis que aprova, què diuen aquestes 
lleis i com es fan els criteris de selecció de personal en unes empreses que són mer-
cantils, públiques i autònomes d’un altre costat.

I, per últim, també l’hi diré una altra cosa. I, per tant, perdone, però jo no m’au-
toacomiade i vostè tampoc, eh? Continuarem veient-nos el temps que calga fins que 
el consell de govern no prenga una altra decisió, que és qui l’ha de prendre.

I, per cert –i final–, home, a veure: «Per què va fer l’entrevista així? Per què no 
va fer l’entrevista de l’altra manera? Com ha d’entrevistar vostè, quins són els temes 
que ha de tractar...» Senyor Martín Blanco, si vol, vinga vostè. És que una vegada a 
un entrevistador..., a una periodista de TV3, ho va dir al senyor Albert Rivera: «Vin-
ga vostè, prenga, faça...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...vostè les preguntes.» Si vol farem les entrevistes com vostès volen, i, aleshores, 
ja no caldrà que estigan tota l’estona recriminant els periodistes què han de fer i què 
no han de fer.

El president

Gràcies.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’emissió  
del programa Sense ficció de TV3 dedicat als maltractaments

323-00062/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, 
sobre l’emissió del programa Sense ficció, dedicat als maltractaments, i la formula 
el diputat Francesc Ten, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. Té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, senyor president. Senyor Sanchis, canviem de tema, però també estem 
en la secció de programació. 

Aquests dies tenim moltes novetats en la graella, que més endavant m’agradaria, 
en una altra oportunitat, poder comentar. Algunes són apostes importants, que de-
mostren la valentia de Televisió de Catalunya. Tenim, per exemple, els Animals de 
companyia, el PoliAmor, la sèrie del Si no t’hagués conegut, els Quatre gats. Però 
jo volia fixar-me sobretot en el Sense ficció. I agafaria d’exemple el de la darrera 
setmana, no aquesta sinó l’anterior, em sembla, que era el «Mai més cap víctima». 
Jo voldria saber si l’aposta que ha fet la Televisió de Catalunya pels documentals 
de no ficció en prime time i alta qualitat, si, això, vostè n’està convençut, si tindrà 
continuïtat.

Jo poso en valor que hi ha gairebé una marca Sense ficció establerta, tant pels 
guions, pels muntatges, per la forma. 

I, en definitiva, és això, si més enllà dels resultats d’audiències, doncs, si li satisfà 
aquest compromís de servei públic en horari de màxima audiència dels documentals 
de no ficció.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Senyor diputat, com vostè deu saber, en TV3, estrictament en 
el que és el canal de TV3, hi han dos grans programes de documentals, o de repor-
tatges periodístics, documentals, depèn de la incidència que té cada un d’ells en un 
sentit o en un altre, que són el 30 minuts i el Sense ficció. No vaig decidir-ho jo –això 
va ser un mèrit crec que previ a la meua arribada– de situar el Sense ficció en un ho-
rari de màxima audiència nocturna. Però, vaja, el fet que, mentre jo estic això s’ha 
fet així vol dir que n’estic convençut, o que estic content d’aquella decisió tal com es 
va prendre. Crec que sí.

La gent d’informatius de TV3 fa una aposta molt seriosa, més enllà de la informa-
ció diària i del 3/24, i els resultats sempre són bons. De vegades discutibles, és veri-
tat, vull dir, de vegades discutibles, perquè ara que estem aprofitant per aprendre de 
periodisme i per ensenyar periodisme, doncs, hi ha documentals que tenen més traça, 
que tenen menys traça, que s’han aconseguit més, que s’han aconseguit menys; tots 
intenten respectar els principis bàsics, no només que marca el llibre d’estil, que no és 
la nostra constitució, sinó el criteri sensat d’un periodista, i, més o menys, se’n surten. 
I l’audiència acompanya. La polèmica, moltes vegades, també.

M’agradaria –abans hem parlat de recursos i pressupostos– que hi hagueren més 
recursos en informatius per poder fer-ne més de producció pròpia, perquè dos re-
portatges, dos documentals a la setmana són excessius, són massa, per als equips 
que tenim, per a la força, per als recursos humans que tenim, tècnics, etcètera. Un 
documental així costa moltíssim de fer. 

M’agradaria, si poguérem, si hi haguera, com dic, més recursos, o, fins i tot, si 
poguérem agafar recursos d’un lloc o un altre, que això, que pogueren haver-hi més 
equips, que poguera haver-hi més..., més possibilitats, i que en lloc de fer-ne un de 
cada quatre de producció pròpia en férem un de cada dos, per exemple. Estaria molt 
bé –estaria molt bé.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre l’entrevista a 
l’exalcalde de Medellín (Colòmbia) al programa Preguntes freqüents de TV3

323-00066/12 

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida el director de Televisió de Catalunya, so-
bre l’entrevista a l’exalcalde de Medellín, i la formula el diputat Nacho Martín Blan-
co, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Senyor Sanchis, vostè i jo som dos catalans que ens coneixem des de fa molts 
anys, i entre vostè i jo parlem català amb tota normalitat. L’altre dia vam veure una 
entrevista –fa poques setmanes– a TV3 en què l’exalcalde de Medellín, una persona 
castellanoparlant, que ve a una comunitat d’una televisió pública d’una comunitat 
bilingüe, en què vam haver de veure una cosa tan surrealista com que hagi de portar 
orellera per comunicar-se amb la presentadora i amb una altra persona que també 
estava allà i que, en aquest cas, era l’alcaldessa de Barcelona, amb la qual es podria 
comunicar perfectament en castellà.

El senyor exalcalde de Medellín va patir algun problema amb la traducció simultà-
nia, que per mi ja és surrealista que en una comunitat amb una societat bilingüe com 
la nostra algú que vingui, que parli castellà, hagi de portar orellera –el pinganillo de 
tota la vida–, doncs, en comptes de repetir amb tota normalitat, amb tota normalitat i 
amb tota la naturalitat, la presentadora de TV3 es va resistir sistemàticament fins a tres 
ocasions a repetir-li la pregunta en castellà, com ho demanava l’exalcalde de Medellín.

A mi em sembla una situació absolutament ridícula, que crec que en uns mitjans 
de comunicació públics d’una comunitat bilingüe, que té el castellà i el català com a 
principals llengües maternes, no s’hauria de produir.

No sé com veu vostè aquesta situació.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Doncs, mire, he contestat aquesta pregunta algunes vegades i em fa l’efecte que 
no volen sentir les explicacions. I, per tant, hauria de dir-li: mire, quedes vostè amb 
la seua versió, perquè quan m’explique no hi ha manera de que m’entengan.

Nosaltres, com vostè va dir –tota l’estona estan fent-hi referència–, tenim un lli-
bre d’estil, i aquest llibre d’estil parla d’entrevistes i de presència de convidats en 
programa en el qual hi han més persones que l’entrevistador. 

Si és a l’entrevista, aquesta entrevista es pot fer, tal com marca el llibre d’estil; si 
aquella persona no entén el català, se li pregunta primer i no passa res que tu faces 
una entrevista en català. A una persona que no el parla però que se sent còmoda així 
es pot fer també en castellà. Com de fet –com de fet– en aquest programa se n’han 
fet bastants, moltíssimes. 

Si intervé més gent, i allò ja no és entrevista sinó que acaba sent una taula amb 
més participants, i a més a més hi ha preguntes de fora, intervencions de periodistes 
o el que siga, doncs, moltes vegades s’intenta que l’idioma vehicular de la televisió, 
que és el català, un dels oficials d’aquest país, siga l’idioma viu d’aquella entrevista. 
Perquè, si no, al final, podria passar que en un programa, perquè ve una persona o 
una altra o en el públic hi ha algú que no sé què..., tot allò se fera en castellà, i el 
programa no és en castellà, com marca el llibre d’estil també de la tele, que vostès 
només es miren per al que els convé.

Això justifica aquella història. I si vostès una vegada i una altra no volen sen-
tir-ho o no volen entendre-ho, doncs, escolte, els ho tornaré a explicar tantes vegades 
com calga, però allò no és com vostès ho conten.
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El president

Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Nosaltres valorem el Llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals en tota la seva extensió; hi ha coses que ens agraden i coses que no. A mi 
senzillament..., insisteixo en el que deia abans, que en una comunitat bilingüe com 
la nostra, en què el castellà i el català són les dues principals llengües vehiculars, les 
dues principals llengües familiars dels catalans, em sembla una cosa absolutament 
surrealista el fet que una persona que vingui, en aquest cas de Colòmbia, a fer una 
entrevista a la televisió pública de Catalunya hagi de portar una orellera perquè no 
sigui per educació, per una qüestió senzilla de normalitat, de fer normal el que és 
normal al carrer a Catalunya, fer-ho també a la nostra televisió pública, que puguem 
mantenir una taula rodona, també, una entrevista, per descomptat, però també una 
taula rodona en una de les dues llengües dels catalans, que és el castellà. Jo crec que 
això seria el més normal del món.

I a mi em pot vostè donar totes les explicacions del món, fins i tot la que li va dir a 
la cap de l’oposició, a la senyora Arrimadas, que aquell dia la senyora Rosel va tenir 
un mal dia. No, caram, un mal dia, no, es va negar –o que podia haver tingut un mal 
dia–, es va negar, sistemàticament, a repetir la pregunta en castellà. És un ridícul es-
pantós el fet de veure una presentadora de TV3 evitar la utilització del castellà com a 
llengua, que és la llengua de la majoria dels catalans, o com a mínim de la meitat dels 
catalans, una llengua que a més no només respecten la majoria, o tots els castellano-
parlants, sinó la immensa majoria dels catalanoparlants. És anormal, és una anomalia 
que el que fa és reforçar, redundar en aquesta voluntat que tenen vostès de presentar 
una Catalunya oficial que no té res a veure amb la Catalunya real. A la Catalunya 
real, les converses són indistintament en català i en castellà i dues persones poden 
parlar castellà sense cap problema. Per què això no passa a TV3? Perquè vostès han 
creat un imaginari que pretenen que sigui imposat per a tothom, que és la Catalunya 
nacionalista monolingüe.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

A la Catalunya real –a la Catalunya real– sempre hi ha un idioma que cedeix da-
vant de l’altre; a la Catalunya real, quan se troben dos persones, una parla castellà 
i l’altra parla català, i aquella persona entén perfectament el català sempre acaben 
parlant en castellà; a la Catalunya real passen coses que qualsevol sociolingüista tit-
llaria de diglòssia, de situacions estranyes, amb una comunitat parlant que ha passat 
per molts tràngols històrics i que té alguns comportaments de vegades que són difí-
cils de justificar amb un comportament que vostè diu «normal». Allò que per a vostè 
és normal, per a mi no ho és tampoc. Ara, torne a dir-li-ho, jo em cenyiré –i respec-
taré– a allò que diu el llibre d’estil sobre aquestes situacions.

Vostè ha parlat..., ha dit la paraula «educació». Al País Valencià, per educació, 
el català no es parla en públic –per educació. No, a vostè li deu semblar molt nor-
mal que per educació una llengua perda l’àmbit públic; a mi no em sembla normal 
que, per educació, una llengua perda l’àmbit públic, i, per tant, intente arribar, jun-
tament i seguint les instruccions que tinc respecte a aquests criteris en TV3, a unes 
situacions que a vostè no li deuen semblar normals, i que a mi em semblen bastant 
normals, com que és, per exemple, que si intervé més d’una persona en la conversa, 
totes les persones no han de canviar d’idioma perquè una persona no l’entén. Cinc, 
sis, deu persones que intervenen –periodistes, l’alcaldessa, la periodista, etcètera– 
no tenen per què canviar d’idioma perquè..., i sobretot si aquesta persona accepta, 
com és natural, que la gent s’expresse en la seua llengua habitual.
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I acabe. Jo no vaig dir que tinguera un mal dia. No sé què és un mal dia. Jo vaig 
dir que va tindre un mal moment a l’hora de reaccionar sobre això, i que podia haver 
sigut bastant més normal que li haguera dit allò. Però en aquell moment la periodis-
ta va tindre un mal moment. Vostès, a partir d’aquí, han arribat a escriure, vostès, 
eh?, el seu grup: «Los del FAQS solo hablan en español con los terroristas de ETA. 
A estos les tienen un respeto, cariño y devoción especial.» 

Per què no s’ho fan mirar? 

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

Quantes entrevistes s’han fet en el FAQS –quantes entrevistes s’han fet en el 
FAQS– en castellà? 

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

Vol que l’hi les compte?

El president

...se li ha acabat el temps. (Veus de fons.) No, no, no. No hi ha interacció. 

El director de Televisió de Catalunya

Sí, Jordi Cañas, Twitter. (L’orador mostra un full a la cambra.)

El president

Senyor Sanchis, senyor Sanchis. (Veus de fons.) Senyor Martín. Martín Blanco, 
no hi ha interacció. No hi ha interacció. (Veus de fons.) Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

Sí, ho diu la senyora Levy, que no sé si hi és. Perdó.

El president

Senyor Sanchis, si us plau. (Remor de veus.) Volen respectar els torns de paraula, 
si us plau? (Veus de fons.)

Passem a la següent pregunta. I els demano que s’ajustin al temps, si us plau, també.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la paròdia a les 
famílies catalanes que no volen un sistema d’ensenyament exclusivament 
monolingüe al programa Polònia de TV3

323-00067/12

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

Sonia Sierra Infante

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todo el mundo. Una previa: diglo-
sia es lo que pasa en TV3 y lo que pasa en la escuela catalana, eso sí que es diglosia.

Centrándonos en la pregunta, vaya por delante que la libertad de expresión es 
fundamental en cualquier democracia, y que el humor, por muy hiriente o por muy 
de mal gusto que nos pueda parecer, forma parte de esa libertad de expresión, como 
también forma parte de esa libertad de expresión criticar aquello que no nos gusta. 

Y hoy queríamos comentar un gag que el Polònia títuló «Familia contra el adoc-
trinamiento». Si tenemos en cuenta que Societat Civil Catalana y la Asamblea por 
una Escuela Bilingüe ha presentado este informe (l’oradora mostra un text a la cam-
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bra) de más de trescientas páginas con casos de adoctrinamiento, que lo presentó en 
septiembre y a día de hoy nadie ha refutado; y si tenemos en cuenta también que el 
miércoles se hizo público un escrito del Defensor del Pueblo dando amparo a estas 
familias que denuncian adoctrinamiento en la escuela catalana, y diciendo, además, 
que ha empezado a emprender ya acciones, es normal que haya muchos catalanes pre-
ocupados por este tema. Familias catalanas, como usted, como yo, que no se parecen 
en nada, créanme, no se parecen absolutamente en nada a esas que retrata el Polònia.

La pareja que aparece en el Polònia, que lucha contra, supuestamente, lucha con-
tra el adoctrinamiento –porque, insisto, no se parece a ninguna de las familias que 
conozco, que están luchando desde hace años– se presenta como una pareja profun-
damente inculta e intolerante...

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de l’oradora.)

El president

Segueixi, senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente –espero que me haya descontado el tiempo. Decía que 
la pareja del Polònia que lucha contra el adoctrinamiento se presenta como profun-
damente inculta e intolerante, y, como no podía ser de ninguna otra manera en TV3, 
hablan español y –terrible– van a votar a Manuel Valls.

Señor Sanchis –director de TV3 reprobado por este Parlamento–, ¿por qué en TV3 
se insulta a las familias que luchan contra el adoctrinamiento? ¿Por qué en TV3 cuan-
do una persona habla español normalmente aparece caracterizada negativamente? ¿Por 
qué en TV3 unos personajes tan negativos como los que aparecen en esta parodia quie-
ren que gane las elecciones Valls? 

Esto, por cierto, va muy en línea de lo que dice uno de los presentadores de TV3, 
que nos llama «hijos de puta» –y perdón por la expresión en este Parlamento, pero es 
literal– (l’oradora mostra un full a la cambra) a las personas que apoyamos a Valls.

¿Por qué todo esto en TV3?
Gracias.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Jo li podria explicar ara quina és la diferencia entre TV3, que diu vostè, i un pro-
grama de paròdies i d’humor. Però crec que seria inútil. Jo li podria explicar la dife-
rència que hi ha entre dir «por qué en TV3 se ridiculiza» i per què en TV3 hi ha un 
programa que es diu Polònia que em ridiculitza a mi. Però segurament això vostè ni 
ho entendrà, perquè vostè només veu TV3.

I jo li diria una vegada i una altra, tantes vegades com dir-li que allò no era una 
entrevista i que era una taula on hi havia més d’una persona, etcètera, per explicar 
que s’utilitzara el pinganillo –que diuen aquí–, i tampoc em farien cas.

I, per tant, al final no sé exactament què és lo que pretenen. És a dir, TV3 no és 
Polònia i Polònia no és TV3. Polònia és un programa satíric, humorístic, un dels 
més importants de la història de la televisió, no només d’aquest país, i que té més 
audiència i ha estat més reconegut, amb més consideracions, premis, etcètera. 

Si a vostès no els agrada l’humor de Polònia, doncs, em sap molt greu. A mi 
no m’agrada que em posen dient «vaja vostè a posar la mà» i em posen dient això, 
i m’aguante. 

I si vostès consideren que l’humor d’un programa representa tota aquella televi-
sió en general, doncs, s’equivoquen moltíssim. I continuen per aquest camí cada ve-
gada que es fa una broma dient que en TV3 se ridiculitza els castellanoparlants o no 
sé què. En TV3 es fa un programa de paròdia, i es ridiculitza els animals en Natura 
sàvia, i encara no he vist cap animal que proteste.
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És a dir, les persones que aguanten –o els col·lectius– un programa d’humor han 
de fer un esforç per aguantar això dins de la tolerància que caracteritza la gent en 
societats que permeten l’humor.

I quan vostès volen carregar-se un programa d’humor s’estan carregant moltes 
coses. Pensen només, per un moment, que la ironia i la sàtira i aquesta mena de pro-
grames i publicacions, en règims totalitaris, sempre són els més perseguits. Només 
haurien de pensar això una miqueta.

El president

Senyora Sierra, li queden deu segons. Té la paraula. (Veus de fons.) Sí, li queden 
deu segons, descomptant el temps que l’han interromput. Té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Una parodia lo que hace es exagerar los rasgos de algo. Pero es que aquí no exis-
te ningún colectivo que no quiera que se den clases ni en catalán ni en inglés. Han 
cogido un colectivo que no existe para ridiculizarlo. 

De la misma manera que se dedican a insultar a los votantes de Valls. Y esto no 
hay humor que justifique que nos llamen hijos de puta. (L’oradora mostra un full a 
la cambra.)¿Usted cree que somos unos hijos de puta, señor Sanchis?

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Ni jo soc indigne, senyor Martín Blanco, ni vostès són res de tot això. I, en últim 
cas, escolte, ni jo faig meues sempre les paraules de col·laboradors de TV3. Perquè 
ja n’hi ha prou amb això. 

Si vol li dedicarem al tema una altra sessió per explicar-li quina és la diferència 
que marca el llibre d’estil respecte a lo que es pot opinar i respecte al lloc que ocu-
pes en aquella casa. Si ets un contertulià, si ets un analista, si ets un showman, si ets 
un periodista... No, no, i ho discutirem en una altra pregunta, i tindrem temps. Dei-
xen d’ensenyar el cartell que al final ja el veig, home, no val... (Rialles.) Si al final... 
Caram! «– Mire, mire!» Ja el mire! Si sempre treuen cartellets, si sempre estic lle-
gint-los. Si m’estic fent..., al final faré proves de miopia i d’això gràcies als seus car-
tellets.

Escolte, era, és, un programa de sàtira, dels més importants que es fan a la tele-
visió occidental en aquesta part del món. En aquest programa, a vostès, no els diuen 
res de tot això, i estava parlant del programa. Facen el favor d’entendre l’humor com 
lo que és i deixar-nos de fer agre l’humor. Que només ens faltava que al final no po-
guérem ni riure’ns de nosaltres mateixos.

I, efectivament, estic molt content que el meu personatge em parodie i que diga 
«a fer la mà».

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la col·laboració 
entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de Televisions Locals per a 
donar difusió al món casteller i la previsió per a les pròximes temporades

323-00069/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la cor-
poració i la Xarxa de Televisions Locals, i la formula la diputada Jenn Díaz, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.
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Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Jo, senyor Sanchis, li faré una pregunta so-
bre los puñeteros castells. 

La temporada 2016, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de 
Televisions Locals van signar un conveni per coproduir sis de les principals diades del 
calendari casteller, un conveni que s’ha anat ampliant les dues darreres temporades, 
2017 i 2018, amb l’objectiu anunciat de donar una major difusió al món casteller.

Voldríem saber quina valoració en fa la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals d’aquesta col·laboració amb la Xarxa de Televisions Locals i si hi ha inten-
ció de renovar-la de cara a la temporada vinent, ja que recordem que es tracta d’un 
acord de col·laboració que s’ha de renovar anualment. I, en cas afirmatiu, en quins 
termes està previst firmar aquesta col·laboració.

Cal tenir en compte a més que a la darrera Comissió de Control el senyor Gor-
dillo ja va expressar el compromís de Catalunya Ràdio vers el fet casteller de cara 
a la temporada vinent, amb la voluntat d’ampliar fins i tot l’aposta radiofònica. Vol-
dríem saber també quina és la previsió de TV3 en aquest sentit, tant pel que fa al 
programa Quarts de nou, com pel que fa a les retransmissions castelleres.

Moltes gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, senyor president. He tingut un moment de pànic, em pensava que m’ana-
va a preguntar sobre los castellers i Polònia, i no sé si aquest món està content amb 
Polònia o no; puc pensar que no hi ha ningú content amb que li facen bromes.

Bé, efectivament, nosaltres vam fer aquell conveni, que tenia, per dir-ho així, un 
punt d’explicació molt clar. La preocupació, també, o l’interès que tenia tot el món de 
les televisions locals, televisions municipals, públiques o privades, segons els casos, en 
transmetre unes exhibicions i unes competicions que els interessen molt directament. 
I, a més, que demanen –que aquest és el punt interessant per a Televisió de Catalunya– 
un esforç de personal, recursos tècnics, etcètera, que nosaltres sols no podíem cobrir.

Aleshores es va pactar, es va fer aquest acord amb la XAL, es va fer aquest acord 
també amb el món casteller. Tots n’hem quedat satisfets, nosaltres, més encara. Ens 
agradaria possiblement ampliar el que fem de castellers, però, clar, això depèn del 
conveni, depèn d’aquest acord. Aquest acord marca les hores que podem fer en di-
recte, en diferit, etcètera, què fa la XAL, què no fa la XAL; ens hem distribuït els 
papers. I nosaltres tenim ara més aviat un paper de calaix de sastre, de recollir totes 
aquestes competicions i fer-les en un programa que explica el fet casteller però en 
diferit, i ells fer-les en directe.

Evidentment, l’any que ve, si la XAL i els representants del món casteller i els 
«espònsors» també així ho consideren, continuarem amb el conveni, o si poguérem 
ho ampliaríem, però les bases que hem fixat ara han costat molt, i tot el món de les 
televisions municipals i la XAL estan bastant d’acord i bastant contents amb la fór-
mula que s’ha adoptat finalment.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre l’objectiu 
del programa Adolescents del canal Icat

323-00070/12

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre l’ob-
jectiu del programa Adolescents, i la formula el diputat Rubèn Wagensberg, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.
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Rubèn Wagensberg i Ramon

Gràcies, president. Bon dia, director. Diumenge passat, iCat va estrenar el pro-
grama Adolescents; iCat, un espai audiovisual multiplataforma adreçat a joves entre 
tretze i vint anys, i que tindrà una periodicitat setmanal. El programa, que té la seva 
versió a Youtube, i també per Instagram, es conforma a partir de continguts d’en-
treteniment, però també amb informació de servei i amb una entrevista a fons a un 
personatge conegut pel jovent. Així doncs, és un programa amb una clara voluntat 
d’atreure nous públics, en aquest cas, els adolescents, després d’haver engegat ja un 
programa per als més petits, l’iCat Kids.

Entenem que el programa sorgeix a partir de la col·laboració amb els creadors 
de la pàgina web adolescents.cat, que és efectivament un portal de referència per al 
jovent del nostre país, com així ho demostren les excel·lents dades registrades als di-
ferents observatoris de comunicació durant els últims anys.

Voldríem saber, doncs, com s’ha gestat aquest nou programa i quins objectius es 
fixa? Quina és la valoració després de la primera emissió del programa? Quins al-
tres projectes s’estan treballant per acostar la ràdio al públic adolescent? I amb quins 
nous projectes estan treballant d’una forma una mica més general a iCat?

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, bon dia. Té la paraula.

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

Bon dia. Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, un dels reptes que té 
la ràdio pública és precisament arribar a públic nou, a un públic més jove. El con-
junt de les emissores de Catalunya Ràdio té una mitjana d’edat força alta, i, pre-
cisament, iCat, el que creiem és que s’ha de dedicar a intentar conquerir un tipus 
d’oient que, a més a més, generacionalment, cada cop li costa més escoltar la ràdio 
tradicional, no?

És per això que l’aposta digital pretén captar aquest oient en aquests entorns on 
ells consumeixen els continguts; és per això que aquest programa, Adolescents, d’iCat 
és innovador perquè es projecta no només a la FM i no només a l’aplicació i a la web 
de Catalunya Ràdio i d’iCat, sinó que es fa a YouTube directament, té un perfil d’Ins-
tagram que, en pocs dies, ha tingut moltes seguidors i, per tant, intentem ser allà on la 
gent jove és.

Teníem l’assignatura pendent d’adreçar-nos als joves, als adolescents i, com vostè 
deia, és un públic d’entre tretze i vint anys i ens fa la impressió que un projecte tan 
consolidat com era Adolescents.cat, amb la llarga tradició que té a la xarxa, era una 
bona manera de fer aquest programa.

Estem molt contents de l’arrancada, perquè hem arribat a les 10.000 visualitza-
cions del primer programa, 14.000 visualitzacions de tots els vídeos del canal que 
hem creat d’Adolescents iCat i a Instragram tenim 3.500 followers. Per tant, l’arran-
cada ha sigut positiva. A més a més, és innovador per la manera com es fa el progra-
ma i creiem que és una manera d’aprendre la lliçó per fer altres projectes.

I, com que, en l’anterior sessió, em sembla que vam dir que faríem alguna cosa 
amb iCat, que aquesta és una, però a l’anterior havíem... o sigui, cada vegada anem 
dient que tenim alguna coseta, no? Estem treballant, sobretot, ara, que farem una 
crida per a projectes digitals, amb algun tipus de programa també adreçat al públic 
jove.

El president

Passem, doncs, a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions de la 
corporació, sobre el programa eduCAC i la formula el diputat Josep Riera, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.



DSPC-C 115
23 de novembre de 2018

Sessió 6 de la CCMA  18

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

322-00047/12

Josep Riera i Font

Gràcies. El CAC ha posat en marxa el programa eduCAC, llargament treballat, 
que té com a objectiu fomentar l’esperit crític dels alumnes dels centres educatius 
catalans, davant els continguts que reben per les diferents pantalles, i fomentar el 
bon ús d’aquests dispositius.

El projecte, que lidera el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració 
amb el Departament d’Ensenyament, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i la fundació bancària «La Caixa», pretén 
ajudar els joves en l’ús del mòbil i les xarxes socials, davant la proliferació de la pu-
blicitat i les fake news o infoxicació, com ja fa anys en va dir el president Puigdemont, 
i també ajudar-los a analitzar els valors que transmeten els influencers, els youtubers.

Des del nostre grup, Junts per Catalunya, felicitem tots els implicats en la im-
plantació d’aquest projecte, perquè no només es tracta que els dispositius que tots 
usem diàriament també entrin a les aules, sinó que hi entrin de la mà dels millors 
criteris possibles per usar-los de la millor manera possible.

Senyora Llorach, més enllà d’aquesta felicitació, quina valoració es fa des de la 
corporació d’aquest projecte i quins objectius s’han marcat respecte als resultats que 
se n’esperen?

El president

Gràcies.
Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA (Núria 
Llorach i Boladeras)

Gràcies, senyor president. Senyor diputat. A veure, adreçar-nos al públic adoles-
cent i jove és un dels reptes estratègics de la corporació. I implicar-nos en aquest 
projecte d’educació mediàtica, doncs, a mi, personalment, m’ha fet molta il·lusió, ja 
que aquest projecte del CAC és hereu d’un projecte que vaig iniciar jo, el 2003, quan 
era consellera del CAC, que eren els premis CAC a l’escola i que formen part d’una 
de les potes importants d’aquest projecte eduCAC. Per tant, important ser-hi perquè, 
com deia vostè, cal estimular el sentit crític dels nostres joves.

Com ens hi implicarem, la corporació? Ens hi implicarem a tres nivells, bàsica-
ment. El primer nivell serà que estem preparant una campanya de conscienciació per 
emetre per ràdio i per televisió, i en donarem difusió, evidentment, i es passarà gra-
tuïtament, en base a l’àmbit de responsabilitat social corporativa que fa la corporació. 
Es farà al primer trimestre del 19.

El segon nivell és la presència de continguts d’educació mediàtica tant a pro-
grames de TV3 com de Catalunya Ràdio, diferents programes treballaran diferents 
temàtiques que vostè mateix ha anomenat, com pot ser l’ús responsable del mòbil, 
les fake news, la perspectiva de gènere o els estereotips i ho traslladaran a progra-
mes de referència, com pot ser l’InfoK, però no només en aquest, sinó als programes 
adreçats a grans públics, com el Tot es mou, o els mateixos programes informatius. 
I, pel que fa a la ràdio, el programa Popap, de tendències a les xarxes socials, de 
Catalunya Ràdio, o L’Ofici d’educar o l’iCatKids o el nou espai aquest, Adolescents 
iCat, que en feia referència el director de la ràdio fa un moment, també abordaran 
aquestes qüestions.

I, per últim, nosaltres, com saben tenim gairebé 18.000 joves escolars entre deu 
i setze anys que visiten les instal·lacions de TV3 i Catalunya Ràdio cada any i, per 
tant, farem un treball coordinat previ amb el centre educatiu, abans de la visita, de 
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cara a poder incidir en tots aquests aspectes que els mateixos educadors considerin 
més importants.

Se m’ha acabat el temps.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Llorach.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la previsió de 
l’impacte de la Marató del 2018 i les novetats que introduirà

322-00054/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la pre-
visió de l’impacte de La Marató del 2018, i la formula el diputat Gerard Gómez del 
Moral, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Gerard Gómez del Moral

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. Li fem una pregunta que, en 
general, solem fer cada any, per aquestes dates, però, efectivament, estem pròxims al 
proper 16 de desembre, que, com tots vostès saben, se celebra la vint-i-dosena edició 
de La Marató, una edició, la d’enguany, dedicada al càncer, que, com vostès diuen en 
la seva pròpia campanya, és la primera causa de mort entre homes, la segona entre 
dones, però, a més a més, si no ho dic malament o no ho tinc mal entès, crec que és 
el motiu pel qual s’ha fet La Marató en més ocasions, no?, aquesta serà la quarta. I la 
resposta, diguéssim, social, davant de La Marató, sempre ha sigut un èxit, no només 
per les xifres de recaptació, que són especialment altes, justament, en els anys que 
s’ha centrat l’edició en el càncer, sinó també per la resposta social i és sabut per tot-
hom, no?, els centenars d’actes que es fan al llarg i ample del nostre país, d’entitats, 
de clubs esportius, de federacions, associacions, que s’impliquen d’una manera molt 
lloable en què l’objectiu de La Marató vagi bé.

Dèiem que, justament, en els anys en els quals s’ha dedicat al càncer, ha tingut, 
probablement més implicació, fins i tot, no?, segurament, d’una banda pels estralls 
socials que genera aquesta malaltia i que, sens dubte, a molta gent li ha tocat de prop.

Per tot això i sabent la importància que té La Marató, no només perquè sigui del 
càncer, sinó que té La Marató com a projecte vital, m’atreviria a dir, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, li volíem preguntar quin és el capteniment de 
la corporació respecte a aquesta edició de La Marató i quines són, diguéssim, nove-
tats o plantejaments que tenen vostès, tant pel que fa a la mateixa recaptació com de 
programació, de sinèrgies entre ràdio i tele. En fi, una mica com plantegen, doncs, 
aquesta edició de La Marató de l’any 2018.

El president

Gràcies.
Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, deixi’m començar convidant-los a totes 
i a tots a participar activament el dia 16 en aquesta Marató. Els esperem a tots o aquí 
a Barcelona, a la seu telefònica d’aquí Barcelona o a la de Tarragona, Lleida o Giro-
na, per contribuir en aquesta causa solidària, que és orgull de tots els treballadors i 
treballadores de la corporació, tant de Catalunya Ràdio com de TV3.

És important la recaptació de diners, com molt bé deia el senyor diputat, però jo 
crec que una de les feines importants de La Marató i que es repeteix un any darrere 
l’altre és tota la part prèvia de sensibilització, no és només aquell dia que es dedica 
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tot el dia a fer el programa, que comença a la ràdio a les vuit del dematí i acaba a la 
televisió a quarts d’una, a la una de la matinada, sinó que és tota la feina prèvia que, 
durant tot l’any anterior, s’està fent.

És important que arribem a 225.000 joves de tot Catalunya amb les conferèn-
cies prèvies que es fan. Com vostè deia, activitats, n’hi han més de tres mil; volunta-
ris, n’hi han... més places de voluntaris tinguéssim, perquè, malauradament, ara, per 
exemple, una de les novetats, des de l’any passat, és que hem de fer un sorteig. La gent 
s’apunta durant quinze dies i, malauradament, tots no poden venir, i totes, perquè no 
hi caben i, per tant, fem un sorteig entre totes les persones que s’apunten per venir a 
col·laborar voluntàriament amb La Marató, perquè, sinó, les dos primeres hores que-
dava col·lapsat i ja no es podia apuntar la gent. Per tant, ara, deixem quinze dies, la 
gent s’apunta i, després es fa un sorteig, que això ho fem en col·laboració amb l’In-
cavol, amb el Departament de Benestar Social i Família. Tenim el disc; fem master 
class a les universitats, però, parlant una mica de...; tenim El llibre de La Marató, no 
ho oblidem, també.

Però les novetats, novetats per a aquest any. Quatre coses. Nous presentadors, com 
sempre, i aquest any tenim la Gemma Nierga i en Ramon Gener. La presentació del 
programa em sembla que es fa la setmana..., el 14 de desembre i és allà on els expli-
caran totes les novetats, a la roda de premsa.

Per a la ràdio, qui ho portarà aquest any? El suplement, com saben, aquest any, 
el porta en Roger Escapa, per tant, La Marató començarà, a la ràdio, amb en Roger 
Escapa.

S’està treballant en dos eixos: la investigació dona vida, que és la línia de la cam-
panya, i diferents novetats, per exemple, el contingut científic se centrarà en línies 
d’investigació més importants que hi ha a la lluita contra el càncer, perquè ja tenim 
resultats d’altres maratons del càncer i, per tant, aquestes experiències seran novetat 
en el programa.

La vida inundarà el plató de TV3, en sentit literal, tant la decoració, com la mú-
sica, com els protagonistes donaran un toc molt vital al programa, amb molt més 
humor.

El marcador incorpora sorpreses, deixin-me que no les desvetlli ara.
I, per primer cop, iCat farà una activitat amb La Marató, un concert gratuït amb 

artistes que actuaran en un format totalment diferent.
Per tant, novetats...

El president

Senyora Llorach...

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

...novetats i feina molt important, crec jo, de la corporació i de tot el poble de 
Catalunya al voltant de La Marató, perquè, com va dir un presentador nostre, «allò 
és la festa major de Catalunya».

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les accions empreses 
per fer més visible l’esport femení, oferir una informació equilibrada i 
feminitzar els programes esportius en el darrer any

322-00056/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre les ac-
cions empreses per fer més visible l’esport femení i la formula la diputada Jenn Díaz, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.
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Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. Un recent estudi de l’equip del col-
lectiu On són les dones feia palesa un cop més la infrarepresentació d’opinions fe-
menines en els diferents mitjans de comunicació. Si, habitualment, aquestes dades 
ja revelen que la presència de veus femenines en els mitjans està per sota de la peri-
tat tècnica, el cas de la informació esportiva és especialment greu i es va evidenciar 
durant l’últim mundial de futbol, que es va celebrar els mesos de juny i juliol d’en-
guany: només una de cada deu opinadors la va aportar una dona.

En aquest informe, sobre el mundial de futbol masculí, s’explica que, de les 1.146 
opinions arran d’aquest esdeveniment en els diferents mitjans de comunicació, tan 
sols 101 eren opinions de dones. En els mitjans en paper, la xifra és d’un total de 85 
sobre 881, però ens volem centrar en les xifres de ràdio i televisió, que són les que 
afecten aquesta comissió.

Pel que fa a la ràdio, tant pública com privada, d’un total de 207 opinions 
 recomptades durant el mundial, només catorze corresponien a dones, és a dir, ni un 
7 per cent de la representació. I, pel que fa als programes de la corporació, aquestes 
són les dades. A El Matí, de Catalunya Ràdio, no hi va haver cap dona opinant sobre 
el mundial. Al Tot Costa, un total de 6 dones i 41 homes i, a El Club de la Mitja Nit, 
que s’emet per ràdio i televisió, la presència de les dones no va superar el 10 per cent. 
Evidentment, ens neguem a pensar que, en aquest país, no hi ha prou dones perio-
distes que puguin fer informació esportiva, en aquest cas, relativa al món del futbol.

Per tant, ens agradaria saber què és el que s’està fent des de la corporació per 
augmentar la presència de dones als programes esportius i, de pas, també què s’està 
fent per fer visible l’esport femení i oferir una informació equilibrada als diferents 
programes esportius.

Gràcies.

El president

Gràcies. 
Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, conec les dades de l’estudi a què vostè 
fa referència, però, com sap, l’autoritat de regulació audiovisual és el CAC i nosaltres 
sempre anem als estudis del CAC i el que he volgut és fer una feina de mirar què havia 
passat tot l’any 18, perquè allò són unes setmanes molt concretes de l’any, què havien 
fet els nostres departaments d’esports durant l’any 18, per poder-li donar, aquí, algunes 
xifres i algunes dades. Per exemple, de l’1 de gener del 18 fins al 21 de novembre, hi 
ha hagut 364 informacions relacionades amb l’esport femení o amb dones esportistes 
en els telenotícies de TV3, que és la finestra que té màxima audiència a la corporació; 
364 notícies vol dir, i que –encara no hem acabat l’any–, vol dir que, com a mínim, 
cada dia hi ha hagut una notícia vinculada a l’esport femení.

Hem parlat d’esport femení en 650 edicions del Telenotícies al llarg de l’any; sa-
ben que hi ha dues edicions, la del dematí i la del vespre. Destaquen diverses... Lliga 
Iberdrola de Futbol, la Uni Girona en la competició europea de bàsquet, el campio-
nat europeu de natació, els Jocs del Mediterrani, etcètera.

Específicament, donem suport al futbol femení, formant part del projecte Orgu-
llosa, de la Federació Catalana de Futbol.

És suficient, tot això? No, segurament, no. Segurament, cal fer i fer molt més i cal 
que hi hagin més dones, com vostè deia, comentant els partits de futbol del mundial. 
Però sí que estem intentant que els continguts esportius dels nostres mitjans reflecteixin 
sempre les fites i els partits més rellevants de l’esport femení, a casa nostra, i, per exem-
ple, no només en els telenotícies, sinó que, quan hem creat un espai d’esport per des-
cobrir Catalunya fent esport, qui ha estat la conductora del programa ha estat una gran 
esportista, com és Núria Picas, que ha sigut la que ha fet el programa aquest Aire lliure.
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Per tant, sí que intentem que l’esport femení estigui en tota la programació de la 
casa i, com dic, és un tema en què hem de seguir treballant i segur que hem de mi-
llorar, però que portem un parell d’anys... He demanat dades comparatives d’anys 
anteriors i, realment, s’ha fet un salt impressionat del 2014-15 fins ara, pel que fa a 
la presència de l’esport femení, sobretot, en els àmbits dels informatius.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre la 
integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa 
d’Amazon

323-00064/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre la 
integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa, d’Amazon, 
i la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies. Hem sabut fa unes setmanes la notícia que els continguts de Catalunya 
Ràdio i TV3 es poden trobar al servei de veu Alexa, d’Amazon, i que aquesta ini-
ciativa és pionera en el nostre entorn. Hem de celebrar que hi hagi continguts en 
català en aquest servei d’una companyia d’abast mundial, com és Amazon, i això, 
més enllà del que suposa d’aprofundiment en la innovació tecnològica en els mit-
jans públics catalans.

No m’allargo més, perquè prefereixo que sigui el responsable dels mitjans digi-
tals qui em situï l’abast d’aquest projecte.

Per tant, senyor Gordillo, expliqui’ns, si us plau, quina és la magnitud d’aquest 
acord per a Catalunya Ràdio i TV3, i quina repercussió, se suposa que positiva, tin-
drà per als mitjans públics catalans.

El president

Gràcies.
Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA

Gràcies, senyor president. Doncs, senyor diputat, la magnitud de l’acord és un acord 
estratègic que hem signat amb Amazon per oferir continguts en català integrats en 
aquest assistent de veu, que es diu Alexa, i que ha arribat al mercat espanyol a finals 
del passat octubre.

Som l’únic mitjà de comunicació que ofereix continguts en català des de l’inici i, 
per tant, jo crec que això explica una mica també una de les obligacions que tenim els 
mitjans públics del país, que és garantir que en la llengua pròpia hi hagi continguts in-
formatius, d’entreteniment, etcètera, de qualitat en el màxim de plataformes possible.

I, per tant, doncs, la nostra implicació, des del primer moment, amb quatre contin-
guts concrets, que són dos de TV3 i dos de Catalunya Ràdio, són els titulars del Tele-
notícies Vespre, els titulars de Catalunya Informació, de l’últim butlletí de Catalunya 
Informació, la portada diària de Mònica Terribas i la previsió del temps de TV3 esta-
ran accessibles en aquests dispositius i són els, de moment, únics que estan en català.

La prioritat en aquest llançament ha estat el contingut informatiu. Hem fet un 
exercici per identificar quines peces audiovisuals amb uns formats i unes durades 
determinades que les fessin aptes per al consum a través d’aquests assistents hi en-
caixaven millor, i alhora, hem volgut servir continguts de rellevància informativa 
que siguin d’utilitat per als usuaris d’aquest dispositiu.
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Les primeres dades són modestes, però són positives. Hem tingut gairebé 3.500 
usuaris, que no està malament, i més de 14.300 reproduccions en total.

No ens quedem quiets i ja estem treballant en una integració semblant a aquesta 
amb Google Assistant i el compromís que tot el que vagi sortint i en què TV3 i Ca-
talunya Ràdio hi puguin ser creiem que és part de la nostra obligació.

El president

Gràcies.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre el 
creixement dels perfils de la Corporació a les xarxes socials i el seu 
impacte

323-00071/12

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Catalunya Ràdio, sobre el 
creixement dels perfils de la corporació a les xarxes socials, i la formula el diputat 
Ruben Wagensberg, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Els propers cinc anys, un 27 per cent dels espectadors actuals 
de televisió canviaran els hàbits i s’informaran de les notícies, sobretot, a través de 
les xarxes socials. Així ho recull l’Informe anual sobre televisió i mitjans de comu-
nicació de la multinacional sueca Ericsson, que es publica des de fa nou anys i que 
s’ha convertit en una referència mundial.

L’informe estudia el canvi d’hàbits dels espectadors de televisió, no dels oients de 
ràdio, però la dada és igual contundent: un 27 per cent dels espectadors de televisió 
canviaran d’hàbits i s’informaran, sobretot, a través de les xarxes socials. Per això, 
que els perfils de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a les xarxes socials 
tinguin més o menys seguidors és una dada important per al present, però, sobretot, 
serà crucial en els pròxims anys, d’una banda, per aquest canvi d’hàbits que preveu 
l’informe Ericsson, però, per l’altra banda, perquè ja, avui, la proporció de persones 
joves que basen la seva dieta mediàtica en les xarxes socials és majoritària.

Aquest mes d’octubre, per cert, Catalunya Ràdio, líder a les xarxes socials, amb 
més de 103.000 usuaris únics; això vol dir que ha crescut un 47 per cent respecte a 
l’any passat.

Ja sabem que la corporació és activa a les xarxes socials, tant en fomentar la fi-
delització dels espectadors i els oients, com en fomentar la participació de la crea-
ció de nous públics. Però quins resultats està donant la seva activitat a les xarxes? 
És a dir, quina és la resposta dels diferents públics a aquesta activitat? I quina va-
loració en fan? N’estan contents?

El president

Gràcies.
Senyor Gordillo, té la paraula.

El director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, estem contents? Sí, perquè no hi ha ha-
gut un creixement només atribuïble a la demanda d’informació i d’actualitat dels úl-
tims mesos i anys, sinó que aquesta major demanda informativa o ha coincidit en el 
temps o ha anat lligada amb una sèrie de millores i d’apostes digitals que ha fet, per 
una banda, que aquest creixement sigui de qualitat i, segon, que fidelitzem molts dels 
nous usuaris de les nostres webs, aplicacions i xarxes socials.

Jo porto també cartellets (l’orador mostra un full a la cambra), però són amb nú-
meros, que expliquen el creixement de les xarxes socials de TV3, Catalunya Ràdio o 
del conjunt de la corporació. Al 2016 hi havia 7 milions i mig, 7.466.000 seguidors 
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a Facebook i a Twitter; el 2017, el creixement va ser del 13 per cent i el 2018, hem 
tornat a créixer un 13 per cent, amb el fet que superem els 9 milions i mig de segui-
dors i que hem incorporat molts seguidors també en una nova xarxa social, on hem 
entrat amb una certa estratègia, que és Instagram.

No són només dades quantitatives, sinó també qualitatives. (L’orador mostra un full 
a la cambra.) El 2016, superàvem els 600.000 tuits en la conversa a les xarxes; el 2017, 
hi va haver un creixement de més del 500 per cent de conversa, això vol dir volum de 
tuits sobre continguts de TV3 i, aquest any, un creixement del 25 per cent, que és molt 
meritori, tenint en compte que veníem d’un creixement del 500 per cent.

Són dades de Televisió de Catalunya i que obtenim a través de Kantar i, per tant, 
que indiquen, per una banda, que els continguts de televisió són interessants i, per 
altra banda, que l’activitat a Twitter genera conversa, rellevància, debat, etcètera.

La cobertura digital dels mitjans de la corporació ha passat d’un 28 per cent, el 
2016 (l’orador mostra un full a la cambra), al 41 per cent, el 2018; això vol dir po-
blació a Catalunya que accedeix a Internet, doncs, fa dos anys impactàvem sobre un 
28 per cent i, actualment, amb un creixement del 7, el 2017, i del 6 per cent aquest 
any, superem el 40 per cent i, per tant, alguns discursos que sovint es fan, sobre els 
quals els mitjans públics perden gent amb tot això del Procés, en aquest cas, no seria 
correcte.

I, si em permet, senyor president, i soc molt ràpid, (l’orador mostra un full a la 
cambra), el creixement de Comscore, i això vol dir web i aplicació de TV3, és de 
gairebé 2 milions d’usuaris, amb un augment de l’11 per cent aquest any, i, com vos-
tè ha dit, senyor diputat, Catalunya Ràdio (l’orador mostra un full a la cambra) ha 
estat líder a l’octubre, superant els 800.000 usuaris i un creixement del 24 per cent, 
que venia d’un creixement del 229 per cent de l’any passat a Comscore.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’adquisició dels 
drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació econòmica de la 
Corporació

322-00046/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre l’ad-
quisició dels drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació econòmica de la 
corporació i la formula el diputat Josep Riera, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies. Molta gent, com ara jo, s’alegra que el futbol de màxim nivell torni a 
TV3, una cosa que ha de ser normal en qualsevol televisió amb vocació nacional i 
que haurà de ser-ho quan siguem una república. Esport de màxim nivell, en català, 
a la televisió de Catalunya, com la informació, com l’entreteniment, com la cultura.

Però l’escalada de preus en l’adquisició de drets d’emissió del futbol han allunyat 
la Lliga espanyola i la Champions de la televisió en català, i és una pena, no només 
per als que ens agrada el futbol i els esports, sinó per a tots els que creiem que Ca-
talunya mereix una televisió de màxim nivell en tots els aspectes.

Per això, Junts per Catalunya ens congratulem que Televisió de Catalunya hagi 
adquirit els drets amb un acord amb Mediapro per emetre deu partits de l’actual Copa 
del Rei i, més, tenint en compte que l’última final de copa, que es va disputar al mes 
d’abril passat, entre el Barça i el Sevilla, no va poder ser emesa per raons econòmi-
ques, com sí que era habitual cada any i, sobretot, quan la disputava un club català.
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La pregunta és, senyora Llorach, quines possibilitats hi ha de tenir futbol i es-
ports de màxim nivell a TV3 i si hi ha restriccions pressupostàries que ens allunyin 
d’aquest propòsit.

El president

Gràcies.
Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

Gràcies, senyor president. Senyor diputat. Avui, deu ser el dia de les gràfiques. 
(L’oradora mostra un full a la cambra.) La meva és més petita, no sé si la veuran o 
no. Els drets esportius a Televisió de Catalunya han passat de 50 milions, el 2010, a 
10 milions, a tancament del 2018. Això li exemplifica què passa amb el tema pres-
supostari a casa nostra, que vostès coneixen bé, perquè n’he parlat a bastament en 
aquesta comissió de control.

Sí, ens en congratulem d’haver pogut comprar la Copa del Rei: 2 milions, la 
Copa del Rei, exactament. Estem contents perquè hi participen quatre equips ca-
talans i això vol dir que donem el futbol dels equips de casa nostra i que esperem 
que hi hagi sort i avancin en les eliminatòries i, per tant, puguin estar en els set-
zens, quarts i als quatre partits de semifinals. La final s’ha de comprar a part, no la 
tenim. No sabem si l’any que ve la podrem comprar o no, en funció de quina sigui 
la subhasta i del preu que surti.

L’evolució del mercat audiovisual dels drets esportius ha evolucionat cap a una 
competència i uns preus que han arribat a uns nivells que, evidentment, la televisió 
pública d’aquest país n’ha tingut de quedar fora, la corporació, i no només nosaltres, 
eh?, sinó la majoria d’operadors audiovisuals en obert. Són més de 1.300 milions 
d’euros en joc, entre Orange, Movistar i Vodafone, per a la Lliga i la Champions; 
això són molts i molts diners i, abans, ja els he dit quin era el pressupost de l’avant-
projecte de pressupost que havíem presentat, que era de 251 milions. Per tant, com-
prar molts drets esportius queda totalment fora de les possibilitats de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Creiem que hem de fer un esforç i que hem de seguir tenint futbol a la Corpora-
ció i als mitjans públics de la corporació. El futbol és el contingut que té més capa-
citat d’aportar audiència nova i diversa a la cadena i, per tant, creiem que ho hem de 
seguir intentant i, en tot allò que puguem, ser-hi i tenir-ne els drets.

Per tant, estem contents d’haver pogut comprar la Copa del Rei i esperem poder 
disposar de finançament per poder comprar la final, si és el cas que hi arriba algun 
dels quatre equips catalans, que esperem que sigui així.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la previsió de nous 
nomenaments en l’àmbit d’actuació de la Corporació

322-00050/12

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre la pre-
visió de nous nomenaments en l’àmbit d’actuació de la corporació, i la formula la 
diputada Andrea Levy, del Subgrup Parlamentari Popular. Té la paraula.

Andrea Levy Soler

Moltes gràcies. Senyora Llorach. Com hem sabut per informacions a premsa, sap 
vostè si hi ha un acord per a la renovació a les direccions i als caps d’informatius de 
TV3 i Catalunya Ràdio?
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El president

Senyora Llorach, té la paraula.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA

No és competència d’aquesta presidència aquest tema. Com vostè sap, el Consell 
de Govern, el nomenen els diputats i diputades i serà el pròxim Consell de Govern 
que decidirà si hi han canvis o no en les direccions dels mitjans i en les direccions 
d’informatius de la casa.

El president

Gràcies. Senyora Levy té la paraula.

Andrea Levy Soler

Sí. Feta la pregunta i com ja he rebut del senyor Sanchis, vull fer una reflexió. 
En un llibre que publica recentment l’Ignacio Peyró, que és amic meu, diu: «La nos-
talgia es una industria cultural, en nuestro tiempo acelerado uno puede casi sentir 
nostalgia del presente.» 

El senyor Sanchis em va dir recentment que jo feia nostàlgia o tenia nostàlgia d’uns 
programes de TV3 que potser distorsionaven el punt de vista que jo tenia ara sobre el 
que s’emet a TV3. Vostè ha parlat aquí en aquesta comissió –perdoni que ara m’adreci 
al senyor Sanchis– sobre el que era normal o no era normal a TV3. Jo crec que a tots 
ens hauria de sorprendre, i a vostè mateix l’ha sorprès, que l’entrevista a la cap de l’opo-
sició fes un 6,7 per cent s share i es veiés per 178.000 persones. Tres vegades menys del 
que els veuen quan hi ha líders independentistes. Això ens fa pensar que tot i que pot-
ser ningú ha de menysvalorar la seva capacitat i la seva influència en l’activisme polític, 
senyor Sanchis, és veritat que hi ha un biaix en les seves reflexions i la seva direcció a 
TV3 i els programes que es fan que fa que hi hagi una part de la societat catalana, que 
és més del 50 per cent, que hagi desconnectat de TV3. 

I per això em reitero en la pregunta que feia a l’inici, perquè aquest Parlament va 
aprovar recentment una resolució per reprendre el dictamen de la ponència del 2007 
que reclamava el retorn a les regles de majoria, hi hagués llei o no, i que no va comp-
tar amb els grups independentistes que donen suport al Govern. Perquè en aquests 
moments sabem que s’estan negociant el repartiment de les direccions de TV3 per 
fer-ne un ús polític i perquè, evidentment, la televisió i la ràdio pública de Catalu-
nya sigui una corretja de transmissió de l’independentisme que exerceix el Govern.

La reflexió és: si aquestes dades que donen quan s’entrevista líders no indepen-
dentistes, com és el cas d’aquest menys de 7 per cent de share, que és tres vegades 
menys que els líders independentistes, no els fa reflexionar que estan fent una tele-
visió que no és per a aquells que com jo fa temps vèiem TV3 perquè ens sentíem 
representats i en aquests moments ja no trobem a la programació el reflex d’aquest 
pluralisme ni programes que tinguin un contingut en el qual ens puguem sentir iden-
tificats.

El president

Senyora Llorach.

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

Sincerament, senyora diputada, no sé què em pregunta. Només dir-li que aquest 
Consell de Govern, que en aquests moments està exercint al capdavant de la corpo-
ració, va ser escollit per àmplies majories –que fa un moment ha dit que tornàvem a 
la llei de majories–, per 105 vots, que això és una àmplia majoria d’aquesta cambra.

Per totes les reflexions que ha fet al voltant de les afirmacions del senyor Vicent 
Sanchis, li passaria la paraula a ell perquè li contestés.

El president

Senyor Sanchis.
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El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. Hi ha una mitjana a aquestes hores d’audiència, i sobretot els 
diumenges, que sol ser bastant baixa. No és un gran dia, el diumenge, per a TV3. 
I és bastant baixa vol dir que a vegades és del vuit, del nou.

Una entrevista, és veritat, a líders, com vostè diu, independentistes o altres in-
dependentistes, tenen més audiència, però això em fa pensar que si efectivament hi 
havia una crida per Twitter cridant al boicot, perquè els independentistes no mira-
ren l’entrevista, els que van quedar no eren independentistes; doncs, és una xifra que 
està molt bé. Vull dir, un 6 per cent.

I com que resulta que vostès parlen de xifres moltes vegades sense tindre les 
dades, que les podrien demanar, si vol li explique una mica l’últim programa que 
hem estrenat, per dir-ho així, l’horitzó d’audiència que té. És el programa La nit 
dels Òscars que vam fer anit, i l’estudi d’audiència –i ho dic perquè després hi 
haurà una altra pregunta sobre això, m’agradarà molt seguir més en això– diu: «El 
programa aconsegueix quotes més altes en targets en els que habitualment TV3 
no té tanta força, contribueix a ampliar el perfil de la cadena. Les quotes en joves, 
excel·lents, i això sense expulsar els de més de seixanta-cinc anys. En individus de 
quaranta-cinc a seixanta-quatre anys, encara que sigui inferior, no deixa de ser una 
dada molt positiva també. L’estrena aconsegueix quotes molt altes a Barcelona ciu-
tat.» I també entra l’índex socioeconòmic, el que seria IC + ID, el que seria l’antiga 
classe social mitjana i mitjana baixa.

El que vull dir-li és que hi ha una gent que parla amb una alegria del que són 
les audiències i del tipus de públic que mira TV3, que m’agradaria que ho feren en 
base a informes.

Després, em sembla que en tenen un que és una enquesta del CEO, ja ho par-
larem. Jo en tinc moltes, d’enquestes del CEO, i molts d’aquests informes sobre el 
nostre target, sobre la gent que mira TV3, i no respon, en cap moment, al que diuen 
vostès. És una pena.

El president

Gràcies, passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions, sobre 
el nombre d’empreses que han renunciat al patrocini i el nombre de queixes rebu-
des perquè en dos programes hagin sortit presentadors mocant-se amb una senyera. 
I la formula el diputat Gerard Gómez del Moral, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el nombre 
d’empreses que han renunciat al patrocini i el nombre de queixes 
rebudes perquè en dos programes hagin sortit els presentadors o 
personatges principals mocant-se amb una senyera

322-00055/12

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies, president. Senyora Llorach, crec que l’enunciat era clar, per tant, 
no m’hi allargaré més. A les darreres setmanes hem tingut dos moments a la Tele-
visió de Catalunya on han sortit presentadors mocant-se amb la bandera nacional de 
Catalunya, és a dir, la senyera, i amb altres banderes a més a més, també amb l’este-
lada i amb d’altres països. Fins i tot ahir –i ara s’hi referia el senyor Sanchis– tam-
bé es va fer mofa, diguéssim, de l’himne nacional de Catalunya en un programa de 
Televisió de Catalunya. Per tant, m’agradaria saber quantes empreses han renunciat 
al patrocini amb la casa i quantes queixes han rebut perquè, diguéssim, es faci mofa 
amb els símbols nacionals de Catalunya.
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El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, cap i cap; cap empresa ha deixat d’anun-
ciar-se i no hem rebut cap queixa a l’Oficina d’Atenció a l’Audiència.

El president

Senyor Gómez del Moral, té la paraula.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Moltes gràcies. I com me n’alegro, com m’alegro que en aquest país ens puguem 
riure dels nostres símbols nacionals, com m’alegro que puguem fer befa de la nos-
tra senyera, com m’alegro que puguem fer befa del nostre himne nacional i no passi 
res. Perquè tenim l’exemple de l’Estat espanyol que un periodista, humorista, per fer 
un gag amb la bandera nacional, en aquest cas d’Espanya, la majoria de les empre-
ses d’aquell programa han cancel·lat el seu patrocini amb aquell programa, ha rebut 
amenaces de mort, ha rebut cancel·lacions en teatres, ha rebut un seguit d’insults per 
terra, mar i aire, no només ell, sinó també la seva família, que han denunciat. I fins i 
tot, l’ha denunciat la policia –la policia– per haver fet befa amb la bandera nacional, 
i fins i tot, hi havia tuïts de la Guàrdia Civil carregant contra el Dani Mateo.

Des d’aquí jo li vull enviar tota la meva solidaritat al Dani Mateo, també a tota 
la gent de El intermedio i de la Sexta que està patint aquest assetjament. 

I dir-li que ho celebro molt, perquè, diguéssim, tenim aquí mostres cada dia de 
sobre de què es pot fer humor i sobre el que no que és preocupant –que és preocu-
pant. Però sobretot ho celebro per una altra qüestió: perquè cada dia venen a dir que 
TV3 i els mitjans públics són nacionalistes i nacionalistes excloents i que aquí som 
tots supernacionalistes i no sé què i no sé què més, però resulta que en aquest país 
podem fer broma dels nostres himnes nacionals i els que deuen ser, imagino, nacio-
nalistes, nacionalistes excloents, etcètera, són els que fan campanyes d’escraches per 
fer bromes d’altres símbols nacionals, com són els espanyols.

(Alguns aplaudiments.)

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Afegir a la pregunta que, com deia abans, ni el programa Està passant ni el Po-
lònia han tingut cap contrapartida per posar humor crític i sàtira en el tema que 
vostè em pregunta. Afortunadament –afortunadament–, l’audiència de TV3 coneix 
i interpreta l’humor i la paròdia en els marcs de la llibertat d’expressió que té tota 
societat democràtica, i també ho fan les empreses anunciants que confien i aposten 
per donar suport a la televisió pública del nostre país i que vinculen les seves mar-
ques i les seves campanyes a les produccions de TV3. I en el cas que ens ocupa, són 
les que gaudeixen de més èxit.

Precisament, creiem que el l’audiència segur que valora dels nostres mitjans 
públics és que fomentin els valors democràtics com a principi essencial; la tole-
rància i la llibertat d’expressió ho són, i, per tant, hi estan reflectits, i la llibertat 
de crítica.

El programa Està passant ha estat una de les revelacions de la passada tempora-
da i les dades d’audiència continuen creixent, i per això el director ha decidit man-
tenir-lo a la graella. Igual que el programa Polònia, que fa tretze anys que fa crítica 
mordaç amb tots els protagonistes de l’arc polític, no els d’una banda o els de l’altra, 
tots, absolutament tots. I és un programa valent que no té equivalent, malaurada-



DSPC-C 115
23 de novembre de 2018

Sessió 6 de la CCMA  29 

ment, en d’altres televisions de l’àmbit d’Espanya; aquest tipus de crítica mordaç no 
la trobem en programes a Espanya.

Líder destacat d’audiència cada nit que s’emet, és tot un referent, i ho és gràcies 
a aquesta llibertat que hem d’intentar entre tots preservar.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la denominació del 
Molt Honorable President Quim Torra en determinats espais de TV3

323-00061/12

El president

Gràcies. Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Cata-
lunya, sobre la denominació del molt honorable president Quim Torra en determi-
nats espais de TV3. I la formula el diputat Francesc de Dalmases, del Grup Parla-
mentari Junts per Catalunya.

Té la paraula.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Una prèvia que fem sempre, nosaltres participem en 
aquesta comissió des del profund respecte a la institució del Parlament de Catalu-
nya, però destacant l’anormalitat que implica que l’expresidenta d’aquest Parlament 
i d’altres diputats, però sobretot l’expresidenta Carme Forcadell, sigui a la presó per 
permetre un debat, que és el que estem fent precisament avui. I, per tant, nosaltres 
aquest profund suport a ella, a tots els presos, a tots els exiliats i a tots els represa-
liats, que, a més a més, ara s’hi han afegit els alcaldes, que la fiscalia espanyola ha 
dit que encara manté encausats per la causa de l’1 d’octubre.

Senyor Sanchis, precisament perquè estem en l’ambient que estem –i la pregun-
ta, de fet, era una anècdota i l’anècdota no l’aixecarem a categoria–, quan el 27 d’oc-
tubre referint-se a una declaració institucional que feia el president Torra, al càiron 
va sortir «declaració institucional de Quim Torra» –i ja dic que no farem d’aques-
ta anècdota categoria–, però els que defensen molt l’Estatut, doncs, també haurien 
d’estar i saber que la Presidència és, per ella mateixa, una institució i que és respon-
sabilitat de tots, també dels mitjans públics, respondre i tractar aquesta institució 
com el que es mereix.

I hem fet sortir aquesta anècdota, que insistim que és una anècdota, perquè sabem 
de l’enorme professionalitat de tots els equips i tots els professionals de la casa, perquè 
sabem que també passa sovint que el context en el qual estem vivint fa que hi hagin 
referències que senzillament no s’ajusten. És a dir, en aquest país el president Montilla 
és el president Montilla, el president Maragall és el president Maragall, i només poden 
ser ells mateixos qui poden renunciar a aquesta condició de president, i per tant, tam-
bé ho és el president Puigdemont i, evidentment, perquè és l’actual, el president Torra. 

I, per tant, animar-vos des de la direcció i a tot l’equip a que, com a mínim, al que 
sí que sabem segur que hi ha un acord que és normativa i que és llei es mantingui. 

Podríem anar més enllà, eh?, jo com que soc una mica vell, jo estic pel periodis-
me de Kapuscinski, que és un periodisme intencional, que és un periodisme trans-
formador i que és un periodisme que no resta neutral davant de les injustícies, sinó 
que hi participa activament, les denuncia i, per tant, vol que la seva actuació sigui 
transformadora. Però com que segurament en aquest context és molt difícil apostar 
pel vell mestre Kapuscinski, com a mínim, tractem els nostres càrrecs institucionals 
com allò que els pertoca. I ja sabem que hi ha molta gent que vol fer mal a les nos-
tres institucions, i a nosaltres, ni que sigui per deixadesa, que no ens passi mai més.

Gràcies.

El president

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

Gràcies, president. És veritat, i segurament d’aquí potser també l’interès que te-
nen vostès i la importància que donen a una anècdota, és veritat que durant el pe-
ríode electoral va haver-hi alguna decisió de la Junta Electoral Central que afecta-
va, efectivament, el nom dels representants institucionals passats. I és veritat que 
en aquell moment, amb un criteri que no sé si té a veure amb Kapuscinski o amb 
Groucho Marx, es va decidir que Puigdemont no podia ser president i que els altres 
expresidents de la Generalitat, que en el càrrec del cara a cara i en el tracte institu-
cional són presidents, doncs, no ho foren. I, per tant, hi va haver una part important 
també de l’audiència que en aquest sentit es va sentir afectada i agreujada per aquesta 
descompensació estranya o per aquest desnivellament estrany.

I per això, segurament un cartellet, que a vegades no és més que una anècdota, 
un cartell en televisió, va causar, també en xarxes socials, una certa alarma. Però 
també és veritat que no és ni més ni menys que una anècdota. Va arribar tard a in-
formatius l’avís que hi hauria un discurs institucional, era cap de setmana, i no tinc 
perquè justificar a ningú, però de vegades hi ha coses que surten millor i coses que 
surten pitjor. Quan va aparèixer el cartell en pantalla, informatius van reaccionar, 
el director d’informatius va dir que posaren el càrrec institucional que li correspon.

Jo, miri, em vaig sentir alleugerat de la debilitat, vaig dir: «Encara sort que a això 
li ha passat al president Torra», perquè si li passa a qualsevol altre càrrec d’aquesta 
gent que sempre se sent alterada i només que vol veure maledicències o maldats en 
qualsevol moviment, dirien: «Clar, això no li ho fan al president i li ho fan a un altre 
càrrec institucional, perquè ja sabem que vostès...» Vaig dir: «Bé, mire, li ha passat 
al president, li pot passar a qualsevol.»

Jo abans he dit que hi ha una professional, una gran professional en Televisió de 
Catalunya que presenta un programa els diumenges a la nit, que és la senyora Rosel, i 
que en un moment determinat es va veure desbordada i no va saber reaccionar, i d’ai-
xò, d’aquella anècdota, hem passat a dir: «Eso sí, la misma presentadora no necesitó 
de terceros para hacerle risitas a un asesino de ETA en un programa anterior.» Ima-
ginin vostès com les gasten alguns i com són les coses tergiversades, i de manipula-
des i enteses d’una determinada manera. Ni aquella persona, ni aquella presentadora 
fa risitas a ningú, ni aquella persona en aquell moment volia ofendre ningú, ni aquell 
cartell tenia la intenció d’ofendre tampoc a ningú, i va ser ràpidament esmenat.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la reiteració d’insults 
a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors dels mitjans  
de la Corporació

322-00048/12

El president

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre la reite-
ració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors dels mitjans de 
la corporació, i la formula el diputat Nacho Martín Blanco del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Bon dia, senyora Llorach. Bé, m’ha vingut molt bé l’exercici o 
l’episodi d’autocomplaença i de cofoisme que acabem de presenciar en aquesta sala 
quan s’ha parlat de les diferències que hi ha entre Catalunya i Espanya, així en ge-
neral, sobre com acceptem els insults o les denigracions dels nostres símbols nacio-
nals. Això, que li ho preguntin al senyor Albert Boadella, de la seva acceptació als 
mitjans públics de Catalunya, o en altres indrets del nostre espai públic, o que fins 
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i tot li ho preguntin a la presidenta del nostre grup parlamentari, a la líder de l’opo-
sició, a la líder del partit més votat a Catalunya, Inés Arrimadas, quan presentadors 
dels mitjans públics de Catalunya li van retreure que els diputats de Ciutadans no 
cantéssim l’himne dels Segadors en una sessió parlamentària.

Jo crec que el cofoisme és perillós perquè el que fa al final és generar un tanca-
ment, una societat tancada, que acaba caient en l’omertà i no et deixa veure el que 
passa a fora. Hem de ser crítics amb tot. Jo soc crític amb algunes reaccions his-
tèriques que hi ha hagut amb el cas de Dani Mateo, però en tot cas em va molt bé, 
precisament, pel que hem vist aquests dies.

Ahir hi va haver un tuit d’un tuitaire que feia una llista negra sobre persones que 
no haurien de tornar a trepitjar el sòl català. Això podria ser una cosa d’una persona, 
d’un eixelebrat de Twitter, però va ser retuitat per un reincident, un amic nostre rein-
cident, que és el senyor Toni Albà, que, una vegada més, va retuitar aquesta llista ne-
gra. El senyor Toni Albà és col·laborador de TV3 des de fa molts anys, i jo el que em 
pregunto una vegada més, senyora Llorach, i li ho torno a preguntar, fins quan hau-
rem d’aguantar els catalans no separatistes aquesta mena de menyspreus, i li recordo 
alguns exemples més perquè tingui més context: el que comentava la meva compa-
nya abans sobre el senyor Jair Domínguez, que va dir literalment «fills de puta» als 
ciutadans que donen suport al senyor Valls, o el que va dir ahir la senyora Rahola, 
l’altre dia la senyora Rahola, dient que «la gent de Ciutadans són mala gent», deshu-
manitzant els diputats i la gent de Ciutadans.

Vostè creu normal, senyora Llorach, que els catalans no separatistes hàgim d’estar 
sistemàticament suportant aquest menyspreu, aquesta ofensa, aquests insults per part 
de gent que treballa a la televisió pública de Catalunya, que paguem també nosaltres?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, li ha explicat a bastament el director 
de la tele i li ho explicat jo en reiterades ocasions que el llibre d’estil estableix di-
ferències pel que fa als professionals de la corporació, que són uns, i pel que fa als 
col·laboradors. Ho ha explicat fa..., en preguntes anteriors el director, i jo ho he ex-
plicat en altres ocasions.

Jo crec que ningú ha de menysprear a ningú, i no m’agraden els insults adreçats ni 
a uns ni als altres. No els comparteixo, senyor diputat, no els comparteixo. Però vostè 
no pot dir que els fan treballadors de la corporació pública, perquè són col·laboradors 
externs. Igual que puc no estar d’acord amb comentaris que pugui fer el senyor Jor-
di Cañas a col·laboradors que té a la mateixa taula i que té una actitud a vegades de 
menyspreu, i no comparteixo, però és un col·laborador extern, i ell té la seva opinió 
de les coses, els treballadors de la casa sí que s’han de cenyir al llibre d’estil i han de 
ser, els professionals han d’actuar amb imparcialitat, neutralitat i respecte al pluralis-
me. Però són els professionals, els treballadors de la corporació, no els col·laboradors 
i els tertulians externs, com hem explicat aquí moltes, moltíssimes vegades.

El president

Gràcies. Senyor Martín Blanco, té la paraula.

Ignacio Martín Blanco

Molt ràpid. Senyora Llorach, Jair Domínguez és presentador de TV3, no col·la-
borador.

Li dic una cosa: vostès han convertit TV3 i Catalunya Ràdio en un club privat per 
a independentistes, i que els separatistes, els no separatistes queden absolutament ofe-
sos i menystinguts. Però llavors la pregunta és: per què no se’l paguen vostès, aquest 
club? Aquest club no ens representa a nosaltres perquè el que estan fent és ofendre’ns 
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sistemàticament dient-nos fins i tot fills de puta. Això és una cosa que és absoluta-
ment inadmissible en un estat democràtic de dret com el nostre.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Senyor diputat, no estic en absolut d’acord amb vostè. Tothom a Twitter deixa 
anar insults, com per exemple el senyor Jordi Cañas, col·laborador, col·laborador de 
programes nostres, que diu «Los de FAQS solo hablan en español con los terroristas 
de ETA», i això no és veritat, és mentida. Per tant, per tant, deixi’m dir que no li puc 
anar a dir al senyor Cañas que pensi d’una altra manera, igual que no li puc dir al 
senyor Jair Domínguez que pensi d’una altra manera. Insults, no m’agraden ni d’uns 
ni dels altres, però ni l’un ni l’altre són treballadors de TV3. No són professionals... 
(Veu de fons.) No és treballador de TV3.

(Veus de fons.)

El president

Nacho... Martín Blanco, si us plau...
(Rialles.)
Si us plau, si us plau, una mica de respecte.
Senyora Llorach, li queden vint segons.

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

Reiterar només que és evident que l’opinió dels col·laboradors no representa el mit-
jà, i evidentment les contractacions dels programes són competència d’escollir-les del 
director de televisió i d’aprovar-les del consell de govern de la corporació.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament  
de les entrevistes als canals de la televisió pública

322-00051/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions del Consell de 
Govern sobre el tractament de les entrevistes als canals de la televisió pública, i la 
formula el diputat David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar. 
Té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Sí, volíem fer una reflexió global sobre les en-
trevistes, però citarem l’entrevista que ha sortit avui, i manifestar també per part del 
meu grup parlamentari que no ens va agradar l’entrevista que es va produir a la se-
nyora Arrimadas per part del senyor Vicenç Sanchis. No ens ha agradat aquesta, no 
ens van agradar tampoc les que li va fer al senyor Puigdemont, i tampoc la que el 
senyor Sanchis li va fer al senyor Quim Torra.

I, efectivament, no ho dic jo. Aquestes entrevistes van anar malament, però no 
ho dic jo, ho deien els professionals que, segurament el to, l’entrevista, van haver-hi 
moltes queixes per part inclús de les persones que van fer aquestes entrevistes, per 
l’actitud precisament de l’entrevistador.

Efectivament, l’entrevista entre la senyora Arrimadas i el senyor Sanchis va tenir 
una audiència baixa. Això és culpa de la senyora Arrimadas? Opció a, eh? Opció 
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a, és culpa de la senyora Arrimadas. És culpa que hi ha una part de la població de 
Catalunya que no veu TV3? És una altra opció, eh? És culpa que segurament aques-
ta televisió pública sols es veu d’una manera? És una altra opció. Ara, dir que tot és 
culpa que la senyora Arrimadas era l’entrevistada, home, senyora Llorach, ho trobo 
injust. Ho trobo injust.

Ja s’ha dit públicament al senyor Sanchis que es va equivocar en aquesta entrevis-
ta, i per tant per mi ja està, no hi ha res més a dir. S’hauria pogut fer millor, i ja està.

Però, clar, jo li haig de preguntar a vostè: aquesta persona tornarà a entrevistar? 
No n’hi ha una altra, diguem-ne, per fer aquestes entrevistes institucionals? Podem 
comptar amb algun dels dos mil treballadors i treballadores que hi han a la ràdio i a 
la televisió públiques perquè puguin fer aquestes entrevistes institucionals?

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, molt breu, la resposta serà que no és el 
consell de govern qui escull qui entrevista a qui. No decidim ni a qui ni qui, les dues 
coses. Són els directors dels programes i els directors dels mitjans els que tenen, per 
llei, aquesta feina. Per tant, si es canvia o no qui faci les entrevistes institucionals 
serà una decisió del director del mitjà, no pas nostra.

El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Gràcies, senyor president. Qui ho decidirà és el director, que és el mateix que fa 
l’entrevista; bé. A veure si podríem trobar un altre sistema, senyora Llorach. Jo sé 
que vostè podria fer alguna cosa més en tot aquest tema. Sap per què? Perquè quan 
es fa una entrevista institucional, l’entrevistador representa tota la casa, represen-
ta tot TV3, tot Catalunya Ràdio i tota la CCMA, i d’alguna manera ens hauria de 
representar a tots nosaltres, també, perquè nosaltres creiem en una televisió plural. 
I aquest entrevistador no va ser plural, va ser de part. Nosaltres creiem en un altre 
model, en un model, per exemple, la BBC, no? Que Stephen Sackur té unes audièn-
cies molt altes com a entrevistador, i ho fa bé, i acorrala els entrevistadors, no mos-
trant tuits d’uns altres sinó buscant informació veraç i contradictòria sobre les seves 
afirmacions.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Només dir que no és el primer, ni crec que serà l’últim, director del mitjà a TV3, 
que faci d’entrevistador, perquè ho han fet Joan Oliver o la Mònica Terribas quan 
han estat directors dels mitjans, i ara ho fa... Normalment, quan el director del mitjà 
és periodista, fa les entrevistes institucionals. No és la primera vegada.

I pel que fa..., em sembla que el Vicent volia afegir, si m’ho permet el president, 
volia contestar alguna cosa puntual que vostè ha dit.

El president

És el seu torn de paraula. Si vol cedir-lo...

El director de Televisió de Catalunya 

No, perquè només tindré president, que deu segons. Molt ràpid. No sé si a vostè 
li va agradar l’entrevista que vaig fer al líder del seu partit, al primer secretari del 
PSC. Pregunti-li-ho la pròxima vegada que el vegi.
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I una altra cosa: vostès no només volen dir com es fan les entrevistes, com es 
fa el periodisme, com s’han de dirigir les preguntes, sinó ara també qui ha de fer 
aquestes entrevistes. Doncs miri, hi ha un sistema de presa de decisions, i si no li 
agrada, doncs, les majories parlamentàries poden canviar el consell de govern, el 
consell de govern pot canviar els directius, etcètera, etcètera, etcètera. Però insistir 
contínuament a com s’ha de fer el periodisme i quin és el millor periodisme... A mi 
també m’agrada la BBC, i nosaltres no som britànics. I sí, ho tenim com a mitjà i 
cada u fa el que pot, senyor diputat, cada u fa el que pot.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre les 
dades de l’últim informe del CAC d’observança del pluralisme polític  
en els mitjans públics

323-00063/12

El president

Passem a la següent pregunta dirigida al director de Catalunya Ràdio sobre les 
dades de l’últim informe del CAC d’observança del pluralisme polític, i la formula 
el diputat Josep Riera del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula.

Josep Riera i Font

Gràcies. Parlem del nou informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que 
analitza l’observança del pluralisme polític en els mitjans catalans durant el segon 
quadrimestre del 2018. De fet, no hi ha grans novetats respecte als anteriors infor-
mes, perquè es torna a constatar que si hi ha uns mitjans plurals a l’abast dels ciuta-
dans de Catalunya són els mitjans de la corporació, i sovint, a distància sideral, res-
pecte als mitjans privats i públics d’abast estatal o en castellà. Ja hem vist que les 
dades no impedeixen els grups del 155, en tenim proves en cada sessió aquí, de fer 
un discurs polític interessat que no té res a veure amb les dades objectives, però no 
deixarem de constatar quina és aquesta realitat que surt als informes.

Normalment, aquests grups ataquen sobretot TV3, i per tant sentim molt contes-
tar el senyor Sanchis, i sovint Catalunya Ràdio queda més al marge de l’anàlisi, o de 
la manca d’anàlisi, amb aquestes dades.

Junts per Catalunya voldríem avui que el director de Catalunya Ràdio ens comen-
tés algunes d’aquestes dades. Per exemple, que Catalunya Ràdio va ser el mitjà que 
va fer més entrevistes a representants d’agrupacions polítiques, també el mitjà que va 
programar més debats i el que hi va tenir més diversitat de veus, i per no allargar-nos, 
una última dada: que Catalunya Ràdio és el mitjà, que és un tema que s’ha comentat 
aquí, on hi ha més percentatge de veus de dones en els informacions, que és un per-
centatge que de mica en mica va pujant, però que Catalunya Ràdio, en aquests mo-
ments, està al capdavant amb un 39,5%, que no ens satisfà encara però que mostra 
una evolució.

Per tant, senyor Gordillo, com valora aquestes dades i les del conjunt de l’infor-
me, i, més que això, a què atribueix la fal·lera dels grups del 155 de fer un discurs 
destructiu dels mitjans públics catalans, malgrat que les dades els contradiguin.

El president

Gràcies. Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, jo no vull fer valoracions sobre les va-
loracions, opinions i posicionament polític dels grups amb relació als mitjans i amb 
relació amb Catalunya Ràdio, perquè si les dades no són favorables es fa una interpre-
tació diferent a les dades, no? Abans comentàvem que hem crescut i superem el 40% 



DSPC-C 115
23 de novembre de 2018

Sessió 6 de la CCMA  35 

de cobertura digital, que això va en contra d’un criteri que s’ha sentit en aquesta sala 
molts cops, segons el qual, com que fem més informació del procés i tenim un supo-
sat biaix perdem audiència, i això no ho reflecteixen les dades digitals. Ara mateix 
acaben de sortir les dades de l’enquesta del CEO, que diuen que Catalunya Ràdio, que 
tampoc és habitual, és líder en informació amb un 34,5%. Catalunya Ràdio i Catalu-
nya Informació som líders en informatius a Catalunya. No seríem líders si no fóssim 
creïbles, de referència i si una àmplia part de la població ens tingués en compte, no? 
Però, però per tant, no... És millor, o jo intento no entrar-hi.

És cert que quan rebem aquests estudis el que fem és mirar-nos amb lupa coses 
que desmunten tòpics, com, per exemple, que el Partit Popular va ser el que va tenir 
més cobertura i més presència a Catalunya Ràdio, amb un 10,4%. No deixa de ser 
curiós, no? Però clar, això té a veure amb l’actualitat política, amb el fet que el Partit 
Popular ha fet un congrés, una refundació, una moció de censura, etcètera. Per tant, 
les dades, si fas categoria d’alguna dada, pots acabar perdent de vista que, al cap i 
a la fi, anem a l’essència, que és que fem informació i fem periodisme, intentem in-
formar de l’actualitat amb criteri professional i amb tota la llibertat per als nostres 
professionals. Això, hi haurà estudis que beneficiaran un partit, i al cap de quatre 
mesos pot beneficiar-ne un altre perquè l’actualitat és variable, i no té més misteri.

Quines dades –i li agraeixo que vostè hagi fet esment d’aquest estudi del CAC– 
que ens agraden? Doncs que som els que donem més veu a les dones, gairebé un 
40%, que, per cert, senyora Jenn Díaz, els dos programes d’esports de Catalunya Rà-
dio tenen dues realitzadores. És a dir, Jordi Costa i Sònia Gelmà i Francesc Garriga 
i Laia Tudel, i són la cara visible del programa, i l’altre dia Pere Escobar va fer la 
retransmissió del Barça - Atlètic de Madrid, femení. Per tant, ja s’estan fent esforços 
sempre que es pot per normalitzar una situació que ha de ser així.

I una altra dada que m’agrada d’aquest informe, senyor diputat, és que Catalunya 
Ràdio és l’emissora que va tenir més diversitat de veus en els debats, i que va ser la 
que més en va fer. Per tant, la idea que la ràdio pública ha de ser un punt de trobada, 
de discussió i de debat i de pluralitat, la intentem fer. Que no hi surt tothom que hi 
hauria de sortir? Segurament. Que hi ha de sortir més gent encara i de més contin-
gut, i d’una manera més aprofundida? També. Però també després ens demanen que 
siguem líders i que siguem competitius. No és un equilibri fàcil, però en això estem 
i creiem que els resultats i les dades no ens desautoritzen.

El president

Gràcies.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els informes 20/2018  
i 21/2018 de fiscalització de la Corporació i les seves empreses fets per 
la Sindicatura de Comptes

322-00049/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre els in-
formes 20/2018 i 21/2018, de fiscalització de la corporació i les seves empreses, i 
la formula la diputada Carmen de Rivera. Té la paraula.

Carmen De Rivera i Pla

Gracias, presidente. Buenos días, señora Llorach. Nos gustaría saber qué medi-
das ha adoptado la corporació de mitjans audiovisuals, en concreto también TV3 y 
TV3 y Catalunya Ràdio para corregir las malas prácticas observadas por la Sindica-
tura de Cuentas en sus informes de abril de este año, o de marzo de este año.

El president

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

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, dit així, sembla que ho fem tot ma-
lament, i no. Li ho explicaré a bastament, amb els dos minuts i mig intentaré expli-
car-li quines són les observacions que ens ha fet la sindicatura.

Hi ha observacions sobre el sistema de retribució d’objectius comercials. Es diu 
als informes que «no consta l’existència de l’informe de la comissió de retribucions i 
despeses», però a les al·legacions –si vostè va a les al·legacions que ha fet la corporació 
sobre aquest punt–, s’explica que «s’havia tramitat prèviament la regulació d’aquest 
sistema de retribució al Departament de la Presidència i que la conclusió havia estat 
que es considerava correcta la proposta de regulació del sistema d’objectius comer-
cials, i que la seva aprovació corresponia als propis òrgans de direcció de la corpo-
ració.»

D’altra banda, sobre les retribucions dels treballadors del nivell H, també es diu 
que: «la corporació no havia sol·licitat en l’exercici de fiscalitzat un informe precep-
tiu per establir-ne els imports». Però, com es va explicar també a les al·legacions, que 
també s’han de llegir, consta i està acreditat que «la corporació va sol·licitar el pre-
ceptiu informe conjunt del preacord de conveni de la corporació en activitat televisió, 
i que aquest va ser favorable amb la condició, entre altres, que els imports dels com-
plements...» –és literal, eh?– «i altres retribucions no fixades en el conveni s’ajustessin 
a les limitacions que establia la llei de pressupostos, cosa que també es va complir 
estrictament, igual que les limitacions d’increments de la massa salarial.»

Actualment, la corporació demana aquests informes, ja que la comissió de retri-
bucions de la Generalitat vol que els hi demanem, perquè així ho ha dit la sindicatu-
ra, al departament d’adscripció. Per tant, sí, ho hem corregit. Demanem els informes 
que abans no demanàvem perquè ens l’havien fet de forma genèrica.

També es diu que no consten informes de la comissió de retribucions en matèria 
de funció pública i de pressupostos amb relació a un acord d’organització de guàr-
dies de la redacció digital de la ràdio durant els caps de setmana i festius interset-
manals. Pel que fa a aquest acord, han de saber que els treballadors provinents de la 
Corporació Interactiva SA i d’Activa Multimèdia Digital tenien unes condicions ho-
ràries especifiques que d’acord amb el conveni col·lectiu vigent s’havien de mantenir, 
i que haurien topat amb les limitacions pressupostàries a què m’he referit i que ens 
obligaven, en tot cas, si s’haguessin hagut de passar a retribuir, segons els barems 
del conveni al qual s’afegien. 

Així, doncs, es va optar per fer aquest acord específic per poder complir amb el 
conveni col·lectiu autoritzat i amb la disponibilitat pressupostària pertinent.

En definitiva, la corporació ha justificat totes les coses que la sindicatura li de-
manava, i, per tant, entrem, evidentment, el que diu la sindicatura, prenem en con-
sideració les seves recomanacions, que són recomanacions, i les incorporarem, com 
no pot ser d’altra manera, a la nostra gestió si això millora la gestió de la corporació.

El president

Gràcies. Senyora De Rivera, té la paraula.

Carmen De Rivera i Pla

Gracias, presidente. Señora Llorach, yo le he preguntado qué había hecho la cor-
poración, TV3, Catalunya Ràdio. Las alegaciones que ustedes hicieron a este informe 
están ahí puestas con una notita a pie de página que pone: «Se ponen las alegaciones 
que hace, que no quiere decir que se esté de acuerdo». Y después se dictan los con-
sejos que se hacen, o las... –perdone, que le diré exactamente el nombre–, las reco-
mendaciones. Si efectivamente... O sea, lo que le siguen diciendo después de hacer 
ustedes sus alegaciones es lo que hay que hacer, y lo primero que llama la atención, 
al menos yo cuando leí este informe, es que haya un nivel H para el que al parecer 
haya barra libre. Y me explico. Se contrata de una forma directa, sin atender a los 
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preceptos de igualdad, mérito y capacidad. ¿Qué pasa con este nivel H? Que se... 
Bueno, me lo explica.

De todas maneras, tendrá tiempo de explicarlo. Si no, porque hemos pedido su 
comparecencia en la comisión de... Perdón, ¿cómo se llama? En la comisión de... (Re-
mor de veus.) ¿Perdón? No. En Sindicatura de Comptes, porque dos minutos y medio 
ahora para contestar, efectivamente, es poco.

Tampoco hay ningún informe preceptivo de la dirección de función pública, aun-
que ustedes mantienen que ya la dirección ha hecho.

Y otra cosa que nos llama la atención, y esto sí ya es una cuestión para mí grave 
en una empresa en la que trabajan 2.300 personas, es que no tengan un reloj para fi-
char y controlar si se cumple el horario y la jornada laboral, tanto en la corpo como 
en TV3.

¿A alguien se le ocurre que en Antena 3, por ejemplo, no se fichara, o en cual-
quier empresa de la magnitud de plantilla que tiene TV3, y que una parte de la em-
presa en la que..., y que en una empresa en la que se pagan 20.000 horas extras no 
se pueda comprobar con exactitud si se han hecho o no?

Ustedes lo que pasa es que no tienen que responder ante los accionistas, porque 
no existen estos accionistas, y cada vez que falta dinero, pues tienen una inyec-
ción inmediatamente sobre los fondos de contingencia, como la última, que fue 
de 20 millones.

Acabo, presidente que ya estoy oyendo...

El president

Senyora De Rivera...

Carmen De Rivera i Pla

...que ha pasado el tiempo.
Gracias.

El president

Senyora Llorach, li queden 5 segons.

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

Només dir que és una falsedat que no hi hagi control horari. Aquí té persones 
que treballen a la corporació i hi ha control horari. La gent fitxa i té control horari, 
evidentment. Si no, no podria passar hores extraordinàries si les fa. Hi ha control 
horari a la corporació.

I pel que fa al nivell H...

El president

Senyora Llorach...

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

...no hi ha barra lliure, sinó que són places de càrrecs intermedis que són de lliu-
re designació. Llegeixi bé l’informe, si us plau.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la composició de les 
audiències i el públic dels programes de TV3

323-00068/12

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida al director de Televisió de Catalunya, so-
bre la composició de les audiències i el públic dels programes de TV3, i la formula 
la diputada Sònia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula.
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Sonia Sierra Infante

Gràcies. A l’anterior sessió els comentava que segons el Baròmetre del CEO el 
82% dels votants d’Esquerra Republicana i el 77% dels votants de Junts per Catalu-
nya s’informen per TV3, envers el només 9% de votants de Ciutadans que opten per 
aquest canal. La veritat és que això després també coincideix amb aquestes imatges 
que hem portat de vegades, que es veu tot el públic d’un programa a TV3 amb llaços 
grocs, o tots els regals que li fan a la senyora Rahola tenen a veure amb estelades o 
amb llaços grocs. Sembla que és que només tenen un tipus de públic. I a més tenim 
una dada, que és l’audiència que va fer l’entrevista a la líder del partit que va gua-
nyar les eleccions, que ja s’ha dit, va ser d’un 6,9, i això són més o menys 178.000 
persones. Molts d’ells eren separatistes, més que res perquè després es dedicaven a 
insultar la líder de l’oposició a Twitter.

Si tenim en compte que Ciutadans les darreres eleccions va treure més d’1.100.000 
vots, això vol dir que més d’un milió de catalans votants de Ciutadans no van veure 
aquesta entrevista, cosa que no passa quan la senyora Arrimadas és entrevistada en 
altres canals de televisió.

De fet, això també coincideix, quan algú de nosaltres va a TV3 i ho publici-
tem, sempre hi ha molts comentaris a les xarxes socials de «quina pena, no et po-
dré veure, perquè és que no tenim sintonitzada TV3», i això coincideix també que 
cada cop que anem a un programa, tant de TV3 com de Catalunya Ràdio, també, 
tenim una tirallonga d’insults, que de fet jo més o menys puc saber si un programa 
té més o menys audiència amb relació a la quantitat d’insults que tinc quan surto 
d’aquest programa.

També vam veure que a l’entrevista de la senyora Arrimadas, com ens passa 
també a nosaltres, persones que consideren absolutament inacceptable que anem a 
TV3 o a Catalunya Ràdio, això ens hi hem trobat molt, fins al punt que es va cridar 
al boicot a l’entrevista de la persona que va guanyar les eleccions.

La pregunta és, senyor Sanchis, què li sembla a vostè que els usuaris habituals de 
TV3 cridessin al boicot a una entrevista institucional?

I una altra pregunta: no li sembla simptomàtic?
Gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Gràcies, president. I a vostè no li sembla simptomàtic? Jo només li diré una 
cosa, perquè sempre agafen les xifres que volen, i així anem, així anem sempre. 
Dades de l’últim baròmetre del CEO, del mateix CEO. «En quin canal de televisió 
acostuma vostè a veure habitualment els informatius? TV3, 48,9%. Sexta, 10,3%. 
Telecinco, 9,9%. Televisió Espanyola, 8,7%. Antena 3, 8,1%. Canal 3/24, 4,5%.» 
Si sumem el 48,9% i el 4,5% surt més que els votants independentistes. Potser 
n’hi ha algun.

A la segona pregunta, quan pregunten al mateix informe del CEO: «Quina op-
ció és TV3 per informar-se?» Els votants del PSC el consideren segona opció, els 
votants del PP ho consideren també segona opció, és la primera opció d’informar-se 
entre els votants d’En Comú Podem, i és la cinquena opció entre els votants de Ciu-
tadans. Curiosament... (Veu de fons.) Perdoni, i tant que li estic contestant. Ara vos-
tè... Un moment. Ella pot...? No ho sé, és que no sé quin és el reglament. Vostè em 
pot interrompre mentre jo estic parlant? D’acord, doncs moltes gràcies.

Miri, vostè em preguntava, i la pregunta ha fer referència a audiències de TV3. Si 
la pregunta és quines són les audiències de TV3, els diré que vostès no en tenen ni 
idea, perquè no volen saber-ho. I com que no volen saber-ho, ho lamente moltíssim, 
al meu poble diuen una dita que si la digués ara me diria que és terrible i per tant no 
la diré. Qui no vol saber-ho, no vol saber-ho. I si em pregunta sobre la tipologia de 
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vot d’audiència de TV3, li diré: supose que força gent que segueix Ciutadans i que 
està d’acord amb els seus postulats polítics, efectivament es van mirar l’entrevista, la 
que vaig fer també a la líder de l’oposició. Només caldria que els insultaren ells tam-
bé! Per tant, si no insultaven, no vol dir que no hi eren. I jo crec que sí que hi eren, i 
crec que sí que hi eren per les xifres que donem, que tenim normalment d’audiència 
per les que dona habitualment també el CEO.

El president

Senyor Sierra, té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Sí, jo li he fet dues preguntes molt concretes i no m’ha contestat a cap d’aquestes 
preguntes, i tant en la pregunta anterior com en aquesta he hagut de suportar man-
ques de respecte, com dient que ni entenem ni..., jo i tots els diputats i votants de 
Ciutadans que no entenem la paròdia, que no sabem que és una paròdia, que m’ho 
explicaria però com que segurament no ho entendré s’ho estalvia. Ja n’hi ha prou. 
Ja n’hi ha prou de manca de respecte a aquesta diputada i a tots els votants que re-
presenta Ciutadans.

Vostè al que s’hauria de comprometre és que cap representant polític de cap 
partit hagi de patir campanyes com la que va patir la senyora Arrimadas cridant al 
boicot d’una entrevista institucional. Jo no vull que això li passi a cap diputat ni a 
cap líder de cap partit, i vostè, com a responsable de TV3, el que hauria de fer és 
haver condemnat de forma rotunda...

El president

Senyora Serra...

Sonia Sierra Infante

...aquesta crida al boicot, i s’hauria de comprometre aquí a defensar tots els en-
trevistats, especialment quan representen més d’un milió de votants...

El president

Senyora Serra, se li ha acabat el temps.

Sonia Sierra Infante

...que van al seu programa.
Gràcies.

El president

Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

No pel fet de cridar més l’entendré millor. Escolte, el diputat que l’acompanya al 
costat l’altre dia en seu parlamentària va dir que jo havia fet una entrevista indigna 
i que la televisió que dirigisc és indigna, també. Si hem de guardar les formes, hem 
de ser respectuosos, hauríem de ser-ho tots. Jo em considero digne i no em considero 
indigne, i ho lamente, i per tant m’agradaria, m’agradaria que vostès també digue-
ren... Diu: «des de quan vostè és respectuós?» Jo intente ser-ho, i m’agradaria que 
ho foren tots. Jo intente ser-ho.

I després, no soc el responsable de les xarxes socials que fa la gent fora de Tele-
visió de Catalunya, només de les xarxes socials de Televisió de Catalunya. Per tant, 
atribuir-me també el tipus de comentaris que es fan per les xarxes socials, que n’hi 
ha de tot tipus, és increïble. I com que resulta, a més a més, que no puc condemnar 
accions per Internet que poden ser d’uns quants, de poquets, etcètera, etcètera, què 
vol que diga jo? Si alguna persona tuita, fa un tuit i diu que no s’ha de veure aques-
ta entrevista, doncs, evidentment, evidentment no hi estic d’acord, per això la fem. 
Però només faltava que jo surti i digui: Mirin, algú, que no sé qui és, ha fet un tuit, 
i aquesta persona que ha fet un tuit, jo la condemne.
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El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

Després, una altra cosa, i acabe, senyor president...

El president

Se li ha acabat el temps.

El director de Televisió de Catalunya

Doncs no li faré l’últim comentari.
Gràcies.

El president

Senyor Martín, per què em demana la paraula?

Ignacio Martín Blanco

Per contradiccions. Per contradiccions del compareixent.

El president

Deu segons.

Ignacio Martín Blanco

No sé si, potser m’equivoco, senyor Sanchis, i ho té molt clar. Jo dubto molt que 
digués de vostè que havia fet una entrevista indigna d’un mitjà indigne. En tot cas, 
vaig dir que havia fet una entrevista indigna d’un mitjà públic com el nostre, que 
això és molt diferent de dir que és un mitjà indigne. Ho dic també per qualificar les 
coses. Estem d’acord o no? Podem arribar a aquesta solució?

El president

Senyor Martín Blanco...

Ignacio Martín Blanco

Vaig dir que era un mitjà indigne, TV3?

El president

Senyor Martín Blanco, se li ha acabat el temps.
Senyor Riera.

Josep Riera i Font

No, per una qüestió d’ordre.

El president

Digui.

Josep Riera i Font

No hi ha interacció entre els grups, i estem..., constantment estan demanant la 
paraula per fer això.

El president

Constantment... Crec que aquesta comissió no ha demanat cap paraula. En tot cas...

Josep Riera i Font

Fins i tot ho ha fet mentre estava responent això, li estava dient a vostè que volia 
dir això. Després ha demanat la paraula, però ja li estava dient a vostè mentre es-
tava parlant el senyor Sanchis al seu grup, i és que constantment està passant això.

El president

Vostè m’ha demanat la paraula per una qüestió d’ordre, i el senyor Martín Blan-
co m’ha demanat la paraula per una qüestió de contradiccions respecte al que s’ha 
dit. Per tant, crec que això està dins del Reglament, i, per tant, és totalment lícit, a 
part de les solucions.



DSPC-C 115
23 de novembre de 2018

Sessió 6 de la CCMA  41 

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

322-00052/12

Passem a la següent pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre els 
motius de la situació de les audiències als canals de la corporació, i la formula 
el diputat David Pérez del Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar. Té la 
paraula.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Senyora presidenta, vull preguntar sobre els mo-
tius del lideratge de TV3, perquè les dades són bones. Tinc por que algú pensi que no 
me les he llegit bé, o alguna cosa, però jo crec que les dades són bones. Estem..., vaja, 
em falta l’últim CEO aquest, però jo crec que les dades són bones. Encara no arribem 
a la situació del tripartit, que estàvem... (Remor de veus. Pausa.) Encara no arribem a 
la situació del tripartit, que estava en el 53,5, però jo crec que hi arribarem aviat. Es-
tem per sobre, som líders, i volíem simplement saber, sota el seu criteri, quins són els 
motius pels quals TV3 en aquest moment és líder.

El president

Senyora Llorach, té la paraula.

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

Gràcies, senyor president. Sí, TV3 és líder, i vostè mateix ho ha dit, i encadenem 
quinze mesos consecutius de lideratge. I m’han passat tot just fa un moment dades 
del CEO d’avui, que és un 53,4%, 53,4% de persones trien per informar-se. I vostè 
em demana els motius, i jo n’hi explicaré alguns.

Potser és per la qualitat de les produccions de TV3, tant en informatius, com en 
entreteniment, com en ficció, com en documentals. Documentals com el que abans 
hem comentat que vam fer un Sense ficció fa dues setmanes sobre el tema de la vio-
lència. Potser és per això que la gent ens tria. Una qualitat i una exigència que crec 
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya valoren, aquesta qualitat i aquesta exi-
gència dels professionals que treballen a televisió.

I podem dir que la tria la ciutadania en un terme ampli perquè l’audiència acu-
mulada de TV3 no és de dos milions de persones, com anem dient sempre, sinó que 
és de gairebé cinc milions de persones, i aquesta dada és molt important. Segons 
dades de Kantar, el perfil de TV3 és gairebé idèntic al perfil de l’espectador de te-
levisió, de forma genèrica. És a dir, que no s’observen diferències significatives en-
tre les diferents cadenes de gent que ens mira a nosaltres o de gent que mira altres 
mitjans. Només en la variable llengua, la nostra és en català, TV3 té un 37% més 
d’espectadors que tenen el català com a llengua habitual a la llar que les cadenes que 
emeten en castellà. El mes d’octubre, 4,9 milions d’espectadors van veure TV3, i du-
rant tot l’any 18 aquesta xifra ha anat fluctuant entre 4,4 milions i 5,4 milions. És a 
dir, durant un mes hi ha uns 5 milions de catalans i catalanes que acaben mirant, un 
moment o altre del dia, TV3. D’un total dels poc més de 7 milions de persones que 
viuen a Catalunya, doncs, és important. Tota aquesta gent, un moment o altre, passa 
per TV3. Per tant, motius? Jo crec que el motiu és claríssim: la qualitat i l’exigència 
que tenen els nostres professionals quan fan els continguts.

El president

Senyor Pérez, té la paraula.

David Pérez Ibáñez

Sí, tinc dues preguntes.
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El president

Vol...

David Pérez Ibáñez

La següent... No les volia acumular, en tot cas.

El president

Sí, té dues preguntes.

David Pérez Ibáñez

Molt bé, molt bé. Doncs, sí, sí, sí. No, és que de vegades havia pensat si es po-
dien acumular o no.

Senyora Llorach, bé, jo no comparteixo, eh, els motius? Però, en qualsevol cas, sí 
que comparteixo el motiu de la qualitat dels professionals que hi han a TV3. Aquest 
sí que el compartim.

Senyor Gordillo, TV3 és líder per la qualitat de les seves produccions i pels seus 
professionals. Catalunya Ràdio no és líder. Per què? Perquè no té qualitat en les se-
ves produccions? Perquè... Això dels professionals, no, no... Compartim que tenim 
uns grans professionals a la ràdio. No podem parlar dels temes professionals; hi han 
d’altres motius.

Vostè va iniciar la seva tasca en aquesta casa dient que volien ser líders, eh? 
Des del febrer del 2016. Ho va dir el maig del 2016: el seu objectiu és el lideratge. 
Setembre: lideratge. Desembre: està parlant que vol ser líder. I no hi ha manera. 
No hi ha manera. Per què? Per què no hi ha manera? Perquè vostè això de la qua-
litat en les produccions, com passa a TV3, que ha dit ara la presidenta, no passa a 
la ràdio? Està molt bé que vostè tingui molts seguidors de Twitter, i molts segui-
dors de Facebook, com ha ensenyat ara fa un moment. Però es tracta de lideratge. 
I està molt bé, també –i ho dic sense cap problema–, que hi hagi un creixement 
d’oïdors en el tema de la informació. Però l’objectiu no era aquest. L’objectiu era 
el lideratge. A la tele són líders per aquests motius; a la ràdio, no. Què ens passa 
a la ràdio?

El president

De totes maneres, si aquesta és la primera pregunta, entenc, de les dues que te-
nia, li queden deu segons. Sí, li queden deu segons. 

David Pérez Ibáñez

Deu segons...?

El president

Sí... Senyor Gordillo.

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

Doncs, senyor diputat, en deu segons no li puc explicar què passa a la rà-
dio. El que sí que li puc dir és que no parem de treballar, i que en allò que els 
resultats són tangibles i objectius, lideratge digital, som líders, el mes d’octu-
bre, l’emissora en català líder, a Comscore, en el conjunt de l’Estat, amb més 
de 800.000 oients. Li puc dir que hem fet els millors resultats de la història de 
Catalunya Ràdio a l’EGM, que la setmana que ve tornen a sortir dades, i li puc 
dir que el CEO, que és un organisme públic, acaba de dir que sí que som líders 
en informació: 34,5%, líders en informació els serveis informatius de Catalunya 
Ràdio...

El president

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

...que donen servei a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació, que són dues 
emissores que fan antena conjunta moltes hores al dia.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les propostes  
per a millorar les audiències als canals de la Corporació

322-00053/12

El president

Passem a la següent pregunta, dirigida a la presidenta en funcions sobre les pro-
postes per a millorar les audiències als canals de la Corporació, i la formula el dipu-
tat David Pérez, del Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar.

David Pérez Ibáñez

En tot cas, ara tinc més de temps. Jo li diria: contesti bé la pregunta de per què 
vostè pensa que no som líders. Ja té vostè les dades de l’audiència que es publicarà 
la setmana que ve, diu? Ah, però diu que seran molt bones. Ja ho sap, vostè? (Veu 
de fons.) Ah, no, no. M’ha semblat... Perdoni, eh? És que m’ha semblat sentir-ho, i ja 
m’estranyava moltíssim que vostè ja tingués les dades de l’EGM dient... (Remor de 
veus.) Li passa alguna cosa, senyor Riera? (Veus de fons.)

Ah. A veure. No, simplement, en tot cas, reiterar la pregunta: per quins motius 
Catalunya Ràdio encara, malgrat que era el seu objectiu des de fa molts anys, enca-
ra, a hores d’ara, no som líders?

El president

Senyor Pérez, la pregunta és dirigida al director de Catalunya Ràdio?

David Pérez Ibáñez

La pregunta era dirigida a la presidenta, però crec que la presidenta havia derivat 
aquest tema al senyor Gordillo.

El president

Senyor Gordillo, té la paraula.

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

Quanta estona tinc?

El president

Dos minuts i mig.

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

Doncs en dos minuts tampoc tinc temps de dir-li-ho. Hauríem de fer una sessió 
molt més profunda perquè li pugui explicar totes les conclusions a les quals he arri-
bat després de tres anys que encara no fa que estic al capdavant de Catalunya Ràdio. 
Vostè sí que sap que el món de la ràdio és molt més lent que el món de la televisió, i, 
per tant, que revertir una manca de lideratge de molts anys, no fa pas tres anys que el 
vam perdre sinó que veníem de molt enrere, no es reverteix amb la mateixa celeritat 
que sí que es pot aconseguir això en altres mitjans.

Però ja li he dit que sí que som líders en informació, segons el CEO que acaba 
de sortir avui, 34,5%, líders en informació els serveis informatius de Catalunya Rà-
dio que donen servei a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació, i que som líders 
a internet, Comscore, dades de l’Estat, més de 800.000 oients que escolten ràdio en 
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català i que escolten i consumeixen continguts de la web de Catalunya Ràdio. I li 
dic, a més a més, que som innovadors i que som líders en apostes que fins ara no 
s’havien fet a la ràdio d’aquest país, sobretot en l’entorn digital, amb apostes multi-
plataforma, amb continguts innovadors.

Vostè em diu: «Per què no som líders respecte a l’EGM i respecte a l’emissora 
privada que ens guanya a l’EGM?» Diguéssim que no té la mateixa lògica que la de 
la tele, i diguéssim que aquesta manca de lideratge no s’ha deixat de produir durant 
la meva direcció, sinó que els últims anys era així. Malgrat tot, hem retallat distànci-
es, i malgrat tot hem aconseguit els millors resultats de la història de Catalunya Rà-
dio, en una situació política que sovint vostès diuen que com que som molt sensibles 
a determinat tipus d’informació del procés, això ens hauria de fer perdre audiència, 
i és al contrari, n’hem tingut més que mai. I ho hem fet, a més a més, garantint la 
pluralitat i en una situació excepcional d’un 155, campanyes electorals on la pressió 
sobre els mitjans públics és inèdita en altres llocs d’Europa, segurament, i amb una 
situació de tensió al carrer i de víctimes d’atacs a la nostra emissora, que això no 
passa en cap altre mitjà de comunicació. Malgrat tot això, els nostres professionals 
ho han fet tan bé com han sabut i han pogut, amb un pressupost que l’hem acom-
plert, amb un dèficit que hem superat quan vam arribar a l’emissora, que va tenir 
un impacte en la graella primera que ens va tocar gestionar, i malgrat totes les difi-
cultats que tenen i han tingut el finançament dels mitjans públics en altres aspectes, 
com, per exemple, el tema de l’IVA fins fa ben poc.

El president

Senyor Pérez, li queden dos minuts.

David Pérez Ibáñez

Sí, encara que sigui per a un monòleg, per a un sí o per a un no, és una pregunta. 
Vostès estan gastant, donat que comencen a ser líders en tots aquests temes d’inter-
net, vostès estan gastant-se diners en posicionament web en els buscadors de notí-
cies de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, la CCMA, o en algun organisme? 
És a dir, hi ha algun tipus... O li ho pregunto a la presidenta, no sé qui té aquesta 
informació. Hi ha algun tipus de despesa en aquesta direcció perquè les notícies 
apareguin més amunt en els cercadors de notícies? Fan despesa en aquesta direc-
ció? Home, perquè si no, la cosa canvia, eh? No... Acabo, si no li importa, i després 
em contesta.

Segona qüestió. L’última dada del CEO d’avui, si no m’equivoco, és que... L’úl-
tima dada és de 31,2, no? La del CEO d’ara, de fa un moment, 31,2. Estem per sota 
del 2017, eh? Per sota del 2017, que estaven al 33,3, i la distància que tenim a RAC 
1 encara es continua mantenint, que té el 32. És una bona dada, no vull discutir que 
és una bona dada, però tampoc és allò per dir «hi hem arribat». No, hem arribat, no 
hem arribat, encara.

Però, efectivament, vostè ha donat la informació correcta. Vostè té un problema, 
que és que té un gran competidor, té un gran competidor a Catalunya. En tot cas, 
presidència, m’espero. No? Vostè té un gran competidor a Catalunya, que és RAC 
1, i vostè això ja s’ho ha trobat, i això és una competència rellevant, i a Catalunya 
Ràdio costa competir amb aquest mitjà. Malgrat això, jo crec que s’estan fent les 
coses, vostè està fent tot el que pot, però no ha aconseguit els seus objectius, que 
eren arribar al lideratge. Per cert, aquesta diferència, insisteixo, amb el competidor 
no s’ha retallat en cap dels moments.

Efectivament, vostè és plural, i en l’informe del pluralisme aquest tema ha sortit. 
És a dir, s’ha donat veu a diferents veus polítiques de diferents entitats: a l’Òmnium, 
l’ANC, de caràcter sobiranista o de caràcter no sobiranista. Quin és el petit detall? 
Que els no sobiranistes solament han tingut un 3%. La resta del 90% són per als 
sobiranistes. Home, dius: Són molt plurals? Sí, però hi ha una diferència entre plu-
ralitat i proporcionalitat.
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I per últim, vostè ha donat l’explicació que jo feia al començament. Senyora Llo-
rach, són líders perquè no tenim competència, i si a Catalunya hi hagués una tele-
visió, pública o no, amb la mateixa capacitat que té TV3, com a mínim econòmica, 
per competir amb vostès, això jo crec que seria més complicat. Vostès en aquest mo-
ment no estan competint amb ningú. Jo espero que Televisió Espanyola, en la seva 
desconnexió de Sant Cugat, algun dia comenci també...

El president

Senyor Pérez...

David Pérez Ibáñez

...a fer una mica de televisió en català i a competir també amb TV3. Jo crec que 
això ens animaria a tothom, veritat?

El president

Gràcies. Queden cinc segons, senyor Gordillo.

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

Misión imposible. Vull creure que la pregunta és de bona fe, la de si paguem o no 
paguem pels continguts a Internet, perquè si no els professionals es podrien sentir 
fins i tot... Per tant, no, no paguem. El creixement s’ha basat en millora de la web, 
millora de l’aplicació, millora del posicionament, millora de taguejament, d’indexa-
ció, de documentació del material digital, millor acció a les xarxes socials, formació 
al personal de les redaccions en aspectes digitals...

El president

Senyor Gordillo...

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

És un creixement real.

El president

I passem, doncs, a l’última pregunta. Senyor Riera, per què demana la paraula?

Josep Riera i Font

Per una qüestió crec que d’ordre.

El president

Deu segons.

Josep Riera i Font

Vostè ens va demanar concreció a l’hora de plantejar les preguntes. Jo crec que 
ens beneficia a tots, i sobretot als compareixents, que ens poden atendre més bé en 
les nostres peticions si els concretem més les preguntes. Hi ha grups, alguns grups... 
Bé, nosaltres ja l’hem fet l’esforç sense que ens avisés, des del principi, d’intentar 
concretar al màxim, però hi ha uns grups que reincideixen a no fer-ho, i que a més 
a més converteixen les seves preguntes en multipreguntes, en multidebats i en una 
altra cosa, vull dir, en un debat. Demanaríem, doncs, això, que el crit d’atenció que 
ens va fer, que el repeteixi i que ho anem revisant.

El president

Gràcies, senyor Riera.
Senyor Pérez, per què em demana la paraula?

David Pérez Ibáñez

Diria que per una qüestió d’ordre, però si digués una qüestió d’ordre vostè hau-
ria de preguntar-me quin article del Reglament s’està incomplint, cosa que reitera-
dament no fa en aquesta comissió. Les qüestions d’ordre són per incompliment del 
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Reglament. Jo li prego que quan algú demani una qüestió d’ordre, vostè pregunti 
quin article del Reglament s’està incomplint, i les al·lusions són un altre tema, eh?

I en qualsevol cas... Bé, és igual, deixem-ho aquí.

El president

Molt bé.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya sobre la contractació 
d’empreses externes

323-00060/12

Doncs passem a l’última pregunta sobre la contractació d’empreses externes, i 
la formula la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup Parlamentari de la CUP Crida 
Constituent. Té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia. Primer, una petita prèvia, que és agrair al president de la mesa ha-
ver modificat l’ordre del dia a última hora, i també agrair la flexibilitat amb relació 
a la qüestió que es deia ara. Crec que és positiva la flexibilitat en aquest espai, i no 
burocratitzar més del compte un espai que ha de ser útil per al debat.

Sobre la pregunta, de fet, només tenim una pregunta, i ens agradaria que ens la po-
guéssiu contestar els dos directors dels mitjans públics de Catalunya, però en concret 
l’adrecem a Vicent Sanchis, i és molt concreta: per què TV3 està optant per afavorir 
de manera reiterada els interessos d’un grup empresarial privat que és competència 
directa de la ràdio pública. Hi escau molt bé, tenint en compte la intervenció que ara 
teníem, en què parlàvem sobre les audiències també de Catalunya Ràdio. Nosaltres 
entenem que els dos mitjans públics, TV3 i Catalunya Ràdio, són, han de treballar 
com un equip, que són dues cares d’una mateixa moneda, i que per tant la televisió 
pública l’hem d’entendre també com una plataforma per donar suport també a la rà-
dio pública, i el que veiem és que s’està afavorint que l’star system del grup Godó es-
tigui bàsicament en el mitjà públic televisiu. Volem preguntar sobre això, sobre quina 
opinió en té, si el repartiment polític de les direccions podria jugar en favor d’aquesta 
barrera invisible, si algunes mesures, com en algun moment s’havien proposat, tenir 
un equip d’informatius o una redacció d’informatius compartida seria útil, i finalment 
quins criteris es segueixen per prioritzar, insisteixo, que l’star system, i així ens ente-
nem ràpid, del Grup Godó, per tant de RAC 1, estigui amb una presència brutal en la 
programació de TV3.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Senyora diputada, m’ha agafat desprevingut, eh? Quan parlava de grups comer-
cials als quals tal, estava pensant jo en anunciants, i ara de sobte apareix el Grup 
Godó.

Miri, li puc passar la llista de professionals de Catalunya Ràdio que fan col·la-
boracions amb TV3, els que han passat, els que estan ara, els que passaran no ho 
sé, però segurament seran moltíssims, i hi ha una diferència respecte al tarannà 
d’aquests professionals i el tarannà dels professionals del Grup Godó, que diu vos-
tè que tenen una presència espectacular; jo crec que té una presència més o menys 
important, però no determinant en el conjunt de la programació.

I la diferència és la següent: hi ha una especialitat que tenen aquests senyors, i 
alguna altra gent que treballa en altres llocs, que és la ironia, l’humor. És a dir, hi ha 
programes d’humor, el mateix Toni Soler, que aquí causa sempre tant de rebombo-
ri, va començar en el Grup Godó, en RAC, i després va passar per TV3. I aleshores 
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hi ha un tipus d’entreteniment i un tipus d’humor que fem totes les televisions que 
demana la gent que millor treballa aquest àmbit, i la gent que millor treballa aquest 
àmbit són els Òscars, per exemple, que ho fan molt bé, i per tant tenen un programa, 
un programa per exemple que vam estrenar ahir i que va ser acompanyat d’una ma-
nera, aquesta sí, realment important per l’audiència. I aleshores, nosaltres tenim..., 
no sé si tenim competència o no, jo crec que sí que en tenim moltíssima, perquè tots 
els catalans, com ens recorden contínuament alguns diputats, sabem parlar el caste-
llà i la nostra competència es diu també Tele 5, i es diu també Antena 3, i es diu tam-
bé Netflix, i això també és competència, i es diu també el futbol, que paguen canals 
de pagament, doncs, com dic, per anar contra aquesta competència busquem l’entre-
teniment. I no anem a un grup determinat, sinó que busquem un tipus de perfil de 
professional que és capaç de fer aquest humor ben fet, amb solvència contrastada, 
i d’aquí les opcions que prenem, que normalment surten molt bé, en aquest sentit. 
I quan necessitem una altra mena de professional, anem a altres emissores, priorità-
riament Catalunya Ràdio, i quan fem sinèrgies de grup sempre anem amb Catalunya 
Ràdio. No sé si amb això ho compensem, això que vostè...

El president

Senyora Sànchez, té la paraula.

Natàlia Sànchez Dipp

Ja sap que no. Jordi Basté, nou programa. Els Òscars, com ha dit, nou programa. 
Pilar Rahola està constantment a TV3. Josep Maria Pou renova programa. Toni So-
ler, no cal que els ho digui. No ha dit ni un sol professional de Catalunya Ràdio que 
estigui en la plataforma televisiva pública. Que la televisió pública no ajudi la seva 
ràdio a obtenir els màxims resultats d’audiència no és una bona notícia.

I sobre la pregunta, i per això insisteixo que m’agradaria conèixer també l’opinió 
del director de Catalunya Ràdio, que no existeixin sinèrgies entre les dues corpora-
cions és una mala notícia, i entenem que és un error estratègic per a les estratègies 
comunicatives públiques del país. Jo no li estic parlant de continguts –i ja acabo– 
sobre l’humor o no l’humor, li estic parlant sobre quines estratègies comunicatives, 
quin és el model comunicatiu que volem en aquest país, i que nosaltres, simplement 
engegant el televisor, el que veiem és que TV3 s’està convertint en tele RAC 1. Per 
autoestima, per audiència i sobretot per coherència, Catalunya Ràdio ha de poder 
visualitzar-se molt més en la televisió pública com una plataforma on teixir aliances 
d’una bona comunicació pública.

El president

Gràcies. Senyor Sanchis, té la paraula.

El director de Televisió de Catalunya

Només li ha faltat dir que gran part de professionals que estan a RAC 1 també 
venen de Catalunya Ràdio, i aleshores diem que tenim una triangulació quasi per-
fecta.

Escolti, li sona el nom de Sílvia Cóppulo? Li sona el nom de Ricard Ustrell? Ri-
card Ustrell estava en la ràdio, i de la ràdio va passar a la tele, i després se’n va anar 
a la ràdio, però podria tornar en algun moment, supose jo. Li sona «El club de la 
mitjanit»? Li sona...? Clar, és que l’altre dia vaig fer una llista de professionals de 
Catalunya Ràdio i de combinacions compartides amb Catalunya Ràdio, i eren bas-
tant fortes.

Torno a repetir-li-ho: vostè està agafant tres programes, tres programes de mà-
xima audiència. El senyor Toni Soler no sé si és col·laborador com a contertulià de 
RAC 1, però poca cosa més. Està agafant tres noms de tres programes i està conver-
tint-los també en categoria, i està, per dir-ho així, qüestionant que nosaltres treba-
llem com un grup. Aquesta pregunta no li l’hauria de respondre jo...
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El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...ja acabo, però hi ha una Corporació de Mitjans Audiovisuals i diferents direc-
cions generals que fan que tots treballem conjuntament i que no depenguem del cri-
teri d’uns o dels altres. Això sí, finalment...

El president

Senyor Sanchis...

El director de Televisió de Catalunya

...ja acabe... La programació sí que la decidim.

El president

Se li ha acabat el temps.
(Pausa.)

Natàlia Sànchez Dipp

Per una petita contradicció, president. Em deixa?

El president

Deu segons.

Natàlia Sànchez Dipp

No n’he dit tres, n’he dit quatre i, per descomptat, sense desmerèixer i posant en 
valor tota la vàlua professional de tots els professionals que he citat que treballen a 
RAC 1.

El president

Perfecte. 
Amb aquesta pregunta donaríem per finalitzada la comissió. En tot cas, els de-

manaria als portaveus que es quedessin per fixar les dates de les següents sessions.
Gràcies, i bon dia a tothom.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i dos minuts.
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